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1 - transcription convention 
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 مقدمه

 اینن  اصننوق .گننرددمننی هاراینن ایننرا  هننایزبننا  اطلننس در شنن   اسنن داد  ترانویسننی راردادیاصننوق  نن نوشنن ه اینن  در

 :شودرا شامل می زیر بخش سه

 فارسی زبا  1مخ صر ترانویسی .1

 هازبا  دیگر مخ صر ترانویسی  .6

 نامننهک ننا  اطالعننا  و هننامکا اسننامی  تلدنن  چگننونگی نمننایش بننرای ترانویسننی نننو  دو اینن  از کننه)

هننا در فایننل آبادی اسننامی "هننااسننامی مکا "ذکننر اسنن  کننه مز ننور از . الزم بننه شننودمننی گرف ننه بهننر 

 (ش   اس . تهیه اس  که برای هر اس ا  و از ادارة آمار ایرا اکسل 

 اسننن داد  هنننای مسننن خرر از مرس نننزامه()داد  زبنننانی هنننایداد  بنننرای آ  از کنننه 6جنننام  ترانویسنننی .3

 .شودمی

 

 :مختصر ترانویسی

 نامهکتاب اطالعات و هااسامی مکان

 هننامکا  نننام نمننایش بننرای ،گیننردمننی صننور  التننی  حننرو  کمننک بننه کننه مخ صننر ترانویسننی از اطلننساینن   در

 تمایزهننای تزهننا زبننانی هننایگونننه از هرکنن ام در مخ صننر ترانویسننی .شننودمننی اسنن داد  نامننهک ننا  اطالعننا  و

 4هنناینویسننه و عالئنن  کم ننری  از ممکنن  حنن  تننا ترانویسننیاینن  نننو   در حنناقبنناای . دهنن مننی ن ننا  را 3واجننی

 .باش  ساد  هاآ تایپ کرد  و  خوان   که شودمی اس داد  خاص

 

 :فارسی زبان مختصر ترانویسی

 ةنامننک ننا  اطالعننا  و هننامکا  اسنن  بازنمننایی مز ننور هبننالتننی   مخ صننر ترانویسننی از هننای ایننرا زبا  اطلننس در

مایننة . گیننرد ننرار می 5فارسننی کلمننا  بننه خنن  امننالی در کزننار التننی  ترانویسننی اینن  .شننودمننی اسنن داد  فارسننی

 امننالی از  راردادهننای دمننوار برخننیدر  وجننودبنناای  اامنن اسنن  2فارسننی شزاسننیوار بننر مب زننی مننوردن ر ترانویسننی

   .تبعی  ش   اس  نیز فارسی کلما 

                                                             
1 - simplified  

2 - comprehensive transcription 

3 - phonemic distinctions 

4 - characters 

5 - original Persian orthography 

6 - Persian phonology 
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 مخ صر ترانویسی در هاآ  التی  معادق و فارسی زبا  الدبای حرو : 1ج وق 

 ’ ء  

 ā آ

  b 

 p پ

 t   ط

 j ر

 ch چ

 kh خ

 d د

 r ر

 z ز ذ ظ ض

 zh ژ

 s س ص ث

 sh ش

 gh غ

  f 

 q ق

 k ک

 g گ

 l ق

 m م

  n 

 h   ح

 w )واکة مرکب/مایانة هجا( و

 v )آغازة هجا(  و

 u )واکه( و

 y )آغاز  و مایانة هجا، واکة مرکب( ی

 i )واکه(  ی

 َ a 

 َ o 

 َ e 
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 :الزم به ذکر اس  مخ صر فارسی ترانویسیمیرامو  ی که نکات

 از همننوار  کننهآ  رغنن علننی .1شننودمننی اسنن داد  ā نننه چزنن ا  سننادة ن ننانة از "آ" واکننة نویسننة بننرای 

 ن ننام در ā ن ننانة زینناداسنن دادة بسننیار  دلیننل بننه امننا شننود،مننی اسنن داد  التننی حننرو  راینن   کلینن صنند ه

 (Āstārā آس ارا ،Bālā باالبرای مثاق: ) .اس  ش   اس داد  ن انه ای  از ،فارسی زبا  واجی

 هنناین ننانه از امننا دشننونمننی م سننو  یمجزاینن وار "غ "و "ق" ،فارسننی هننایگننویش همننة در هرچزنن  

 .شنننودمنننی اسننن داد  فارسنننی نوشننن ار مخ صنننر ترانویسنننی در هننناآ  بازنمنننایی بنننرای(gh)  غ و (q)  ق

 (Marāgheh مراغه ،Varzeqān ورز ا )

 ،اسنن  آمنن   "نننب" تننوالی هنناآ  در کننه یکلمننات امننالی در ،فارسننی زبننا  مخ صننر ترانویسننی در تزهننا 

 تلدنن  "mb" بننه صننور  ترکیننب اینن  کننه هرچزنن ، شننون مننی ترانویسننی nb بننه صننور  همننوار 

 (Anbarāni عزبرانی ،Anbārak کرانبا) .شودمی

َ ی -" هنننایتوالی   خمنننی ) .شنننون منننی ترانویسنننی  owو  eyبنننه صنننور بنننه ترتینننب  ،"و  -" و "َ 

Khomeyn، وخسر Khosrow) 

 در   و  ئ/ء معننادق) " ’ " ن ننانة از هرگننز شننون مننی آغنناز واکننه  بننا کننه فارسننی کلمننا  اب نن ای در 

 (Ali Ābād آبادعلی ،nĀbādā آبادا ) .شودنمی اس داد  6(فارسیامالی 

و   در  ئ/)معنننادق ء"  ’ " ن نننانةفارسنننی کنننه دارای ری نننة عربنننی هسننن ز  از  کلمنننا دیگنننر  امنننا در 

 فعلنننهچنننا  ،Qal’eh  لعنننه ،Hey’at Ābād آبنننادهیئننن  ،Ra’isi رئیسنننی) .شنننودفارسنننی( اسننن داد  می

Chāh Fa’leh ، مزرعه Mazra’eh، اسماعیل کزار Esmā’il Konār، شم  زردZard Sham’ ) 

 ترانویسنننی ’ و y، v/wهنننایی مانزننن  همخوا  ه ننن   بننن و  میا ،هادر مقابنننل، تنننوالی واجنننی واکنننه 

 بخ ینناری) .خیننر یننا شننود نوشنن ههننا اینن  همخوا آ   فارسننی امننالی در کننهآ  از ن ننرصننر ، شننون می

Bakhtiāri، شننن یا آ Ashtiān،  منننائی /منننایی Pāin،  ننننائی /ننننایی Nāin، سنننوروئی/سنننوروای/سنننورویی 

Surui، اودوئی/اودوای Udoi، گرازوئیه Gorāzuieh) 

                                                             
بـرای ااتـک بـ حی ایـن انـاار  ا   1111بـرای ااتـک هک ـ  )  1111( پـ  ا  تایـ  هـی ای Wordـ برای تایـ  ایـن انـاار مح ط ـرد )حم    1

 باشی.امی ریهلصف راستفامه امایری. برای تای  مح ط رد فاحسی ارا ی بر تغررر  بان  alt+xهلری ترهربی 

اسـتفامه امایرـی. بـرای تایـ  مح ط ـرد فاحسـی  alt+xا  هلرـی ترهربـی  02bc پـ  ا  تایـ  هـی (Wordبـرای تایـ  ایـن انـاار مح ط ـرد )حم  ـ   2

 .مامه شکمتغررر  ریهلصف ر بان  ال م اسک
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نوشنن ه شنن   در  (h) " " نمایننانگرشننون  تننا  ترانویسننی "eh" بننه صننور   e بننه مخ ننوم فارسننی کلمننا  

 افریزنننه ،Izeh ایننن  ) .اضنننافه کمنننک کزننن  کسنننرة آ  بنننا تمنننایز همچزنننی  بنننه و امنننالی فارسنننی باشننن 

Afrineh) 

 غیرملدننوظ "h" ،کلمننه بننه( "هننا" یننا "ای" ن یننر مسننون های) یمسننون  شنن   اضننافه صننور  درامننا،  

 (Leyrei ایلیر  ،Kuvei ایکوو ) .شودح   می

نوشنن ه  ye–ها بننه صننور  و مننس از واکننه e– بننه صننور  هنناهمخننوا  همننة از مننس اضننافه کسننرة 

را نینز شنون  )بنه منورد  بلنی رجنو  شنود( نوشن ه می eh هنایی کنه بنه صنور شود. این  منورد، واکنه می

-Khāneh سننیا  خانننة ، Sāli-ye Bozorgبننزرگ سننالی ،Shahr-e Kord شننهرکرد. )شننودشننامل می

ye Siāh) 

 

 :هاکپارچة اسامی مکا ی ترانویسی ةویژ هایدس ورالعملبرخی 

آ  بنننه التنننی   ترانویسنننیدر شنننکل   هنننامکا  مرکنننب هنننایاسننن  نویسنننی و ینننا ج انویسنننیمیوس ه 

 ةاننن از و شننکل هننای ودی  ننم از تننابعی کننه) فارسننی زبننا  در هنناآ  نگننارش ن ننوة از ن ننرصننر 

 اسنن  آ  بننر  اعنن   اطلننس در. و م خصننی باینن  باشنن  ثابنن  ترانویسننی  واعنن  مسنن لزم ،(اسنن  کلمننه

 Gachin بنناال گچننی . )شننون  نوشنن ه یکنن یگر ازجنن ا  صننور بننه هننامکا  مرکننب هننایاسنن  کننه

Bālā، گردو تل Tal Gerdu،  سزگ زمی Zamin Sang) 

 ،"در" ،"سر" ن یررون   های مرکب به کار میهای رای  که در  سم  اوق اس کلمه   اع  ای 

 Deh دهلرا  ،Dar Kuh درکو  ،Sar Deh Now دهزو سر). شودمی شامل را "چا " و " د  "

Lorān،  سرخ چا Chāh Sorx) 

 را "کو " و "آباد" ،"شهر" ن یر مرکب هایاس  در رای  هایواژ  دوم  سم  همچزی  ای   اع  

 (Zard Kuh زردکو  ،Hāji Ābād آبادحاجی ،Khorram Shahr خرم هر) .شودشامل می

، Golābگال  ) هزگامی که دو واژ  در اس  مکا  مرکب به یک مدهوم واح  اشار  دارن اما، 

 ان  )رضابادیا به ل اظ واجی در ه  ادغام ش  و ( Rudkhāneh ، رودخانهKārkhānehکارخانه 

Razābād چاحرو ، Chāharun)  شون . ترانویسیبه صور  میوس ه  

 وار" و ")مکننا ( گننا " ،")داشنن  ( دار" ،")دارننن  ( دا " ،")زمننی ( سنن ا " ن یننر مسننون هایی امننا، 

 می نن ا  ،Bāghestān باغسنن ا ) .شننون مننی ترانویسننی خننود مایننة اسنن  بننه م صننل همننوار  ،")اردو(

Pishdān، راه ار Rāhdār،  مگا   Qadamgāh، شهوار Shahvār) 
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 ترانویسننی خننود مایننة اسنن  بننه م صننل همننوار  ،"ا(هننن)" و "ا (گ)" ن یننر سننازجمنن  مسننون های 

 (Sorkhā سرخا ،Anbarhā انبرها ،Dezhgān دژگا  ،Zaminān زمیزا ) .شون می

 ترانویسننی در ،دشنومی تلدن  طورمعمننوقبنه کنه یکلمنات در اضننافه کسنرة ،ینک  اعنن ة کلنی مثابنهبنه 

کزننار  نیننز ترانویسننی در ،دشننونمننی تلدنن معمننوال   کننه مننواردی در و دشننو نوشنن ه بایسنن مننینیننز 

 (Masjed Soleymān مسج سلیما  ،Shahr-e Kord شهرکرد) .شودگ اش ه می

کسننرة  سنن ،م غییننر ا  کسننراربرد وکنن شننون مننی شننرو  "بزنن ر" بننا کننه مرکبننی هننایاسنن  دربننارة امننا 

 (Bandar Jāsk جاسک بز ر ،Bandar Bushehr بوشهر بز ر. )شودنمی ترانویسیاضافه 

 

 :دیگر هایزبان مختصر ترانویسی

 هننامکا  یمااسنن م لننی تلدنن  نمننایش بننرای ،فارسننیزبننا   غیرازبننه زبننانی هننایدیگرگونننه مخ صننر ترانویسننی

مخ صننر فارسننی کننه در بخننش  بننل  ترانویسننیی اصننوق کلنن طوربننه .گیننردمی  ننرار اسنن داد  مننورددر اطلننس 

حنناق از آنجننایی کننه تلدنن  م لننی . بننا ای در اینن  بخننش نیننز بننه  ننو  خننود بننا ی اسنن بننه آ  اشننار  شنن ، 

 ی ننرارداد اصننوق از م دنناو  زیننر مننوارد گیننرد،هننا صننور  نمیهننا مب زننی بننر امننالی  فارسننی آ اسننامی  مکا 

 :اس  فارسی مخ صر ترانویسی

 مثنناق، بننرای. )شننون مننی ترانویسننی h نمننایش بنن و  ،e واکننة بننه مخ ننوم یهننامکا  اسنن م لننی  تلدنن  

Ize, Afrine) 

جننا ایز در ،شننون مننی تلدنن  و گرف ننه  ننرار واکننه دو بننی  در کننه (h وy،  v/w) غلنن هننای همخوا  

 (Chā Pāyin, Suruwi, Sahid Ābād) .شون می ترانویسی

بعنن  از واکننه(  y )یننا e شننکل هننا، تزهننا در صننورتی بننهاسننامی مکا کسننرة اضننافه در تلدنن  م لننی   

آ  همانزننن  فارسنننی نوشننن اری اسننن . ایننن  مسننناله شنننود کنننه تلدننن   و نقنننش دسننن وری می نوشننن ه

 ،Khur-e Khorost بزننن ریبنننرای مثننناق، )اشننن راکا  زبنننانی بنننا فارسنننی باشننن   توانننن  بخننناطرمی

شننن   اسننن   رف نننهگسنننی  نننرضو ینننا ایزکنننه آ  اسننن  مکنننا  از فار ( Lāvar-e Din الرسننن انی

امنننا چزانچنننه سننناخ  نق نننی آ  . (Resket-e Soflā،Shahrak-e Farengiyān  مازنننن رانی)

یزبننا  خننود بنن و  خنن  م تواننن  بننه کلمننةسننی م دنناو  باشنن ، میفار از کسننرة اضننافه 1میون دهزنن  

 مننورد در .(Dārēnay Saru، Mojtamay Barāzān کننردیبننرای مثنناق، زبننا  ) ب بچسننفاصننله 

                                                             
1 - word joiner 
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بنرای مثنناق در ) چسننب می اسن  بننه( -) فاصنله خن  از اسنن داد  بن و  نیننز ج انامن یر مرکننب هنایاسن 

 .(Serkhevalik مازن رانیزبا  

مننورد  م لننی یزبننان گونننة واجننی ن ننام مبزننای بننر اسنن  تجزیننة ،هننامکا  مرکننب هننایاسنن  تلدنن  مننورد در

 صننور  آ  در ،نباشنن  برخننوردار الزم جامعینن  از مننوردن ر الگننوی چزانچننه ،گیننردمننی صننور  ن ننر

 زبننا  در کننه مرکبننی هننایاسنن  ،مننوارد از برخننی در .گرفنن  خواهنن   ننرار مننالک گوی ننور زبننانی شنن 

 نوشنن ه میوسنن ه صننور بننه ،هننازبننا  دیگننر ترانویسننی در شننون ،مننی نوشنن ه یکنن یگر از جنن ای فارسننی

 (Ghālājıkh ترکی ،Bālājirkuh مازن رانی ،Juwānmirāwā کردیبرای مثاق ) شون می

بننرای . زبننانی اسنن  گونننه آ  واجننی مب ننی بننر ن ننام ،هننامکا  اسنن  م لننی هننایتلدنن  واجننی ارزش

 در مزنن رر واجننی هنناین ننانه از ،شننودنمننی یافنن  معننادلی هنناآ  بننرای فارسننی زبننا  در کننه هنناییوار

 از بعضننی در کننه دهنن ن ننا  می را هنناییوار از برخننی زیننر هننایمثنناق .شننوداسنن داد  می زیننر جنن اوق

 شود:ها اس داد  مینویسی اسامی مکا برای وار و دارن  وجود هازبا 

 (... و  می  ، دقازی تاتی ،کمزاری ،کردی ،عربی) ḥ ʕ :حلقی انس ادیهای همخوا  

 ...( و کمزاری کردی، عربی،آرامی،) ḷ ṛ ẓ ṣ ḍ ṭ: 1تأکی ی هایهمخوا  

 ...( و بلوچی) ʈ ɖ ɽ ɭ: برگ  ی هایهمخوا  

 ...( و کردی ،ترکی) ü ö: گرد می ی  هایواکه 

 و عربنی هنایگوننه بلنوچی، ،کمنزاری کنردی، فارسنی، هنایگوننه) ē ō: مینانی بلزن  هنایواکنه 

)... 

 م دنناوتی واجننی ارزش امننا هسنن ز  فارسننی زبننا  نوشنن ار در کننه آواهننایی م ننابه یننا همسننا کننه  ییآواهننا

 ı و ūبننرای مثنناق، ) .اسنن  زبننانی گونننة همننا براسنناس  هنناآ  بازنمننایی دارننن ، های زبننانیگونننهدیگننر  در

 (Yusef Ābād فارسی  با مقایسه در ،Yūsıfāwāy کردی در

 اینن  باشنن ،م دنناوتی  واجننی هنناین ننام دارای واحنن  زبننا  یننک گونننةدو  اسنن  ممکنن  کننهازآنجننایی

 Shahr-e No،Shahr-e قامثننبننرای ). دشننوداد  میم لننی آنهننا ن ننا   تلدنن  ترانویسننی در هنناتدنناو 

Now  ینننا Shahr-e Naw هنننایواژ  ینننا ؛فارسنننی مخ لننن  هنننایگوننننه در Qadim  و Morq در 

 .(شون می تلد   Morgh و Ghedim صور به اردق بخ یاری در که مسج سلیما  بخ یاری
  

 :جامع ترانویسی

                                                             
1 - emphatic 
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 زبانی هایداده

 هنننایمنننادن. شنننون  تنننا آوانویسنننیمی ترانویسنننینویسنننی واربنننه صنننور   اطلنننس در زبنننانی هنننایداد 

 .اسنن  ایرانننی هننایزبننا  خننانوادة برجسنن ة مژوه ننگرا  اسنن دادة مننورد هنناین ننانه از برگرف ننه ،مننوردن ر

 جننن وق در. )دهننن را ن نننا  می هنننامخوا نویسنننی هوار بنننرای اسننن داد  منننورد نمادهنننای زینننر جننن وق

 (اس  ش   م خص( نیز IPA) المللیبی  آوایی الدبای از م داو نمادهای  م کور
 

 زبانی دادة هایهمخوا  نویسیوار. 6ج وق              

p t ṭ [tˤ] ʈ ts č [tʃ] c k q  ’ [ʔ] 

b d ḍ [dˤ] ɖ dz ǰ [dʒ] ɟ g [ɡ] ɢ   

f s ṣ [sˤ]   š [ʃ]   x [χ] ḥ [ħ] h 

v z ẓ [zˤ]   ž [ʒ]   ġ [ʁ] ʕ ɦ 

m n      ŋ    

 r ṛ [rˤ] ɽ        

 l ḷ [lˤ] ɭ        

ʋ           

w      y [j]     

 

 .ده را ن ا  می هانویسی واکهوار برای اس داد  مورد نمادهای زیر ج وق

 
 زبانی دادة ها درواکه نویسیوار. 3 ج وق                                                                                                  

ī [i:]     ū [u:] 

i ü [y] ɨ ʉ  u 

ɪ     ʊ 

ē [e:]     ō [o:] 

e ö [œ] ə   o 

ɛ     ɔ 

æ  a  ɑ̄ [ɑ:] ɒ̄ [ɒ:] 

  ā [a:]  ɑ ɒ 

 

 ترانویسنننی بنننرای یمخ لدننن هنننایروش تنننوا منننی زبنننانی، دادة گردآورنننن ة مژوه نننگر ت لینننل ماینننةبر

 آواهنای تنری راین  از برخنی زینر جن وق .گرفن  ن نر در 6واکنهننی نن  واکنه تنوالی و 1مرکنب هنایواکه

 .ده ن ا  میرا  زبانی هایداد  در موجود مرکب

 
 زبانی ةداد در واکهنی  نواکه توالی و مرکب هایواکه. 4ج وق                                

ie  uo 

ei/ey oi/oy ou/oʋ/ow 

                                                             
1 - diphthong 

2 - semivowel 
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ai/ay  au/aʋ/aw 

āi/āy  āu/āʋ/āw 

 

 الدبننای هنناین ننانه از جنن وق تننوا مننی ن نن ، یافنن  منن کور جنن اوق در ن رمننورد یآواینن ن ننانة چزانچننه

 .کرد اس داد  (IPA) المللیبی  آوایی

 .[kʲəwgʲ] مثاق برای .دگیر رار می  ال  دو بی  اس ، نمادها در  اس داد  ش  آوانویسیهر جا از 

 :جام  ترانویسیذکر میرامو   به الزم نکا 

اسننن داد   "ʼ" یعزنننی چاکزنننایی یانسننن اد ن نننانة از ها اب ننن ای واژ  ینننا در بنننی  واکنننه درهرگنننز  

بننه ل نناظ واجننی  ،مگننر آنکننه ؛ه باشنن وجننود داشنن ح ننی اگننر در ن ننام نوشنن ار فارسننی شننود نمی

او " oʋeyd بخ یننناریبنننرای مثننناق در ) آنجنننا حضنننور داشننن ه باشننن . تمایزدهزننن   باشننن  و در

 .("زن گی" zendei ،"زما " sāat ،"آم 

بنننه ل ننناظ  دو ایننن  کنننه ودنمننن اسننن داد تنننوا  می هزگنننامی  تزهنننا ، هنننر دو، w و v هننناینماد از 

 هرکنن ام تلدنن  کننهدرصننورتی .گردننن   لمنن اد مسنن قلی هننایوار ،هاور در جدنن  کیمزننهضننح

 باشنننز ، یکننن یگر تکمیلنننی توزیننن  در فارسنننی زبنننا  بنننه مانزننن  ,[β] ,[ʋ] ,[w] [v] آواهنننای از

 سننواد ،ʋali ولننی فارسننیبننرای مثنناق در ) .1کننرد ویسننینوار ʋ نمنناد بننا را هنناآ  بایسنن مننی

saʋād،  روغ raʋġan، دیو diʋ، خسرو xosraʋ، خسروی xosraʋi) 

 ایراننننننی هنننننایزبنننننا  از بسنننننیاری در [ey] و [əw]/[ow]  آواهنننننای رف نننننار دلینننننل بنننننه 

(xosraʋ [χosrow] ~ xosraʋi [χosravi])، صنننور بنننه آواهننناایننن   دشنننومنننی توصنننیهaʋ  

بننا  ایزکننهرف ننار ثنناب ی داشنن ه باشننز  یننا  منن کور آواهننای کننهآ  مگننر ؛نویسننی گردننن وار ayو

[aw] و[ay]   تمایز معزایی داش ه باشز. 

 مرکننب هننایواکننه ترانویسننی از آنجننایی کننه و ایننرا  هننا درزبا  یشننزاخ وار م نناه ا  برمایننة 

 تنوالی را ابهنامدارای  منوارد شنودمنی توصنیه ،ها اشن با  گرف نه شنودممکن  اسن  بنا تنوالی واکنه

 ،ai جننایبننه آ  ن ننایر و  ay، aʋ بننرای مثنناق، بننه صننور ). گرفنن در ن ننر  همخننوا  ننن واکننه

au، ow راهکننار تننوا مننی ،م قاع کززنن   دالیننل وجننود صننور  در آنکننه مگننر (آ  امثنناق و 

 .نمود بررسی را دیگری

                                                             
اسـتفامه امایرـی. بـرای تایـ  مح ط ـرد فاحسـی  alt+xا  هلرـی ترهربـی  028b ( پـ  ا  تایـ  هـیWordبـرای تایـ  ایـن انـاار مح ط ـرد )حم  ـ   1

 .مامه شکمتغررر  ریهلصف ر بان  ال م اسک


