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مردمهاي حوزه فرهنگآوایی در فصلنامههايضرورت معرفی و درج جدول نشانه

iسید علیرضا هاشمی

چکیده

صحیح خواندنبرايهاواژه، آوانویسی آواییهايو جدول نشانهاز آوانگاريشناسی با استفاده علم زباندر 

اي است که معموالً در رویهاین روشد. گردمیهاي خاص و گویشی استفادهها و واژهکلمات، جاینام

نشریاتعشایري و برخی دیگر از می، مردفرهنگشناسی، مردمجغرافیایی، فرهنگی، ةویژهايفصلنامه

شود و براي آن جدول مخصوصی در ابتداي نشریه، جهت ها تأکید میموضوعی و تخصصی، بر آوانویسی واژه

گردد.نویسندگان مقاله درج میو استفاده اطالع 

پیشنهاد ترسیم یک بهآوانگاري،آوایی وهايو نشانهپیشینهضمن بیان ضرورت، اهمیت، این مقالهدر 

- رشتهیکسان توسط زبانشناسان و متخصصین بیندست دادن قواعد و ضوابطبهآوایی برايهاينشانهجدول 

هاي ها، واژهگانگی ضبط کلمات، جاینامبتوان از تشتت و چنداین جدولبا استفاده از تاشوداي تأکید می

ها دقتآنو یا بیان درست خوانی خاص و گویشی به زبان فارسی در مقاالت جلوگیري و در سهولت و صحیح

کرد.

هاي آوایی، آوانگاري، خط آوانگاري، جدول برگردان آوایینشانه،آوانویسیکلید واژه:

مقدمه

از آن دارد که در حال حاضر تعداد انگشت شماري انتشار نشاندر حال هاي فصلنامهعناوین نگاهی به 

انسانی و موضوعات مربوط به فرهنگ و شناسی، جغرافیايشناسی، مردمفصلنامه که در آنها مقاالت انسان

پردازند؛ هم به شکل شخصی(خصوصی) و هم از طریق سازمانی (دولتی) و هم از عامه (فولکلور) میفرهنگ
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رسد و برخی از آنها نسخه الکترونیکی فصلنامه انتشار یافته  دانشگاهی و تحقیقاتی به چاپ میسوي مراکز 

نمایند.را در وبگاه مربوط بارگذاري می

مقاالت تخصصی پژوهشی هستند، با اعضاي خود -ها که حتی برخی از آنها داراي رتبه علمیاین فصلنامه

. این فرهیختگانِ خود هستندو خوانندگان خاص داراي مخاطب ودندهمیبطور فصلی انتشار را این حوزه 

فرهیختگی «این دو خصیصه یعنی: .گرددجهان را نیز شامل میيهاخواننده عالوه بر ایران، سایر کشور

مطالب و مقاالت ، (انتشار در فضاي مجازي)»گستره جهانی بازدیدکنندگان«و (فصلنامه چاپی)»خوانندگان

و نویسندگان آن را به صورت ، داوراناندرکاران اجرایی، مدیران، اعضاءرا به طور ویژه و دستهافصلنامهاین 

مطالب سوق داده است.و نگارش مقاالت و نتخاباارزیابی، مستمر به یک وسواس علمی در 

قوام یافته و هاي جدید و کارآمد، با ارائه ایدهفصلنامهاما آنچه مسلم است روند رو به استمرار و تکامل یک 

- نشانهجدول معرفی و درج یک و ضرورت سازد. از این رو ایده آن را دوچندان میو تخصصیصبغه علمی

از روش و دستورالعمل آوانگاري مقاالتجهت اطالع نویسندگانهاابتداي این فصلنامهدر همسان آواییهاي

)Phonography (الت را با دستورالعمل آوانگاري براي مقااینگونه نویسندگان پژوهشگران و ، فصلنامه

سازد.ن همراه میدر مقاالتشاکلماتصحیح این نگارش هاي خاص و بومی و ناماسامی و جايها، واژهکلمات، 

، به اهمیت مقوالت مهم زبانشناسیعنوان یکی از کوشد با توصیف موضوع بهاین مقاله میبا این دیدگاه

هاي مشابه تأکید کند. مردمی و حوزهاستفاده آن در مقاالت فرهنگ

طرح موضوع

به صورت را ها کنیم، معموالً نام اشخاص و یا مکاناي را به خط فارسی مطالعه میهنگامی که کتاب یا مقاله

و . این عمل سهولت خواندن بینیممیو یا در پانویس آن صفحه نام و مکانانگلیسی (یا فرانسه) در کنار 

ها عالوه بر تلفظ خود در زبان بسیاري از واژه«از این رو با این عملخواننده به دنبال دارد. را برايتلفظ آن

تلفظ خود در زبان گفتاري را نیز -شودیعنی آنطور که در هنگام خواندن متن نوشتاري ادا می-نوشتاري 

).17:1379دیهیم،»(کندمنعکس می
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که با گویش و نام اشیاء و اسامی خاصِ بومی و روستاییها،این موضوع، اما در خصوص اسامی، نام مکان

آید و با استفاده از شناسی به کمک میکند؛ اینجاست که علم زبانلهجه همراه است، شکل دیگري پیدا می

اي است که معموالً گردند. این روش رویههاي بومی براي صحیح خواندن، آوانویسی می، واژههاي آوایینشانه

عشایري و برخی دیگر از مجالت موضوعی و تخصصی، مردمی، ویژه جغرافیایی، فرهنگی، فرهنگدر مجالت 

اطالع نویسندگان براي، فصلنامهشود و براي آن جدول مخصوصی در ابتداي ها تأکید میبر آوانویسی واژه

گردد.مقاله درج می

است که با استفاده از آنها بتوان از دست دادن قواعد و ضوابطی بههاي آوایی،نشانهجدول درجهدف از 

هاي خاص و گویشی به زبان فارسی در مقاالت جلوگیري و ها، واژهگانگی ضبط کلمات، جاینامتشتت و چند

در سهولت و صحیح خوانی آن دقت کرد.

هاي فصلنامهمحترم انبا همفکري مدیر» آواییهاينشانه«آید در صورتی که توافقی بر یک جدول به نظر می

خصوص اساتید هو بهاي موضوعی مرتبطسایتو مدیران محترم مردمی و موضوعات مشابهبا موضوع فرهنگ

قرار گیرد، دسترسی ها صفحه شروع فصلنامهو پژوهشگران محترم زبانشناس صورت پذیرد و این جدول در 

د.گردآسان می،تفاده از آنچگونگی اسدستورالعمل و هاي آوایینشانهمشاهدة جدول بهنویسندگان مقاالت 

اهمیت موضوع

شناسی، تحقیقات جغرافیاي انسانی و ها، تحقیقات عشایري، تحقیقات روستایی، تحقیقات مردمنگاريتک

ها و پردازد؛ انباشته از اسامی، جاینامسایر تحقیقاتی که محقق در میدان تحقیق، به واکاوي و بررسی می

ت به علت اطالع نداشتن خوانندگان، این متون با دشواري و در مواقعی با هاي بومی است که ممکن اسواژه

مواجه شود.و ابهام در تلفظ نادرست خوانی 

 ها در نمایش الفبایی این واژگان در فارسی و مهمتر از آن، همراه (مصوت)» واکه«از سوي دیگر گسترة تنگ

ها در شکل هاي التین وجود دارد (یعنی عین واکهزبانها با حروف الفبا، چیزي که در همۀ نبودن این حرکت

iاند و هر واژه صداي خود را در نوشتار به همراه دارد)حروف به درون الفبا راه یافته iبستی می، ما را به بن -

-است؛ کاري که پیشگامان فرهنگ» نویسی آوایی جهانینماد«گیري از کشاند که تنها راه گریز از آن، بهره
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دائره «و دکتر عبدالحسین مصاحب در » فرهنگ فارسی«ین فارسی؛ همچون دکتر محمد معین در نویسی نو

). 9:1379اي به آن دست یازیدند(جاللی،هریک، به گونه» المعارف فارسی

هایی همچون سیلک، آموختگان و دانشجویان در خواندن اسامی مکاناز این روست که حتی برخی دانش

شوند. حتی مراکز رسمی نیز گاه در بلوك و گرمی با دشواري مواجه میف، یديورسک، دیر، گواتر، خوس

» شیروان«نام یک آبادي است در باختر شهر » بیگان«طور مثال: هشوند؛ بنوشتن این اسامی دچار مشکل می

حقیقت . در biganو نزدیک به جادة آسیایی؛ بر روي این تابلو و در زیر نام فارسی آن نگاشته شده است: 

نگاشت اند. چرا که اگر قصد انگلیسیگذاران راه و ترابري در نوشتن حروف انگلیسی آن سر در گم بودهتابلو

» آغازیدن«) فعل p.pباید همان اسم مفعول(-رانندآن گونه که بومیان این آبادي بر زبان می-این نام بود

"bigân"اشت این جاینام بوده باید به صورتآوردند و اگر هدف آوانگرا می"bigun"در انگلیسی، یعنی 

ها و اي در انگلیسی ندارند، این مورد در نقشهاي از حروف فارسی برابر نهادهشد. یا از آنجا که پارهنوشته می

)؛ و یا در   Ghaemshahr(در قائمشهر» ق«) و Qom(در قم» ق«اند، مثلنویسی شدهگونهتابلوها دو

)، که آوانگاشت درست آن Arak(مصوت) براي دو آواي گوناگون، مثل: اَ و آ در اراك (گیري از یک واکهبهره

"arâk"،هاي مختلف ترکیها و زبانشود که با گویشتر می).  این موضوع وقتی پیچیده10است (همان ،

در فارسی، هاکردي، عربی و... در کشور مواجه شویم چرا که با توجه به دیگرگونه بودن آواهاي این زبان

، که خواندن آن »suzesh«با انگلیسی نگاشت» سوزش«آوانویسی آنها چندان آسان نیست. مثال نام آبادي 

فارسی » سوختن«اینگونه نیست. در صورتی که این واژنام از سرزمین ترك زبان برخاسته و هیچ ارتباطی به 

i.است» به آرامی روان شدن/ بودن« به معنی"šüzüs"و با آوانگاشت » سوزش«ندارد؛ چرا که تلفظ آن  i i

در ایران » آب«خواندن آن را دریافت، آن طور که کلمۀ توان صورت صحیحبنابر این با آوانگاري هر کلمه می

هاي کنونی ایرانی، در فارسی معاصر بوده و از میان زبانkāو در فارسی میانه یا پهلوي piāو pāباستان 

bā در تاجیکی ،obدر تالشی ،ov در کردي ،vāدر تاتی ،ouدر بلوچی ،ap و در افغانیovaتلفظ  می -

ها عالوه بر تلفظ خود در زبان نوشتاري ).  بر این اساس بسیاري از واژه41:1354زاده صدیق، شود (محمد

شود)، تلفظ خود در زبان گفتاري را نیز منعکس (یعنی آنطور که در هنگام خواندن متنی نوشتاري ادا می
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)؛ که انجام این کار در سریع خواندن mab’as) و مبعث (ta’vil)، مانند تأویل(17:1379کنند (دیهیم، می

کند.جمالت و صحیح خواندن متن کمک می

پیشینه

توان دانستند که براي نشان دادن خصوصیات تولیدي صدا، به طور واضح، نمیها پیش میآواشناسان از مدت

، با انجام اصالحاتی در سر توماس اسمیتده نمود. در انگلستان، در قرن شانزدهم از نظام خطی سنتی استفا

را به صورت » charity«هاي آوایی بهره گرفت. براي مثال او واژه یک نظام خطی، از آن به عنوان نشانه

»carite « و واژهcheese را به صورت»cës «فتن گرنوشت. اما در همین قرن نوزدهم بود که با فزونی

هاي دقیق براي نشان دادن گفتار احساس شد. در شناسی، نیاز به نظامعالقه آواشناسان به تحقیقات لهجه

اي ) ابزار نشانه1867او (بل، » گفتار مشهود«ویژه نظام هبالکساندر ملویل بل، گذاري هاي نشانهبریتانیا نظام

، ریچارد لپسیوسبل از او، در اروپا تحقیقات دقیقی براي پژوهشگران رشتۀ آواشناسی فراهم ساخت. کمی ق

منتهی شد، نظامی که مورد استفاده بسیاري از 1855دانشمند آلمانی، به انتشار الفباي معیار در سال 

گرفت. با وجود این، خصوص مبلغین مذهبی آفریقا و خاور دور قرار میهآواشناسان و زبانشناسان توصیفی، ب

اي از معلمان زبان و آواشناسانِ شمال و غرب اروپا جستجو روزه را باید در کار عدهبسیاري از حروف آوایی ام

بوجود آمد و اکنون روشی معیار براي آوانگاري به 1880المللی آواشناسی در اواخر دهه کرد. الفباي بین

).22:1373یوج،موان و فرود. در این الفبا، در قرن اخیر، اصالحات زیادي به عمل آمده است (مکشمار می

هاي آوایی و آوانگارينشانه

دارد که تصور کند گفتار از قطعات آوایی تنها انسان را بر آن میها، نهنظام نوشتاري الفبایی بسیاري از زبان

نیز شده است. » واکه«و » همخوان«وجود آمدن اصطالحاتی مانندمنفصل تشکیل شده است؛ بلکه باعث به

هاي خود رود، اما بر حسب خصوصیتکار میباید تأکید شود که اگر چه این اصطالحات در آواشناسی به

شوند و نه بر حسب اَشکال حروف الفبا در نظام نوشتاري. براي مثال از دیدگاه نظام آواها توصیف می
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صدا از دیدگاه که این یک همخوان است، در حالیhappyدر آخر واژه » y«گلیسی، حرف نوشتاري زبان ان

یک واکه نوشتاري است. اما در گفتار، در این واژه aboveدر آخر واژه » e«یا حرف ،آوایی یک واکه است

ه بر حسب این، بین صداهایی کآید. بنابرصدایی به تلفظ در نمی» v«خاص فاقد ارزش است زیرا بعد از 

شوند و صداهایی که به طور عملی از دیدگاه آواشناختی توصیف حروف الفبا، به طور  غیر عملی، توصیف می

ها ارزش هایی براي صداها تعیین کرد. این نشانهتوان نشانهشوند، باید تمایز دقیق قایل شد. از این رو میمی

ها شکل آنها مانند حروف نوشتاريِ بعضی از زبانخطی ندارند بلکه ارزش آوایی دارند، اگر چه ممکن است

).21باشد(همو، 

لزوم استفاده از خط آوانگاري-الف

براي اینکه بتوان آواشناسی کلمات را به صورت نوشته عرضه کرد، به دستگاه الفبایی نیاز هست که آواشناس 

توان تلفظ خوانده نشود. این کار را نمیو محقق با استفاده از آن، آواهاي زبان را طوري بنویسد که جز با یک 

با کمک الفباهاي موجود انجام داد؛ زیرا این نکته به صورت یک واقعیت عمومی پذیرفته شده است که همۀ 

آید. این الفباهاي موجود عموماً داراي کمبودهایی هستند که با وجود آنها، از عهدة ضبط دقیق زبانها بر نمی

اع زیر باشد:کمبودها ممکن است از انو

و » ض«، »ز«هاي ) را به صورتzممکن است یک آوا با چند نشانه نوشته شود؛ مثالً در الفباي فارسی آواي (- 1

،«ee«،«i»،«ea«هاي کم به صورتتوان دست) را میiتوان نوشت. یا در الفباي انگلیسی صداي(:می» ظ«

»eo« و»e «همگی براي نوشتن (هاي فوق نوشت؛ چنانکه در کلمات زیر نشانه:iاند: ) به کار رفته»see«،

«machine»،«sea»،»people « و»Pete.«

) را همه با نشانۀ o) و v)،(u)ممکن است چند آوا با یک نشانه نوشته شود؛ مثالً در الفباي فارسی آواهاي (- 2

) و sدر انگلیسی آواهاي (شود. یامشاهده می» تو«و » سود«، »سوار«توان نوشت؛ چنانکه در کلمات می» و«

)kتوان با نشانۀ ) را می»c «هاي نوشت، همچنانکه در واژه»cat « و»receive «شود.مشاهده می
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هاي رود، مثالً در فارسی اغلب ترکیب نشانهگاهی ترکیب چند نشانه با هم براي نمایاندن یک آوا به کار می- 3

یا در شود.دیده می» خواب«و » خویش«هاي ه در واژهرود، چنانک) به کار میxبراي آواي (» و«و » خ«

churchشود. چنانکه در کلمۀ ) استفاده میčبراي نشان دادن آواي (» h«و » c«انگلیسی از ترکیب 

شود.مشاهده می

) را با s) و (kممکن است دو آواي متوالی با یک نشانه نمایانده شوند، مثالً در انگلیسی اغلب توالی آواهاي (- 4

چنین است.» box«نویسند، چنانچه در کلمۀ می» x«شانۀ ن

) در وسط نشانه o) و a)،(e)شود، مثالً در فارسی آواهاي (گاهی یک یا چند آوا در نوشتار نمایانده نمی- 5

شود.دیده می» پر«و » مهر«، »سر«هاي ندارند، چنانکه در واژه

در کلمات انگلیسی » k«و » gh«هاي ؛ مثالً نشانههاي نوشتاري نمایانگر هیچ آوایی نیستندگاهی نشانه- 6

»thought «و»know «.ارزش آوایی ندارند

iاي از کمبودهاي الفباهاي موجود است.اینها نمونه vدهد همه، همین اندازه کافی است که نشانبا این

).23،24:1356شناس،مانند (حقالفباهاي موجود تا چه حد در نشان دادن تلفظ دقیق گفتار درمی

اي بنویسیم الزم است دستگاه یافتهاز این رو در آواشناسی براي آنکه آواهاي زبان را بطور دقیق و نظام

اي را براي این منظور برگزینیم؛ یعنی الفبایی که بتوان با آن تلفظ دقیق گفتار را نشان داد.الفباي ویژه

اصول خط آوانگاري-ب

پردازیم که خط ده از خط آوانگاري اشاره شد، در اینجا به بررسی اصولی میاز آنجا که به ضرورت استفا

آوانگاري بر آنها بنیاد شده است. این اصول عبارتند از:

تر رود؛ به عبارت فنیجا براي نمایاندن فقط یک آوا به کار میاي همیشه و همهدر خط آوانگار هر نشانه- 1

اي ثابت و مشخصند.ههاي الفباي آوانگار داراي ارزشنشانه
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شود؛ حتی چنانچه براي یک آوا دو نشانۀ در خط آوانگار هر آوایی همیشه و همه جا با یک نشانه نوشته می- 2

اختیاري وجود داشته باشد، باید یکی از آن دو را اختیار کرد و آن را همواره در سرتاسر گزارش به کار برد و 

از استفاده از هر دو نشانه پرهیز نمود.

) موجود است. آواشناس č(و)ʧنویسیم دو نشانۀ (می» چ«مثالً براي نمایاندن آوایی که در فارسی به صورت 

موظف است یکی از این دو را به اختیار برگزیند و همیشه و همه جا از همان یکی استفاده کند.

مأنوس و آسان که یاد هاي شود تا آنجا که میسر است از نشانههاي آوانگاري سعی میدر گزینش نشانه- 3

اي که در پاراگراف پیشین آورده گرفتن و نوشتن آنها ایجاد دشواري نکند، استفاده شود. مثالً از دو نشانه

خواهد ترپذیرگیري و چاپ آن نیز امکانتر است و یادتر و هم آسان، هم مأنوسبراي اهل فن)čشد، نشانۀ (

بود.

هاي مرکب براي یک آوا استفاده نشود؛ و اگر ه مقدور است، از نشانهشود، تا آنجا کدر آوانویسی سعی می- 4

براي آوایی دو نشانه وجود داشته باشد که یکی مرکب و دیگري بسیط باشد، بهتر است از نشانۀ بسیط 

شود از بین نشان داده می» چ«استفاده کرد؛ مثالً همانگونه که در باال آمد، براي آوایی که در فارسی به حرف 

) بر آن دیگري امتیاز دارد.čو نشانۀ موجود، نشانۀ (د

اي در آوانویسی خود استفاده کنیم، باید در آغاز کار دادن آوایی، از نشانۀ تازههرگاه مجبور شویم براي نشان- 5

ارزش آوایی آن نشانۀ تازه را دقیقاً توصیف کنیم و متوجه باشیم که به آن نشانه جز یک ارزش آوایی ندهیم. 

افزود که استفاده از نشانۀ تازه در صورتی مجاز است که در خط آوانگار براي آوایی که قصد نوشتن آن را باید

اي وجود نداشته باشد.داریم نشانه

آواشناس باید از استفاده از دو یا چند الفباي آوانگار در نوشتۀ خود پرهیز کند تا از آشفتگی و سردرگمی - 6

بیهوده جلوگیري شود.

).25،26دهند(همو،قرار میvیص آوانویسی از نوشتۀ عادي معموالً آوانویسی را در[]براي تشخ- 7

هاي خط آوانگارنشانه-پ
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شود توانایی کلی انسان در زمینۀ تولید و دریافت آواهایی که ممکن است در در آواشناسی همگانی سعی می

مطالعه و توصیف قرار گیرند که در هیچ هاي گوناگون به کار رود توصیف شود و چه بسا آواهایی موردزبان

اي آشناست به کار نرود. اما از آنجا که توانایی آوایی انسان نامحدود هایی که براي هر خوانندهیک از زبان

کوشد روش، نظام، کند هر یک از آواهاي ممکن را جداگانه توصیف کند، بلکه میاست، آواشناسی سعی نمی

). با این حال 12(همو،کند که بتوان با استفاده از آن هر صدایی را توصیف نمودقواعد و الگوهایی را عرضه 

توان براي هر آوایی یک نشانه معین کرد. براي رفع این اشکال، در آواشناسی به وجود دو نوع چون عمالً نمی

اند. این دو نوع عبارتند از:  نشانه قایل شده

مانند حروف الفباي [انگلیسی] معمولی هستند و هنگام نوشتن در ها ههاي حرفی: این دسته از نشانهنشانه- 1

) از این نوعند.c) و p)،(b)هاي (گیرند. نشانهکنار هم زنجیروار قرار می

گیرند؛ هاي حرفی و در زنجیرة نوشتار قرار نمیها لزوماً در کنار نشانههاي زیروزبري: این دسته از نشانهنشانه- 2

در(:) و) ˜هاي (.)، (نشانهشوند. هاي حرفی نوشته مینشانهدر فارسی، باال، زیر و پهلويبلکه مانند زیروزبر 

.هستندثابتارزشداراينیزهانشانهاین. هستندزیروزبريهاينشانهشمار

توان تا حد بسیار زیادي مشکل کمبود نشانۀ حرفی را در با ترکیب متوالی این دو نوع نشانه با هم می

توان با بیش از یک نشانۀ زیروزبري خصوص با توجه به اینکه هر نشانۀ حرفی را میهآوانویسی حل نمود، ب

:) نوشت و نشانۀ bتوان با (:) ترکیب کرد و به صورت () را که نشانۀ حرفی است، میbترکیب نمود؛ مثالً (

ن، دستگاه الفباي آوانگار را باز نگاه ) و (:) خواهد داشت. عالوه برایbهاي (اخیر ارزشی متفاوت از نشانه

با توجه به - ايهاي خودساختۀ تازهاند تا آواشناسان بتوانند، چنانچه ضرورت ایجاب کند، از نشانهداشته

ببریم شود که پی). اما دشواري هنگامی آشکار می28،27در آوانویسی خود استفاده کنند (همو،- اصول آن

هاي متداول الفباي التین، دست کم به حدود نود نشانۀ آوانگار وه بر نشانهبراي نگارش آواهاي زبان، عال

هم در شرایطی که براي این کار چندان شود که دستیابی به این همه نشانۀ اضافی، آناضافی نیاز پیدا می

.نهایت دشوار خواهد بود(همو، پیشگفتار)سنتی وجود نداشته است، بی
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)transcription) و آوانگاري (Translittérationآوایی (برگرداندو واژه 

هرگاه در برگرداندن الفبایی به الفباي زبان دیگر تنها به تلفظ کلمات و جمالت توجه داشته باشیم و همان 

آید ایم. در این حالت، بسا پیش میتلفظ را با حروف الفباي زبان دیگر ثبت کنیم، در حقیقت، آوانگاري کرده

، صورت نوشتاري اصلی را »برگشته«توان از روي صورت درست نقل شده است، اما نمی°لفظکه، هر چند ت

در xâharکه در آوانویسی به صورت » خواهر«وجود ندارد. مثالً » پذیريبرگشت«باز یافت؛ به این معنی که 

اصطالح vi»استانداردسازمان بین المللی«گردد.  ظاهر می» خاهر«به صورت » برگشت«آید، در می

transcription نفرای«: کندیمرا چنین تعریف ضدز یک زبان با استفاده اواجی یا تک واژيِناصرِعبط

).73به نقل از صدیق بهزادي،ISO:1954» (خاصالفباییِدستگاه

از یک نظاماي است که در آن یک حرفشیوهیا آوانگاري )نویسینگاري یا حرفحرف(گردانینویسهاما 

نمایش یا نوشتن لغات و حروف در واقع،آنو دهیمنوشتاري دیگر نشان میبا حرفی از نظامنوشتاري را

صورت نوشتاري کلمات و جمالت مورد نظر ی، گرداندر نویسه.یک زبان با حروف یا الفباي زبان دیگر است

اصلی را صورت نوشتاريگردانی شده لزوم به آسانی بتوان از روي نویسهاست به طوري که در صـورت

که ما دشواري کار در آن استا.بودن آن است»پذیربرگشت«ارزش آن در همان ن،بنابرایو بازسازي کرد

-ه الفباي فارسی میبگردانیدر نویسهeightمثالًد،شوسخت دگرگون می،گاه تلفظ کلمه پس از برگردان

ضبطد فراین«:کندعریف میترا چنینtransliterationسازمان بین المللی استاندارد. ایگهت:شود

». دیگرزبانیِالفبایمتناظر در دستگاهوشتارينیک نظام الفبایی با استفاده از نمادهايِنمادهاي نوشتاريِ

د فراین«:چنین آمده است)گردانینویسه(transliterationذیل، شناسیالمعارف زبان و زباندایرةدر 

نوشتاريِآن در نظامموجود و متناظرهايِنوشتاري بر حسب نشانهیک نظامر موجود دهايِنشانهضبط

,The Encyclopedia of Language and Linguistics(.»دیگر به نقل از صدیق 1994

)74بهزادي،
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هاي آوانگاريجدول

) دو 1385طرح ملی اطلس زبانی ایران، (ها، نقشه) سازي، پایگاه دادهدر کتابچه جامع تدوین اطلس (مستند

). در جدول شماره یک این کتابچه برخی نمادهاي همخوانی 109(نک: یداهللا پرمون، جدول آورده شده است

هاي نمادهاي هاي زبانی ایران نوشته شده که این نمادها برگرفته از فهرستویژه نمایش عناصر آوایی در گونه

viالمللی آي.پی.ايآوانگاري بینروزبري الفبايهاي زیهمخوانی و جدول نشانه i است. از 1996(ویراست (

شود:این رو براي اطالع بیشتر به دو نمونه از آنها اشاره می

ردیف 
کتابچه

توصیف آوایینماد
مثال

گونه زبانی آوانوشتۀ تفضیلیمعادل نوشتاري
دربردارنده

1]ph[ دولبی انفجاري
بیواك دمیده

ph[»پدر« edæ ❑°
r [فارسی معیار

4]t h[انفجاري دندانی-
واك لثوي بی

نادمیده

twh[»توت« ut h[فارسی معیار

نمایش عناصر اي ویژه ) نیز برخی نمادهاي واکه113(نک: یداهللا پرمون، در جدول شماره دو این کتابچه

المللی آي.پی.اي است. هاي زبانی ایران آمده که برگرفته از الفباي آوانگاري بینآوایی مشاهده شده در گونه

اي این جدول به قرار زیر است: هدو نمونه از نمادهاي واک

ردیف 
کتابچه

توصیف آوایینماد
مثال

آوانوشتۀمعادل نوشتاري
تفضیلی

گونه زبانی 
دربردارنده

1]i[ بستۀ پیشین سخت
گسترده

فارسی معیار]sĩ:ni[»سینی«

4]e[ نیم بستۀ پیشین
سخت خنثا

́ sec[»سکّه« ch é[فارسی معیار
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» سکّه«و » سینی«، »توت«، »پدر«شود معادل آوانویسی تفضیلی کلماتی چون همانطور که مشاهده می

هاي متداول الفباي التین، المللی آي.پی.اي بسیار دشوار است و عالوه بر نشانهآوانگاري بینمطابق الفباي 

هم شود که دستیابی به این همه نشانۀ اضافی، آندست کم به تعداد زیادي نشانۀ آوانگار اضافی نیاز پیدا می

خواهد بود. از این رو در نهایت دشواردر شرایطی که براي این کار چندان سنتی وجود نداشته است، بی

-شناسان، جداول آوانویسی سادهها زبانجهت سهولت کار و دسترسی آسانتر پژوهشگران در معادل آوانویسی

تر است.اند که دسترسی و استفاده از آن براي مقاالت مربوط به علوم انسانی کاربرديتري را نوشته

آواییجدول برگردانمقایسۀ دو 

اي ههاگوبو هافصلنامهدرآواییبرگردانته شد، نیاز به پیروي از یک جدولمطالبی که نوشبا توجه به 

-خصوص آنکه این جدول از یک شیوة یکهنماید؛ بضروري میمردمدر حوزه فرهنگموضوعی -تخصصی 

شود به نواختی، صحیح و علمی بودن جدول مینواخت، صحیح و علمی پیروي نماید. اینکه تأکید بر یک

دهد که این جداول فاقد یکنواختی و از دلیل آن است که بررسی جدول آوانگاري برخی نشریات نشان می

باشند. براي نمونه جدول آوانگاري دو نشریه که با وجود آنکه هایی مینظر صحت، بعضاً داراي نقص و کاستی

نکاتیهشود و بشود، آورده میه مینوشتهاست مقاالت نویسندگان این نشریه بر اساس آوانگاري آن سال

گردد: اشاره میمختصر

(نمونه اول)» فرهنگ مردم ایران«آوایی فصلنامه جدول برگردان

مثالهاواکه

a=َاabrابر

â=آâbآب

o=ُاorduاُردو

u=اُوU(م شخصسو)او

e=اesmاسم

i=(ئی) ايIlایل
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مثالهمخوانمثالهمخوان

b=بbozبزf=فfilفیل

p=پparپرq=ق + غqurbâqeقورباغه

t=ت + طtarترk=كkârکار

s=س+ث+صsarسرg=گgarmگرم

j=جjânجانl=لlâlالل

č=چunčچونm=مmuمو

x=خxunخونn=نnânنان

d=دdarردv=وverdوِرد

r=رruzروزh=ح + هhâl,hârهار/ حال

z=ز+ذ+ض+ظzurزورy=يyârیار

ž=ژžâleء + ع=?ژالهmo?amâمعما

)1390، زمستان 27، شماره 4(منبع:  فصلنامه فرهنگ مردم ایران، ص 

یستشود در این جدول مشخص نمیمشخص » ü«ترکی که با نماد )اُو(شود تلفظ همانطور که مشاهده می

ء + (هايبراي همخوانرود، آمده است. همچنینبه کار می،سوم شخص)او(که براي واکه » u«و تنها نماد 

است. زیرا »’«استفاده شده است که صحیح آن نماد سوال بدون نقطه در زیر آن و یا نماد »?«از عالمت )ع

عالمت سوال بدون نقطه موجود نیست؛ بهتر است از این عالمت wordنرم افرار symbolsدر بخش 

د.گرداستفاده »ey«نماد از استمثل عید) الزم :اي(مشابه استفاده شود. همچنین براي مصوت

است: نکاتیجدول دوم نیز داراي 

(نمونه دوم)» شناسیانسان« فصلنامهآواییجدول برگردان
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)1389، بهار و تابستان 187(منبع: مجله انسان شناسی، ص 

قرار گیرد (البته به نظر )ژ(باید در مقابل صامتآمده است که»ž«در کنار نماد )ز(صامت جدولاین در 

)د(قرار دارد، همانطور که »Z«کنار نماد)ظ،ض،ز،ذ(هاي رسد که این اشتباه تایپی است چون صامتمی

نوشته شده است). )ذ(در همین ردیف به دلیل غلط تایپی به جاي 

که در شودنشان داده می»ā«و »a،â«کشیده با سه واکه )آ(کوتاه و )اَ، آ(معموالً در این جداول صداهاي 

صامتی منظور »â«منظور شده است. بنابر این براي نماد »ā«براي نشانۀ )آ(این جدول صامت (مصوت) 

نشده است.

)او(که در اصوات زبان آذري وجود دارد، در این جدول مشخص نشده و مصوت»ü«کشیده )اُو(همچنین 

و براي )او(باید براي اولی مصوت »ü«و »u«رسد که از دو نشانۀمشخص شده است. به نظر می»Û«با نماد 

زبان آذري) استفاده شود. : او(دومی به عنوان

این دو فصلنامه داراي جدولدرج شده درهايهذکر شده نشان از آن دارد که نشانهاينمونها به همین اکتف

وحدت نبوده و در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.
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ی آوایبرگرداننیاز به یک جدول دقیق 

شوند. واج) تقسیم می23واج) و صامت (6واج وجود دارد که به دو دسته مصوت (29در زبان فارسی 

ها شامل: /ء و ع/، /ب/، /پ/، /ت و ط/، /ث، س و ُ و و/، /آ/، /اي/، /و و او/ ؛ و صامت-ِ/، /-َ/، /-ها شامل: /مصوت

/ش/، /غ و ق/، /ف/، /ك/، /گ/، /ل/، /م/، /ن/، /و/، /ي/ ص/، /ج/، /چ/، /ح و ه/، /خ/، /د/، /ذ، ز، ض و ظ/، /ر/، /ژ/،

).58:1382پناهاست(کمالی

هاست، اما هر جدول با توجه به نوع استفاده ها و صامتشامل این هر دو دسته مصوتآواییبرگردانجدول 

به اقتضاي شناسی براي مطالب گویشآواییبرگردانهاي خود است. چنانچه در یک جدول آن داراي ویژگی

(نک: پناهی شود. مثال در کتاب فرهنگ سمنانیهاي بیشتري استفاده میآن زبان یا گویش از مصوت

ستوده، منوچهرسن، ژرژ مرگن استیرنه وستینهاي آوانویسی پروفسور آرتور کری)، روش1366سمنانی، 

ه انتخاب شده است. در این کتاب ستودمنوچهر هاي انتخابی مورد بررسی قرار گرفته و از میان آنها، نشانه

کند، از همان اند و در باره حروف صامت که مشکلی ایجاد نمینشانه نمایانده شده9مصوت سمنانی با 

(پناهی هاي محلی به کار رفته استفاده شده استهاي قراردادي که در کلیه کتابهاي مربوط به گویشنشانه

-مانند گنجینه گویش،هاي مربوط به گویشدست را در کتابهاي دیگري از این ). نمونه30،29سمنانی،

توان یافت.می)1383-1390شناسی فارس(نک: عبدالنبی سالمی،

جهت سهولت کار و طور که اشاره شد همانو گویشیزبانی نتیجه آنکه در مورد مطالب و مقاالت غیر

اند تري را نوشتهسادهآواییبرگردانشناسان جداول ها، زباندسترسی آسانتر پژوهشگران در معادل آوانویسی

تر است.که دسترسی و استفاده از آن براي مقاالت مربوط به علوم انسانی کاربردي

معیار یک جدول سازي و انتخاب یک جدول برگردان آوایی به عنوان رسد براي یکساناز این رو به نظر می

عشایري و مردمی، فرهنگشناسی، مردمجغرافیایی، فرهنگی، ي هافصلنامهاندرکاران دستمورد قبول که 

ها باشد، صاحبنظران زبانشناس در کنار مسئولین این فصلنامهخی دیگر از مجالت موضوعی و تخصصیبر

خود قرار دهند تا نویسندگان مقاالت هايد آورده و در ابتداي فصلنامهتوانند با اجماع خود جدولی را پدیمی

را در مقاالت خود جاینامها و...هاي گویشی، واژهمحلی، ري اسامی خاص، آوانگابا استفاده از این جدول 



16

و هم به بخوانندبه صورت صحیح  هم ،رابومیخاص وهايواژه،هنگام مطالعهخوانندگان نیز نوشته تا 

.  شکل درست بیان کنند

ها:پی نوشت

i -400، عامهپژوهشگر فرهنگhashemi@gmail.com

ii-در سامانۀ نوشتار فارسی وجود دارند. به خوبی هاي آوایینویسیم و گرنه این واکهها نمیدر فارسی، ما فقط مصوتهاي کوتاه را بنا به عادت در واژه
بیشتر باوري ،»همیشه همه هر واژه صداي خود را در نوشتار به همراه دارد«در زبانهاي التین (حداقل در فرانسه و انگلیسی) این که مدانیهم می

نگاه کنیم و ببینیم که این نویسه همیشه aboutو Tableانگلیسیدر دو واژة aفقط الزم است به نویسۀ براي مثال عامیانه است تا نگاهی علمی. 
فرانسه از زبان در نبود پیوند استوار و یگانه میان آوا و نویسهدر این موارد، کنند.دهند و بنا به جایگاهشان در واژه تغییر میآواي واحدي را نشان نمی

.(به نقل از دکتر حافظیان)این هم آشکارتر است
iii-به زبان فرانسه توسط اینجانب شده است(به نقل از نامۀ روبرنویسی الفبایی در همه جا وجود دارد. در پژوهشی که در بارة واژگانگانهدوالبته این

سرواژه درج شده داریم.830اندکی بیش از دکتر حافظیان)،
iv(نه زبانهاي برساخته چون اسپرانتو) گفتن از کمبود شاید درست نباشد. البته می؛ ریخی استادامۀ تحولی تا،چون سامانۀ نوشتاري زبانهاي طبیعی -

(به نقل از دکتر حافظیان).اش) آواهاي زبانهاي جهان گفتنویسی (آن هم نوع جهانیتوان از ناکارآمد بودن این یا آن الفبا براي آوا
v-ط اُریب (در برخی موارد نیز آوانویسی را در داخل پرانتز ()  و یا داخل دو خslashنویسند.) // می

vi - International Organization for Standardization (ISO)
vii  -IPA (International Phonetic Alphabet)
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