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 چکیده 
 

زبان نهادی اجتماعی است و مهم ترین وظیفه آن ایجاد ارتباط بین افراد جوامع است. در میان زبان های دنیاا  خاانواده زباان هاای     

هندواروپایی گسترده ترین خانواده زبانی است که گروه های زبانی آن در پی مهاجرت های تاریخی در شبه قاره هند  فالت ایاران  و  

ا شکل گرفت. در این میان زبان فارسی به عنوان یکی از شاخص های اصلی هویت ساکنین فالت ایران رشاد  بخش هایی از قاره اروپ

های هندواروپایی است. فارسی زبان  ترین زبان  کرد. فارسی از منظر برخی ویژگی های زبانشناختی مانند دامنه واژگانی یکی از غنی 

بان رسمی افغانستان )در کنار زباان پشاتو( اسات نایکن هاویتی فراتار از ایان        رسمی کشورهای ایران و تاجیکستان و یکی از دو ز

قرن زبان میانجی بخش بزرگی از غرب و جنوب آسیا بود و در هند و عثمانی نفوذ داشت. در قرن اخیر  8کشورها دارد. زبان فارسی 

کزی که موجبات رشد روسای را فاراهم آورد و   مر  فروپاشی عثمانی که فارسی را زبان دیوانی خود می دانست  شوروی سازی آسیای

فارسی را به حاشیه راند  و همچنین میدان دادن به انگلیسی در شبه قاره هند  فارسی را با چانش های جادی روبارو نماود. اماروزه     

بارای توویات   یکی از دغدغه ها  معرفی و آموزش فارسی در سرزمین های دور است از اینرو توجه به تلفظ قابل فهم  بخش ضروری 

توانش ارتباطی است. هدف این پژوهش بررسی مشکالت فارسی آموزان در تونید واکه های فارسای اسات  پژوهشاگر در چاارچوب     

زبانشناسی موابله ای به توصیف و موابله نظام واکه ای فارسی با نظام واکه ای دانمارکی که به عنوان پایلوت انتخاب شده است مای  

تفاوت های واکه های دو زبان را مشخص کرده و سطوح دشواری واکه هاای فارسای را بارای فارسای آماوزان      پردازد و شباهت ها و 

معرفی می کند. یافته های این تحویق نشان داده است خطاهای آوائی فارسی آموزان ناشی از انتوال واکه های زبان مبداء باه زباان   

/ دشواری دارند که مطابق انگوی سطوح دشواری پراتاور  ɑدر تونید واکه / فارسی است. مطابق یافته های این تحویق فارسی آموزان

 در سطح سوم یا سطح بازتعبیر جای می گیرد. 

 

 آموز.های دانمارکی  فارسیهای فارسی  واکهبررسی موابله ای  سطوح دشواری  واکه واژگان کلیدي:
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Abstract 

 

Language is a social institution and its most important task is to create links between the communities. 

Among the world’s languages, Indo-European language family is the most widespread one. After 

migration of mobs into Indian-subcontinent and Iranian-plateau, Indo-European family’s language 

groups were formed. After existence of the Iranian languages’ group and formation of Persian language, 

Persian started to improve as one of the main traits of the plateau’s inhabitants. In view of some 

linguistic features such as lexical scope, etc., Persian is one of the richest languages of the family. 

Persian is the official language of Iran, Tajikistan, and one of the two officials of Afghanistan (besides 

Pashtu), hence its identity is beyond the boundaries of these countries. For eight centuries Persian was 

the lingua franca in some parts of West and South Asia and gained influence in Indian and Ottoman 

courts. After collapse of the Ottomans and giving space to English in the subcontinent, Persian 

encountered serious challenges. Today, introducing and teaching Persian in distant lands attract 

concerns; therefore paying attention to understandable pronunciation became an essential part for 

strengthening the communicative competence of Persian-learners. The aim of this research is to 

investigate problems of Persian-learners in articulation of the Persian vowels. On the basis of the 

contrastive linguistics, researcher describes and copes Persian vowel system with vowel system of the 

Dansk which is selected as pilot in this study. Researcher defines the similarities and differences of two 

languages’ vowel systems and characterizes the difficulty levels of Persian vowels based on Prator’s 

hierarchy of difficulties. Findings show although some Danish vowels have near equivalents in Persian, 

the Danes have difficulty in perceiving and articulating the full range of Persian vowels especially the 

open-back-round vowel /ɑ/, which is classified as reinterpretation, the third level in the Prator’s schema.  

 

Keywords: Contrastive analysis, Schema of hierarchy of difficulties, Persian vowels, Danish vowels, 

Persian-learner. 
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 مقدمه

ترین پدیده اجتماعی از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. ماهیات پیچیاده زباان از چناد قارن پایش از مایالد         زبان به عنوان کهن

تدوین کرد همواره کانون توجه اندیشمندان قرار داشت و به تدریج موجا  پیادایش علام     سانسکریت قواعدی برای زبان پانینی که

قارار مای دهاد.     زبانشناسی شد. زبانشناسی علمی است که زبان را به عنوان پدیادهای مساتول ماورد مطانعاه و بررسای روشامند      

تواند بارای   ترین ابزارى است که انسان مى دانند و معتودند زبان ساده ال مفاهیم ذهنى میترین وسیله انتو زبانشناسان  زبان را آسان

ای یااد مای شاود کاه      های ارتباطی و گاه به عنوان وسایله  ارتباط با سایرین از آن استفاده نماید. از زبان گاهی به عنوان کلید شبکه

ط اجتماعی  هویت ویژهای را کس  کنند. پیچیادگی ذاتای زباان موجا  شاد      بر برقراری رواب  توانند عالوه افراد با تسلط بر آن  می

ها روی آورد. یکای از ممارات    های توصیفی و نظری برخی دیگر از رشته زبانشناسی برای مطانعه فراگیر زبان به مطانعه ابعاد و جنبه

باه ناام آواشناسای کااربردی یاا آواشناسای        ای ای تحت عنوان زبانشناسی کاربردی و زیرشاخه این تحول ایجاد یک حوزه بینارشته

هایی برای حل مشکالت مرتبط با آموزش تلفظ زبان می پاردازد. در ایان حیطاه  تحلیال      حل آموزشی است که به بررسی و ارائه راه

نمایاد.   های اصلی این حوزه است که می تواند در آموزش زبان دوم به زباان آماوز نواش مهمای ایفاا      موابله ای یکی از زیر مجموعه

پژوهشگر زبانشناسی موابله ای می تواند به کمک تحلیل موابله ای زبان مادری و زبان دوم معضالت زبان آموز در یادگیری را کشف 

م. 1491م. تا 1491و با رفع آنها موجبات تسریع یادگیری زبان آموز را فراهم آورد. مطانعات موابله ای نظام های زبانی طی سانهای 

( معتود است زبانشناسی موابلاه ای در واقاع موایساه    1481(. فیژیاک )1941ی آموزش زبان دوم رواج یافت )اوسطی  در تالش برا

مند دو یا چند زبان برای تعیین تفاوت ها و شباهت های باین آنهاسات. طرفاداران زبانشناسای موابلاه ای مادعی هساتند باا          نظام

بینی کرد. نذا پژوهشگر قصاد دارد   ن موصد میتوان خطاهای زبان آموزان را پیشموایسه تفاوت ها و شباهت های زبان مادری و زبا

با توجه به اهمیت آموزش زبان فارسی  نظام های واکه ای فارسی و دانماارکی را شارح داده و باا بررسای موابلاه ای  تفااوت هاا و        

طح دشواری واکاه هاای دشاوار فارسای باه فارسای       شباهت های دو زبان را موایسه و با استفاده از انگوی سطوح دشواری پراتور  س

آموزان را معرفی نماید. امروزه با توجه به اهمیت زبان فارسی و ضری  نفاوذ آن در ساایر قلمروهاا  یاادگیری ایان زباان در بیشاتر        

هنگی و معناوی  های علمی  فر های این حوزه دنبال می شود  یادگیری زبان دوم منجمله زبان فارسی در بردارنده ارزش پژوهشکده

از زباان هاای پویاا و دارای ادبیاات      های مختلف مربوط به آن زبان است. زبان فارسی در حال حاضر به عنوان یکی سرشار از دانش

وسیله این زبان به ماردم دنیاا انتواال یافتاه و اکناون نیاز از        های بشری به تلوی می شود. در گذشته بسیاری از دانش غنی بشری

علام و معرفات بشاری     نشده است؛ به همین دنیل آموختن این زبان به معناای پیوساتن باه گساتره وسایعی از     آن کاسته  اهمیت

 (. 1981باشد )مازه پوا   می

 

 ضرورت تحقیق  

در چارچوب تحویق اند تلفظ قابل فهم  بخش ضروری توانش ارتباطی است. این شناسی آموزشی جدید نشان دادهها و روشپژوهش

بررسی مشکالت تلفاظ زباان فارسای    ای به توصیف و موابله نظام آوائی زبان فارسی با نظام آوائی زبان دانمارکی و موابلهزبانشناسی 
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-ها و همخوانواکه در تونیدآموزان دانمارکی زبانبررسی مشکالت تلفظی پردازد. هدف از انجام این تحویق آموزان میفارسی توسط

 .آنهاستحیح آموزش تلفظ صو زبان فارسی های 

 

 اهمیت زبان فارسی

  هاای زبان با ناماین   فارسی زبان رسمی کشورهای ایران و تاجیکستان و یکی از دو زبان رسمی افغانستان )در کنار زبان پشتو( است

ز ارکاان  سه کشور است. زبان فارسی باا آنکاه یکای ا   این فارسی در ایران  تاجیکی در تاجیکستان و دری در افغانستان زبان رسمی 

اسات  هاویتی فراتار از کشاورهای ایاران  تاجیکساتان و        عنوان زبان ملی و رسمی ایران شناخته شده اصلی هویت ایرانی است و به

م. 1111کنند. زبان فارسی از حدود ساال   ین زبان تکلم میه ااز مهاجران نیز در کشورهای مختلف ب بسیاریشمار و  افغانستان دارد

های مختلف بوده و نفاوذ بسایاری در کشاورهای مجااور      میانجی بخش بزرگی از غرب و جنوب آسیا با قومیت م. زبان1811تا سال 

و در دوره امپراتوری گورکانیان در هند  زبان رسمی اداری و نظامی سرزمین هند باوده    شرقی و غربی همچون هند و عثمانی داشته

در قرن اخیر فروپاشی امپراتوری عثمانی  شمردند.بان را هنر و افتخار خود میو بزرگان و ادیبان هند و عثمانی سخن گفتن به این ز

مرکزی که موجبات رشاد زباان روسای را فاراهم آورد و زباان        سازی آسیای دانست  شوروی خود می دیوانیکه زبان فارسی را زبان 

هاایی جادی روبارو نماود. زباان      ن فارسی را با چاانش انگلیسی در شبه قاره هند زبازبان فارسی را به حاشیه راند  و میدان دادن به 

هاای یوناانی     شناسان اروپایی در برنین  زباان  م. در نشست ادیبان و زبان1881فارسی بر پایه تعریف  زبانی کالسیک است؛ در سال 

آیاد کاه    یک به شمار میهای کالسیک جهان برگزیده شدند. از دیدگاه علمی  زبانی کالس فارسی  التین و سانسکریت به عنوان زبان

در درجه اول  باستانی باشد  در درجه دوم  ادبیات غنی داشته باشد و در درجه سوم در آخرین هازاره عمار خاود تغییارات انادکی      

ه های خانواد ترین زبان ها و دامنه واژگانی یکی از غنی های زبانشناختی مانند تنوع واژهکرده باشد. زبان فارسی از منظر برخی ویژگی

هاای   واژه اسات. شامار وام   ها باه وام گرفتاه شاده    های زیادی در دیگر زبان آید. از زبان فارسی واژه شمار می های هندواروپایی بهزبان

ها در میان سه زبان اول جهاان قارار    انمثل (. فارسی از نظر شمار و تنوع ضرب1119است )کای   واژه  811فارسی در زبان انگلیسی 

عناوان زباان ملای و رسامی     : پیشگفتار(. زبان فارسی با آنکه یکی از ارکان اصلی هویت ایرانی است و باه 1988ت  دارد )رحماندوس

م. تا ساال  1111است  هویتی فراتر از کشورهای ایران  تاجیکستان و افغانستان دارد. زبان فارسی از حدود سال  ایران شناخته شده 

های مختلف بوده و نفوذ بسیاری در کشورهای مجااور شارقی و    جنوب آسیا با قومیتم. زبان میانجی بخش بزرگی از غرب و 1811

و در دوره امپراتوری گورکانیان در هند  زبان رسمی اداری و نظامی سرزمین هند بوده و بزرگان   غربی همچون هند و عثمانی داشته

شمردند. در قرن اخیر فروپاشی امپراتوری عثمانی که زباان  و ادیبان هند و عثمانی سخن گفتن به این زبان را هنر و افتخار خود می

مرکزی که موجبات رشد زبان روسی را فراهم آورد و زبان فارسی را باه    سازی آسیای دانست  شوروی خود می دیوانیفارسی را زبان 

و نماود اماا از اهمیات آن نکاسات     هایی جدی روبرحاشیه راند  و میدان دادن به انگلیسی در شبه قاره هند زبان فارسی را با چانش

 (.  11-4: 1981)پهلوان  
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 اهمیت آموزش زبان فارسی

های این حوزه دنبال ها  مطانعه این زبان در بیشتر پژوهشکدهامروزه با توجه به اهمیت زبان فارسی و ضری  نفوذ آن در سایر قلمرو

ریازی دقیوای   قوم  ترویج و آموزش زبان آن قوم اسات بایاد برناماه   شود  اما از آنجا که اونین قدم در معرفی و ترویج فرهنگ هر می

هاای علمای  فرهنگای و معناوی     ارزش برای آموزش زبان فارسی صورت گیرد. یادگیری زبان دوم منجمله زبان فارسی در بردارناده 

های پویا و دارای ادبیات غنای  ناز زبا عنوان یکیهای مختلف مربوط به آن زبان است. زبان فارسی در حال حاضر بهسرشار از دانش

آن  وسیله این زبان به مردم دنیا انتوال یافته و اکنون نیاز از اهمیات  های بشری بهشود. در گذشته بسیاری از دانش تلوی می بشری

زه باشاد )ماا   علم و معرفات بشاری مای    کاسته نشده است؛ به همین دنیل آموختن این زبان به معنای پیوستن به گستره وسیعی از

شود: گروه اول  فرزندان ایرانیان مویم خارج از (. نیازمندی به آموزش زبان فارسی حداقل از طرف سه گروه احساس می1981  1پوا

اند یا به مدت طوالنی مجبور به اقامت در خارج هستند. اغل  واندین این کودکان کشور که برای همیشه در این کشورها ساکن شده

. آشانا شاوند  دب و هنار ایرانای   ند با اکه مایل یمندان خارج. گروه دوم  آن دسته از عالقهبیاموزندان فارسی را مایلند فرزندانشان زب

های خانواده همچنینو  هستندهای ایران دانشجویان خارجی که مایل به تحصیل در دانشگاه شاملخارجیان مویم ایران   گروه سوم

 -1آموزشی زبان فارسی باید دارای دو نوش اساسای باشاند:    های تابکایران هستند.  ساکنافراد خارجی که به خاطر مسائل شغلی 

ماثمر باشاد    در انتوال و معرفی فرهنگ و تمدن ایران باه دنیاا   -1آموزان در امر آموزش کمک کند.  در حدّ مطلوب بتواند به فارسی

 .(1989)صفار مودم  

 

 پیشینه تحقیق

های دو زباان  ای همخوانهای انگلیسی و مشکالت یادگیری ایرانیان  به بررسی موابلههمخوان( در موانه 1499انه یارمحمدی )نطف

 زبانان پرداخته است. انگلیسی و فارسی و مشکالت تلفظی زبان انگلیسی برای فارسی

هاای دو زباان   واکاه  ایهاای انگلیسای  باه بررسای موابلاه     ( در موانه مشکالت ایرانیان در یادگیری واکه1494انه یارمحمدی )نطف

 زبان پرداخته است.آموزان فارسیهای زبان انگلیسی برای انگلیسیهای واکهانگلیسی و فارسی و دشواری

اشاتواق از منظار آموزشای نگریساته و     ( در موانه اشتواق در زبان فارسی  و موایسه آن با زبان هاای دیگار  باه    1911جعفر شعار )

 در زبان عربی  زبان انگلیسی  و زبان فرانسه موابله نموده است. اشتواق زبان فارسی را با اشتواق

های آوائی انگلیسای و فارسای  دو نظاام آوائای زباان انگلیسای و زباان        ای نظام( در کتاب بررسی موابله1111انه یارمحمدی )نطف

هاای  انان در خصوص تلفظ صحیح واکاه زبفارسی را مورد موایسه و بررسی قرار داده است و راهکارهایی در راستای کمک به فارسی

 انگلیسی ارائه داده است.

-زبانان در فراگیری زبان فرانسه  انواع خطاهای آوائی فارسای ای با عنوان واکاوی خطاهای آوائی فارسی( در موانه1981وکیلی فرد )

تارین رکان در درک گفتاار و    به عنوان مهمزبانان را احصاء نموده و ضمن پرداختن به خطاهای پرکاربرد در یادگیری و انتوال تلفظ 

هااى تشخیصاى و تونیادى  اناواع     نماید. این پژوهش به کمک آزماون انتوال مفاهیم  مشکالت فراگیران زبان فرانسه را مشخص می
                                                           
1 O. Mazepa 
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هاا   دایى واژههاى ابتکند و مشکالت فراگیران زبان فرانسه را در خوشهزبانان را استخراج و تجزیه و تحلیل مىخطاهاى آوایى فارسى

. نمایاد ماى  آشکار …اى وهاى باز و بسته  کشش ماهیچهواکه هاى خیشومى  توزیع  جانشینى آواها انتوال منفى زبان فارسی  واکه

کند. دساتاوردهاى  اى از خطاها  بر حس  درجه آسانى  راهبرى مىبندى تازهبه سوى طبوهرا  پژوهشگر واکاوى  این از حاصل نتایج

هااى آواهااى   هاا و نااهمگونى  مبنی بر اینکه هرچه تفاوت -اى آواهاى زبان فارسى و فرانسه راهاى واکاوى موابلهپژوهش فرضیهاین 

های این پژوهش نشاان داده اسات هار    دهد. یافتهتر خواهد بود  مورد تردید قرار مىتر باشد  فراگیرى آنها پیچیدهاین دو زبان ژرف

فرانسه شباهت بیشترى به یکدیگر داشته باشند و از همدیگر کمتر تمیز داده شوند  فراگیر در تشخیص و  چه آواهاى زبان فارسى و

 .گرددتونید آنها با دشوارى بیشترى روبه رو مى

در  ترین رهیافات ای را به عنوان اساسیشناسی موابلهزبان  آموزش زبان فارسی به اردو زبانان( در موانه 1981مهین ناز میردهوان )

های گوناگون آماوزش زباان   های توابلی در زمینهاین گونه تحلیلنتیجه گرفته است  وآموزی به غیر فارسی زبانان معرفی کرده زبان

 یکی از بهترین رویکردهاست.زبانان  غیر فارسیفارسی به 

ای در  درساانامه ای صااوتی زبااان انگلیساای و فارساای:    تجزیااه و تحلیاال موابلااه  ( در کتاااب 1989انااه یارمحماادی ) نطااف

های صاوتی زباان انگلیسای و    ارتباط واحدهای معمول و مصطلح نظامای  با استفاده از تحلیل موابلهکاربردی   شناسی صوت بررسی

 بان فارسی را تشریح نموده است.ز

های فارسای و ژاپنای را   ساختار آوائی زبان  هایی از ساخت صوتی زبان فارسی و ژاپنیجنبه ( در موانه موایسه1989رضا مودم کیا )

 نموده است.موابله  ژاپنیساخت صوتی زبان فارسی را با زبان و بررسی 

ای نظام آهنگ فارسی و ژاپنی با نگاهی باه  ( در موانه بررسی موابله1988مودم کیا )رضا سید آیت حسینی  محمود بی جن خان و 

 اند.فارسی و ژاپنی را با اهداف آموزشی موابله کردههای ای در دو زبان  نظام آهنگ زبانتکیه زیر و بمی هسته

 

 سواالت تحقیق

ت. های بین آنهاسها و شباهتمند دو یا چند زبان برای تعیین تفاوتای موایسه نظامزبانشناسی موابلهمعتود است  (1481) فیژیاک

آماوزان را  توان خطاهای زباان ادری و زبان موصد میهای زبان مها و شباهتد با موایسه تفاوتنای مدعیطرفداران زبانشناسی موابله

های زبان فارسی و زبان دانماارکی چاه   ها و همخوانواکه -1 :استحاضر دو پرسش اصلی مطرح  تحویقدر   از اینرو بینی کردپیش

هار دو  در  /u/و  /o/ هایواکه واجگاهو  پیشین  زبانهر دو ر د /i/ و /a/  /e/ هایواجگاه واکه -انف  هایی دارند؟ها و شباهتتفاوت

میازان   ( اسات. متوساط دهاان )  مرکازی در قسمت  و در دانمارکی ینسپ  در فارسی/ ɑ/واجگاه واکه ضمن آنکه  زبان پسین است.

کاه  است. میزان برخاستگی زبان در تونید وا (بستهنیم)افراشته زبان نیمهر دو در  /o/و  /a/  /e/ هایبرخاستگی زبان در تونید واکه

/ɑ / هایمیزان برخاستگی زبان در تونید واکه است. باززبان هر دو در /u/  و/i/  ها در شکل ن  است. (بسته)فراشته ازبان هر دو در

زباان گارد اسات.    هار دو  در  /u/و  /o/هاای  ها در تونید واکهاست. شکل ن گسترده زبان هر دو در  /i/و  /a/   /e/ هایتونید واکه

آماوزان  تامیر به کارگیری روش آموزش ارتباطی در بهبود تلفظ فارسی – 1 است. گردزبان هر دو در / ɑ/ها در تونید واکه شکل ن 
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بیانگر این موضوع اسات کاه    ارائه شدههای های مختلف درسهای اول و دوم در بخشموایسه عملکرد گروه زبان چیست؟دانمارکی

 ات بین دو گروه وجود دارددر اغل  موارد تفاوت چشمگیری در نمر

 

 روش تحقیق

به فراگویی صحیح و بومی گونه  یکی از اهداف بررسی خطاهای واکه ای  تسهیل یادگیری زبان آموز است  این نوع بررسی می تواند

جاایگزین آن زباان مای    زبان آموز کمک نماید. به طور کلی افراد در آغاز فراگیری زبان دوم نظام مادری خود را آگاهانه یا ناآگاهانه 

کنند و دچار خطای تداخل می شوند. تداخل همواره به عنوان یکی از مشکالتی که زبان آموزان در یادگیری زبان دوم با آن مواجاه  

ها و ارائه راهکارهای مناس  در برابر آنهاا یاک چاانش و نیاز یاک هادف در        هستند مطرح بوده است. آگاهی نسبت به این تداخل

آورد که با بررسی ساختارهای واکه ای دو زبان   آید. موایسه واکه های دو زبان این امکان را فراهم می دوم به شمار میآموزش زبان 

تفاوت ها و شباهت های آنها مشخص شده و مشکالت یادگیری زبان آموزان کاسته شود. از مطانعاه تفااوت هاا و شاباهت هاای دو      

رود زبان آموزی کاه   ای دارای ساختارهای مشابه برای زبان آموز آسانتر است و انتظار میزبان میتوان نتیجه گرفت یادگیری زبان ه

زبان مادری وی اردو است زبان فارسی را نسبت به زبان آموزی کاه زباان ماادری وی دانماارکی اسات آساانتر و ساریعتر بیااموزد.         

ان دوم بیشتر باشد مشکالت یادگیری زبان آماوز نیاز افازایش    زبانشناسی موابله ای باور دارد که هر چه تفاوت بین زبان مادری و زب

های رایج در زبانشناسی موابله ای و اصل شباهت ها و تفااوت هاای دو زباان  درصاد خطاا در یاادگیری        می یابد. بر اساس فرضیه

در زباان ماادری وجاود ندارناد      آواهای همانند و تونید آنها کمتر است و در موابل میزان بروز خطا در یادگیری و تونید آواهایی کاه 

بیشتر است. نذا روش تحویق این پژوهش  برای پی بردن به تشابهات و تفاوت های نظاام هاای واکاه ای دوف موایساه تشاابهات و      

ای از میاان مناابع معتبار آواشناسای      های نظام های واکه ای این تحویاق باه روش کتابخاناه    تفاوت های آنهاست. اطالعات و داده

شده است. پژوهشگر ضمن توصیف نظام های واکه ای دو زبان  در چارچوب زبانشناسای موابلاه ای باه توصایف و موابلاه       استخراج

سطوح عملکردی واکه های دو زبان می پردازد و سعی دارد برای تعیین سطح دشواری ادای واکاه هاای فارسای آنهاا را باا انگاوی       

 سطوح دشواری پراتور انطباق دهد.

 

 بان فارسینظام آوائی ز

 واکه است که همگی به وسیله جریان برونسوی هوای شش یا بازدم تونید می شوند. 9زبان فارسی دارای 

 

 واکه هاي زبان فارسی

( کیفیت آوائای واکاه بسایط در سراسار زماان تونیادش       111: 1999اند یا مرک . بر اساس تعریف ممره ) واکه های فارسی یا ساده

گردد  به طوری کاه ایان    ورتی که کیفیت آوائی واکه مرک  در امنای تونید آن دستخوش دگرگونی میماند  در ص یکسان باقی می

( واکه ها را بر اساس تونیاد نخساتین در ساه محاور طبواه      44: 1988تغییر کیفیت را میتوان به آسانی احساس کرد. حق شناس )

( نیاز معتواد اسات    111: 1999تونید نوش فعاال دارد. مماره )   بندی کرده است: شکل نبها  ارتفاع زبان و آن قسمت از زبان که در
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توصیف و طبوه بندی واکه ها می تواند بر سه اصل استوار باشد: انف( فاصله زبان از سوف دهان یا درجه افراشتگی زبان  ب( بخشی 

 از زبان که دست اندر کار تونید واکه است  ج( شکل نبها هنگام تونید واکه.

( واکه های فارسی را از نظر شکل نبها به دو دسته توسیم کرده است: 19: 1999ز نظر شکل نبها: مشکوةاندینی )واکه های فارسی ا

. واکاه هاای فارسای از نظار میازان ارتفااع زباان:        /i, e, a/  ب( واکه هاای گساترده شاامل:    /u, o, ɑ/انف( واکه های گرد شامل: 

نظر ارتفاع زبان به سه دسته توسیم کرده است: انف( واکه های افراشاته )بساته(:   ( واکه های فارسی را از 11: 1999مشکوةاندینی )

/u, i/ :ب( واکه های میانی  /o, e/ :)ج( واکه های افتاده )باز  /a, ɑ/       واکه های فارسای از نظار نواش انادام زباان: مشاکوةاندینی .

پسین توسیم کرده است: انف(: واکه های پیشاین شاامل:    ( واکه های فارسی را از نظر محل تونید به دو دسته پیشین و11: 1999)

/i, e, a/ :ب( واکه های پسین شامل  /u, o, ɑ/( واکه های زبان فارسی را نشان می دهد:1. شکل شماره ) 

 

 
 (126: 1631 ثمره،) –( واکه هاي زبان فارسی 1شکل شماره )

 

 نظام آوائی زبان دانمارکی

ترین پاژوهش در ایان ماورد مطانعااتی اسات کاه        همواره مورد توجه اهل فن قرار داشته است. قدیمیهای آوائی دانمارکی  ویژگی

ترین امر هویسگارد که با آواشناسای ارتبااط دارد پژوهشای اسات کاه در ساال        هویسگارد در سده هجدهم میالدی انجام داد. مهم

/ پرداخت. وی این واکاه هاا   a, æ, aa, o, ø, e, i, y, uنی /م. انتشار یافت و در آن به توصیف علمی واکه های دانمارکی یع1898

در باالی آن(  تعداد واکه های دانماارکی را   eبا یک  oیک  Oeرا برای توضیح زبان دانمارکی ناکافی دانست و با اضافه کردن واکه )

به عدد ده رساند  موضوعی که تا به امروز در محافل آواشناسی زبان دانمارکی محال بحاا اسات. چاانش دیگاری کاه هویساگارد        

کاه وی آن  ( مطرح نمود و پس از وی اکثر قری  به اتفاق آواشناسان زبان دانمارکی به آن پرداختند  ویژگی استُد است 19: 1811)

( به صورت بنیادین ایان ویژگای را ماورد مطانعاه و     1111یورگنسن )-(. بعدها فیشر18: 1111نامید )بسبل   "سکسکه کوچک"را 

هاایی اسات کاه یسپرسان از اواخار ساده ناوزدهم         بررسی قرار دادند. مطانعات بعدی که مورد توجه زبانشناسان قرار دارد پژوهش
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پیشانهاد   1889گش در نیمه سده بیستم میالدی اداماه یافات. یسپرسان  کسای باود کاه در ساال        میالدی آغاز کرد و تا زمان مر

انمللی واحد به جای انفباهای متفااوت بارای زباان     را با هدف تدوین یک انفبای آوائی بین "انمللی انجمن آواشناسی بین"تاسیس 

م. برای آوانویسی واکه هاای زباان   1841ه یسپرسن در سال (. نظام آوایی دانیا ک8: 1941های متفاوت مطرح کرد )مدرسی قوامی  

دانمارکی معرفی نمود تا به امروز مورد استفاده پژوهشگران قرار دارد. زبانشناسان جامعه زبانی نوردیاک آن را ظهاور مکتا  جدیاد     

ری زباان دانماارکی مطارح    یسپرسن در آواشناسی زبان دانمارکی اعالم نمودند. یلمزنف پژوهشگر دیگری است که در مطانعات نظا 

است  وی ادعا کرد همه زبان های دنیا یک مشکل محوری دارند که سایر مسائل زبانی آن زبان حول همین محور مطرح می شاوند  

 (.  11: 1111و استُد مشکل محوری زبان دانمارکی است )بسبل  

 

 واکه هاي زبان دانمارکی

نشان می دهد مکانیسم بازدمی تنها مکانیسم تونید واکه های این زبان است. شکل  مطانعه جایگاه و نحوه تونید واکه های دانمارکی

 /ɑ/پیشین  واکه  /i, e, ɛ                     ɶ/ه واکه   بر این اساس د( واکه های دانمارکی را نشان می دهند1( و جدول )1)

 /ɶ             /پیشیان گستارده و واکه های   /i, e, ɛ, æ, a/پسیان هستند. واکه های  /u, o, ɔ, ʌ, ɒ/مرکزی  و پنج واکه 

بساته  واکاه    /i, y, u/پسین گارد هستند. واکه های  /u, o, ɔ, ʌ, ɒ/مرکزی گسترده  و پناج واکه  /ɑ/پیشین گرد هستند. واکه 

صورت بااز ادا مای شاوند  شاکل      به /a, ɑ/نیم باز  و واکه های  /ɶ, ɔ, ʌ, ɒ          /نیم بسته  واکه های  /e, ɛ, ø, o/های 

 ( واکه های زبان دانمارکی را نشان می دهد:1( و جدول شماره )1شماره )

 

 
 (14: 2002؛ به نقل از: بسبل، 31: 2001( واکه هاي دانمارکی )گرونوم، 2شکل شماره )
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 (14-12: 2002واکه هاي زبان دانمارکی )بسبل، ( 1جدول شماره )

 
)متوسط(مرکزی  پیشین  پسین 

 گرد گسترده گرد گسترده گرد گسترده

 i y    u افراشته )بسته(

 e نیم افراشته )نیم بسته(

ɛ 

ø    o 

   æ میانی )نیم باز(

   
ɶ 

   

 

 

ɔ 

ʌ 

ɒ 

    a  ɑ افتاده )باز(

 

 ( جایگاه تونید واکه های دانمارکی را نشان می دهد:1جدول شماره )

 

 (13: 2006: دوراند) –( جایگاه تولید واکه هاي دانمارکی 2جدول شماره )

 i e ɛ a ɑ y ø   ɶ u 

 

o ɔ ʌ ɒ æ ə 

   +  + + + + + + +      گرد

  +      + + + +  + + + + پیشین

   + + + + +     +     پسین

  + + + + +  +    + +    حلوومی

 

 دانمارکی با نظام واکه اي زبان فارسیمقایسه نظام واکه اي زبان 

پیشیاان در   واکه های زبان های مختلف از نظر جایگاه تونید سه دسته هستند: پیشین  مرکزی )یا متوسط(  و پساین. واکاه هاای   

زباان   پسین در نرمکام به کمک پاس  واکه هایمرکزی در جایگاهی بین کام و نرمکام  و  واکه های زبان  قسمت کام به کمک پیش

 ,u/  ب( واکه های پسین: /i, e, a/تونید می شوند. از نظر جایگاه تونید واکه های زبان فارسی عبارتند از: انف(: واکه های پیشین: 

o, ɑ/  :و واکه های زبان دانمارکی عبارتند از: انف(: واکه های پیشاین  /i, e, ɛ                     ɶ/    / :ب( واکاه مرکازیɑ  /

  ب( /i, e, a, ɑ/از نظر شکل نبها واکه های زبان فارسی عبارتند از: انف( واکه هاای گساترده:    ./u, o, ɔ, ʌ, ɒ/سین: واکه های پ

   /  ب( واکه های گرد: /i, e, ɛ, æ, a, ɑ/  و واکه های زبان دانمارکی عبارتند از: انف( واکه های گسترده: /u, o/واکه های گرد: 

          ɶ, u, o, ɔ, ʌ, ɒ/. 

میزان باز بودن دهان یکی از نظام های طبوه بندی در توصیف واکه هاست: افراشته )بسته(  نیم افراشته )نایم بساته(  میاانی )نایم     

 ( افراشتگی زبان را در تونید واکه های دو زبان توصیف می کنند.  9( و )9های شماره ) افتاده(  افتاده )باز(. جدول باز/نیم
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 (126: 1631)برگرفته از: ثمره، ( افراشتگی زبان در تولید واکه هاي فارسی 6جدول شماره )

 i افراشته )بسته(
u 

y 

 e o نیم افراشته )نیم بسته(

 a  ɑ افتاده )باز(

 

  ب(  واکه هاای نایم افراشاته    /u, i/از نظر میزان باز بودن دهان واکه های زبان فارسی عبارتند از: انف( واکه های افراشته )بسته(: 

 ./a, ɑ/  ج(  واکه های افتاده )باز(: /o, e/)نیم بسته(: 

 

 (14-12: 2002( افراشتگی زبان در تولید واکه هاي دانمارکی ) بسبل، 1جدول شماره )

 i y افراشته )بسته(
u 

 

    

ناایم افراشااته )ناایم   

 بسته(

e ɛ 
ø o    

 æ میانی )نیم باز(
     

 

ɶ ɔ ʌ ɒ 

 a ɑ افتاده )باز(
     

 

  ب( واکاه هاای نایم    /i, y, u/از نظر میزان باز بودن دهان واکه های زبان دانمارکی عبارتند از: انف( واکه هاای افراشاته )بساته(:    

 /.   ɑ/ /  د( واکه های افتاده )باز(:ɶ, ɔ, ʌ, ɒ          ( /نیم بازج( واکه های میانی )  /e, ɛ, ø, o/افراشته )نیم بسته(: 

مطانعه جایگاه و نحوه تونید واکه های زبان فارسی و زبان دانمارکی نشان می دهد مکانیسم بازدمی تنهاا مکانیسام در تونیاد واکاه     

 ( موایسه شده اند.1جایگاه و ارتفاع واکه های زبان دانمارکی با واکه های زبان فارسی در جدول شماره )های هر دو زبان است  

 

 مقایسه جایگاه و ارتفاع واکه هاي زبان فارسی و زبان دانمارکی( 2جدول شماره )

 
 پسین مرکزی )متوسط( پیشین

 گرد گسترده گرد گسترده گرد گسترده

 i y    u افراشته )بسته( دانمارکی
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 i     u افراشته )بسته( فارسی

 دانمارکی
نیم افراشاته )نایم   

 بسته(
e 

ɛ 
ø    o 

 فارسی
نیم افراشاته )نایم   

 بسته(
e     o 

 æ میانی )نیم باز( دانمارکی
  

   
ɶ 

   

ɔ 

ʌ 

ɒ 

       میانی )نیم باز( فارسی

  a  ɑ باز دانمارکی
 

 
 

  a    ɑ باز فارسی

 

 

 مقایسه واکه هاي فارسی با واکه هاي دانمارکی و تعیین سطوح دشواري

را میان عناصر دو زبان مشخص کند  این رواباط تحات عناوان    بررسی موابله ای دو زبان در سطوح مختلف می تواند روابط متفاوتی 

سطوح دشواری مطرح شده اند. ممکن است زبان دانمارکی فاقد واجی باشد که در زبان فارسی موجاود اسات و یاا آن واج در زباان     

مارکی زبان در تونیاد واج  دانمارکی مستول نباشد و به صورت واجگونه یک واج دیگر تجلی داشته باشد  نذا هر چند فارسی آموز دان

مزبور با مشکل چندانی روبرو نمی شود اما در درک آن با دشواری مواجه است زیرا آن واج در زبان فارسی تمایز معنایی ایجااد مای   

کند در حانی که در زبان دانمارکی فوط واجگونه محسوب می شود و نوش واجی مستولی ندارد. واکه های زبان فارسای در جادول   

 بندی شده اند: ( بر اساس سطوح دشواری سطح9) شماره

 

 

 ( سطوح دشواري واکه هاي زبان فارسی براي زبان آموز دانمارکی3جدول شماره )

 زبان فارسی )زبان دوم( زبان دانمارکی )زبان اول( سطوح دشواری

 a, i, u, e, o a, i, u, e, o سطح صفر

  ɑ سطح اول

ʌ 

ɒ  

ɑ  
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æ  

  

   
ɶ 

y 

u 

e 

ɛ 

o 

ɔ 

ø 

a 

 

 

 

u 

 

e 

 

o 

 

  ندارد سطح دوم

 ɑ ɑ سطح سوم

  ندارد سطح چهارم

  ندارد سطح پنجم

 

های زبانی در دو زبان مبداء و موصد مشابهند و زبان آموز قاادر اسات   ها  واحدهای واژگانی یا ساختواجسطح صفر یا سطح انتوال: 

با توجه به فرضیه فارسی آموزان در یاادگیری واکاه   ساختار یا واحد واژگانی را از زبان مبدا به زبان موصد به طور مثبت انتوال دهد. 

 که در دو زبان مشترک هستند مشکلی ندارند. /a, i, u, e, o/های 

دو یا چند نکته زبان مادری در یک نکته زبان موصد ادغام می شود. به عباارت دیگار دو واحاد واجای در     طح ادغام: سطح یک یا س

زبان مبداء به صورت یک واحد واجی در زبان موصد همگرا می شوند و زبان آموز باید تفاوتی را که میان این دو واحد در زبان مبداء 

مارکی چند مجموعه واکه وجود دارند که به ازای آنها فوط یک واکاه در زباان فارسای موجاود     در زبان دانوجود دارد نادیده بگیرد. 

موجود در زباان دانماارکی باه صاورت واحادهای       /o, ɔ, ø/  و /ɑ  ʌ/  /ɒ            ɶ/  /y, u/  /e, ɛ/است. واحدهای واجی 

هاا بارای فارسای     در زبان فارسی وجود دارند. هر چند انتخاب هر یک از واکه ها در برخی موقعیات  /o/و  /ɑ/  /a/  /u/  /e/واجی 

آموز مشکل ایجاد می کند نیکن سطحی از دشواری را برای فارسی آموز در پی ندارد و از آنجایی که این تمایزات منجر به تماایز در  

 ین فارسی آموزان را بر آوای بومی گونه این واکه ها مسلط نماید.معنا نمی شوند مدرس آموزش زبان فارسی می تواند با تمر

در ایان ساطح  فارسای آماوز     معادل یک واحد آوائی زبان مادری در زبان موصد یافات نمای شاود.    سطح دو یا سطح تمایز محدود: 

 دانمارکی زبان دشواری ندارد.

د  ونی از نظر شیوه تونید  جایگاه تونیاد و یاا توزیاع متفاوتناد.     یک واحد واجی در هر دو زبان وجود دارسطح سه یا سطح بازتعبیر: 

در زبان های فارسی و دانمارکی از نظر میزان باز بودن دهان  واکه باز است نیکن از نظر جایگاه تونیاد در زباان دانماارکی     /ɑ/واکه 

 واکه ای مرکزی ونی در زبان فارسی واکه ای پسین است.
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ر ایان ساطح  فارسای آماوز     معادل یک واحد واجی در زبان موصد  در زبان مادری وجود ندارد. داطی: سطح چهار یا سطح تمایز افر

 دانمارکی زبان در زمینه واکه ها دشواری ندارد.

در این سطح  یک واحد واجی در زبان مادری  به صورت دو واحد واجی در زبان موصد واگرایی می یابد. سطح پنج یا سطح اشتواق: 

 دانمارکی زبان در زمینه واکه ها دشواری ندارد. فارسی آموز

 

 یافته ها

 شباهت هاي واجگاه در تولید واکه هاي زبان هاي فارسی و دانمارکی:

 در زبان فارسی و دانمارکی در قسمت جلوی دهان )پیشین( است. /a/واجگاه واکه  -انف 

 در زبان فارسی و زبان دانمارکی در قسمت جلوی دهان )پیشین( است. /e/واجگاه واکه  -ب 

 در زبان فارسی و زبان دانمارکی  در قسمت عو  دهان )پسین( است. /o/واجگاه واکه  -ج 

 در زبان فارسی و زبان دانمارکی  در قسمت عو  دهان )پسین( است. /u/واجگاه واکه  -د 

 در زبان فارسی و زبان دانمارکی  در قسمت جلوی دهان )پیشین( است. /i/واجگاه واکه  -ها 

 

 تفاوت هاي واجگاه در تولید واکه هاي زبان هاي فارسی و دانمارکی:

 در زبان فارسی در قسمت عو  دهان )پسین( است./ ɑ/واجگاه واکه  -( 1انف )

 )متوسط( است. در زبان دانمارکی در قسمت مرکزی دهان/ ɑ/واجگاه واکه  -( 1انف )

 

 شباهت هاي میزان برخاستگی یا ارتفاع زبان در تولید واکه هاي زبان هاي فارسی و دانمارکی:

 در زبان فارسی و دانمارکی باز است. /a/میزان برخاستگی زبان در تونید واکه  -انف 

 راشته )نیم بسته( است.در زبان فارسی و زبان دانمارکی نیم اف /e/میزان برخاستگی زبان در تونید واکه  -ب 

 در زبان فارسی و زبان دانمارکی نیم افراشته )نیم بسته( است. /o/میزان برخاستگی زبان در تونید واکه  -ج 

 در زبان فارسی و دانمارکی باز است./ ɑ/میزان برخاستگی زبان در تونید واکه  -د 

 در زبان فارسی و زبان دانمارکی افراشته )بسته( است. /u/میزان برخاستگی زبان در تونید واکه  -ها

 در زبان فارسی و زبان دانمارکی افراشته )بسته( است. /i/میزان برخاستگی زبان در تونید واکه  -و 

 

 میزان برخاستگی یا ارتفاع زبان در تولید واکه در زبان هاي فارسی و دانمارکی تفاوتی ندارند.

 نید واکه های زبان های فارسی و دانمارکی:شباهت های شکل نبها در تو

 در زبان فارسی و دانمارکی گسترده است. /a/شکل نبها در تونید واکه  -انف 
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 در زبان فارسی و زبان دانمارکی گسترده است. /e/شکل نبها در تونید واکه  -ب 

 در زبان فارسی و زبان دانمارکی گرد است. /o/شکل نبها در تونید واکه  -ج 

 در زبان فارسی و زبان دانمارکی گرد است. /u/شکل نبها در تونید واکه  -د 

 در زبان فارسی و زبان دانمارکی گسترده است. /i/شکل نبها در تونید واکه  -ها 

 

 تفاوت هاي شکل لبها در تولید واکه هاي زبان هاي فارسی و دانمارکی:

 رسی گرد است.در زبان فا/ ɑ/شکل نبها در تونید واکه  -( 1انف )

 در زبان دانمارکی گسترده است./ ɑ/شکل نبها در تونید واکه  -( 1انف )

 

 گیري بحث و نتیجه

نتایج نشان می دهند همه خطاهای واکه ای صورت گرفته ناشی از فودان واکه هایی است که در زبان فارسای وجاود دارناد و زباان     

انتوال واکه های مشابه موجود در زبان دانمارکی باه خطاهاای ناشای از تاداخل     دانمارکی فاقد آنهاست  در نتیجه فارسی آموزان با 

 در سطح ساوم یاا باازتعبیر   / ɑ/ دچار می شوند. دشواری فارسی آموزی دانمارکی زبان ها مطابق انگوی تعیین سطوح دشواری واکه

 ,x, ɹ, h, ʤ, ʧ/هاای   هاا در یاادگیری واج  زبان  بندی می شود. نسبت به سه زبان اروپایی  باالترین سطح دشواری فرانسوی رده

Ɂ/های  زبان ها در یادگیری واج   باالترین سطح دشواری ایتانیایی/   x  h  Ɂ  ʒ, G/ زباان     و باالترین سطح دشواری اساپانیایی

در میان واکه های  : انف.(. بنابراین1941است )اوسطی   /a, G, h, ʒ, j, z, v, ʃ, ʤ  Ɂ/های  ها در یادگیری زبان فارسی در واج

 برای فارسی آموزان دانمارکی  ایتانیایی  فرانسوی  و اسپانیایی در باالترین سطح دشواری قرار دارد. /ɑ/زبان فارسی  واکه 
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