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  چكيده
ـ  گـاه يجا بـه  حاضر، مقالة در  و شـده  پرداختـه  زبـان  آمـوزش  در يگفتـار  ةگون
ـ گرد يمعرفـ  حـوزه  نيا در ديجد و يسنت آموزش يكردهايرو  آنگـاه . اسـت  دهي

 شـرفته، يپ تا ييابتدا سطوح در زبانان، يفارس ريغ به يفارس زبان آموزش تيوضع
 رونـد  در نوشتار و گفتار يها تفاوت تياهم بر و يبررس يگفتار مهارت نقش و
ـ پا بخـش . اسـت  شده ديتأك يريادگي  توضـيح  و بنـدي  دسـته  يحـاو  مقالـه  ياني

 فارسـي  بـا  گفتـاري  فارسـي  نحـوي  و صـرفي  واجي، هاي تفاوت پركاربردترين
مقالـه عمـدتاً از دو    يهـا  داده .است زبانان فارسي غير به تدريس نظر از نوشتاري
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گرفتـه شـده و، ضـمن اسـتفاده از      ند،يآ يم شمار به عمده يآموزش يها مجموعه
توجـه  با . اند دهيگرد نيتدوو  ميتنظ ،نگارنده ةاساس تجرب بر ،يا خانه منابع كتاب
به لحـاظ تخصـص    يرانياز استادان ا ياريو بس يرانيا ريمدرسان غ تيبه محدود

و كـاربرد اصـطالحات    انيـ ب يدگيـ چيكوشش شـده اسـت كـه از پ    ،يشناس زبان
 هـر  از ريناپـذ  ييجـدا  يبخش مقاله يمحتوا .در حد امكان احتراز گردد يتخصص

ـ كـه بـا هـدف     زبانان، يفارس ريغ به يفارس زبان آموزش ةبرنام مهـارت   يريادگي
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 و معيار گفتاري فارسي زبانان، فارسي غير گفتاري، گونة زبان، آموزش :ها كليدواژه
  .يفارس زبان يگفتار راتييتغ ،يا محاوره

  
  مقدمه .1

. بـود  يونـان ي اي نيالت آموزش يمعن به ر،ياخ قرن دو حدود تا غرب، يايدن در زبان آموزش
 ريناپذ كيتفك جزء و داشت يپ در را آموز زبان يعقالن رشد و يفكر ورزش نيالت يريادگي

 قواعـد  بـر  داشـت  نـام  كيكالسـ  روش كه نيالت سيتدر روش. شد يآموزش محسوب م
مكتوب  ناتيمتون و انجام تمر ةگوناگون، ترجم يها صرف و واژگان كردن حفظ ،يدستور

 امـا،  رفت يم شمار به سيتدر روش نيتر مهم كيكالس روش). Brown, 2007( متمركز بود
ـ  مورد توجه زبان يدر آموزش زبان، شكل گفتار  اهـداف  بـا  تـر  شيآموزان نبود و آموزش ب

  .گرفت يم انجام يينما عالم منظور به و عالمانه
 بـه  باشـد،  افتـه ي يچنـدان  راتييتغ كه نيا بدون ك،يكالس روش نوزدهم، قرن اواخر در
 از اسـت  عبـارت  روش نيـ ا يهـا  يژگـ يو نيتر مهم. شد يگذار نام ترجمه ـ دستور روش

 و خواندن ،يدستور مفصل حاتيتوض واژگان، يفراوان و يپراكندگ ،يمادر زبان به آموزش
  .)Brown, 2001( تكلم و تلفظ به توجه عدم و متون، ةترجم

روش به  نيگرچه ا است، تر مقاوم و تر يماندن گريد يها روش از ترجمه ـ دستور روش
 حفظ يغرب يكشورها در آموز و هزاران زبان كند ينم يآموزان كمك زبان يرشد توان ارتباط

 ايـ  يادب يكامل از نثرها يها ترجمه انجام و دهيفا يب يدستور قواعد و مفصل واژگان كردن
  .)Richards and Rodgers, 2001( دانند يروش م نيآور خود از ا كسالت ةكهنه را تجرب

 در) Berlitz( تـز يبرل چارلز توسط »ميمستق روش« گسترش و ابداع با زبان يگفتار ةگون
 معناست بدان روش نام در »ميمستق« ةواژ. مورد توجه اهل زبان قرار گرفت ستميآغاز قرن ب

 نيـ ا. شود يم آموخته ،يمادر زبان به نه مقصد، زبان به ماًيمستق عبارات و كلمات يمعن كه
 ).Larsen-Freeman, 2003( »است ممنوع ترجمه«: دارد ياصل قانون كي روش
ـ  يگفتار ةآموزش زبان، گون خيدر تار بار نينخست م،يابداع روش مستق با  ةنسبت به گون
 يشناسـ  زبـان  ةدورانتشار . ديمستقل گرد گاهيشأن و جا يو دارا افتيزبان تفوق  ينوشتار
 مرگ از پس سال سه ،يسيئسو نامدار شناس زباندو سوسور،  نانديفرد ةاثر برجست ،يهمگان

 اصـطالح  بعـد،  بـه  خيتار آن از و ساخت تيتثب را نوشتار برابر در گفتار مستقل گاهيجا او،
  .)Saussure, 1966( شود يم اطالق يگفتار ةگون به عمدتاً زبان
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 از كـه  بـوده  ياديـ ز راتييتغ و تحوالت شاهد گذشته سال كصدي يط در زبان آموزش
  :است رفتهيپذ ريتأث ريز شرح به عمده يفكر مكتب سه

 يهـا  دهـه  زيـ ن و ستميب قرن لياوا در رفتارگرا يشناس روان و ساختارگرا يشناس  زبان. 1
 ؛1950 و 1940
 ؛1980 و 1970، 1960 يها دهه در يشناخت يشناس روان و گشتارگرا يشناس زبان. 2
  ).Brown, 2007( 2000 و 1990، 1980 يها دهه در) constructivism( ييگرا بازساخت. 3
 يهـا  يژگـ ياز و يكدام بخشـ  كه هر دهيابداع گرد ياريبس يها روش سده، نيا يط در
آمـوزش خـارج    ةاز چرخـ  ،يپس از چنـد  ،را به همراه داشته اما يقبل يها روش ايروش 
 يگـذار  نـام  هـا  آن گـذاران  انيـ بن نـام  به كه دارند وجود روش صدها«). ibid(است  دهيگرد
 ).1380 ،مرند يدباغ(» اند شده

را بـه   يگونـاگون آموزشـ   يهـا  و ظهور روش بروز )Marcwardt, 1972(ماركوارت  آلبرت
 )Mitchell and Vidal, 2001( داليو و چليم. نموده است هيتشب» روان يها وزان و شن يبادها«
 يهـا  كـه از آب رودهـا، نهرهـا و چشـمه     انـد  دانسـته  هيشـب  يا رودخانه به را تيوضع نيا

  .كند يم هيتغذ عيوس يها را باران در سطح آن ةو هم شود يدوردست پر م
 »روش نيبهتـر « يجـو  و جسـت  زبان آموزش يها روش كثرت و يگوناگون ياصل منشأ

 نيتـر  روش را مهـم  نيآموزان تاكنون انتخـاب روش و بهتـر   مدرسان و زبان رايز است، بوده
 نيبهتـر  تـوان  يرا نم يروش چيه كه يدر حال اند؛ شمرده يآموزش ةبرنام يبرا تيعامل موفق

هم  ندهيهرگز در آ ديهمه وجود نداشته و شا يبرا يهرگز در گذشته روش«روش دانست و 
امروزه  تيعامل موفق نيتر عنوان مهم انتخاب روش آموزش به  نيهمچن. »وجود نداشته باشد

از كارهـا و   يا مجموعـه  ديـ آموزش زبان با يبرا«است كه  نيفاقد اعتبار بوده و اعتقاد بر ا
هر محل خاص، هر هدف خاص، و هر  ،ييمتناسب با هر گروه خاص دانشجو يها تيفعال
  ).Nunan, 1991b(» رديمورد نظر قرار گ شده، نييمدت زمان تع يبرا گر،يد طيشرا

  
  زبانان يفارس ريغ به يفارس آموزش در گفتار نقش .2

 تحوالت ران،يا يتمدن و يفرهنگ گاهيجا ليدل  به گذشته، دهة چند در ،يفارس زبان به توجه
 يمرز برون يها برنامه صدر در زبان، نيا ييايجغراف ةگستر و مخاطبان تنوع ،ياسالم انقالب
 در 1366 سـال  در »يفارسـ  اتيـ ادب و زبان گسترش يشورا« سيتأس با و شده واقع كشور
 در »يفارسـ  اتيادب و زبان گسترش مركز« جاديا متعاقباً، و، ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت
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 صورت باره نيا در يمؤثرتر يها تالش ياسالم ارتباطات و فرهنگ سازمان در 1374 سال
 هـاي  مهـارت  فارسـي،  زبـان  آمـوزش  هـاي  برنامه تمامي در است، ذكر انيشا. است گرفته

  .دارد و داشته اي برجسته نقش گفتاري
با اهـداف فرهنگـي، علمـي و دينـي صـورت       تر بيش ايران داخل آموزشي هاي فعاليت

امام خميني   دانشگاه. آموزان را دارد تعداد فارسي ترين بيش هيالعالم يالمصطف جامعة. گيرد مي
سـاير  . هاي تهران، اصفهان و شيراز پركارترين مراكز دانشـگاهي كشـورند   قزوين و دانشگاه

 گونـة . باشـند  مي خارجي دانشجوي داراي اند فعالها نيز كه در حوزة علوم انساني  دانشگاه
  .است آموزان زبان فوري و مسلم قطعي، نياز مراكز اين در گفتاري 

سـو، و   كيـ از  ،يفارس اتيزبان و ادب ةرشت كيكه به تفك ايران، در يخارج انيدانشجو
زبـان   ،در كشـور خـود   شـوند،  يمـ  ميبه دو گروه بزرگ تقسـ  گر،يد يها، از سو رشته ريسا

مربـوط،   يهـا  در دانشـگاه  يقبل از آغاز دروس تخصصـ  و، رنديگ يم  فرا يرا تاحد يفارس
در مقاطع  يفارس اتيزبان و ادب يدرس ةبرنام. كنند يم يمحدود آموزش زبان را ط يها دوره

 از كـه  دانشـگاهي،  مراكـز  و اسـت  اتيـ ادب آمـوزش  بـر  يمتكـ  يدكترارشد و  يكارشناس
مقـاطع برخوردارنـد، بـه تصـور      نيـ ان فارسي در اهاي تربيت مدرس زب فرصت ترين بيش

از  سـازد،  يرا ممكـن مـ   يكسب مهارت گفتار زبان يفارس طيدر مح ليتحص صرف كه  نيا
بـا   هـا  يخـارج   بودن كالس يكي«. مانند يم باز ژهيو يها برنامه تداوم و اجرا به يتوجه كاف

 يهمـان منـابع درسـ    بـاً يتقر يمنـابع درسـ  «و  »آورد يمـ  ديـ پد ياريمشكالت بسـ  ها يرانيا
 آمـوزي  زبان و دارد ادامه شيب و كم تيوضع نيا). 1381 ،ياكبر( »است يرانيا انيدانشجو

  .است همراه تري بيش مشكالت با فارسي ادبيات و زبان از غير هاي رشته در
 آمـوزش  به متفاوتي تحصيلي اهداف با دانشجويان كشور، از خارج دانشگاهي مراكز در
 در مطالعـه  هـدف  بـا  اصلي ةرشت فارسي مراكز، اين از تعدادي در. پردازند مي فارسي زبان
 ها، آن از برخي در. شود مي شمرده آن امروز شرايط با آشنايي و ايران تمدن و فرهنگ زبان،
هاي زيادي، درسـي اختيـاري بـه     در كالس و، است ديگري ةرشت از اجباري درس يفارس

آموزان  هاي فرهنگي اغلب به زبان در رايزني يهاي آموزش زبان فارس كالس. آيد حساب مي
هـاي   برنامـه . ها داوطلبانه است متفرقه در سنين مختلف اختصاص دارد و شركت در كالس

 يي ارشـد و دكتـر  ساله تا مقـاطع كارشناسـ   هاي مقدماتي نيم آموزشي اين مركز شامل دوره
  .گيرد مي دربر را فارسي ادبيات و زبان

 معاشرت فارسي، ادبيات ايران، تمدن و فرهنگ تاريخ، به عالقه از فارسي زبان فراگيري
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شغلي،  هاي انگيزه نيز و كهن سرزمين اين به سفر و ايران سينماي ايرانيان، با خويشاوندي و
هـاي جديـد    از ايـن گذشـته، نسـل   . شود مي ناشياقتصادي، تجاري يا سياسي و نظامي نيز 

دهند كه به يادگيري زبان فارسـي   ايرانيان خارج از كشور گروه بزرگ ديگري را تشكيل مي
  .دهند هاي مربوط به ايران اشتياق وافر نشان مي جنبه با همة  ييو آشنا

 شـمرده  گفتـاري  گونـة  فراگيـري  عوامـل  نيتر مهم از استاد زباني تسلط و زباني محيط
 يهـا  طيمح در يدرس يها كالس به اغلب كشور از خارج در فارسي زبان آموزش. شود مي
 كـه  فارسـي   شـبه  يهـا  طيمحـ  در مخاطبان از ياندك درصد تنها. شود يم  محدود يزبان ريغ
. برنـد  يو آسان اسـت بـه سـر مـ     ريپذ حضور دارند و ارتباط با آنان امكان جا آن در انيرانيا

اسـت كـه    يانيرانيا اي يرانيا ريغ مدرسان ةعهد برعمدتاً  سيها، تدر كالس نيهمچنين در ا
 يهـا  كـالس  در سيتـدر  زمـان  مدت گر،يد طرف از. دارند زبان آموزش جزه ب يتخصص

. اند محرومآموزش زبان  ةنيو به يبه منابع تخصص يكوتاه است و استادان از دسترس يدرس
. آموزنـد  يم يفارس زبان دانشجو 2500 از شيب مغرب كشور يها دانشگاه از دانشگاه 9 در«

نبـود  «: نيهمچنـ  .»اسـت  دوسـاعته  ةجلسـ  كيـ  هفتـه  هر سال، مين دو آموزش زمان مدت
 زبان آموزش آرمان به دنيرس ،يداريشن و يداريد يآموزش  كمك ليزبان و وسا شگاهيآزما

 بـه  يخاك چه استاد ها، يدشوار نيا برابر در. كند يم يناشدن يكل طور  به را) يفارس( گانهيب
  )1387 ،يموسيالز( »كند؟ خود سر

 تناسـب  به كشور، از خارج آموزان فارسي كالمي، ارتباط به نسبت مشترك ةعالق رغم به
 احسـاس  گفتاري گونة به نسبت متفاوتي نيازهاي خود، آموزشي امكانات و انگيزه اهداف،

 كـه  نـدارد  لزومـي « و »دارنـد  متفـاوتي  ارتبـاطي  نيازهـاي  مختلـف  آمـوزان  زبـان «. كنند مي
 گونـه،  ايـن ميل شديد و نياز به يـادگيري  ). Nunan, 1998( »بياموزد را چيز همه آموز هرزبان

 خويشاوندي و الفت و انس ايرانيان با يا كه است صادق آموزاني زبان مورد در همه، از شيب
 شـغلي  وضـعيت  يا و دارند را كشور اين در تحصيل و ايران به سفر قصد يا اند كرده برقرار
  .دينما مي جابيا را نيازي چنان آنان

 زبان دانشجويان كه شود يم باعث شد اشاره ها آن به كه هايي محدوديت مجموعة
 در همه از شيب و گيرند  فرا نوشتاري  گونة به اغلب را زبان نيا كشور از خارج در فارسي

 زبان در گفتار و نوشتار يها تفاوت اما. شوند مواجه مشكل با يگفتار مهارت يريادگي
در مراكز  يحت ها، آن بر يكاربرد اشراف و يآگاه بدون كه، است يحد به يفارس

 نوشتار و گفتار تفاوت«. شود يم دشوار يعيطب و روان گفتن سخن كشور، داخل يدانشگاه
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زبان  يريادگي يةدر مراحل اول زبان يفارس ريغ آموزان زبان كه است يمشكالت نيتر ياديبن از
  ).1390 ،يجعفر( »شوند يم رو به رو آن با يفارس
 از خـارج  در مخصوصـاً  ،يفارسـ  زبـان  يگفتار ةگون يارتقا كه گفت توان يم ديتأك به
 اعتقـاد  نگارنـده  و باشد مي ژهيو يافزارها نرم و مناسب يآموزش منابع ديتول مستلزم كشور،
. ازمندنـد ين ايـ  مند عالقه يگفتار مهارت به كه يدرس يها برنامه ةهم در است الزم كه دارد

  .رديگ قرار يجد توجه مورد نوشتاري گونة با گفتاري گونة هاي تفاوت
  

  مبنا يگفتار يها گونه. 3
 يمبنـا  آن بر ينسبت به شكل نوشتار يزبان فارس يگفتار راتييتغ يحاضر، بررس ةمقال در

 نيـ ا شـناخت  ضـرورت  بـه  نظر. است گرفته صورت يا محاوره و اريمع يگفتار يها گونه
  ):1391 صفارمقدم،؛ 1368مدرسي، ( پردازد يم ها آن مختصر شرح به ها، گونه
  
  اريمع ةگون 1.3
 فارسـي  پاية بر كه است جامعه فرهنگيان و كردگان  ليتحص انيم گوو گفت زبان معيار گونة

 مـدارس  و آموزشـي  و علمـي  مراكـز  هـا،  دانشگاه در و گرفته شكل تهران در رايج گفتاري
و سياسـي بـه    يادار ،يهمچنـين در محافـل اجتمـاع   . شود كشور به آن تدريس مي سراسر

  .نديگو يم سخن گونه نيا
و افـراد بيگانـه    سـطح،   هـم هم در روابط رسمي با مقامات بـاالتر،   اريمع يگفتار ةگون

امـا، در   همكـاران؛  و شـاوندان يخو كـان، ينزد بـا  رسـمي  كاربرد دارد و هم در ارتباط غير
 خـارج  دهيپسند ياجتماع يرفتارها ارچوبهچ از و است همراه احترام و ادب باجا،  همه
 را رانيـ ا فرهنگ و ادب زبان، متون در مطالعه قصد كه يانيخارج يبرا گونه نيا. شود ينم

 و داشـته  نـه يبه ييكـارآ  سـت ين آنـان  نظـر  مورد زبان اهل با ياديز يكالم ارتباط و دارند
  .رود يم شمار به گونه نيتر مناسب
  
  يا محاوره ةگون 2.3
 زيادي اشتراك وجوه معيار گونة با كه است يفارس زبان يرسم ريغ ةگون يا محاوره ةگون
. هسـتند   جـوان  نسـل  ويـژه  به ديگران، و كرده تحصيل از اعم مردم، اكثر آن كاربران و دارد
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 را رانيـ ا در اقامـت  قصـد  ايـ  بوده انيرانيا با مراوده به مند  عالقه كه يخارج آموزان يفارس
 شـرح  به گونه اين مشخصات. رنديفراگ زين را زبان يا محاوره ةگون است الزم باشند داشته
  :است زير

در » تـو «به همين دليل، ضمير دوم شخص مفرد . ساده، صميمي و خودماني است) الف
  ؛آن كاربرد زيادي دارد

كننـد   كه غالباً جوانان با ذوق و سليقة شخصي ابداع مـي  دييجد باتيها و ترك واژه) ب
  ؛در آن فراوان است

هـا را   تر جامعه كـاربرد آن  و مسن ختهيكه اقشار فره يباتياصطالحات و ترك يبرخ) پ
  ؛شود در آن استفاده مي دانند يناپسند م
ده شـدت سـود بـر    بـه شاد و مفرح  انيطنز و ب يها گونه مخصوصاً در برنامه نياز ا) ت

ايـن  . اسـت  يا دار معموالً سرشـار از عناصـر محـاوره    و خنده يحيتفر يها اليسر. شود يم
نشـو، حـال    شيريشو، اس بده، سـ  اليخ ينده، ب ريگ: تعلق دارد يا محاوره ةها به گون نمونه

  خفنه، كجاي كاري؟ ده، يم
  

  يزبان فارس يو نوشتار يگفتار يها تفاوت. 4
 به بخش هشت در فارسي زبان ينوشتار و گفتاري يها تفاوت ةمجموع شرح و يبند دسته
  :است شده آورده ريز شرح
  ؛افعال يگفتار يها تفاوت. 1
  ؛ميمستق مفعول ةنشان ،»را« يگفتار يها تفاوت. 2
  ؛مشترك و يشخص يرهايضم يگفتار يها تفاوت. 3
  ؛جمع يگفتار يها تفاوت. 4
  ؛حذف يگفتار يها تفاوت. 5
  ؛حركتي يها فعل يگفتار يها تفاوت. 6
  ؛واژگان يگفتار يها تفاوت. 7
  .يگفتار واژگان و ژهيو يها ساخت. 8
 آمـوزش  زانيـ ر برنامه و استادان كه شود يم هيتوص مقاله، يكاربرد يرگذاريتأث لحاظ به
  :ندينما توجه ريز موارد به يفارس زبان
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 ديـ نبا و دارد دربـر  را يـي آوا يهـا  يژگـ يو و قواعـد  از يا فشرده ةمجموع مقاله نيا. 1
 محتـرم  استادان ن،يبنابرا. داشت انتظار يعاد يدانشجو از جا كي صورت  به را آن يريادگي

 با و سازند مطرح از،ين حد در و ساده زبان به مناسب، يجا و زمان در را نكته هر است بهتر
  ؛دهند  آموزش يكاف ناتيتمر

ـ    ييها و دوره يتخصص يها در كالس. 2  يزبـان فارسـ   يگفتـار  ةكه بـه آمـوزش گون
مقالـه را   يمحتـوا  يتمام توان يبرخوردارند م يكاف ياز آمادگ انياختصاص دارد و دانشجو

  ؛دوره، آموزش داد ايكالس  يدرس ةصورت برنام  به جا، كي
 تيـ اولو از كـه  اسـت  يفارس زبان يگفتار يها تفاوت نيتر جيرا شامل حاضر ةمقال. 3

از . شـود  يم ازياحساس ن ها آن به همه از شيب يعموم زبان سطح در و برخوردارند يشتريب
 اتيـ ماننـد جزئ  شـود،  يسـطح مـ   نيـ آمـوزش در ا  يكه باعث دشوار يپرداختن به مباحث

 ؛است دهياحتراز گرد ،)1380 ،يكلباس ←( يو ناهمگون يهمگون يندهايفرا
 خـط  از و دهيـ گرد ثبت يآواشناس يها نشانه و يگفتار يامال با دوگونه يها تفاوت. 4

 كه، شود يم هيتوص يگرام انيدانشجو به. است شده استفاده كلمه يةتك دادن نشان يبرا ريز
 ؛دهند قرار مبنا را ينوشتار ةگون ،يفارس نوشتن يبرا

صورت گرفته اما ) 1381( يفارس خط دستورمقاله مطابق  نيدر ا ينوشتار ةثبت گون. 5
 نيـ نگارش گفتـار در ا  ةويش رو، نيا از. وجود ندارد يقواعد مصوب يگفتار يمورد امال در

 .نگارنده است شنهاديمقاله پ
  
  افعال يگفتار يها تفاوت 1.4

  مضارع فعل يها شناسه 1.1.4
 شكل سه كه مضارع فعل در. فراوانند تياهم زيحا كاربرد، وسعت ليدل  به فعل، يها شناسه
 دربـر  را يالتزامـ  مضـارع  و ياخبـار  مضـارع  ،)»يمـ « شـوند يپ بدون مضارع( ساده مضارع

 ؛1380 ،يكلباسـ ( كننـد  يمـ  رييتغ ريز شرح به گفتار در شناسه شش از شناسه سه رد،يگ يم
  ):1384 كامكار، انيديوح

  



 123   احمد صفارمقدم

  

از همه  يافعال فارس يها شناسه انيدر م» هِ  ـِ«به  »د ـَ« از مفرد شخص سوم ةشناس رييتغ
  .طلبد يرا م نيتوجه و تمر نيتر شيتر است و در آموزش زبان ب محسوس
كـاربرد   »نيـ   ــ « و »ديـ  ـ « صورت دو هر به يگفتار شكل در جمع شخص دوم ةشناس

 كاربرد اما رود يم كار  به تر محترمانه و يرسم روابط در تر شيب »دي ـ« كه تفاوت نيا با دارد،
  .دارد يخودمان و دوستانه ،يرسم ريغ يحالت »ني ـ«

  »است« ربطي فعل 2.1.4
ـ  يبسـامد  لحـاظ  بـه  »اسـت « يِربط فعل ،يفارس افعال انيم در  دارد را كـاربرد  نيتـر  شيب
  :كند يم رييتغ ريفعل از نوشتار به گفتار به شرح ز نيا). 1385 ،يعاص ؛1384 ،يحسن(

  :شود يم تلفظ /e/ خوان، هم به مختوم كلمات از پس 1- 2- 1- 4
     /ke»tAbe/ .كتابهاين ← . است كتاب اين

 :شود مي تلفظ /je/ صورت به ،/j/ ميانجيِ خوان هم از استفاده با ،/i/ واكة از پس 2- 2- 1- 4
 /sQndQ»lije/ .صندليهاين ← .است صندلي اين

  :شود مي كوتاه /s/ صورت به /A/ ةپس از واك 3- 2- 1- 4
 /ko»jAs/ كجاس؟يصندل ← كجاست؟ يصندل

 خارج كه كنند مي تلفظ /je/ صورت به /A/را پس از » است« زبانان ياز فارس يبرخ اخيراً
  .شود نمي توصيه آن يادگيري و بوده معيار گفتاري گونة از

  :شود مي تلفظ /e/ صورت به ،/u/ واكة از پس 4- 2- 1- 4
 /dAneS»dZue/ .دانشجوئهفرهاد ← .دانشجو است فرهاد

  :شود مي تلفظ /e/ صورت به ،/o/ ةپس از واك 5- 2- 1- 4
 /toe«/ .مال توئهنيا ← .مال تو است نيا

 :آيد درمي /e/ صورت به هجايي تك كلمات در ،/e/پس از كلمات مختوم به  6- 2- 1- 4
 /tee«/ .ئه»ت«اين ← .است »ت« اين

 و كنـد  مـي  تغيير /Q/ به /e/ ابتدا ،/e/ به مختوم چندهجاييِ يا دو كلمات در 7- 2- 1- 4
 و اسـت  رايـج  بسيار گفتاري گونة در تغيير اين. شود مي كوتاه /s/ صورت به »است« سپس

 :دارد نياز تري بيش تمرين به
 /nA»mQs/ .سنامههينيا ← .است نامه كي نيا
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  »بودن« هاي شناسه 3.1.4
كه  ندا همراه گفتار به نوشتار از تغييراتي با واكه، به مختوم كلمات از پس ،»بودن« هاي شناسه
 يهـا  صـورت  رو، يـن ا از. سـازد  يغالبـاً دشـوار مـ    زبانان فارسي يرغ يها را برا آن يريفراگ
  :طور كامل آورده شده است  ها به شناسه ينا ةگان شش
 : ينوشتار ،/A/از  پس

 : يگفتار    "         

 : ينوشتار ،/e/از  پس

 : يگفتار   "          

 : ينوشتار ،/u/از  پس

 :يگفتار   "          

  نديجا نيا ها آن د،ييجا نيا شما م،ييجا نيا ما جاست، نيا او ،ييجا نيا تو م،يجا نيا من
  جان نيا اونا ن،ييجا نيا شما م،ييجا نيا ما جاس، نيا اون ،ييجا نيا تو جام، نيا من

   اند خسته د،يا خسته م،يا خسته است، خسته  ،يا خسته ام، خسته
  ن خستَه ن،يا خسته م،يا خسته س، خستَه ،يا خسته م، خستَه

  دانشجواند  د،يدانشجوا م،يدانشجوست، دانشجوا ،يدانشجوا م، دانشجوا
 دانشجوئَن ن،يدانشجوئم،يدانشجوئدانشجوئه،،يدانشجوام،دانشجوا

  يحذف يها فيتصر 4.1.4
مهارت گفتـار   يريادگيكه  مضارع، يها زمان در يگفتار و ينوشتار ةگون دو يها تفاوت از

 حـذف  نـد يفرا بـا  گفتار در ها آن يفعل يها ستاك كه است يافعال وجود سازد، يرا دشوار م
 شـود  يم شنهاديپ). 1384 كامكار، انيديوح؛ 1382 ،يفوالد؛ 1380 ،يكلباس( شوند يم كوتاه
اسـتفاده   پارچـه  كي طور به ياز اول شخص مفرد گفتار ،افعال نيا يدر آموزش گفتار ،كه

  :ها آن يگفتار يها شود، نه از ستاك

  
  .فرستادن، فروختن، گفتن دن،يشن شمردن، :گريد يها نمونه

  ينقل يماض و مطلق يماض 5.1.4
 امـا  دارند، يمتفاوت ساختار ،ينگارش هم و ييآوا نظر از هم ،ينوشتار ةگون در زمان دو نيا

. شوند يم تلفظ كساني مفرد، شخص سوم شكل و هيتك محل لحاظ به جز ،يگفتار ةگون در
) مفـرد  شـخص  سوم در آخر يهجا يروو ( آخر ماقبل يهجا يرو مطلق يماض در هيتك
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از سوم  ن،يهمچن. رديگ يم قرار يانيپا يهجا بر جا  همه ينقل يماض در يول ،شود يم گذاشته
؛ 1382 ،يفوالد؛ 1380 ،يكلباس( شود يدر گفتار حذف م» است« ،ينقل يشخص مفرد ماض

  :)1384 كامكار، انيديوح؛ 1383 اصل، يزاهد

  
. اسـت  فعـل  مثبـت  يهـا  صـورت  بـه  منحصر ينقل و مطلق يها يماض در هيتك تفاوت
  :رنديگ يم هيتك كساني و شوند يم تلفظ كساني گفتار در زمان دو نيا يمنف يها صورت

  /nQneveStQm«/:       هردو يشكل گفتار        ←)     ينقل يماض(اَم  نَنوِشته     ) مطلق يماض( نَنوِِشتََم

  »/A/ا «مختوم به  يا »/A/ا «ستاك  6.1.4
 يـا  و ،»آمـدن « ماننـد  هستند، »/A/ ا« مضارع ستاك داراي فارسي زبان مصدرهاي از گروهي
 در افعـال  اين گفتاري تغييرات. »خواستن« مانند شود، مي ختم »/A/ ا« به ها آن مضارع ستاك
  :است زير شكل به اخباري مضارع

  آيند مي آييد، مي آييم، مي آيد، مي آيي، مي آيم، مي :نوشتاري
  ميان مياين، ميايم، مياد، مياي، ميام، :گفتاري
 ترتيـب   بـه  دارنـد  تعلـق  گـروه  اين به كه »زاييدن« و »پاييدن« ،»خواستن« مضارع ستاك

  .»زا« و »پا« ،»/xA/ خواه«: شود مي

  جاري مضارع 7.1.4
 مضـارع  كـاربرد  امـا  ،شود مي استفاده گفتاري و نوشتاري گونة دو هر در اخباري مضارع از

 در يـا  و است) يجار( وقوع حال در گوينده گفتن سخن زمان در كه فعلي معني به جاري
 نوشتاري گونة در و دارد اختصاص گفتاري گونة به داد خواهد رخ آن از پس كوتاهي زمان

 مضـارع  و نـاقص  مضـارع  ملمـوس،  مضارع هاي نام با زمان اين از. رود نمي كار  به معموالً
 اصـلي  فعل اخباري مضارع+  داشتن مضارع از متشكل آن ساختار و شود مي ياد نيز مستمر
  .كنم مي كار دارم: است جمله
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 منفـي،  فعـل  در و است فعل مثبت شكل به محدود فوق ساختار كه داشت نظر در بايد
  :است يكسان جاري مضارع و اخباري مضارع منفي شكل بنابراين،. شود مي حذف »داشتن«

  منفي جاري و اخباري مضارع    مثبت جاري مضارع  مثبت اخباري مضارع
  خونم نمي كتاب    خونم مي كتاب دارم    خونم مي كتاب

  جاري ماضي 8.1.4
در  ينـده كه در زمان مورد نظـر گو  يفعل يبه معن ،)مستمر يا ناقصملموس، ( جاري ماضي

 شـكل  ايـن . شـود  يساخته م ياستمرار يو ماض» داشتن«داشته، با استفاده از  يانگذشته جر
  به معموالً نوشتاري گونة در و دارد اختصاص گفتاري گونة به جاري، مضارع مانند ماضي،

 از »داشـتن « منفـي،  فعل در و است مثبت شكل ويژة نيز جاري ماضي ساختار. رود نمي كار
  :شود مي حذف آن

  منفي جاري و استمراري ماضي    مثبت جاري ماضي  مثبت استمراري ماضي
  خوندم نمي كتاب    خوندم مي كتاب داشتم    خوندم مي كتاب

  باش 9.1.4
 امـروز  فارسـي  زبـان  در ،»بودن« معني به »باشيدن« آن، مصدر كه است مضارعي بن »باش«

 كـامالً  و رود مـي  كـار   بـه  بـودن،  جاي  به نوشتاري، گونة در صورت، اين اما است منسوخ
 و »/e/ است« هاي صورت از آن جاي  به و ندارد كاربرد گفتاري گونة در. دارد رسمي حالت

  :شود مي استفاده »هست«
 گفتاري نوشتاري

 .باشد مي تعطيل رستوران
 .باشند يممتاز م ياناز دانشجو ايشان
 .باشيدميماخوبدوستان از شما

← 
← 
← 

  ) است يلتعط يعني. (يلهتعط رستوران
  .هستن ممتاز /ممتازن دانشجوهاي از ايشون
  .هستين /هستيد ماخوبدوستاناز شما

  آينده فعل 10.1.4
 ويـژة  سـاختارهاي  از شـود  مـي  ساخته ماضي بن + خواستن سادة مضارع از كه آينده فعل

  :رود مي كار  به مضارع فعل صورت  به معموالً گفتار در كه است نوشتار
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  ميمستق مفعول ةنشان ،»را« يگفتار يها تفاوت 2.4
گفتـار   يها در تفاوت يعناصر زبان يناست و از مؤثرتر ينوشتار ةمفعول در گون نشانة »را«

شـود و   مـي  تلفـظ  »/ro/ رو« و »/o/ُ - « گفتـاري  گونة در جز ينا. شود يو نوشتار شمرده م
خـوان، و   پس از هم»  ُ- «). گيرد يقبل از آن قرار م ةگروه بر كلم يةتك( گيرد ينم يههرگز تك

  :آيد بعد از واكه مي» رو«

  
  :كنند مي استفاده »رو« از هم خوان هم از پس مردم از بعضي
  ايرانُ = رو ايران         ←         را ايران
 ريـ ز صـورت  به توان يم را گفتار در» ُ-« و »رو« با نوشتار در »را« يها تفاوت يكل ةقاعد

  :داد نشان
/rA/       →    [ro   o]  /  [v c]      

  
  مشترك و يشخص يرهايضم يگفتار يها تفاوت 3.4

 يرهايضـم  و وسـته يپ يشخصـ  يرهايضـم  به يگفتار به ينوشتار راتييتغ از يمهم بخش
  :ندا ميتقس قابل ريز ةدست چند به راتييتغ نيا. شود يم مربوط مشترك

  خوان هم از پس وستهيپ يشخص ريضم 1.3.4
 بـه  مختـوم  كلمـات  از پـس » شـان ِ-تـان،  ِ-مان، ِ-ش، َ-ت، َ- م،  َ-« ةوستيپ يشخص يرهايضم
 نيـ ا. مانـد  يمـ  ثابت كه مفرد شخص اول مگر كنند يم رييتغ همه يگفتار ةگون در خوان هم
  :شود يم گذاشته ريضم از قبل يهجا بر هيتك رند؛يگ ينم هيتك رهايضم
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  اكهو از پس وستهيپ يشخص ريضم 2.3.4
 گفتار در را خود يآغاز ةواك ،/A, i, u/ پس از كلمات مختوم به وسته،يپ يشخص يرهايضم
   :نديآ يدرم ريز شكل به و دهند يم دست از

  :/A/ از پس
  شانيخدا تان،يخدا مان،يخدا ش،يخدا ت،يخدا م،يخدا :ينوشتار
  شونخدا تون،خدا مون،خدا ش،خدا ت،خدا م،خدا :يگفتار
  :/i/ از پس

  شان يزندگ تان، يزندگ مان، يزندگ اش، يزندگ ات، يزندگ ام، يزندگ :ينوشتار
  شون يزندگ تون، يزندگ مون، يزندگ ش، يزندگ ت، يزندگ م، يزندگ :يگفتار
  :/u/ از پس

  شانيدانشجو تان،يدانشجو مان،يدانشجو ش،يدانشجو ت،يدانشجو م،يدانشجو :ينوشتار
  دانشجوشون دانشجوتون، دانشجومون، دانشجوش، دانشجوت، دانشجوم، :يگفتار
  :/o/ از پس

  وشانيراد وتان،يراد ومان،يراد واش،يراد وات،يراد وام،يراد :ينوشتار
  وشونيراد وتون،يراد ومون،يراد وش،يراد وت،يراد وم،يراد :يگفتار
  :/e/ از پس

  شان نامه تان، نامه مان، نامه اش، نامه ات، نامه ام، نامه: ينوشتار
  شون نامه تون، نامه مون، نامه ش، نامه ت، نامه م، نامه: يگفتار

  اضافه حروف از پس وستهيپ يشخص ريضم 3.3.4
 تر شيب يگفتار ةگون در »يرو تو، به، ،يبرا با، از،« ةاضاف حرف از پس يشخص يرهايضم
  .روند يم كار  به وستهيپ صورت  به

  گفتاري                        نوشتاري گفتاري                   نوشتاري
  :»از« اضافة حرف از پس

  من از
  او از
 شما از

←  
← 
← 

  اَزم
  اَزش
اَزتون

  تو از
  ما از
هاآناز

←  
←  
← 

  اَزت
  اَزمون
  اَزشون

  :»با« اضافة حرف از پس
  من با
  او با
 شما با

←  
←  
← 

  باهام
  باهاش
باهاتون

  تو با
  ما با
 هاآنبا

←  
←  
← 

  باهات
  باهامون
  باهاشون
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 :»براي« اضافة حرف از پس

  من يبرا
  او يبرا
 شما يبرا

←  
←  
← 

  برام
  براش
 براتون

  تو يبرا
  ما يبرا
 ها آن يبرا

←  
←  
← 

  برات
  برامون
  براشون

  :»به« اضافة حرف از پس
  من به
  او به
 شما به

←  
←  
← 

  بِهِم
  بِهِش
بِِهِِتون

  تو به
  ما به
هاآنبه

←  
←  
← 

  بِهِت
  بِهِمون
  بِِهِِشون

 و رود مـي  كـار  بـه  »بـراي « معني به گفتار در فقط »واسه« ـ »واسه« اضافة حرف از پس
  :است رايج بسيار
  من يبرا
  او يبرا
 شما يبرا

←  
←  
← 

  م واسه
  ش واسه
تونواسه

  تو يبرا
  ما يبرا
 هاآنيبرا

←  
←  
← 

  ت واسه
  مون واسه
 شون واسه

  : »روي« اضافة حرف از پس
  من يرو
  او يرو
 شما يرو

←  
←  
← 

  روم
  شرو

روِِتون

  تو يرو
  ما يرو
 آنهايرو

←  
←  
← 

  ترو
  مونرو

  روِِشون
 ضـميرهاي  بـا  تنهـا  »داخل و در« معني به »تو« اضافة حرف ـ »تو« اضافة حرف از پس

  :رود مي كار به جمع گاه و مفرد شخص سوم
 آنها نيب آنها، يتو ←توشونآنداخلآن،يتو← توش

  جمع پيوستة شخصي ضمير 4.3.4
 كـاربرد  تـا  دارند تري بيش گفتاري كاربرد زيادي موارد در جمع پيوستة شخصي ضميرهاي
  :از آن جمله است نوشتاري؛

 :ريضم+  ها يبعض

 :ريضم+  ها يليخ

 :ريضم+  همه

  :ريضم+  آن باتيترك و كدوم
  ريضم+  يكي

 هاشون يبعض هاتون، يبعض هامون، يبعض

 هاشون يليخ هاتون، يليخ هامون، يليخ

 شون همه تون، همه مون، همه

  كدومشون كدومتون، كدوممون،
 شونيكيتون،يكيمون،يكي

/»bQ?zijAmun/ 
/»xejlijAmun/ 
/»hQmQmun/ 
/»kodumemun/ 
/»jekimun/ 
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  يبا فعل متعد پيوسته شخصي ضمير 5.3.4
 ةو نشـان  يفـاعل  يرضـم  جانشـين  متعـدي  افعـال  برخي از پس پيوسته شخصي ضميرهاي

  :دارد ياديساختار در گفتار كاربرد ز ينا. شوند يم» را« يمفعول
  دميد را او

  دميتو را د
دميد را شما

←  
←  
← 

  دمشيد
  دمتيد
دمتونيد

/»didQmeS/ 
/»didQmet/ 
/»didQmetun/ 

  »خود« مشترك ضمير 6.3.4
 ضـميرهاي  بـا  گفتـاري  شـكل  در. گفتـاري  نه دارد، نوشتاري كاربرد »خود« مشترك ضمير

  :رود مي كار به پيوسته شخصي
  خودشان خودتان، خودمان، خودش، خودت، خودم، :نوشتاري
  خودم، خودت، خودش، خودمون، خودتون، خودشون :گفتاري

  
  جمع يگفتار يها تفاوت 4.4

  ها اسم جمع 1.4.4
 گفتـاري،  گونة در كه است »ات« و »ان« ،»ها« نوشتاري گونة در جمع پسوندهاي ترين رايج
 تلفظ. شود مي استفاده جاندار، غير هم و جاندار براي هم ،»ها« از معموالً ها، آن همة جاي  به
  : مثال. است/ A/ ديگر كلمات در و »ها« همان/ e/ و /A/ به مختوم هاي اسم در »ها«

 :/A/    »ا« به مختوم كلمات
 :/e/     »ه ـه،«مختوم به  كلمات
 :/An/  »ان« پسوند با جاندار

 :»ها« پسوند با جاندار

 :/i/   »ي« و /u/   »و« به مختوم كلمات

 :»ها« پسوند با جاندار ريغ

 :»ات«به مختوم كلمات

  درياها باباها،
  ها همسايه ها، درياچه
  دختران پسران،
  دخترها پسرها،
  ها دايي عموها،
  كشورها ها، جنگل

 تمريناتامتحانات،

/bAbA»hA/, /dQrjA»hA/ 
/dArjAtSe»hA/, /hQmsAje»hA/ 
/pesQ»rA/, /doxtQ»rA/ 
/pesQ»rA/, /doxtQ»rA/ 
/Qmu»A/, /dAji»jA/ 
/dZQng»lA/, /keSvQ»rA/ 
/emtehA»nA/, /tQmri»nA/ 

  ها صفت جمع 2.4.4
» ان«و  »هـا «دارند و در جمـع پسـوند    يزن يكاربرد اسم يها در زبان فارس از صفت تعدادي

  :شوند مي تلفظ/ A/در گفتار  يزپسوندها ن ينا. گيرند يم
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 جوان  ر،يپ

 گران ارزان،
←  
←

 ها جوان /جوانان رها،يپ /رانيپ

 هاگرانها،ارزان
/pi»rA/, /dZQvu»nA/ 
/Qrzu»nA/, /geru»nA/ 

  
  حذف يگفتار يها تفاوت 5.4

 و واژه سـطح  در كـه  اسـت  فارسـي  زبان در گفتار آوايي فرايندهاي ترين گسترده از حذف
  :است زير قرار به آن موارد ترين رايج. گيرد مي صورت جمله

  خواني هم هاي گروه حذف 1.5.4
 يك+  واكه+  آغازي خوان هم: شود مي تشكيل خوان هم چهار از حداكثر فارسي هجاي

 در. اسـت  V(C)(C)(C) فارسـي  هجـاي  ساختار ديگر، عبارت به. پاياني خوان هم دو يا
 و كوتـاهي  سـبب  به تركيبات بسياري در گروه دوم خوان هم فارسي، زبان گفتاري گونة

از  پايـاني  ي »ت« تضـعيف  و حـذف . شـود  مي ضعيف كم دست يا حذف بيان سهولت
  :موارد است ترين يجرا

  بود درست
  نفر هفت
رينگ سخت

     /do»ros bud/ 
     /hQf nQ»fQr/ 
     /sQx »nQgir/

  مال شماست         
  هشت كالس         
 ؟يوقت دار        

/»mAle So»mAs/ 
/hQS ke»lAs/ 
/vQx dA»ri/ 

  :پاياني »د« حذف از هايي نمونه
  روز چند
  شو  بلند

              /tSQn ruz/ 
              /bo»lQn So/

   ايب تند
ايبتندتر

/ton bi»jA/ 
/ton»tQr bi»jA/ 

  :است مهم ريز ةنكت دو دوم، خوان هم حذف مورد در
 جـزء  در صـدا  نخسـتين  كـه  دهـد  مـي  رخ صورتي در پاياني خوان هم حذف. 1
 و دهـد  نمـي  رخ حـذف  شـود  شـروع  واكـه  با بعدي جزء اگر. باشد خوان هم بعدي
 زيـر  هـاي  مثال با را باال هاي مثال. آيد درمي تلفظ به كامل صورت به پاياني خوان هم

  :كنيد مقايسه
 : شود يم حذف »د«

 :شود ينم حذف »د«

 بلندتر روز، چند

 يبلندروز،نيچند

/tSQn ruz, bolQn»tQr/ 

/tSQndin ruz, bolQn»di/ 
 تبعيـت  ثابتي قاعدة از زيرا آموخت موردي بايد را خواني هم دو هاي گروه در حذف. 2
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 ةدر همـ  اسـت،  رايجـي  بسـيار  ايندفر» ند َ- «از گروه » د«كه حذف  يدر حال مثالً،. كند نمي
  :يراز جمله موارد ز گيرد؛ نمي صورت حذف گروه، اين حاوي هاي  واژه

  زورمند هيرمند، دردمند، هنرمند، دانشمند،: شوند مي ختم» مند - « پسوند به كه كلماتي در
  موند، روند، خندوند، دووند: مطلق يافعال ماض در
  روند، گزند، سربند: عام هاي اسم از بسياري در
  زند، سمند، مرند، دربند، زرند: خاص هاي اسم از بسياري در

  /h/حذف  2.5.4
خـوان   واژه، قبل از هـم  يانيپا يگاهاست در جا» ح«و  »ه« آن نوشـتاري  شكل كه /h/ خوان هم
 يـان در پا /h/شـدن    يفضع. شود يم يفهجا ضع يانپا يامعموالً حذف و در وسط  ي،بعد

  :همراه است يقبل ةواك يدگيهجا با كش
  خوابگاه، دانشگاه، كوتاه، دوازده، صبح :واژه پاياني جايگاه

    /xAb»gA/, /dAneS»gA/...  
  صحبت كردن يدن،فهم :هجا پاياني جايگاه

/dQn»kQrbQt »:so/, /dQn»mi:fQ/    
  شما خوابگاه: شود يكامل ادا م يرداز واكه قرار گ قبل /h/ چنانچه

 /mA»SogAhe »xAb/   

   /?/حذف  3.5.4
  :دارد /h/مشابه  ياست وضع »ع« آن نوشتاري شكل كه /?/ خوان هم

  بعد معذرت، موضوع، شروع، ارتفاع،
  /erte»fA/, /So»ru/, /bQ:d/  

  زياد ارتفاع: كامل قبل از واكه تلفظ
  /jAd»zifAe »erte/  

  اضافه حرف حذف 4.5.4
 مفهوم در هم حذف، ميزان ترين بيش »در«. شوند مي حذف گفتار در اضافه حروف از برخي
  :دارد را مكان هم و زمان
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  گفتاري نوشتاري
  پنج ساعت در
 شنبه روزِ در
 ماه مهر  در
 1390سال  در
 .است شلوغ جا همه تهران در

 .نيستمخانه در شب

← 
← 
← 
← 
← 
← 

اضافه هم قابل حذف است ةكسر( پنج ساعت(.  
  .) روز هم قابل حذف است ةواژ(شنبه  روزِ
ماه هم قابل حذف است ةواژ( مهر ماه(.  
  1390 سال
  .شلوغه جا همه تهران
 .نيستمخونهشب

  :شود مي حذف »در« مركب، اضافة حروف از تعدادي در
تختـه،   يينپا يوار،د يباال ← يزم يرتخته، در كنار پنجره، در ز ييندر پا يوار،د يباال در

  يزم يركنار پنجره، ز
  : شود يحذف م يدر موارد يزن »از«
 شب تا صبح از
 مشهد تا تهران از

← 
← 

  شب تا صبح
 مشهدتاتهران

  موصول و ربط حرف حذف 5.5.4
  :شوند مي حذف گفتاري گونة در ربط حروف از بعضي

  .تا رسيدي تلفن بزن
 .اگر توانستي بيا كمك كن

 .نشينيم تا همه بيايند مي
  .روم كه درس بخوانم مي

 .رودهرجا كه دلش خواست مي

← 
←  
←  
←  
← 

  .رسيدي تلفن بزن
  .تونستي بيا كمك كن

 .شينيم همه بيان مي
  .رم درس بخونم مي

  .ره هرجا دلش خواست مي

  تشديد حذف 6.5.4
  :شود مي ضعيف يا حذف گفتار در. دارد كاربرد نوشتاري گونة در بيشتر تشديد

  صفويه سوريه، روسيه، تركيه، كيفيت، شخصيت، جمعيت، :نوشتاري
  صفويه سوريه، روسيه، تركيه، كيفيت، شخصيت، جمعيت، :گفتاري

  »ر« حذف 7.5.4
  : شود مي معدودي موارد شامل واژه پايان در »ر« حذف

كنم             فكر
كن             صبر
       ؟يدار چقدر

/konQnmi» fek/ 
/nin» kosQb/ 
/ri»dAtSeqQd»/ 

 ادهيز آنقدر
  نخور قدر اين

/    jAde»ziunqQd »/  
/nQxor»inqQd »/  
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  هم 8.5.4
 يـه و تك شـود  مي كوتاه» وم-« صورت به خوان هم از پس گفتاري گونة در »هم« ربط حرف

  :گيرد ينم
  //mQnQm, So»mAQm, sQndQ»lijQm, Q»muQm«                            هم، عمو هم يصندلهم، شما هم،  من

  
  حركتي هاي فعل يگفتار يها تفاوت 6.4
 ياما تعداد گيرند يدر آخر جمله قرار م ي،كل ةمطابق قاعد ي،نوشتار ةدر گون يحركت افعال
. شـوند  يمفعـول، منتقـل مـ    يـا به وسط جمله، قبل از مـتمم   يافعال در شكل گفتار يناز ا

 ييـرات در تغ يـب، ترت يـن بـه ا . حرف اضافه همراه باشد حركت فعل ممكن است با حذف
  :مشهود است SVOبه  SOVاز ساختار  يشگرا ي،به گفتار ينوشتار ةاز گون ينحو

  گفتاري نوشتاري
  .ميرفت آزادي سينما به ما
  .آيم مي شهر تئاتر به من
  .برم مي موزه به را شما
  .برگرد خانه به

 .ديبگذارصندلي روي

←  
←  
←  
←  
←

  .آزادي سينما ميرفت ما
  .شهر تئاتر ميام من
  .موزه برم يم ر شما

  .خونه برگرد
  .صندليرونيبذار

  .يدنآوردن، انداختن، رساندن، رس :ديگر هاي نمونه
  
  واژگان يگفتار يها تفاوت 7.4

 كـه  نمـود  بنـدي  طبقـه  اي جداگانـه  هاي گروه در توان مي را واژگاني تغييرات از بخشي
 زيـادي  اسـتثنائات  شامل گرچه بندي، طبقه اين. كنند مي تبعيت خاصي قاعدة از هرگروه

 يواژگـان  ييـرات تغ ينتر مهم. خواهد بود مؤثر يگفتار هاي تفاوت يادگيري در شود، مي
  :است يربه شرح ز

  »اون- « به/ An/ »آن« ،»ان- « تغيير 1- 7- 4
دو گونه اسـت كـه    ييراتتغ ترين يجدر گفتار از را »اون- « به نوشتاري گونة در »ان- « تغيير

  :شود يم يرز يها شامل دسته
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  يگفتار  ينوشتار
  ابونيخخونه، جون، نون، ← ابانيخخانه،جان،نان، :عام يها اسم
  زمستان تابستان،باران،دندان،ساختمان،دان،يمنمكدان، :گريد يها نمونه
  خندون ون،يگر ارزون، آسون، ← خندانان،يگرارزان،آسان،  :ها صفت
 جوانفراوان،نادان،گران، :گريد يها نمونه

  دونميم دون، دونستن، ← دانميمدان،دانستن، :فعليهاو صورتهابن مصدرها،
  راندنپوشاندن،تكاندن،ماندن،خواندن،توانستن، :گريد يها مصدر
  شونيا اون، ← شانياآن،  : رهايضم

  :كند نمي تغيير گفتار و نوشتار در »ان« تلفظ كلمات، بسياري در
  .آبان خان، مامان، عنوان، ليوان، امتحان، :فارسي عام هاي اسم
 دوگانة هاي تلفظ. يالنچمران، گ يجان،پوران، توران، آرمان، آذربا :فارسي خاص هاي اسم
. دارنـد  تعلـق  معيـار  غير و معيار گفتاري هاي گونه به ترتيب به تهرون/ تهران و ايرون/ ايران

  .شود مي توصيه معيار تلفظ كاربرد
  .رستوران :خارجي عام هاي اسم
  .پاكستان انگلستان، عربستان، صربستان، پوسان، آلمان، :خارجي خاص هاي اسم

  »اوم« به /Am/ »آم« ،»ام« تغيير 2.7.4
  :دارد تري كم بسامد اما كند مي تغيير گفتار در »ان- « مانند نيز »ام- «

  حموم، كدوم، بادوم تموم، ← بادامكدام، حمام، تمام،
 يـام، انجام، سـالم، امـام، بهـرام، خ   : ماند يكلمات عام و خاص ثابت م ياريدر بس »ام- «

  .احترام، اسالم، دام، جام، درام

   /e/ »ههِ- « به /Qr/» ر َ- « ييرتغ 3.7.4
  اگه، مگه           ←             مگر اگر،  :دارد را بسامد ترين كم تغيير اين

  
  يگفتار واژگان و ژهيو يها ساخت 8.4
 معـادل  كـه  نيا بدون روند يم كار به يگفتار ةگون دراً اختصاص يزبان يها صورت از يبرخ
  :است جمله آن از ريز موارد. باشند داشته يرسم ةگون در يساختار ةنيقر
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  سن انيب 1.8.4
 از. است ساله ده ميمر. دارد سال ده ميمر: است انيب قابل شكل دو به ينوشتار ةگون در سن
 سـن  انيب يبرا زين را ريز ةژيو شكل يگفتار ةگون اما شود يم استفاده گفتار در شكل هردو
 »اسـت « از و »سال« ةكلم از پس يشخص ريضم از شكل، نيا در. است جيرا اريبس كه دارد

/e/ ،ديكن سهيمقا. شود يم استفاده ،يشخص تك فعل عنوان به:  
 .است ساله ده مريم. دارد سال ده مريم

 داريد؟سال چند شما
←  
← 

 .سالشه  ده مريم

  سالتونه؟چندشما

  سؤالي كلمات جمع 2.8.4
 هـم بـه   گفتـاري  گونة در اما شوند نمي بسته جمع معموالً نوشتاري گونة در سؤالي كلمات
 :اند گفتاري همه زير هاي  نمونه. روند مي كار به جمع هم و مفرد صورت
 رين؟ يكجاها م :كجاهاخرين؟                            ها مي چي :ها چي

 ها ر دوست دارين؟ كدوم :ها كدوم                       كنين؟ يچيكارها م :چيكارها

  كنين؟ مي كار ها كي :/ke»jA/ ها كي              شناسين؟ مي ر ها كي :/ki»jA/ ها كي

  تا 3.8.4
 از آن يجـا  بـه  ينوشتار شكل در و دارد كاربرد گفتار در تنها شمارش واحد عنوان  به »تا«

  :شود يم استفاده گريد كلمات
  نان عدد دو صابون، قالب دو كارمند، نفر دو كتاب، جلد دو :ينوشتار
  نون تا دو صابون، تا دو كارمند، تا دو كتاب، تا دو :يگفتار

  يادآوري و تذكر 4.8.4
. آينـده  در يا حاضر زمان در كاري انجام براي است دستوري و درخواست معني به امر فعل
 را چيـزي  كردن فراموش از پرهيز يا كاري انجام براي يادآوري و تذكر قصد كه صورتي در

. كند نمي تغيير جمع صورت اما كنيم مي اضافه »ي« امر فعل به مفرد، حالت در باشيم، داشته
. دارد زيـادي  رواج گفتار در ولي است رايج گفتاري و نوشتاري گونة دو هر در كاربرد اين

  :كنيم مي اضافه را /A/ »ها« جزء يادشده ساختار انتهاي به گفتاري شكل در منحصراً
  زود بخوابين بگيرين، پول: جمع    يبخواب زود يري،پول بگ     :گفتاري و نوشتاري

  دير نخوابين يرين،نگ كم: جمع    ينخواب يرد يري،نگ كم                              
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  :يگفتار فقط
  

 ها  نيزود بخواب ها، نيريبگ پول: جمع             ها يبخواب زود ها، يريبگ پول

  ها  نينخواب ريدها،  نيرينگكم:جمع          هاينخوابريدها،يرينگكم

  چشه؟ چته؟ چمه؟ 5.8.4
 ويـژة  سـاختارهاي  از شخصـي  يـك  فعل صورت  به بودن فعل با »چه« سؤالي كلمة كاربرد
 را گرفتـاري  و مشـكل  وجـود  و نـاراحتي  نگرانـي،  مورد در پرسش مفهوم كه است گفتار
 در فقـط  و شود نمي محسوب مؤدبانه مخاطب از »چتونه« و »چته« مستقيم سؤال. رساند مي

  :اند گفتاري زير هاي نمونه. است جايز ترها كوچك و صميمي دوستان نزديكان، مورد
  .يسن يمهم يزچ يول. چمه دونم ينم ـ                              ي؟ناراحت ياز چ ؟چته
  .شون باشه گرسنه يدشا ـ      دارن؟   يها چه مشكل بچه شونه؟ چه ها بچه

  يگفتار ةمعرف 6.8.4
 سـاخته  گفتـار  ويـژة  معرفـة  شـكل  گفتـاري،  گونة در اسم به/ e/ »جاي پايانيه« افزودن با

  :گيرد مي قرار »هجاي پاياني« پسوند بر تكيه ساختار، اين در. شود مي
  مداد آن كتاب، آن دختر، آن پسر، آن: نوشتاري
  /pesQ»re, doxtQ»re, ketA»be, medA»de/          دختره، كتابه، مداده پسره،: گفتاري

  شِ - 7.8.4
 ش،گفـت  ش،رفـت  :دارد را مفـرد  شخص سوم شناسة كاربرد گفتاري گونة در »ِش - « ضمير
ش،هست شنيست.  

  گفتار اختصاصي واژگان 8.8.4
واسه : روند يكار نم  به ينوشتار ةوجود دارد كه در گون ياريبس يباتها و ترك واژه گفتار، در
 يـارو ، )چگونـه، چطـور  ( يجور ، چه)يبله، بل(، آره )كجاست(، كو )در، داخل(، تو )يبرا(
  ).فرار كردن(، در رفتن )برخاستن(، پا شدن )فالن كس(

  
  گيري نتيجه. 5

ها و مراكز آموزشي جهان  فارسي و پيشينة فرهنگي و تمدني آن در بسياري از دانشگاه زبان
در حالي كه تمايل به يادگيري مهارت . دوستان است مورد توجه و عالقة دانشجويان و ايران
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دليـل    آيد، كسب ايـن مهـارت، بـه    شمار مي  آموزان به فارسيگفتاري هدف مشترك عموم 
  .همراه دارد  هاي فراوان به هاي بارز ميان دو گونة نوشتاري و گفتاري، دشواري تفاوت

از  يشاست كه، ب يادشدههاي  مستلزم شناخت و اشراف بر تفاوت يتكلم فارس آموزش
بـا اهـل زبـان، ضـمن      يعـي و طب يو ارتباط واقع زبان يفارس يطهمه، با قرار گرفتن در مح

 يطزبـان را در محـ   يـن ا يخـارج  آمـوزان  يفارس يتاما اكثر شود يم يسرم ي،آموزش كالس
  .آموزند مي ينوشتار ةبه گون يرانيان،و، بدون امكان ارتباط با ا يگانهب

 و يـد گرد بنـدي  دسـته  گفتـار  بـه  نوشتار از فارسي زبان تغييرات مجموعة مقاله، اين در
 نياز، تناسب به كشور، داخل و خارج آموزشي مراكز درسي هاي برنامه در تا شد داده توضيح
 تغييـر،  بـه  تـوان  مي موارد اين ترين عمده از. شود واقع آموزان زبان و مدرسان استفادة مورد

 ها ساخت و واژگاني ادغام ،SVO به  SOVاز جايي هجاب واژگاني، و واجي افزايش و كاهش
 بـه  نسـبت  گفتـار  شـكل  شدن كوتاه و اختصار به اغلب كه كرد اشاره گفتار ويژة عناصر و

  :است نكته اين مؤيد زير نمونة چند. شوند مي منتج نوشتار
  نوشتاري گفتاري

  ) كلمه 1(                             مياد
  )كلمه 1(                         بخرش
  )كلمه 1(                          پدرتم
  )كلمه 2(                كنه مي كمكت
  )كلمه 2(             خرم مي رو كتابه
  )كلمه 2(بينمت                 مي يك
  )كلمه 2(              مياريمش مرداد
 )كلمه5( دهريمميماشينه با جمعه

← 

← 

← 

← 
← 
← 
← 
←

  )كلمه 2(                                                    آيد مي او
  )كلمه 3(                                                  بخر را آن
  )كلمه 4(                                         هستم تو پدر من
  )كلمه 5(    كند                                 به تو كمك مي او
  )كلمه 6(                           خريد خواهم را كتاب آن من
  )كلمه 7(بينم                         تو را در ساعت يك مي من
  )كلمه 8(                     آورد خواهيم مرداد ماه در را او ما
  )كلمه 11(   رفت خواهيم ده به ماشين آنباجمعهروزدرما

  
  منابع
 گـزارش : آورد ره سـومين  ،»تهـران  دانشـگاه  خـارجي  دانشـجويان  گروه مشكالت«). 1381( منوچهر اكبري،

  .يفارس ياتگسترش زبان و ادب يشورا: تهران فارسي، ادبيات و زبان استادان المللي بين مجمع سومين
 مجمع ينمقاالت ششم مجموعةدر  ،»مغرب هاي دانشگاه در فارسي زبان وضعيت« .)1387( وداد الزيموسي،
گسـترش زبـان و    يشـورا : تهـران  وفايي، عباسعلي كوشش به ،فارسي ادبيات و زبان استادان المللي بين
  .يفارس ياتو مركز گسترش زبان و ادب يفارس ياتادب
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 و گفتـار  زبـان   تفـاوت  به توجه اهميت و زبانان فارسي غير به فارسي زبان آموزش«). 1390( فاطمه جعفري،
 و زبـان  گسـترش  شوراي: تهران سي،فار ادبيات و زبان گسترش المللي بين همايش نخستيندر  ،»نوشتار
  .طباطبايي عالمه دانشگاه و فارسي ادبيات

  .ايران زبان كانون: تهران ،امروز فارسي پركاربرد هاي واژه ).1384( حميد حسني،
ارشـد   يكارشناسـ  نامـة  يـان پا ،»فارسـي  زبـان  نوشـتار  و گفتـار  كالمـي  مقايسة«). 1383(اصل، سارا  زاهدي

  .يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ي،شناس زبان
 و زبـان  گسـترش  شـوراي : تهـران  ،زبانـان  فارسي غير براي فارسي زبان ةمجموع). 1386(احمد  صفارمقدم،
  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه و فارسي ادبيات
 ،»زبانـان  فارسـي  غيـر  بـه  فارسـي  زبان آموزش در نوشتاري و گفتاري هاي گونه«). 1391( احمد صفارمقدم،
  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه: تهران ،2 ش ،3 س ،شناخت زبان

 آمـادة  و يافته پايان پژوهشي طرح ،زبانان فارسي غير براي گفتاري فارسي ةمجموع). 1392( احمد صفارمقدم،
  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه: تهران چاپ،
  .فارسي ادب و زبان فرهنگستان: تهران ،فارسي خط دستور). 1381( فارسي ادب و زبان فرهنگستان
ـ   ينوشـتار  ةگون يو نحو صرفي آوايي، هاي تفاوت برخي تعيين«). 1382( يساپر فوالدي،  يگفتـار  ةبـا گون

  .ييدانشگاه عالمه طباطبا ي،شناس زبان يدكتر نامة يانپا ،»تهراني فارسي زبان در) ييگوو گفت(
پژوهشـگاه علـوم   : تهـران  ،)شناسـي  زبان ويژة( فرهنگ ،»نوشتاري و گفتاري فارسي«). 1380( يرانا كلباسي،
  .يو مطالعات فرهنگ يانسان
: تهـران  ،خـارجي  هـاي  زبـان  پـژوهش  ةمجل ،»يآموزش زبان خارج يشينةپ«). 1383(محمودرضا  گشمردي،

  .تهران دانشگاه
  .فرهنگي تحقيقات و مطالعات مؤسسة: تهران ،زبان شناسي جامعه بر درآمدي). 1368( يحيي مدرسي،
 .يفارس ياتگسترش زبان و ادب يشورا: تهران ،گفتار در فارسي). 1380( يحيي مدرسي،
  .يالهد المللي ينانتشارات ب: تهران ،گفتاري فارسي زبان دستور). 1384( يكامكار، تق وحيديان
 ،نوشـتار  سبك با آن مقايسة و فارسي زبان گفتار سبك در بند توصيف و بررسي). 1380( ترانه حقي، هاتف

  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه: تهران شناسي، زبان ارشد كارشناسي نامة پايان
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 /http://www.miu.ac.ir العالميه يجامعه المصطف
 /http://ui.ac.ir دانشگاه اصفهان

  /http://www.ikiu.ac.ir/fa نيقزو ينيدانشگاه امام خم
 /http://ut.ac.ir دانشگاه تهران

 /http://www.shirazu.ac.ir رازيدانشگاه ش
 http://persian-language.org فارسي ادبيات وو مركز گسترش زبان  شورا
   www.persianlanguagecenter.comينيخم امام يالملل نيـ دانشگاه ب يمركز آموزش زبان فارس

 http://ilis.ir يالمهد هيـ مدرسه علم يمعارف اسالممركز آموزش زبان و 


