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2 چگونه کلمات فارسی را درست تلفظ کنیم؟

چگونه کلمات فارسی را درست تلفظ کنیم؟

اینکه چگونه کلمات فارسی را درست تلفظ کنیم یکی از واجبات در صحبت کردن 

برای  کردن  ما قصد سخنرانی  که  ُپررنگ تر می شود  وقتی  این موضوع  و  است 

جمعی را داشته باشیم.

فرض کنید واژه ای مثل »الینحل« )به معنی حل نشدنی – ناگشودنی( را از شخصی 

شنیده باشیم و حتی امال آن را هم ندانیم که چگونه است. از طرفی هم وقتی امال 

آن واژه را ندانیم نمی توانیم تلفظ آن را به خوبی بیان کنیم.

حاال ممکن است این واژه را به صورت »ناینحل« بگوییم.

را به صورت  ناپذیر(  یا واژه ای مثل »الینفک« )به معنی جدا نشدنی – جدایی 

»ناینفک« تلفظ کنیم.

اگر واژه ها را این چنین تلفظ کنیم مشخص است که ما سواد کافی )حداقل در 

زمینه واژگان( نداریم و با این کارمان بیشتر می خواهیم ظاهرسازی کنیم.

بنابراین دانستن تلفظ صحیح کلمات فارسی یکی از اساسی ترین نکات در زمینه 

خوب صحبت کردن و داشتن فن بیان قوی است.
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راه حل اینکه چگونه کلمات فارسی را تلفظ کنیم چیست؟

من در طی این سال ها راه حل های مختلفی را برای اینکه چگونه کلمات فارسی را 

تلفظ کنیم امتحان کردم که باهم به بررسی چند مورد از بهترین  و کاربردی ترین 

آن ها می پردازیم.

پرسیدنازدیگران

احتماال یکی از اولین راه حل هایی که برای سوال چگونه کلمات فارسی را درست 

دیگر  افراد  از  را  کلمات  یکسری  صحیح  امال  و  تلفظ  که  باشد  این  کنیم  تلفظ 

بپرسیم.

از  هر ساعت  در  نتوانیم  ما  و  نباشد  دسترس  در  راه حل همیشه  این  شاید  اما 

شبانه روز به این افراد دسترسی داشته باشیم.
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استفادهازکتابفرهنگلغتفارسی

کتاب های مرجع هر  )که جزو  فارسی  لغت  فرهنگ  تهیه یک  با  شما می توانید 

کتابخانه به شمار می آید( در هر ساعت از شبانه روز برای پیدا کردن کلمه مورد 

نظر خود اقدام کنید.

معموال این نوع کتاب ها که به صورت مرجع هستند، قطر زیادی دارند و همچنین 

قیمت باالیی هم دارند و شاید هم االن که ما به آن نیاز داریم در دسترس ما 

نباشد.
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معموال در خیلی از فرهنگ های لغت تلفظ کلمات را به صورت انگلیسی در کنار 

آن نوشته اند که می توانیم از آن استفاده کنیم.

اما ما نمی توانیم کتاب به آن بزرگی را همیشه با خودمان حمل کنیم.

به هرحال این گزینه هم امکان دارد که همیشه در دسترس ما نباشد.

در این جور مواقع چه کاری می شود انجام داد؟

در اینجا اینترنت و استفاده از یکسری سایت ها معتبر می تواند این موضوع را 

برای ما تا حد خیلی زیادی رفع کند که در ادامه به بررسی چند سایت معتبر در 

این زمینه می پردازیم.
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vajehyab.comوبسایت

برای اینکه کلمات فارسی را درست تلفظ کنیم سایت واژه یاب دات کام می تواند 

یکی از آن گزینه های تاپ و عالی باشد.

بدیهی است که سایت های زیادی در این رابطه باشند اما پیشنهاد اول من برای 

پیدا کردن واژه ها و تلفظ صحیح آن ها، سایت واژه یاب دات کام است. شما در این 

سایت می توانید به راحتی اطالعات مورد نیاز خود را فقط با تایپ و زدن دکمه 

جستجو در دسترسی داشته باشید.

باال سمت  در قسمت  این سایت جستجو می کنید  در  را  کلمه ای  زمانی که شما 

 – صحیح(  تلفظ  )همان  آواشناسی   – دستوری  نقش  مثل،  اطالعاتی  راست 

شمارگان هجا و موارد دیگر را به نمایش در می آورد.

http://amirmostafa.com/
http://www.vajehyab.com/


7 چگونه کلمات فارسی را درست تلفظ کنیم؟

و در وسط صفحه هم اطالعاتی مثل معنی یا معانی آن واژه – مترادف های آن – 

معادل انگلیسی، ترکی، عربی و بررسی معنی  و جزئیات دیگر آن در لغت نامه هایی 

مثل دهخدا، معین و عمید را به نمایش در می آورد.

از همه بهتر اینکه متن هایی را برای نمونه به شما نشان می دهد که داخل آن، از 

واژه مورد نظر استفاده شده است.

عالوه بر این امکانات، سایت واژه یاب دات کام یکسری امکانات بیشتر را نیز برای 

کاربران ویژه اش در نظر گرفته است که با پرداخت مبلغ بسیار کمی می توانید از 

آن استفاده کنید.
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forvo.comوبسایت

وب سایت فورو دات کام بر پایه تلفظ کلمات )به صورت صوتی( از سمت کاربران 

بنا شده است. از نقاط ضعف این وب سایت می توان به این نکته اشاره کرد که 

هر کسی با ثبت نام در آن می تواند کلمه ای را تلفظ کند و در آن قرار دهد.

باال  هم  آنقدر ها  می شود  شنیده  سایت  این  از  که  تلفظی  اعتبار  به عبارتی دیگر 

نیست. اما در 70 تا 80 درصد مواقع می توان به آن اعتماد کرد.

پس اگر به دنبال دانستن تلفظ کلمات تخصصی یا سخت هستید زیاد روی این 

سایت حساب نکنید.
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dictionary.abadis.irوبسایت

شما  خدمت  کلمات  فارسی  درست  تلفظ  دانستن  برای  که  دیگری  وب سایت 

معرفی می کنم، وب سایت دیکشنری آبادیس دات آی آر است.

شاید این وب سایت از لحاظ کاربرد و اطالعاتی که در اختیار مخاطب قرار می دهد 

به پای وب سایت واژه یاب دات کام نرسد، اما اطالعات قابل اعتمادی را به مخاطب 

ارائه می کند.

این وب سایت هم دقیقا مثل وب سایت واژه یاب دات کام تلفظ کلمات را به صورت 

حروف انگلیسی می نویسد.
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پیشنهادامیرمصطفیبرایپیداکردنتلفظدرستکلماتفارسی

اگر به دنبال این هستید که چگونه کلمات فارسی را درست تلفظ کنید پیشنهاد 

آنجا  از  را  تلفظ صحیح  و  بروید  کتاب های مرجع  به سراغ  ابتدا  در  که  می کنم 

بخوانید.

ولی شاید شما ندانید که امال آن کلمه به چه صورت است، بنابراین اگر بخواهید 

لغت  فرهنگ  کتاب های  در  می شود  نوشته  چطور  نمی دانید  که  کلمه ای  دنبال 

بروید به دردسر خواهید افتاد.

در این جور مواقع می توانید همان کلمه ای را که شنیده اید در گوگل جستجو کنید.

در خیلی از مواقع گوگل نحوه امال صحیح آن کلمه را به شما می گوید.

عالوه بر این شما می توانید نتیجه جستجویی که انجام داده اید را در وب سایت های 

نمایش داده شده مطالعه کنید.

همچنین سعی کنید تلفیقی از مواردی که خدمتتان بیان کرده ام را برای یک واژه 

استفاده کنید و فقط به یک منبع اتکا نکنید.

برایتان شادی و بهروزی را از خدای متعال خواستارم

با احترام – امیر مصطفی
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