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 چکیده

زفییآ آو هییایی  سییر زییه در زبییان زبان تفارسیییآموزی بییر ی یکییی  ز مشییکزات زبییان

و  /w  ، θ ، /ðهییای  دیزیسییی  شییان وجییود دییا ردآ  یییش آو هییا شییام  هم و نمادری

/ŋ/  آو ی داآشیینا  ،آموز نتییا    زبییان  ود و دوم، بسیییاری  ز زبییان ةیجییدت درهسییتناآ

ش یییهییاا  زننییاآ جییایینیش می مبییا در زبییان مق ییا ر  بییا آو ی مشییابه آن در زبییان 

هییای میی زور بییا تبییییش جییایینینی هییر یییو  ز هم و ن یزیییتحزپییژوهت توصیییفی

ها و شییان در زبییان فارسییی  ز سریییل  سییتالاد پیر مییون محییاودیرهییای مشابههم و ن

بهینیییی  سییر تییا  ز  یییش تییا    زبییادی در مر  یی  بعییای  ةیییدظرهییا در بنییای آنرتبه

زبان در سییاد هفییت  وز فارسیییآمیید دت 01منظییور، جزییوریری شییودآ بییایش یآموززبییان

بوددیا س آمیوز  زبیان  دیزیسیی شیرزر دکیرده )مقطع متوسطه( زه قبزیا  در هییک ززیا

 ةجمزی دههیا  و سیته شیا صورت ت یادفی  دت یاش شیاداآ سیاز،  ز هیر ییو  ز آنبه

هییای  دیزیسییی ر  ب و دنییا زییه  ییا ق  دو و  ه  ز هییر جمزییه  ییاوی یکییی  ز هم و ن

 w  ، θ ، /ð/  ییییا/ŋ/ ی هیییاآمیییوز ن هم و ن سیییرآ دتیییای  دشیییان د د  ییییش د دت

، [t]، [v]صیورت ترتیب بهشیان در زبیان فارسیی بیههیای مشیابه دیزیسیی ر  بیا هم و ن

[d]  و[ŋɡ]  آ در بر ییی مییو رد بییا توجییه بییه جاییییاه هم ییو ن در هجییا، زننییایمتزفییآ

ا، مادنیا تزفیآ شیودها با آو هیای مشیابه دیییری در زبیان فارسیی جیایینیش میهم و ن

 ةیادییپا  در جاییییاه ð  و  θهییای ددییا دی  جای هم و نبییه [z]و  [s]هییای هم و ن

 هجاآ 

آموز ن  یر دیییز زبییان :  طاهییای تزفظییی، جییایینینی هم ییو دی، زبییانهاواژهکلیددد

 بهینیی ةیدظر دیزیسی، 
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 . مقدمه1

در ذهییش د ردییا  آموز نزبییان  ز  دتقییاد مییآنر آد ییه سییر  سمینییان  زیآموا زبییان هییا ز  

ررچیییه درک رفتیییار  (آ211۱، 2و یوسیییتادتو ۸) ینیییار جادی تییییادو روینیییامی درک آد ییه و

آموزدییا هییای زبییادی زییه میتولییا و تزفییآ و  ه بییرآموز ن بایییا ، زبییان د رد همییر بسیییاری 

عزمییی سییا تار زبییان در  ةمطالعیی» (2 ، صآ2116) ۹ ُدنتزفییآ  ز دظییر مسییزب باشییناآ دییین 

هیییای زنیییا جیییا   ز سیییایر  وزههم نییییش  اسردشیییان می ویآ «شناسیییی  سیییرو ج

 ة ییوزدر تییو ن بییه سییا تار مییورد بررسییی میییآو هییای یییو زبییان  ةمطالعییشناسییی، بییا زبان

آموز ن در میورد تزفیآ باییا بیاموزدیا، توجیه بییه آد یه زبییان» میا  دسیر یافیرآشناسیی و ج

 (آ ۸ ، صآ2112، 1)بومش« سی  سرو ها در آو شناآتزفآ 

عنو ن یکییی  ز دروس  لمززییی و هم نیییش بییهعنو ن زبییادی بیشآمییوز  زبییان  دیزیسییی بییه

 ی د شیته و توجیه بیه تزفیآ صیحیه آو هیای ییژهومتوسیطه همیو ره  همییر  دورة صزی در 

شیینا تی زبان و معزمییان بییوده  سییرآ مسییا   آموز نزبییانهمیشیییی  دغاغییة یییش زبییان 

 6و دسیییود  0آ وردیییوزنییاآموز ن مشییک  میر   بییر ی زبییان متعییادی تزفییآ زبییان  دیزیسییی

بییه  یییش  تکزیی آموز ن  دیزیسییی در یکییی  ز مشییکزاتی زییه زبییان»معتقادییا  (xi، صآ ۸۳۱1)

آموز ن ر  در زییه زبییان اسییرچنارادییة بر ییی  ز آو ه د ردییا، صییورت دوشییتاریزبییان 

آموز ن در بسییاری زبیان 7تیو دتآ در و قیع، « دیا زددردسیر می بیهبیه تزفیآ صیحیه  رسیان

 تییو دتدر سییطه  ۸1شناسیییو  تییی معنی ۳و  ه، سییا ر۱مادنییا دحییو  ز سییطوز زبییادی

 شییوداشناسییی دچییار مشییک  میسیی نیوی بییومی در زبییان دوم  سییر،  مییا  غزییب در و ج

                                                           
1. Indrajani Tiono 

2. Yostanto 

3  . Odden 

4  . Bowman 

5  . Vernick 

6  . Nesgoda 

7. competence  

8. syntax  

9. morphology  

10. semantics 
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دظییام  (۳۳2۸) 2و  زرلیییت ۸آ بییه رفتییة  زیییوری(21۸۹)هاشییمیان و  یییاری سورشییجادی، 

آموز ن زبییان دوم تیی نیر آو یییی و سییا تار هجییایی زبییان  ود بییر رفتییار یییا تولیییا زبییان

هیا هیای ت یادفی آنزبیان دوم تنهیا تزا  فر رییر نعبیارتی،  طاهیای تزفظیی ر  ردآ بیهمی

؛ 211۸، 1و دودیان ۹)زیارتر منیا بیودهدظام  ییش  طاهیا در تولیا آو های داآشینا دیسیر، بزکیه

 (آ211۸، 7و  سییمیر 6)سییو ن و بازتییاش دظییام آو یییی زبییان  ولشییان  سییر (211۹، 0 ُزییادر

آموز ن بییا زبییان  دیزیسییی، زبییان فر ریییریدر  مییر دییا معتقا (۸۳۳1) ۳زر تنییانو  ۱ریمسییون

 دیا زیه مو جهدر تولییا آو هیای  دیزیسیی  م تزفییهای زبیادی م تزیب بیا مشیکزات پیشینه

هیا مادنیا میادعی در مقابی  تییو دت آ  ییش تفاوتاسیرهدلی  تمیاین ت مییان زبانبیه ییش  میر 

زییر  تولییا آو هیای جاییا همیو ره در دسیتیاه  ؛رییردآموز ن  دیزیسیی قیر ر میتزفظی زبان

آ  میا شیودبنررسیالی آغیاز  در فر رییری زبیانویژه  ریر ، بیهدماییامیهیا عجییب رفتاری آن

،  ز دییییر یشبر عزییاوه شییودآ یییش مشییک  مییاتی پییز  ز تمییریش و تکییر ر زیییاد برسییرا می

زبییان  و فن ییا، تییا    زبیان مییادری آموزی میشیینا تی زیه بییر مشیکزات زبییانعو می  زبان

؛ آیتییی و منییوچهری، 2111، ۸۸بییر ون 211۸؛ زییارتر و دودییان، ۸1،211۸)زتفییورد دوم  سییر

 یییش تییا    مربییو  »(آ در و قییع ۸۹۳6؛ فارسیییان و جییو دمردی، 21۸0، ۸2فورییا؛ لاه۸۹۳1

، ۸۹)لنتییش «آموز وجیود دا ردیادر زبیان میادری زبیان  سیر زیه و هیای  دیزیسییبر یی آبه 

متوسیی   ۸1آموز ن  دیزیسییی بییر ی  یی   یییش مشییک  بییه جییایینینی آو ییییو زبییان (۱: 2116

تریش یییو آو  بییا شییبیه ،در فر ینییا جییایینینی آو یییی» (آ211۸)زییارتر و دودییان،  شییودامی

                                                           
1. Avery 

2  . Ehrlich 

3. Carter 

4  . Nunan 

5  . OʼConnor 

6. Swan 

7. Smith 

8. Gimson 

9. Cruttenden 

10. Catford 

11. Brown 

12. Ladefoged 

13  . Lanteigne 

14. sound substitution or adaptation 
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، 1۳، صآ ۸۹۳7دیییاه، )جیی  و رزم «شییودآو ی موجییود در زبییان مق ییا جییایینیش می

وجییود  /p/آدجییایی زییه در زبییان عربییی آو ی   ز مثزییا  (آ6۸، صآ ۸۳۳۱ ،۸دق   ز زمابیی بییه

زننییا؛ مادنییا می /p/ر  جییایینیش و ج  [b] دیزیسییی آو ی ان فر ریییر زبییان زبادییدییا رد، عرش

؛ سیییو ن و ۸۳72)موسیییی،  شیییودتزفیییآ می [beɪbə]صیییورت زیییه به /paper /peɪpəو  ة 

 ، θ در یییادریری آو هییای  دیزیسییی زبییانز  پرتغییالیز فر ریییر ن ،هم نیییش (آ211۸ سییمیر، 

/ð/  و/ŋ/   وæهییا ر  بییا آو هییای مشییابه    دیزیسییی زییه در زبییان پرتغییالی وجییود دا ردییا، آن

دقیی  بییه ۸۳۳1، ۹هسیییه-و  دارسییون 2)دریشییرزننییا شییان جییایینیش می ییود در زبییان مادری

ویژه در سییطه ، بییه یر دیییز زبییان  دیزیسیییآموز ن در دتیجییه، زبییان (آ۸، صآ 2116لنتیییش،   ز

هییا در یییادریری زبییان  دیزیسییی در تولیییا بر ییی  ز آموز ن سییایر زبانمقییاماتی، مادنییا زبییان

جییایینینی هییا ی بییروز آنهییاعزرد ردییا زییه یکییی  ز آو هییای زبییان  دیزیسییی  طاهییایی 

هییا ر  بییا آو هییایی آموز ن آنفارسییی موجییود دیسییتنا و زبییانآو هییایی  سییر زییه در زبییان 

، در  یییش پییژوهت بییرآدی  بر سییاس یییش رو   زآ نییازنمشییابه در زبییان فارسییی جییایینیش مییی

بییه بررسییی  طاهییای تزفظییی ( 2111 6،۸۳1۹و  سمولنسییکی 0)پییرینز 1بهینیییی یییةدظر

 وزییه جیین /ŋ/و  /w ،  θ ، /ðهییای  آموز ن  یر دیییز زبییان  دیزیسییی در تزفییآ هم و نزبییان

ترتیب، در  ییش پیژوهت دو سیآ د زییر بیایش ایرد زی آبهای زبیان فارسیی دیسیتنا، هم و ن

 شود:مطرز می

 ؟شودایمجایینیش  ییهاهم و نبا چه  /ŋ/و  /w ،  θ ، /ð  یهاهم و نآ ۸

 یهییاهم و نمربییو  بییه جییایینینی  هاییرمحییاود یبنییارتبهبهینیییی،  ةیییدظرسبییل آ 2

 w ،  θ ، /ð/  و/ŋ/  چیسر؟ 

 :دا  ز های صفر پژوهت در پاسخ به دو سآ د فوق عبارتفرضیه

                                                           
1. Campbell 

2. Dreasher 

3  . Anderson-Hsieh 

4. Optimality theory 

5. Prince 

6  . Smolensky 
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، [t]، [v]مشییابه در فارسییی یعنییی  هییاهم و نبییا  /ŋ/و  /w ،  θ ، /ð  یهییاهم و نآ ۸

[d]  و[ŋɡ]  آشودایمجایینیش 

بییه  یییش صییورت  سییر زییه محییاودیتی زییه عییام وقییو   هایرمحییاود یبنییارتبهآ 2

 ةمرتبیی، در زنییایمر  دقیی   /ŋ/و  /w ،  θ ، /ð دییاموجود در فارسییی یعنییی  یهییاهم و ن

 بالاتری قر ر د ردآ  

 پژوهش ةیشینپ. ۲

آموز ن زبییاندر میییان آموزی و هم نیییش مشییکزات زبییاندر  رتبییا  بییا  طاهییای رفتییاری 

  دیازییار تعیا د بسی ز آن مییان زیه  هیایی  دجیام شیاه  سیرپژوهت  یر دیز زبیان  دیزیسیی

تییو ن  ز جمزییه می آ دییابررسییی زردهبهینیییی  منظییرزبان ر   ز آموز ن فارسیییمشییکزات زبییان

ز تیا    دظییام بییه بررسیی  طاهییای تزفظیی داشییی    شیاره زییرد زیه (2110) ب تیارودییابیه 

زبییان  عنو نبییهآموز ن زبییان  دیزیسییی در میییان زبییانزبییان  ود  عنو نبییهآو ییی زبییان فارسییی 

هیای و جیی مییان زبیان فارسیی و  دیزیسیی بیا آ در  ییش پیژوهت تفاوته  سیردوم پرد  ت

دتییای   آبررسییی شییاه  سییر دییین هییای زدجیییری و زبرزدجیییری دو زبییانتمرزیین بییر ویژری

  زییه  و . آآ  wزبان در تزفییآ آو هییایی مادنییا  آموز ن فارسیییزبییان ه  سییردشییان د د

آر یییی و اآ هم نیییش قو عییا و جب شییی  ز دظییام و جییی زبییان فارسییی دیسییتنا مشییک  د ردیی

 بییاآهنیید در سییا تمان هجییای زبییان فارسییی متفییاوت  و های دییو یی مادنییا تکیییهمش  ییه

 ررددآ آموز ن میزبان  دیزیسی  سر زه منجر به مشکزاتی بر ی زبان

یییییادریری زبان در  ن فارسیییییزآمومشییییکزات زبییییان (21۸1) جبییییاری و  رغییییو ن

و  2هییای آغییازهدر سییا تار هجییایی زبییان  دیزیسییی در جاییاه ۸های هم ییو دی وشییه

بررسییی  (۸۳۳۹ )پییرینز و  سمولنسییکی، بهینیییی ةیییدظردر چییارچوش ر  هجییا  ۹ةیادییپا

تر، در پییاییش وزآموز ن سییطویژه زبییانآموز ن، بییهزبییان ةهمیی هدتییای  دشییان د دآ  دییازرده

                                                           
1. consonant clusters 

2. onset 

3. coda 
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 ییش مشیک     د ردیا ومشیکهای هم یو دی آغیازی هجاهیای زبیان  دیزیسیی تولیا  وشیه

 شودآ هجا با بیت  ز دو هم و ن تشایا می ةیادپاهم و دی  ة وشدر تولیا 

آموز ن زبییان تبر ییی  ز مشییکزا بررسیییبییه  (21۸2)، سییبحادی و  بو لحسیینی فییاسمی

 پییژوهت دییاآ شییو ها ه دیزیسییی پرد  ت های هم ییو ندر تولیییا شییفاهی  وشییه زبانفارسییی

شیینا در زبییان اآسییا تارهای هجییایی د آموز ن در مو جهییه بییازبییانزییه   ییازی  ز آن  سییر

شییودا و سبییل سییا تارهای  دیزیسییی بییه قو عییا و جییی زبییان مییادری  ییود متوسیی  می

 آزننار  تولیا می های هم و نبان مادری  ود،  وشههجایی ز

 آموز ن  یر دیییززبییانفر ریییری دظییام و جییی زبییان  دیزیسییی ر  توسییب  (21۸2 بر هی  )دییوه

ها هییا و و زییههم و نو بییه  رزیییابی دقییا  ضییعب و قوتشییان در تزفییآ بررسییی زییرده 

آو هییای تولیییا  در  طاهییادلییی  بییروز  دهییامیآ دتییای  پییژوهت دشییان ه  سییرپرد  تیی

 ،هم نیییش سییرآ  آموز ن  یر دیییز زبییان  دیزیسیییزبییانتییا    ویژرییی و جییی ،  دیزیسییی

آموز ن  یر دیییز زبییان زبییان(  مشییکزات و جییی و تزفظیییز 21۸۹جادی )هاشییمیان و سییور 

در سیه سیطه  ر  زبانمیرد فارسیی رویشیورسیه  ،بیایش منظیور دیاآ هزرد بررسیر    دیزیسی

سییور ت ییادفی  دت ییاش زرددییاآ بییه زبییان  دیزیسییی ةیشییرفتپیییادریری مقییاماتی، متوسییب و 

ترتیب بیییه /ɪ/و  /ɪə/ ،/æ/ ،/ʊ/ ،/aɪ/ هایو زیییهآو هیییای هیییا دشیییان د د تزفیییآ تحزیییی  د ده

 ، v  صییورتبه  w  ، تزفییآ آو هییای هم ییو دی/:i/و  /eə/ ،/e/ ،/u:/ ،/ɔɪ/،/ɪ/ صییورتبه

/ð/ صییورتبه  d  یییا  z  ،/θ/ صییورتبه  t  یییا  s،   و/ŋ/   مادنییاnɡ   و تزفییآ دادرسییر

میییان شییاه در تییریش  طاهییای مشاهاه ز جمزییه ر ی /r/ و  /:ɒ/ ،/ʌ/ ،/ɜ/آو هییایی مادنییا 

 آ   داآموز نزبان

های و جیییی و  طاهیییای تزفظیییی ( تیییا   21۸1دیا و ذ زیییر )د یییرتی، در دهاییییر

دیاآ دتیای  دشیان  هزبیان  یارجی ر  بررسیی زرد عنو نبیه آموز ن  یر دییز زبیان  دیزیسییزبان

 وزییه جیین دیزیسییی  جییایینینی آو هییای ةیجییدتا در تییریش  طاهییبر ییی  ز ر ی  دهییامی

شییان در بییا آو هییای مشابه (، ɪ  و  w ،  θ ، /ð/   ،ɔمادنییا  )آو هییای زبییان فارسییی دیسییتنا 

جییایینینی آو هییای زوتییاه بییا آو هییای بزنییا، دشییو ری در  ،زبییان فارسییی  سییرآ هم نیییش
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 آموز نتزفظییی زبییان  طاهییای ز دییییر  های هم ییو دیهای مرزییب و  وشییهتزفییآ و زییه

    سرآ

 ةدربییارهییایی زییه تییازنون پژوهتفییوق پیا سییر  هییایپژوهتسور زییه  ز همییان

، شییاه  سییر  دجییامدر یییادریری زبییان  دیزیسییی   یر دیییآموز ن  طاهییای تزفظییی زبییان

های م تزفییی مادنییا  طاهییای موجییود در تولیییا  ز جنبییه ر  آموز نمشییکزات و جییی زبییان

زییه پژوهشییی   مییا تییازنون دییا، بررسییی زییردههییای زدجیییری و زبرزدجیییری آو هییا ویژری

ر  در چییارچوش  آموز ن  یر دیییز زبییان  دیزیسیییزبییانمشییکزات تزفظییی آو هییای هم ییو دی 

 ةیییدظردر مییورد   وصیییات همیییادی آ دشییاه  سییر بررسییی زنییا،  دجییامبهینیییی  ةیییدظر

 2زیییان(، 2112) ۸زیییارتیشییینا تی آن، پژوهشییییر دی مادنیییا موبهینییییی و ماهییییر رده

های جهییادی سییری محییاودیرهییا یییوزبان ةهمییمعتقادییا در ( ۸۳۳۳) ۹زیییر( و 2111)

ها در بنییای  یییش محییاودیرآ تنهییا رتبهدییاپ یرها دق زییه  یییش محییاودیر وجییود د رد

هییای ز یشییی قبزییی بییه ه  دیارهبهینیییی دسییبر بیی ةیییدظرآ در و قییع  سییرهییا متفییاوت زبان

،  مییا بر ورد ردییاپیی یر دق  های ز محییاودیرپییرد زد زییه هییا میزبان 1مرزریی ر هییایتنو 

بنیییاد بییه  صییود پییار متری غیرقابیی  دقیی  های قاعییاه ی مادنییا دظریییه دیارهییای ز یشییی

زبان در فارسییی آموز نبییر  یییش مبنییا، ضییرورت د رد  طاهییای تزفظییی زبییانپرد زدییاآ می

 آ تحزی  شود دیزیسی  ز دیاراه بهینیی  هایتولیا هم و ن

 . چارچوب نظری۳

پییرینز و آن ر  سییتور ز یشییی  سییر زییه بهینیییی دسییتاوردی جایییا در د ةیییدظر

 ةییییدظر ة دییییار در (2112زیییارتی ) ز دییییاراه مو آ( مطیییرز زرددیییا۸۳۳۹) سمولنسیییکی 

، 7شناسییی ز یشیییموجییود در سیینر و ج 6و آو یییی 0هییای زیییریشجییای بازدمایی، بییهبهینیییی

                                                           
1  . McCarthy  

2. Kaun 

3. Kager 

4. cross-linguistics 

5. underlying/ phonological representation  

6. phonetic representation  

7. generation phonology  
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زییه  ز یییو  ۸رودآ در  یییش  دیییاره، ز یشیییرزار میییبییه د دبییرونو  د ددرونبییه ترتیییب 

آ  سییر د دبییرونو  د ددرونمیییان  ر بییبروده بر ییورد ر  سییر، سییازوزار صییوریز ریاضییی

زنییاآ ر  تولیییا می 2ی رقیییبد دبییرون ةینییرندریییافتی تعییا دی  د ددرونز یشیییر  ز یییو 

پیییت  ز  ینکییه  ییود،  ةرودیاضیییربییا سییازوزار صییوری و دییین مادنییا ز یشیییر  ۹ رزیییاش

و قعییی( ر   د دبییرونبهینییه ) ةینییرنهییا تولیییا زننییا،  ز میییان آن های رقیییب ر ز یشییر رنینییه

 رنیناآ می بر

بییر  های  ییاص زبییادی(  رزیییاش بییا  عمییاد محییاودیر2112زییارتی ) ز دظییر مو

مییین ن  بالییاتریش  ززییه ا زنییمی  دت ییاشبهینییه  عنو نبییه ی ر  ها، رنینییهرنینییه ةمجموعیی

ها در دظریییة بهینیییی دو محیاودیرسییرآ  بر یورد ر هیای  ییاص زبییادی همیاهنیی بییا د ده

آ 0د ریدشییییانهای و محییییاودیر 1های پایییییایی )وفییییاد ری(: محییییاودیر دییییادو 

و هررودییه تفییاوت دییا د دبییرونو  د ددرونهمادنییای بیییش های پایییایی دییارر بییر محییاودیر

و  6مادنییا محییاودیر ضییا  یی ا ،زننییار  جریمییه می د دبییرونو  د ددرونهای میییان رنینییه

 ةینییرنرییرفتش شییباهر  دظییر بییاون در د ریدشییانهای (آ  مییا محییاودیر2112) 7ضییا درج

مادنییا  زنییا،دقیی  هییا ر  آنزننییا زییه د دی ر  جریمییه میبییرون ةینییرند د، د د بییا درونبییرون

یییو (آ ۸۳۳۳زیییر، هجاهییا دبایییا د ر ی پایادییه باشیینا ) یییا ها دبایییا  یشییومی شییوداو زییه

 ز پ یردیاآ سیور جهیادی دق ها بیهبهینییی  ییش  سیر زیه محیاودیر ةییدظر ص  مهی  در 

»*« شیود زیه بیا عزامیر سیتاره ، ییو رنینیه بیا دقی  ییو محیاودیر جریمیه می یش رو

د دن  ی ا ییو رنینیه در ها، بیر ی دشیانرقابیر مییان رنینیه ةصیحنشودآ در د ده میدشان

 ۱«ت طییی مهزییو»زییه بییه آن  شییوددییین درج می»!« عزامییر تعجییب »*« زنییار عزامییر سییتاره 

زده  هاشیوربهینیه دقشیی دا شیته باشینا  ةینیرنهایی زیه در تعیییش رویناآ در میورد  ادیهمی

                                                           
1. generator 

2. candidate 

3. evaluator 

4. faithfulness 

5. markedness 

6. MAX 

7. DEP 

8. fatal violation  
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ها در  دییا،  مییا  یییش محییاودیرها همیادیلییازم بییه ذزییر  سییر ررچییه محییاودیرآ شییودیم

ها همییان بنییای محییاودیردهنییاآ رتبهبنییای متفییاوتی ر  میهییای م تزییب بییا رتبهزبان

 همیتییی  سییر زییه هریییو  ز بر سییاس  ها در یییو زبییان  ییاصر ییا د محییاودیر ترتیییب

 (آ  211۸، ۹و ویکنر 2، رریمشو۸لجنردرهها در آن  زبان د ردا )آن

ز رییاه بییر ی آن  شییود زییه هیکبهینییه  دت ییاش می ةینییرن عنو نبییه ی سییر دجام رنینییه

های باشیاآ  ییش رنینیه  ز بیشیتریش همیاهنیی بیا محیاودیر عزامر تعجیب  سیتفاده دشیاه

 بر ورد ر  سرآ ترة بالامرتب با

 . روش پژوهش۴

آمییوز د تییر در مقطییع ر هنمییایی )دوبییر  ود د دت 01 ،هییای  یییش پییژوهتآزموددی

 دت ییاش شییاداآ  ت ییادفی ریریبییه رو  دمودییه ،سییاد هفییت ( و قییع در شهرسییتان رفسیینجان

 ةمر زییآموز ن منت ییب در  بتییا ی یییش بییود زییه تمییامی زبییاندلییی   دت ییاش  یییش مقطییع  

س آمییوز  زبییان  دیزیسییی هییا قبزییا  در ززییایییو  ز آنآموزی قییر ر د شییتنا و هیکزبییان

 عنو نبییهدرصییای  ز یییو جامعییه  ت ییادفی، ریریدر رو  دمودییه بوددییاآشییرزر دکییرده 

 (آ  ۸۹۱۸دلاور، شود )آن جامعه  دت اش می ةینادما

آموز ن در یییو آزمییون   و دییان تعییا دی پییژوهت بییا شییرزر زبییانهییای  یییش د ده

 د رد هو   2آ هیر جمزیه  یا ق  د ردجمزیه  ۸1آ  ییش آزمیون شیاه  سیر جمزات ریردآوری

لیازم بیه ذزیر  سیر آ  سیر ŋ/7/ ییا w 1 ، θ 0 ،/ð/6  ،هیا ییش و  ههیای زه یکیی  ز هم و ن

 )جاییییاهیییا هجییا  و  هزییب هییای م تهییا در جاییاهسییعی شییا توزیییع آو یییی  یییش هم و ن

هییایی زییه  یییش و  ه ،/ŋ/در مییورد هم ییو ن  تنهییالحییاش شییودآ  (، میییادی و پایییادیآغییازی

                                                           
1. Legendre  

2. Grimshaw  

3. Vikner  

 شودآدر فارسی جایینیش می [v]  با هم و ن wآ هم و ن  دیزیسی  1

 شودآدر فارسی جاییریش می [d]و  [t]های ترتیب با هم و ن  در جاییاه آغازة هجا بهθآ هم و ن  دیزیسی  0

 شودآدر فارسی جایینیش می [z]و  [d]های ترتیب با هم و نهای آغازه و پایادة هجا به  در جاییاهðآ هم و ن  دیزیسی  6

  شودآدر زبان فارسی جایینیش می [nɡ]در جاییاه پایادة هجا با هم و ن  /ŋ/آ هم و ن  دیزیسی 7
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 یییش  زیییر  ؛دابررسییی شییا  ردهییا قییر ر دپایییادی آن هییای میییادی وهم ییو ن در جاییاه

هجییا یییا  بتییا ی و  ه  یآغییازهییای زبییان  دیزیسییی در جاییییاه یییو  ز و  ههم ییو ن در هیک

آموز ن  و سییته شییا در هییر یییو  ز زبییان ز در دهایییر، (آ 21۸1، ۸روچ)شییود مشییاهاه دمی

صیا ی هیر ها ر  ب و دنیاآ سیاز و جمزیه  اضیر شیاه ،سیازر در مآسسیه دسیبتا تاق یو  

تزفیآ هیای تزفظیی زیه در آ بیا توجیه بیه تفاوتدقیقیه ضیبب شیا 0هیا بیه میات یو  ز آن

 ة وشییدر  /w/قبیی   ز هم ییو ن  [u] ةو زییمادنییا تزفییآ  ،آو هییا وجییود د شییر  ز بر ییی

سییییناد  (6آ 1آ 06 ةدسیی ) 2 فین ر پییرتهجیا، بییا  سییتفاده  ز درم ةآغییازهم یو ن در جاییییاه 

 رودیه آو هیا  سمینیان  اصی  شیاآ ییش دقییل تولییا  ةدحیوو  ز  شیاصوتی مربو  بررسیی 

 ةشییاضببشییناس آشیینا بیه آو شناسییی  و سییته شییا بییه صییا ی ،  ز سییه زبانیییش  بییره عزیاو

بییا  سییتفاده  ز دظییام  لفبییای  ر  هییای مییورد بررسیییو  هآموز ن منت ییب رییو  دهنییا و زبییان

زییر  قبی   ز  دجیام آو دییاری زننیاآ  1دولیوس سیی  ةدسی  ۹ یپییآی  لمززییبیش یآو دیار

هیای میورد بررسیی آو دییاری شیودا زیه   د دهشینا تی، لیازم  سیر  بتیاهرروده تحزی  و ج

دولییوس  ةدسیی  ی )پییی لمززییی آیهییای آو دیییاری، دظییام  لفبییای بیشتییریش دظامیکییی  ز ر ی 

 یآو شناسیی سییتاد درس دیاردییاران  یییش پییژوهت زییه همیییی  ،در دهایییرسییی (  سییرآ 

 ی لهجیه  هیا بیا توجیه بیه تنیوبررسیی د ده درآ ر  ت یییا زرددیا هیابوددا صحر تزفیآ د ده

 سمینیان  بیر یو  شیالحیاش  0بریتادییایی ةلهجیهیا در موجود در زبیان  دیزیسیی، تزفیآ و  ه

لغییر  فرهنییددر  در  یییش پییژوهت مییا دظییر هییایو  ههییا، تمییامی  ز صییحر تزفییآ و  ه

آموز ن زبیییان لغیییر فرهنییید( و 21۸۹لغیییر  دیزیسیییی آزسیییفورد، فرهنییید آزسیییفورد )

بررسییی  مجییاد  ( 21۸۹، 6زمبییری  ةیشییرفتپآموز ن لغییر زبییانفرهندزمبییری  ) ةیشییرفتپ

هییای ر ییا د هییر بافر، آمییوز نزبییان ةشییاضببپییز  ز بررسییی صییا ی  ز  یییش رو، شییاداآ 

تیا مشی ص شیود ر یا د ییا عیام ر یا د  مورد توجیه قیر ر ررفیرها یو  ز  یش هم و ن

                                                           
1. Roach  

2. Praat 

3. International Phonetic Alphabet (IPA) 

4  . Doulos SIL 

5. BBC accent 

6. Cambridge Advanced Learners’ Dictionary 
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 سیرآ در دهاییر، تغیییر ت هم یو دی  ییش عزیر  ، ی)هایی( و بیا چیه رتبیهیرمحیاودچه 

بهینیییی پییرینز و  ةیییدظردر چییارچوش   یییش تغییییر ت هییر یییو  زتحزییی  متناسییب بییا 

 شاآ ر  ه ( ۸۳۳۹  2111 سمولنسکی )

 و بحث نتایج. ۵

  w  ، θ  ، ð  یهییاهم و نتحزییی  بهینیییی تزفییآ  هییای بعییای  یییش پییژوهت،در ب ت

 آشودبررسی میزبان فارسی آموز نزبان  در رفتار ŋو  

 هجا ةآغازدر / wهمخوان /. 1. ۵

( زییه 21۸1روچ،  سییر ) ۹د رو و ک 2(و زییهی د، غزییر )۸  هم ییو دی دولبیییwآو ی  

 نمییره(آ ۸۳۳۹، 0زییار) شییودیمشیینا ته  یزییامدرمیلبیی 1ةداسییودهم ییو ن  عنو نبییه معمولییا 

هییای زبییان فارسییی  مییروز در فهرسییر و ج /w/و ج »معتقییا  سییر ( ۸11 ، صآ۸۹۳0)

آ در سیییر تحییود «شییوددیییاه می  ow  ةدورادییوجییود دییا رد و فقییب ردپییای آن در آو ی 

( معتقییا  سییر، در فارسییی باسییتان بییه فارسییی میادییه تبییای  ۸۹۱1،  بو لقاسییمی ) w آو ی 

 b   به[w]  یر  سیر  میا در ری ر  ز فارسیی میادیه بیه فارسیی معاصیر،  ییش سی وجود د شته

زییه « بییرا»مادنییا و  ه  ،شییودغالییب می  w بییر و ج   b و ج  مجییاد  تحییود تغییییر زییرده و 

 [wafr]صییورت و در فارسییی میادییه به بییوده  سییر  /bafr/صییورت در فارسییی باسییتان به

شیودآ ریاهر می  barf بیه همیان صیورت  مجیاد  شاه و  زنیون در فارسیی معاصیر تزفآ می

 سیر،    در فارسیی باسیتان دیافتیهwوجیود هم یو ن   ( دیین شیو های مبنیی بیر۸۹۳2ج  )

در  ،(۸هییای جییاود )توجییه بییه د ده بییا سییرآ    دشییان د دهv، آن ر  بییا هم ییو ن  رو یییش   ز

زییه  یییش هم ییو ن در زمییادی غزییب  ،زبانآموز ن فارسیییزبییانیییادریری زبییان  دیزیسییی، 

زننیا، یعنیی بیه هم یو دی مییجیایینیش  [v]، آن ر  بیا هم یو ن  سیر هجیا ةآغیازجاییاه 

   (آ۸۹7۳زازاودا، ) باشا تریودند /w/زه جاییاه تولیا آن به 

                                                           
1. bilabial  

2. semi-vowel  

3. voiced  

4. approximant  

5. Carr 
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 هجا ةآغازدر جایگاه [v] دندانی ی/ به همخوان لبwتبدیل همخوان دولبی / .1جدول 

 فارسیمعنی 
آموز تلفظ زبان

 زبانفارسی
 تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری 

 انگلیسی

 wes.tən  western  [ves.tern] غربی

 wɔ:mə  warmer  [vɑr.mer] ترررم

 rɛʧ [vi:l. /wi:l.ʧeə/ wheel chair[ د رصنالی چر 

 rɛ[v /ːɛw/ where[ زجا

 kɑ:.wʃ/ carwash/ [cɑrvɑʃ] و  رزا

 pɑ:s.wɜ:d/ password/ [pa:s.vord] ر رو  ه

 san.wɪʤ/ sandwich/ [sand.viʤ] ساداویک

 maɪ.krə.weɪv/ microwave/ [maɪk. re.veɪv] مایکروویو

 

هجییا بییه  ةآغییاز دیزیسییی در جاییییاه   w ، هم ییو ن دولبییی ۸هییای جییاود سبییل د ده

، [v]ددییا دی تریش هم ییو ن  ز دظییر جاییییاه تولیییا در زبییان فارسییی، هم ییو ن لبیییدندیییو

مربییو  بییه تزفییآ  یییش هم ییو ن در  یهییاد دهتحزییی  بهینیییی،  بتییا   درشییودآ تبییای  می

 /w/در تحزییی  بهینیییی تبییای  هم ییو ن بررسییی شییاآ  هم ییو دی ة وشییو  آغییازهجاییییاه 

، محییاودیر محییاودیتی زییه بالییاتریش مرتبییه ر  د ر سییر هجییا، ةآغییازدر جاییییاه [v] بییه 

ممنییو  و  ةآغییازجاییییاه در  /w/موجییب آن وقییو  هم ییو ن بییه  سییر زییه  w]* د ریدشییان

 سییر   IDENT[bilabial]محییاودیر پایییایی ر،محییاودیر دیییی آدقیی  آن مهزییو  سییر

ر یا د  ییش باییا در ویژریی دولبیی یکسیان باشیناآ  د دبیرونو  د ددرونزه بیه موجیب آن 

عیییام ر یییا د  ۸ یبنیییارتبهآ تحزیییی  شیییاه  سیییر ۸ی در تیییابزو whereفر ینیییا در و  ة 

دشییان  ۸هییای جییاود آ بررسییی د دهزنییایمبیییان  ر  هجییا ةآغییازدر جاییییاه  /w/هم ییو ن 

  بییه wعامیی  تبییای  هم ییو ن دولبییی   ،۸بنییای ها بییا رتبهمحییاودیر یییش  دهییا زییهمی

 :بوده  سرهجا  ةآغازدر جاییاه [v] ددا دی هم و دی لبی
(1) *[w >> IDENT[bilabial] 

 

 



 ۸10آآآ                                                                   آموز نها در زبانهم و ن یبر  یتزفظ ی طاها 

 
 هجا ةآغازجایگاه  در /w/ همخوانعدم وقوع  .1 تابلو

 

     

 

زیه  w]*بیه دلیی  دقی  محیاودیر  a، رنینیة دهیایمدشیان  ۸رودیه زیه تیابزوی همان

تنهیا بیا  bآ بنیابر یش رنینیة شیودیمسیر،  ز دور رقابیر زنیار ر  شیته ر  د ر  مرتبیهبالاتریش 

، رنینییة بهینییه معرفییی شییودیدمزییه مهزییو تزقییی  IDENT[bilabial]دقیی  محییاودیر 

 آ  شودیم

 همخوان ةخوشدر / wهمخوان /. ۲. ۵

هجیا باشیا  ةآغیازهم یو ن در  ة وشیعضیو دوم ییو  عنو نبیه /w/زه هم یو ن  زمادی

 تماییی  د ردییا  وشییة هم ییو ن آموز نزبییان، 2جییاود  یهییاد دهسبییل (، switch ةو   )مادنییا

 ر  درج زنناآ  /u/ر  بشکننا و پز  ز  ولیش هم و ن و زة 

 
 هجا ةآغاز در جایگاه همخوان ةخوشدر  /w/همخوان  قبل از [u] ةواکدرج  .۲جدول 

 معنی فارسی
آموز تلفظ زبان

 زبانفارسی
 تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری 

 انگلیسی

 stɪtw/ twist/ [tu.wist] پیک

 ʃtɪsw  switch  [su.wiʧ] سوییک

 nɪtw  twin  [tu.win] دوقزو

 nda.lret.siwsu.[ /ndə.lət.sɪsw/ Switzerland[ سو یز

 swiːt/ sweet/ [su.wi:t] شیریش

 len.diw[du. /)lənd(ɪdw/ dwindle[ ز  شان

 

، 2112زیییارتی، مو) onsetCOMPLEX د ریدشیییاندر تحزیییی  بهینییییی، محیییاودیر 

بالییاتریش مرتبییه ر  د ر سییرآ برسبییل  یییش محییاودیر، آغییازة هجییا دبایییا د ر ی  (2۸۹صآ 

 سییر زییه وقییو  هم ییو ن ( 20، صآ 211۸زرشیینر، ) w]*محییاویر دییییر آ  وشییه باشییا

IDENT[bilabial] *[w Input: /wer/ 
 *! a.       [wer] 
*       b.  ☞  [ver] 
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/w/   ضییا درج اییمحییاودیر پاییی ،آ در دهایییرزنییایمرد هجییا  ةآغییازدر جاییییاه ر DEP 

آ ریردییایمقییر ر  یبنییامرتبهدر  و زنییایمجریمییه  د دبییروندرج هییر و جییی ر  در  سییر زییه 

  u  ةو زییدرج  ،2 یبنییارتبه آشییاه  سییر بررسییی 2در تییابزوی  twist یییش فر ینییا در و  ة 

 :زنایمبیان  هم و دی ة وشدر ر   /w/هم و ن  قب   ز
(2) COMPLEXonset , *[w >> DEP 

 

 هجا ةآغازجایگاه همخوانی در  ةخوشدر  /w/همخوان  قبل از [u] ةواکدرج  .۲ تابلو

 

 

 

دلیی  دقی  مهزیو محیاودیر بیه aدشیان د ده شیا، رنینیة  2زیه در تیابزوی  سورهمان

بیییا وجیییود دقییی   bآ رنینیییة رودیمییی ز رقابیییر زنیییار  onsetCOMPLEX د ریدشیییان

 onsetCOMPLEX د ری دلی  رعایییر دو محییاودیر دشییانو بییه DEPمحییاودیر پایییایی 

 آشودرنینة بهینه معرفی می w]*و 

 /ð/و  θ// دندانی یهاهمخوان .۳. ۵

 /θ  و/ð/ یهاددییا نپشییر دییوک زبییان بییه  زییه سییوریددییا دی هسییتنا بییه یهییاهم و ن 

و هییو   ز  زنییایمبر ییورد  های پیشیییش بالییاییزبییان بییه پشییر ددییا ن ةیغییتپییایینی و پیشیییش 

 (آ21۸1روچ، ) شودیمبه بیرون ر داه  هافضای بیش زبان و ددا ن

 هجا ةآغازدر جایگاه  /ð/و  θ// یهاهمخوان. 1. ۳. ۵

دسییر  یییش دتیجییه بییه ۹در جییاود  آموز نزبییان ز  شییاهیآورجمع یهییاد دهبییا بررسییی 

 ددییا دیهم ییو ن  دهنییاتییرجیه میمنت ییب در  یییش پییژوهت  آموز نزبییانآمییا زییه  زثییر 

 و ک دسیا دی بیی ددیا دیلثیویهم یو ن  هجیا بیه ةآغیازر  در جایییاه  θ/  و کسایشی بیی

]t[ د رسایشییی و ک ددییا دی و هم ییو ن /ð/ ددییا دیلثییویهم ییو ن  ر  در همیییش جاییییاه بییه 

 ز هییا تریش و جدندیییو  d  و  tهییای  زیییر  هم و ن ؛تبییای  زننییا [d] د ر دسییا دی و ک

DEP *[w COMPLEXonset  Input: /twɪst/ 

  *! a.     [twɪst] 

        *   b.  [tu.wist] 



 ۸17آآآ                                                                   آموز نها در زبانهم و ن یبر  یتزفظ ی طاها 

 

محسییوش   ð   و  θهییای  و جدر دظییام هم ییو دی زبییان فارسییی دظییر جاییییاه تولیییا 

   (آ2117، ۸هاد) شودامی
 

 دندانی همخوانو  [t] واکبی دندانیلثوی به همخوان /θ/ واکیب دندانی تبدیل همخوان .۳جدول 

 هجا ةآغازدر جایگاه  [d] دارواک دندانیلثوی به همخوان /ð/ دارواک

 معنی فارسی
آموز تلفظ زبان

 زبانفارسی
 تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری 

 انگلیسی

 kɪθ/ thick/ [tik] غزیآ

 rdet[ /ːdəθ  third[ سوم

 kŋti[ /ŋkɪθ/ think[ فکر زردن

 ətɪəθ/ theatre/ [tieter] تئاتر

 ðat/ that/ [dat] آن

-2 [de] /ðə/ (/ðiː/, /ðɪ/) the 

 sɪð/ this/ [dis]  یش

 əniː.ð/ /,ə.ðɪna/ neither/ [ni:der] یو  ز دو تاهیک

 ɑː.ðəf/ farther/ [fɑ:der] پار

 

 ددییا دیجییای آو هییای ترتیییب بییهر  بییه [d]و  [t] ددییا دیلثییویآو هییای  آموز نزبییان زثییر 

θ//  و/ð/ و آو هیییای  بردیییازار میبیییههجیییا  ةآغیییاز در جایییییاه[s]  و[z]   آموز نزبیییانر 

 ۹در ویژرییی تقویییر تییو نیمآ عزییر  یییش  مییر ر  زننییاتزفییآ میزمتییری در  یییش جاییییاه 

آ د دییامیتییو ن شییان یییو آو  پرفر ینییا تقویییر ر  معییادد  (۸۳70) 1هییایمشجسییرآ 

قیییوی تمایییی  د ردیییا در  هیییایهم و ن»( معتقیییا  سیییر ۸6۱ ، صآ211۸) 0برزو سیییر

هجیا زیه  ةآغیازدر  دهنیامیعبیارت دیییر، تیرجیه آ بیه«هجیا قیر ر بییردیا ترقیویجاییاه 

                                                           
1. Hall 

ساز بودن  یش  را در بر ی  دیزیسی وجود دا رد،  ما با توجه به معرفه theآ در زبان فارسی معادلی بر ی  را تعریب 2

 شودآترجمه می« آن»یا «  یش»مو رد به 

3. fortition 

4. Hyman 

5. Baerquest 
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( محیییاودیر ۸۳۳1) ۸بیییازوویکشیییود، و قیییع شیییوداآ  ی محسیییوش میمحییییب قیییوی

STRONG ONSET  آغیییازة قیییوی( ر  بیییر ی  ییییش فر ینیییا معرفیییی زیییردآ وی  ییییش(

در دمودییة  [d]ر  بییه هم ییو ن  دسییا دی  //ðمحییاودیر ر  عامیی  تبییای  هم ییو ن سایشییی 

 :د دایم ز زبان  ساادیایی  ۹
(3) /ðato/→[dato]         

هجییا  ةآغییازدر جاییییاه  [d]بییه  /ð/و  [t]بییه  /θ/در تحزییی  بهینیییی تبییای  هم ییو ن 

 د ریدشییانآمییوز ن، محییاودیتی زییه بالییاتریش مرتبییه ر  د رد، محییاودیر زبییانتوسییب 

dental*  د ر ر  و و ک و کیبییوقییو  هم ییو ن ددییا دی  د ریدشییان سییرآ  یییش محییاودیر

در رتبییة بعییای  STRONG ONSETمحییاودیر پایییایی آ زنییایمدر در هییر جاییییاهی رد 

 ةرتبییه در محییاویر بعییای زییآ زنییایمو وقییو  آغییازة ضییعیب ر  جریمییه  ریییردیمقییر ر 

( عزییر وقییو  2۸و  1 ، صآ211۸) 2زرشیینر سییرآ  LAZY ریییردتری قییر ر میپییاییش

 ۹«زوشیت تولییای»زیه بیر ی زیاهت  زنیایمفر ینا تضعیب ر  یو محیرک آو ییی معرفیی 

 بییر ی  یییش محییرک دقییت و زییاربرد دیییروی زمتییر در تولیییا یییو صا سییرآ زرشیینر

موجیب آن و  یاهای و جیی باییا بیا زیه بیه زنیامیمعرفیی ر   LAZYمحاودیر صیوری 

 محییاودیردر دهایییر،  آشییودیمشییودا و وقییو  و ج قییوی جریمییه  یییاتول یزوشییز 

IDENT[dental] د د د د و بییروندرونزییه بیییادیر یکسییادی  سییر  تریش رتبییهد ر ی پییاییش

بررسییی  آموز نزبییانمتعییادی زییه در رفتییار  یهییاو  هآ  ز میییان  سییردر ویژرییی ددییا دی 

 آ دا دت ییاش شییاه 1و  ۹ی بهینیییی هییابییر ی تحزییی  در تابزو thisو  thin هییایو  ه ،شییا

هجییا دشییان  ةآغییازر  در جاییییاه  //ðو /θ/یهییاهم و نعییام ر ییا د  (1) یبنییارتبه

 :دهایم

 
(4) *dental >> STRONG ONSET >> LAZY >> IDENT[dental]  

  

                                                           
1. Baković 

2. Kirchner 

3. articulatory effort 



 ۸1۳آآآ                                                                   آموز نها در زبانهم و ن یبر  یتزفظ ی طاها 

 
 هجا ةآغازجایگاه  در /θ/همخوان عدم وقوع  .۳ تابلو

 

 
 

 

 

 اهج ةآغازجایگاه  در /ð/ همخوانعدم وقوع  .۴ تابلو

 

و  *dental های یییاسر عیییام رعاییییر محیییاودیربیییه a، رنینیییة 1و  ۹ هیییایدر تابزو

STRONG ONSET آ رنینیییة شیییودیم شیییته   ز رقابیییر زنیییار رb  ز محیییاودیر 

STRONG ONSET  رنینییة در دهایییر و  زنییایمت طیییc دو  ییاسر رعایییر  یییشبییه 

 آشودیمد د بهینه معرفی محاودیر برون

 هجا ةیانپادر جایگاه  /ð/و  θ// یهاهمخوان. ۲. ۳. ۵

تییرجیه هجییا  ةیادییپادر جاییییاه  آموز نزبییان ییازی  ز آن  سییر زییه  1جییاود  یهییاد ده

 زار ببرداآبهر   [z]و  [s] یهاهم و نترتیب به //ðو /θ/جای دو هم و ن بهدهنا می

 
به  /ð/دارواک دندانی همخوانو  [s]واک به همخوان لثوی بی /θ/واک بی دندانی همخوانتبدیل  .۴جدول 

 هجا ةیانپادر جایگاه  [z]دار همخوان لثوی واک

 معنی فارسی
آموز تلفظ زبان

 زبانفارسی
 تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری 

 انگلیسی

 bluːtuːθ/ Bluetooth/ [blu:tus] بزوتوس

 n.welθ/ə.mɒk/ commonwealth [kɑmənvels] رفاه عمومی

 θɜ.bcəm/ Macbeth/ [macbes] مکبث

 lθ/ɜh/ health [hels] همه

IDENT 
[dental] LAZY 

STRONG 

ONSET 
*dental Input: /θɪn/ 

  * *! a. [θɪn] 

  *!  b. [sɪn] 

* *   c.  [tɪn] 

IDENT[dental] LAZY STRONG 

ONSET 
dental* Input: /ðɪs/ 

  * *! a. [ðɪs] 

  *!  b. [zis] 

* *   c.  [dɪs] 
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 معنی فارسی
آموز تلفظ زبان

 زبانفارسی
 تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری 

 انگلیسی

 ːθɔn/ north/ [nors] شماد

 briːð/ breathe/ [bris] زشیاندفز

 ðɪbe/ bathe/ [beɪs] زردن مام

 zəʊl[ /ðəʊl/ loathe[ د شتشدفرت

 suːð/ soothe/ [su:z] د دنتسکیش

 tiːð/ teethe/ [ti:z] هاددا ن

 

 یییش فر ینییا یییو صییا  ر  بییه »جسییرآ  ۸در فر ینییا تضییعیب تییو نیمعزییر  یییش  مییر ر  

، 211۸زرشیینر، ) «زنییایمآن زمتییر  سییر تبییای   ۹یییا دیییر  2صییا یی زییه درجییة ررفتیییی

 :«وقر»در و  ة  [x]به هم و ن سایشی  /G/مادنا تبای  هم و ن  دسا دی  (۹صآ 
(6) /vaGt/ → [vaxt] 

هجییا  ةیادییپادر جاییییاه  [z]بییه  /ð/و  [s]بییه  /θ/در تحزییی  بهینیییی تبییای  هم ییو ن 

 د ریدشییانآمییوز ن، محییاودیتی زییه بالییاتریش مرتبییه ر  د رد، محییاودیر توسییب زبییان

dental* محیییاودیر دیییییر، محیییاودیر پاییییایی  سیییرآ STRONG ONSET  ،سیییر 

آ ریردییایممرتبییه قییر ر  تریشییشپییادر  IDENT[dental] و LAZYهای سییاز محییاویر

بیییر ی تحزیییی  در تیییابزوی  sootheو  health، تحزیییی  بهینییییی دو و  ة هیییاد ده ز مییییان 

ر   //ðو /θ/ یهییاهم و نعییام ر ییا د  (7) یبنییارتبه آشییاه  سییر  دت ییاش 6و  0بهینیییی 

 دها:هجا دشان می ةیادپادر جاییاه 

 
(7) *dental >> STRONG ONSET >> LAZY >> IDENT[dental]  

  

                                                           
1. lenition 

2. stricture 

3  . duration 



 ۸0۸آآآ                                                                   آموز نها در زبانهم و ن یبر  یتزفظ ی طاها 

 
 هجا ةیانپا جایگاه در /θ/همخوان عدم وقوع  .۵ تابلو

 

 هجا ةیانپاجایگاه   در //همخوان عدم وقوع  .۶ تابلو

 

 ز رقابیر زنیار  * dental یاسر عیام رعاییر محیاودیر بیه aرنینیة  6و  0در تیابزوی 

 cرنینییة در دهایییر و  زنییایمت طییی  LAZY ز محییاودیر  bآ رنینییة شییودیم شییته  ر

 آشودیمد د بهینه معرفی برون  ود محاودیرسه   اسر رعایر  یشبه

 /ŋ/ کامینرم همخوان. ۴. ۵

د ر  سیییر زیییه جایییییاه تولییییا آن بیییا ،  یشیییومی و و کیزیییامدرم /ŋ/هم یییو ن 

در جاییییاه آغییازیش هجییا رییاهر  رییاهیکهیکسییان  سییرآ  یییش آو   /ɡ/و  /k/هییای هم و ن

در  /n/  یشییومیلثییوی زییه هم ییو نزبییان  دیزیسییی هنیییامی(آ در 21۸1روچ، ) شییودیدم

ر  همیییودی فر ینییا ، قییر ر ریییرد /ɡ/و  /k/ زییامی  دسییا دیدرم جاییییاه پیییت  ز هم ییو ن

آ (۸۳۳۹زیار، ) شیودیمتبیای   [ŋ]  یشیومیزیامیهم یو ن درم بیه و  ییش هم یو ن دهامی

  و  یی ا ɡ   دسییا دیزییامی  و هم ییو ن درمn   دسییا دی ینییا همیییودی هم ییو ن لثییویفر

 :  شاه  سر زیر مش ص ۸در زبان  دیزیسی در بازدمایی  ودو  ا  ɡهم و ن  

 

  

                                                           
1. autosegmental 

IDENT[dental] LAZY 
STRONG 

ONSET *dental Input:/hɜlθ/ 

   *! a. [hɜlθ] 

* *!   b. [hɜlt] 

*    c.  [hɜls] 

IDENT[dental] LAZY 
STRONG 

ONSET 
*dental Input: /su:ð/ 

   *! ]a. [su:ð 

 *!   b. [su:d] 

*    ]su:z[ c.  
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/n/                       /ɡ/                         /n/                         /ɡ/                           [ŋ] 

  
]                 [لثوی]   زامیدرم ]                [لثوی]                [ زامیدرم ]                [ زامیدرم ] 

/ و حذف ɡانسدادی /کامی/ و همخوان نرمn/ انسدادی. همگونی همخوان لثوی1بازنمایی خودواحد 

 )نویسندگان( / در زبان انگلیسیɡهمخوان /
 

آ چناد یه پیز  ز  فتیا تفیاق دمیدر تمیام میو رد  /ɡ/ هم یو ن لازم به ذزر  سیر  ی ا

پییز  ز آن قییر ر ریییرد،  ی و زییهودییا ت ییریفی  ضییافه شییود یییا در و  ة بسیییب  /ɡ/هم ییو ن 

 یت  شیاه  /nɡ/زیه و  ه بیه  دهیایمزمیادی ر   /ɡ/آ  ی ا ریرددیدم یش هم و ن  ی ا 

روچ،  ؛۸۳۳۹؛ زییار، 21۸0، ۸فورییا)لاه ودییا  شییتقاقی  ضییافه شییود ɡ/n/باشییا یییا پییز  ز 

   (آ21۸1
(8) a.  /sɪnɡ/ → [sɪŋɡ] → [sɪŋ] 

      b. /sɪnɡ#ǝr/ → [sɪŋɡ#ǝr] → [sɪŋ#ǝr] 

      c. /fɪnɡǝr/ → [fɪŋɡǝr] 

      d. /lɔ:nɡ+ǝr/ → [lɔ:ŋɡ+ǝr] 
 

 سییر زییه  AGREE[place]، محییاودیر پایییایی عزییر وقییو  فر ینییا همیییودی فییوق

)بییازوویک،  لحییاش جاییییاه تولیییا یکسییان باشیینامجییاور بایییا بییه یهییاو جموجییب آن بییه

محییاودیر بعییای،  قییر ر د ردآبالییاتریش مرتبییه  در محییاودیر یییش آ (2117، 2؛ پینییروز2111

مییردود  /ɡ/ر  در زنییار هم ییو ن  /ŋ/ سییر زییه وقییو  هم ییو ن  ŋɡ* د ریدشییانمحییاودیر 

باشیییاآ  IDENT[place]و  MAX تو دیییایم ترییشپیییامرتبیییة  هاییرمحیییاودآ شیییماردیم

MAX و  زنییایمد د جریمییه  یی ا هررودییه و جییی ر  در بییرونIDENT[place]  ییازی 

د د بایییا در جاییییاه تولییا یکسییان باشیناآ تحزییی  بهینیییی د د و بیرون ز آن  سیر زییه درون

ر   /ɡ/(  یی ا ۳) یبنییارتبهآ شییاه  سییر آورده 7دمودییه در تییابزوی  عنو نبییه singو  ة 

 :دهایمدر جاییاه پایان و  ه دشان 
(9) AGREE[place] >> *ŋɡ >> MAX >> IDENT[place] 

                                                           
1. Ladefoged 

2. Piñeros 



 ۸0۹آآآ                                                                   آموز نها در زبانهم و ن یبر  یتزفظ ی طاها 

 
 در زبان انگلیسی /ɡ/حذف همگونی محل تولید خیشومی و  .۷تابلو 

 

 

 

 

دلییی  دقیی  محییاودیر بییه aمشییهود  سییر، رنینییة  7رودییه زییه در تییابزوی همان

AGREE[place]  آ دقیی  محییاودیر رودیمیی ز رقابییر زنییار*ŋɡ  دییین مهزییو تزقییی

 آ درشییودیمدقیی   یییش محییاودیر زنییار ر  شییته   اسربییه b، بنییابر یش رنینییة شییودیم

 آشودیمد د بهینه معرفی رعایر دو محاودیر د سر درون  اسربه cدهایر، رنینة 

یر قیییر ر در مجیییاورت یکیییای /ɡ/و  /n/دو هم یییو ن  زیییهیزماددر زبیییان فارسیییی 

شییاه و زامیدرم /n/ ددییا دی-لثییویو هم ییو ن   فتییایم، فر ینییا همیییودی  تفییاق ریردییایم

(آ ۸۹۱۱جیی ، ) شییودیدم یی ا  /ɡ/شییود،  مییا تبییای  می /ŋ/زییامی بییه هم ییو ن درم

  و هم یییو ن n   دسیییا دیلثیییویبییییادیر همییییودی هم یییو ن  2بازدمیییایی  ودو  یییا 

   در زبان فارسی  سر:ɡهم و ن    و عام   ا ɡ  دسا دی زامیدرم

 
/n/                        /ɡ/                           /n/                   /ɡ/                   [ŋ]               [ɡ] 

  
 

 

 [ ددا دیلثوی ]          [ زامیدرم ]         [ ددا دیلثوی ]        [ زامیدرم ]                   [ زامیدرم ]                 

/ و عدم ɡانسدادی /کامی/ و همخوان نرمnانسدادی / دندانیلثویهمگونی همخوان  .۲ بازنمایی خودواحد

 )نویسندگان( / در زبان فارسیɡحذف همخوان /

 

  و n  ددیا دیلثیوی، فر ینیا همییودی مییان هم یو ن 2با توجه بیه بازدمیایی  ودو  یا 

زییامی   بعییا  ز هم ییو ن درمɡزییامی  دهییا  مییا هم ییو ن درم  ر  میɡزییامی  درمهم ییو ن 

 ŋ شییودآ یکییی  ز مشییکزاتی زییه مشییاهاه شییا،  یی ا دمی ۸  بر زییاا آد ییه در بازدمییایی

، وجیود بر یی آو هییای  دیازبان در ییادریری زبیان  دیزیسییی بیا آن مو جههفارسیی فر رییر ن

IDENT [place] MAX  *ŋɡ AGREE [place] /ɡnɪInput: /s 
   *! a. [sɪnɡ] 

*  *!  b. [sɪŋɡ] 
* *   c. ☞ [sɪŋ]     
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؛ زنییورنی، ۸۳۳2،  زیییوری و  زرلیییت) ا ردییا دیزیسییی  سییر زییه در زبییان فارسییی وجییود د

،  طاهییایی زییه ممکییش  سییر در تزفییآ بر ییی  ز آو هییای  دیزیسییی عبییارتیبییه(آ ۸۳۱7

هییای میییان دو زبییان دلاییی  م تزفییی  ز قبییی  تییا    زبییادی، تفاوتوقو  بایودییاد بییهبییه

، عزییر  ینکییه 0هییای جییاود (آ بییا توجییه بییه د ده۸۹7۳زازاودییا، وتعمییی   فر سییی  سییر )

زییامی ر  بعییا  ز هم ییو ن درم  ɡ دسییا دی  زییامیزبان هم ییو ن درموز ن فارسیییآمزبییان

زبیان  وزبیان  ود  عنو نبیهزبیان فارسیی  ۸  تزفیآ زننیا، داشیی  ز تیا    منفییŋ یشومی  

(آ زبیییان فارسیییی تنهیییا د ر ی دو ۸۹7۳زازاودیییا، زبیییان دوم  سیییر ) عنو نبیییه دیزیسیییی 

 ددییا دیلثییویهییای تولیییا دولبییی و تیب بییا جاییاهتر  بییهn  و  mهم ییو ن  یشییومی  

زییامی )مادنییا زبییان  دیزیسییی(  سییر و فاقییا آو ی  یشییومی بییا جاییییاه درم  (۸۹۳0نمییره، )

  ɡ  و  nهییایی زییه  ز تییو لی دو هم ییو ن  زبان در تزفییآ و  هآموز فارسییی سییر، زبییان

 ، پییز  ز هم ییو ن ɡ  و  nبییر همیییودی محیی  تولیییا دو هم ییو ن  بر ورد ردییا عزییاوه 

زنییاآ لییازم بییه ذزییر  سییر ر  دییین تولیییا می [ɡ] زییامی  ، هم ییو ن درمŋ یشییومی  زییامیدرم

پیی یردآ در و قییع صییورت  جبییاری صییورت میبهدر  یییش بافییر ر ییا د فر ینییا همیییودی 

  در ɡ  و  nهیای  مییان تو لی ن رفیر  ییش ییو فر ینیا همییادی  سیر و ر یا د آن تو می

 شییودمشیی ص می 0هییای جییاود  ز بررسییی د ده آدهییار  میت  جبییاری صییورهییا بهزبان

  /ŋ/در جاییییاه پییز  ز ر   /ɡ/ زییامیدرم هم ییو ن دا ردییا تماییی  زبانفارسییی آموز نزبییان

 آ  ا زننا
 

در زبان  /ŋخیشومی /کامیبعد از همخوان نرم [ɡ]کامی انسدادی عدم حذف همخوان نرم .۵جدول 

 فارسی

 معنی فارسی
آموز زبانتلفظ 

 زبانفارسی
 تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری 

 انگلیسی

 ɡɑdibildiŋb[ /ŋɪld.ɪd.i.bɒb/  body building[ سازیبان

 ɡŋri[ /ŋɪr/ ring[  زقه

 ɡɑrkiŋp[ ɑːk.ɪŋ/p/ parking[ پارزیند

                                                           
1. negative transfer 



 ۸00آآآ                                                                   آموز نها در زبانهم و ن یبر  یتزفظ ی طاها 

 

 معنی فارسی
آموز زبانتلفظ 

 زبانفارسی
 تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری 

 انگلیسی

 ɡkiŋ[ ŋ/ɪk/ gkin[ تربنرگ

 ɡŋipud[ /ŋɪd.ʊp/ pudding[ پودیند

 ɡŋis[ /ŋɪs/ sing[ آو ز  و دان

 restɡɡaŋ[ ɡaŋ.stə// gangster[  وبا 

 ɡpoŋɡŋip[ ŋ/ɒ.pŋɪp/ pong-ping[ پوددپیند

 ɡŋivɪse[ /ŋɪvɪse/ saving[  دا زپز

 ɡŋistr[ /ŋɪstr/ gstrin[ رشته

 

محییاودیتی زییه بالییاتریش مرتبییه ر   7تییابزوی  مادنییا، در تحزییی  بهینیییی  یییش موضییو 

 سیییر و  MAX سیییرآ محیییاودیر بعیییای، محیییاودیر پاییییایی  AGREE[place]د رد، 

 ۱قیییر ر د ردیییاآ تیییابزوی  ترییشپیییا یهامرتبیییهدر  IDENT[place]و  ŋɡ* هاییرمحیییاود

 آدهییایمدشییان ر   singدر و  ة  آموز نزبییاندر رفتییار  /ɡ/عییام  یی ا  تحزییی  بهینیییی

 ( دین بر همیش  ساس  سر:۸1) یبنارتبه
(10)  AGREE[place] >>  MAX >> *ŋɡ >> IDENT[place] 

 

 زبانفارسی آموزانزبانگفتار در  /ɡ/حذف عدم همگونی محل تولید خیشومی و  .۸تابلو 
IDENT [place] *ŋɡ MAX  AGREE [place] /ɡnɪInput: /s 

   *! a. [sɪnɡ] 
*  *!  b. [sɪŋ]   
* *   c. ☞ [sɪŋɡ]    

 

، بییه دلییی  دقیی  مشییاهاه شییا 7تییابزوی  در زییه هم نییان، aرنینییة  ۱سبییل تییابزوی 

دییین محییاودیر  bآ رنینییة رودیمیی ز رقابییر زنییار  AGREE[place]مهزییو محییاودیر 

 cآ در دهایییر رنینییة شییودیمو مییردود شییمرده  زنییایمر  دقیی   MAXبالییاتر  ةمرتبیی

 آشودیم محسوشیش دو محاودیر، رنینة بهینه  رعایر   اسربه
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 گیری. نتیجه۶

بیاموزدییا، توجییه بییه تزفییآ آو هییا در  لییازم  سییرآموز ن در مییورد تزفییآ آد ییه زبییان

در  یجیاد مشیکزات تزفظیی زبیان  دیزیسیی شینا تی متعیادی عو می  زبانآ آو شناسی  سیر

دظییام آو یییی و سییا تار   نیریکییی  ز  یییش مشییکزات تیی آموز ن د ییی   سییرآ ز سییوی زبییان

مشیکزات  پیشییش یهیاپژوهت  سیرآموز ن زبیان هجایی زبان  ود بر رفتیار ییا تولییا زبیان

هییای های م تزفییی مادنییا  طاهییای موجییود در تولیییا ویژریآموز ن ر   ز جنبییهو جییی زبییان

تییازنون  د دنییاتییا جییایی زییه دیاردییاران میآ  دییابررسییی زردهزدجیییری و زبرزدجیییری آو هییا 

آموز ن  یر دیییز زبییان مشییکزات تزفظییی آو هییای هم ییو دی زبییان بررسییی ة ییوزشییی در پژوه

در  پییژوهت ،  زیی رو یییش   ز؛ دشییاه  سییر بهینیییی  دجییام ةیییدظرچییارچوش  در دیزیسییی 

 آ  شایم یش  وزه   ساس 

( 2111 ۸۳۳۹پیییرینز و  سمولنسیییکی، ) بهینییییی ةییییدظردر  ییییش پیییژوهت بر سیییاس 

 /w ، /θ/ ،/ðهییای  در تزفییآ هم و ن  یر دیییز زبییان  دیزیسیییآموز ن زبییان طاهییای تزفظییی 

 یییش ، دتییای  دشییان د د آبررسییی شییاهییای زبییان فارسییی دیسییتنا، هم و نو زییه جیین /ŋ/و 

 بتیا   سیتالاد  آشیودایمجیایینیش شیان در زبیان فارسیی مشابه هیایهم و نها بیا هم و ن

و جییایینینی آن بییا هم ییو ن  هجییا ةآغییازدر جاییییاه  /w/هم ییو ن عییام ر ییا د  شییا زییه

[v] د ریمحییاودیر دشییاندلی  بییه *[w موجییب آن وقییو  هم ییو ن  سییر زییه بییه/w/  در

 عنو نبییه /w/ زییه هم ییو ن زمییادیآ ممنییو  و دقیی  آن مهزییو  سییر هجییا ةآغییازجاییییاه 

یر ددلی  محییاوبییه آموز نزبییانهجییا باشییا،  ةآغییازهم ییو دی در  ة وشییعضییو دوم یییو 

 ز تمایییی  د ردیییا  وشیییة هم یییو دی ر  بشیییکننا و پیییز  onsetCOMPLEXد ری دشیییان

 /θ/ هم ییو نعزییر جییایینینی  سییاز  سییتالاد شییا،ر  درج زننییاآ  [u]و زییة   ،wهم ییو ن  

 STRONGمحیییاودیر پاییییاییو  dental* د ریمحیییاودیر دشیییان [d] بیییا /ð/و [t] بیییا

ONSET د د د ر ی هییایی زییه همیییی در درونبییا بررسییی و  ه، یییش  بییر عزییاوهآ  سییر

آموز ن تییرجیه زبییان بوددییا مشیی ص شییا زییه هجییا ةیادییپادر جاییییاه  /ð/و  /θ/هم ییو ن 

 آدماینییاجییایینیش  [z]و  [s]هییای ترتیب بییا هم و نر  بییه  /ð/و  /θ/هم ییو ن  دهنییامی

 د ریمحیاودیر دشیان زننیاه در  ییش بافیرعامی  جزوریری، بنابر یش  سیتالاد بیر  ییش بیود
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*dental سییاز محییاودیر   سییرآLAZY هییای قییوی  مییادع  ز ر ییا د هم و نt  و  d  

در جاییییاه پیییت  /n/لثییوی  یشییومی هم ییو نرییرددآ سییر دجام همیییودی در  یییش بافییر می

رفتیییار در  /ɡ/و عیییام  ییی ا هم یییو ن   /ɡ/و  /k/ زیییامی  دسیییا دیدرم  ز هم یییو ن

  تبییش شاآ AGREE[place] یرمحاود ة ر  زبان با آموز ن فارسیزبان

بهینییییی دشیییان د د زیییه چیودیییه  ةدظرییییبر سیییاس  سور ززیییی پیییژوهت  اضیییربیییه

ر  بییا  هییاهم و نعزییر جییایینینی بر ییی  تو دییامیهییا آن بنییایمرتبهو  هامحییاودیر

هییای هم ییون پژوهتمشییابه در زبییان فارسییی توضیییه دهییاآ  یییش پییژوهت  هییایهم و ن

 ؛21۸2،  بر هی دیییوه؛ 21۸2، سیییبحادی و  بو لحسییینی، فیییاسمی؛ 2110 )ب تیارودیییا، پیشییییش

 طاهییای  اصیی   ز تولیییا بر ییی مآیییا  یییش مطزییب  سییر  (21۸1دیا و ذ زییر، د ییرتی

آموز ن  یر دیییز زبییان  دیزیسییی تییا    ویژرییی و جییی زبییان ةیجییدتآو هییای  دیزیسییی در 

در   ییییژهوآ شناسییایی و بررسییی عو میی  تییا    زبییادی در  مییر تزفییآ  ز  همیییر  سییر

تیا  ز  ییش  شیودیم ز  ییش دسیر سیبب  ییهیاپژوهتآموز  زبان دوم بر یورد ر  سیر و 

 آموزی جزوریری شودآ تا    زبادی در مر    بعای زبان
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ها و مشییاوره  ییاسر بییه جیی  ریبشیی دزتییر یآقییا جنییاش  ز  ید دیییمیی لییازم  ییود بییر
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