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ي براسـاس ترجمـه   : ي انگلیسی در فارسی   ها واژه وام ندهاي واجی بر  تاثیر فرای بررسی  
  حسینی اثرخالد باز  بادبادك رمان

 

 Leilagholipour5@gmail.com*لیال قلی پور

 زاد اسالمی واحد تهران مرکزآشناسی دانشگاه  دانشجوي دکتري زبان

  موسوي محمد سید 
  دانشگاه پیام نور دانشجوي کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی 

  چکیده
فراینـد   تـرین آنهـا  دستخوش تغییرات بوده است کـه مهـم      هاي متفاوت زبان در برخورد با زبان    

بـا قواعـد خـاص آن زبـان تطبیـق        این واژگان پس از ورود به زبان مقصد          .باشد  میري  گی  قرض
ایـن مقالـه بـه بررسـی      . تا آسیب جدي به زبان وارد نگردد و از غناي آن کاسـته نـشود     یابد  می

 مهدي غبرائی پرداختـه اسـت و   يباز اثر خالد حسینی و ترجمه واژگان قرضی در رمان بادبادك    
در این مقاله سعی بر     . رضی به صورت تصادفی از این اثر استخراج شده است         ي ق حدود صد واژه  

براي نیل بـه ایـن   . آن بوده تا تغییراتی که بر واژگان قرضی اعمال گردیده تحلیل و بررسی شود  
هدف قواعد واجی حاکم بر فرایندهاي واجی در تعـدادي از واژگـان بررسـی شـده تـا تغییـرات            

این فرایندها شامل فرایند درج اعـم از  . فارسی کشف و معرفی گرددحاصل پس از ورود به زبان     
. باشـد واکه یا همخوان، تغییر در واکه اعم از افراشتگی و افتادگی، و نیز تقویـت و تـضعیف مـی            

  در آنی پـس از ورود بـه زبـان فارسـ         ی واژگان قرض  یی و آوا  ی واج راتیی تغ ي حاضر که    مطالعه
 همخـوان  ایـ  بـه درج واکـه   ازیواژه ن ،ه در بسیاري از مواردبررسی شده است نشان داده است ک      

 نیتـر  از مهـم گـر ی دیکی عالوه،ه  ب . و طبق قواعد واجی وارد زبان مقصد شود         شود ی بوم ا ت دارد
طـی آن   شـود کـه   ی خوانده مـ فی و تضع  تیتقوکه در واژگان قرضی دیده شد،        ی واج راتییتغ

با عناصـر واجـی کـه از نظـر سـاختاري و آوایـی             ي قرضی وجود دارد،     برخی عناصر که در واژه    
ي دیگر تبدیل شـده     اي به واکه  در برخی موارد نیز واکه    .  جانشین می شود   ،نزدیک به آن باشند   

 .است تا اثر بیگانگی آن کاهش یابد

  4/1/1399:              تاریخ پذیرش مقاله                  27/12/1398:    تاریخ دریافت مقاله

  واژگان کلیدي
  واژگان قرضی* 
    فرایند درج *
  فرایند تغییر در واکه* 
 فرایند تقویت و تضعیف* 
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  قدمهم .1
گیرد کـه یکـی   ر زبان در معرض تغییراتی قرار میهاي نو در هر عصري ادبیات ه      با ظهور پدیده  

این پدیـده کـه دالیـل متعـددي     . باشدواژگان از زبانی به زبان دیگر میها ورود از این دگرگونی  
 يمقالـه . نـام دارد  1"گیـري ي قـرض  پدیـده "ي این مقاله خارج است      دارد و ذکر آنها از حوصله     

ي رمان بادبادك باز، تغییرات واجـی و  آن است که با استخراج واژگان قرضی در ترجمه        حاضر بر 
ورد شـد کـه واژگـان    آباز اثر خالد حسینی، بـر با تحلیل رمان بادبادك  . آوایی آنها را بررسی کند    

با بررسی تعدادي از این واژگـان       . قرضی متعددي وارد زبان مقصد یعنی زبان فارسی شده است         
بـا  . شـود غییر بسیار اساسـی تلقـی مـی      تغییرات واجی چشمگیري دیده شد که گاهی ت        ،قرضی

تـوان بـه    از دالیل اصـلی ایـن تغییـرات مـی         بومی سازي در بحث ترجمه، یکی       احترام به بحث    
واجی مطابق زبان فارسی اشاره کرد که طی آن این نـوع واژه هـاي قرضـی بـا              هماهنگی قواعد   

 .شـود  گیرد و با آواهاي فارسی جایگزین می  طح آوایی ترجمه، صورت می    معیار نظام واجی در س    
هر زبانی قواعد واجی مختص به خود را دارد که حتی واژگان قرضی نیز باید از این فیلتر عبـور              
کنند و وارد زبان مقصد شوند تا هم از قواعد واجی تابعیت کنند و هم تلفـظ آن بـراي شـخص                  

 رایج شدن سریع آن است به گونه اي که          ،هاي واژگان قرضی  یژگییکی از و  . دگردساده و آسان    
 ،، معادلی بـراي آن بیابنـد عـوام تـرجیح مـی دهنـد      سازي واژه افراد مسئول،اگر بعد از ورودش   

بـه عنـوان    . کارگیرند و حتی در برابر معادل جدید مقاومت می کننـد          ه  ي قرضی را ب   همان واژه 
باشـد، لـیکن فارسـی     می"پرتوافکن" آن در زبان فارسی     معادل "پروژکتور"ي قرضی   مثال واژه 

 در "پروژکتـور "الزم به ذکر است که . کنند مصوب استفاده میي فارسیواژهزبانان کمتر از این   
 "پروژکتـور "س از ورود به زبان فارسی به صورت        اما پ  ،شود تلفظ می  /Projector/زبان انگلیسی   

هـاي آوایـی زبـان     تلفظ واژگان قرضـی مطـابق ویژگـی       به این فرایند که طی آن     . شودمیتلفظ  
 و به عبـارتی خـود را بـا سـاخت آوایـی      شود گفته می 2"بومی سازي " ،مقصد تغییر خواهد کرد   

   ).1392بدخشان، (.دهد گیرنده تطبیق میزبان قرض

  

  
                                                             

1Borrowing 
2Nativization  
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  مروري بر پیشینه .2
 ،شـود محـسوب مـی   ي عـادي و البتـه ضـروري         که امـر  ها  هاي رایج در همه زبان    یکی از پدیده  

دالیل متعدد و البته گاه دالیـل    و،افتد در فرایند ترجمه اتفاق می     که گیري است ي قرض پدیده
 کتفـورد  تغییر است که اولین بار ،دهد آنچه در ترجمه روي می    . دارد  و اجتناب ناپذیري   منطقی

را اجتنـاب   در حـین فراینـد ترجمـه      شناختی بدان اشاره کرده است و تغییـر          ي زبان   در نظریه 
شـمارد   کتفورد دو نوع تغییـر را برمـی   .  چرا که نیاز به تطابق با زبان مقصد دارد         ،بیند  ناپذیر می 

دهـد کـه    تغییر در سطح زمانی روي می .  است طبقه بندي که شامل تغییر در سطح و تغییر در         
ر تغییـ شـامل   طبقـه بنـدي  تغییـر  . یابـد   سطح لغوي به سطح دستوري و یا بالعکس تغییر مـی          

 مفعول است، حال اینکه در زبـان + فعل+ مثال در زبان انگلیسی ساختار به صورت فاعل  (ساختار
تبـدیل یـک مقولـه ماننـد      (مقولهتغییر در ،)فعل است+ مفعول+  فاعل ساختار به صورت   فارسی

تغییر یک واحد زبانی ماننـد واژه بـه واحـد           (واحدتغییر در   ،  )ي دیگر مانند اسم     صفت به مقوله  
ماننـد مبحـث مفـرد و مونـث بـودن در زبـان       (  ، و تغییر درون زبـانی )ی دیگر مانند عبارت   زبان

 ).2004ماندي،(است ) شود فرانسه که با تکیه برآن حرف تعریف مشخص می

خصوص فرهنگی ه شرایط جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، علمی، مذهبی و ب    گیري،  در بحث قرض  
 .ودی از واژگــان بیگانــه وارد زبــان مقــصد شــکنــد تــا ســیل عظیمــایــن بــستر را فــراهم مــی

تواند تهدیدي بـراي   که خود می  گان قرضی رو به افزایش است     واژ تعداد   لبتها). 1963واینرایش،(
ي این مقاله خارج  و این خود بحث طوالنی است که از حوصله       ادبیات و فرهنگ هر جامعه باشد     

  .است

 از زبان مبـدا وارد زبـان   هایی طی آن ویژگی   رود که کار می ه  گیري در توصیف پدیده اي ب     قرض
   اژگـانی، نحـوي و حتـی معنـایی     شود و این ویژگی ها شامل عناصـر آوایـی، واجـی، و   مقصد می 

اصـر   کـه بخـشی از عن      نظر گرفـت   در حقیقت زبان مبدا را می توان اهداکننده اي در         . باشدمی
به مـرور زمـان آنقـدر در زبـان قـرض           تواند  کند و این عناصر می    خود را به زبان مقصد اهدا می      

الزم ).2014، فیلیپ دارکین(گیرنده عمیق شود که گویی از ریشه در این زبان رشد کرده است            
اهانـه نبـوده و گـاهی بـدون بررسـی و           واژه هاي قرضی همیشه آگ     به ذکر است که تغییرات در     
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یل بـه یـک واژه ي عـام    تایید وارد زبان شده و در میان عوام بکارگرفته شـده و در نتیجـه تبـد       
  .گردیده است

 مـانعی  ،از سویی برخی براین باورند که ورود واژگان قرضی تا جایی که به دستور آسیب نرساند              
ندارد، از سوي دیگر، برخی بر این باورند که اگر عناصر قاموسی بیگانه فـراوان شـود بـه همـراه                

شناسـان   زبان). 3: 1375سمیعی،(ند کن را وارد زبان می" دستوري بیگانهالگوها و عناصر"خود  
صدد هستند تا مانع آسیب بـه زبـان بـاالخص    ي به غناي زبان فارسی دارند و در    که عرق ویژه ا   

 قواعدي پی ریزي کرده اند تا کاستی ها و ضعف هایی کـه زبـان بـه هنگـام               ،دستور زبان شوند  
یکی از این قواعد مربـوط  . وددهد تا حدودي جبران شبا واژگان بیگانه از خود بروز می   رویارویی  

 بلکـه بـه خـوش    ،به قواعد آوایی است که نه تنها با قواعد آوایی زبـان فارسـی هماهنـگ اسـت           
گـاهی در حـین اداي   «. شـود  مـی ل در تلفظ واژگانانجامد و نیز موجب تسهی  نیز می ساختاري  

وت نیـز  یـر وضـع چگـونگی صـ    اثـر ایـن تغی   پذیرد و بـر  مصوتی وضع اعضاي گفتاري تغییر می     
یعنی صوت با همه ي صفات خاص خود از گلو یکـسان جریـان مـی یابـد امـا          . شودمتفاوت می 
  .)57 :1373 ،خانلري(»شوداي لرزان به خارج دهان متفاوت میي دهان در حین انتقال هووضع حفره

به عنوان مثـال  . هر زبانی داراي صداهاي متفاوتی است که ممکن است زبان دیگر فاقد آن باشد  
 ولـی  ،که داراي مشخصه دندانی سایشی هستند وجود دارد /ð/ و /θ/در زبان انگلیسی صداهاي     
 .در زبان فارسی وجود ندارد

. کنـد  فرایندهاي واجی یک زبان ایفا مـی     ساخت و ترکیب هجاها نقش اساسی در صورت بندي        
 همخـوان  توانـد بـا دو   وجـود دارد و هجـا مـی       CCVCبه عنوان مثال در زبان انگلیسی ساخت        

    ي زبـان فارسـی از قواعـد واج آرایـی تخطـی شـده و یـک        متوالی آغاز شـود کـه در سـاختواژه     
هـایی قبـل از   تآنچه باعث اصالح چنین صـور . ي همخوانی غیرمجاز به وجود آمده است      خوشه

  ).1393زعفرانلو،(شود فرایند درج است  رسیدن به روساخت می

یـسی  ممکن است در زبانی مانند انگل  . ي هجاي آن است   ساخت واجی در هر زبان تعیین کننده      
اخت واجـی  ي مرکب باشد و در زبانی دیگر مانند زبان فارسی س   برخی از هجاها متشکل از واکه     

بنـابراین بـه هنگـام ورود واژگـان قرضـی بـه زبـان            ). 1393زعفرانلو،( فاقد واکه ي مرکب باشد    
  .کندان مقصد تغییر میزبمقصد، ساخت واجی و هجایی آنها مطابق قوانین 
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در . دهـد ست که در بسیاري از زبانها رخ مـی   یکی از رایج ترین تغییراتی ا      3فرآیند کوتاه شدگی  
ه اي تکیـه نداشـت   گیرنـد و اگـر واکـه    هاي بلند تکیه می انگلیسی، واکهبرخی از زبانها، من جمله 

هاي توانند به واکه   کشیده می  هايبان فارسی نیز واکه   در ز . شودي کوتاه تبدیل می   باشد به واکه  
هاي کوتاه از زبانی به زبـان دیگـر نیـز    هاي بلند به واکه بنابراین، تبدیل واکه  . کوتاه تبدیل شوند  

  .شود واژگان میمنجر به تلفظ طبیعیمیسر است و 

 اسـت کـه در   هایید یکی از پرکاربردترین روش که باعث ساده سازي هجا می شو4فرایند حذف 
ممکن است یک عنصر واجی از جایگاه آغازي، میـانی و یـا پایـانی       . افتدی اتفاق می  واژگان قرض 

.  اسـت CVC ساخت هجا در زبان فارسی اصـوال بـه صـورت      ).1393زعفرانلو،( کلمه حذف شود  
  هجا تمایل به کوتاه شدن از طریق     CVCCبنابراین به هنگام رویارویی با هجاي سنگینی مانند         

 به یـک هجـاي   CVCVگاهی ممکن است دو هجاي سبک متوالی . دحذف واکه یا همخوان دار  
یک هجاي غالـب در زبـان فارسـی اسـت و             CVCعبارتی هجاي ه  ب . تبدیل شود  CVCمتوسط  

  .شوند واژگان قرضی متحمل این تغییر میبسیاري از
  همخـوانی در واژه درج  طـی ایـن فراینـد واکـه یـا      . در تقابل فرایند حذف قراردارد 5فرایند درج 

هـا  در برخـی زبـان  . این درج ممکن است در جایگاه آغازي، میانی و پایـانی واژه باشـد        . شودمی
مانند انگلیسی هجاي آغازي می تواند با یک واکه آغاز شود اما در زبانی مانند زبان فارسی هجا             

ا گاهی واژگان قرضی نیاز به درج یک همخوان دارنـد تـ          بنابراین  . باید با یک همخوان آغاز شود     
مثال انسداد چاکنایی کـه در ابتـداي برخـی    . مطابق فرایند واجی زبان فارسی به روساخت بیاید  

واکه آغاز شود، ایـن     صورتی که تکواژي با     در. ود دارد حاصل فرایند درج است     واژگان فارسی وج  
  ).1393،281:زعفرانلو(شود  میپر    تهی با یک انسداد چاکناییي جایگاه آغازه

 نامیده می شود کـه طـی آن واحـدهاي واجـی      6 همگونی ، فرایند ایندهاي واجی یکی دیگر از فر   
 همگونی متعلق به حوزه ي توانش زبانی است و         .مجاور یا غیرمجاور بر یکدیگر تاثیر می گذارند       

همگـونی  . یراتی در سطح هجا پدید می آیـد از طریق قواعد واجی توجیه می شود و طی آن تغی    

                                                             
3Shortening 

  
4Deletion  
5Epenthesis  
6Assimilation  
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وان یـا یـک     فرایند همگونی پیوسته، بین دو همخ     . دهد سته رخ می  دو صورت پیوسته و ناپیو    به  
ایـن تغییـرات بـه عنـوان     الزم به ذکر است که   ). 11393زعفرانلو،( آیدواکه و همخوان پدید می    

  .شود دسته بندي می8 و تقویت7فرایند تضعیف

  تحلیل داده ها .3

  واژه هاقواعد واجی حاکم بر فرآیندهاي واجی وام 1-3

  رآیند درج واکهف 1-1-3
 در زبـان انگلیـسی، سـاخت        ccvي قرضی تک هجایی و یا چنـد هجـایی بـا سـاخت               هادر واژه 

کلی، کلمات وارده که در اصـل دو همخـوان پـشت            به طور . شود تبدیل می  CVCهجایی واژه به  
شود و بـه تبعیـت از قواعـد زبـان     رسی بین دو همخوان واکه اضافه می   در زبان فا   ،سر هم دارند  

در هجـاي اول بـه صـورت    Projector  واژه ي مثـال به عنوان . یابد تغییر میمیی تلفظ کفارس
CCV                    می باشد که بعـد از ورود بـه زبـان فارسـی در هجـاي اول میـان دو همخـوان /P/  و/r/ 

م بـه ذکـر   زال.  با مشقت صـورت نگیـرد   تا مطابق قواعد زبانی تلفظ آن ، قرار می گیرد   /e/ي واکه
  .باشد می CVCاست که در زبان فارسی هجاي اول به صورت 

]ektorpero[                 /  əktdəpr/  

واژه ها با درج واکه میان همخوان هـا   از این قبیل یافت شده که وام      دیگري عالوه نمونه هاي  ه  ب
ل اراِئه شده اسـت و در    دستورالعمل هاي زبان فارسی وارد این زبان شده اند که به صورت جدو            

واژه هـا   دیـده مـی شـود برخـی وام    1همانطور که در جدول      .شود به ذکر آن پرداخته می     ادامه
 پـس از ورود  ، هستندCCVکه در زبان انگلیسی داراي ساخت slide"  و "studio, stereoمانند 

ی هماهنگ باشد و به زبان فارسی یک واکه در ابتداي هجا درج شده است تا با قواعد زبان فارس     
    فارسـی همـواره بـا یـک همخـوان آغـاز           از سوي دیگر، هجا در زبـان      . تلفظ ان نیز تسهیل یابد    

آید و ساخت  قبل از واکه در هجاي اول می      [ʔ]ین براساس قواعد واجی، همخوان      امی شود بنابر  
CVC داریم.  

/sla d/                  [ esl jd]  
                                                             

7Lenition 
8Fortition  
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  فرآیند درج واکه. 1جدول

  فرآیند درج همخوان 2-1-3
 هجـا بـا یـک همخـوان      اجی هر در زبان فارسی براساس قواعد و     تر ذکر شد،    طور که پیش  همان

ste/ي بـه عنـوان نمونـه در واژه    . سـت  ا CVCشود و ساختار هجا به صـورت         آغاز می  d əm/ 
شـده اسـت کـه پـس از ورود بـه زبـان فارسـی بـه صـورت                 هجاي اول با یـک همخـوان آغـاز        

[ est ijom] درج همخوان و واکه در ابتـداي هجـاي   شود که بر طیق قواعد این زبان    تلفظ می

نوشتاری   صورت  ردیف
  فارسی

 صورت   فارسی تلفظ
نوشتاری  

  انگلیسی

  تلفظ انگلیسی

]  کریستال  ١ ker st l] Crystal / kr st(ə)l/  

kel]  کالس  ٢ s] Class /klæs/ 

/  پروژه  ٣ pero e/  Project / pr d kt/  

kel] کالسیک  ۴ s k]  Classic / klæs k/  

 /pelastik Plastic /plæstik]  پالستیک  ۵

dr] دریبل  ۶ bl] Drible / dr b(ə)l/  

pero] پروژکتور  ٧ ektor] projector / əktdəpr/  

sl] اسالید  ٨ jd] Slide  /sla d/ 

  فالش  ٩
  

[ fl ] 
  

Flashing / fla ŋ/  

fluorescent /nt)ə(sː [feloresent] فلورسنت  ١٠ rˈɔfl
/  

ʔ/ اسپورت  ١١ esport] sport /spɔ ː t/  

ʔ] استریل  ١٢ esteril] sterile /sterɑ lɪ / 

ter] ترانزیستور  ١٣ nzistorɑ ] transistor [trænzistər/ 

ʔ] استادیوم  ١۴ est dijomɑ ] stadium /məɪdɪsteˈ/  

ʔ] استریو  ١۵ esterijo] stereo /əɪ ʊrəɪstˈ/  



                               1398 زمستان ،شماره یازدهم سال سوم،) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان   ...    سی تاثیر فرایندهاي واجی بربرر
        

134

در ابتداي هجا قرار گرفته تا هجا با یک واکه آغـاز نـشود و              ] ʔ [ همخوان .ي داده است  آغازي رو 
 تغییراتـی کـرده انـد    هاي دیگري کـه چنـین  واژه وام.مطابق قواعد واجی زبان فارسی عمل کند 

  .  که در جدول آمده اندباشندموارد زیر می

  هاتغییر در واکه 2-3

  افراشتگی و افتادگی 1-2-3
بـه  . هاي افراشته یا افتاده در واژه هاي قرضـی اعمـال مـی شـود           هاي میانی به واکه   هتبدیل واک 

 در هجـاي اول بـه   əي میـانی   در هنگام ورود به زبان فارسی واکه   apartmentعنوان نمونه واژه    
  . تبدیل شده استي ي پیشین و افتادهواکه

/əp :rtmənt/                [ p rtem n] 

هـاي افراشـته یـا    هاي میـانی بـه واکـه   پردازیم که واکههاي دیگري می کر وام واژه  جا به ذ  در این 
  .افتاده دگرگون شده است

]rdforv[          /  dəː wɔfˈ/  

/ r z dˈ ɛ ɪ (ə)nt/           [rez dentɪ ] 

]fiɑbijogr  [     /  fiəgrɪ ɑʌb/  
/lɪ bərəl/            [lɪ ber lɑ ]  

/təmɪ nəl/          [termɪ n lɑ ]  
/helɪ k ptɑ ər/          [helicopter]  
/dɪ ʤ ɪ təl/           [dɪ ʤ ɪ t lɑ ]  

  ساده ي افتاده وي افراشته به واکهتبدیل واکه 2-2-3
   ي سـاده تبـدیل   هاي افراشته پـس از ورود بـه زبـان فارسـی بـه واکـه             ها، واکه واژهدر برخی وام  

bu:ləvɑ/ي  بـه عنـوان مثـال واژه      . اندشده :rd/   زبـان فارسـی بـه صـورت          در[bolv rɑ        تلفـظ   [
 تبـدیل شـده   [o]ي پـسین   ي سـاده   بـه واکـه    /:u/ي   ي پسین افراشته  عبارتی واکه ه  ب. ودمی ش 
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tel/ي ایــن فرآینــد در واژه. اســت fə n/ ي پیــشین  واکــه،عبــارتیه بــ. تنیــز روي داده اســ
/ي  افراشته   . تبدیل شده است[e]ي نیمه باز به واکه /

k/اي دیگر مانند    م واژه در وا  l /ي  واکه پـسین افراشـته     / ي  در زبـان فارسـی بـه واکـه    /
وام واژه ي دیگري که چنین دگرگونی مناسبی در آن روي داده        .  تبدیل شده است   [e]ي  افتاده

.  آمـده اسـت  ]stkomon[است که در متن فارسی به صـورت   /stnmjk /ي قرضیواژه
/ي فراشتهعبارتی، واکه پسین اه ب   . تبدیل شده است[o]ي ساده ي  به واکه/

  ي سادهي مرکب به واکهتبدیل واکه 3-2-3

شـوند کـه متـشکل انـد از واکـه هـاي            هاي مرکب به دو گروه تقسیم می      کهدر زبان انگلیسی وا   
ختم می شوند و واکه هاي مرکب متمایل به بسته کـه بـه        /ə/ي شوا   مرکب مرکزگرا که به واکه    

/هاي  واکه   / و   / ي مرکـب  از آنجا کـه در زبـان فارسـی واکـه      ). 2010روچ،  (شوند  ختم می  /
واژه هایی که داراي واکه هاي مرکب هستند پس از ورود به متن فارسی طبـق           وام ،وجود ندارد 

sla/واژه ي   . شـوند   هایی با واکه هاي ساده تبدیل مـی        قواعد زبان فارسی به وام واژه      d/  داراي
a/ي مرکب  شکل از واکه است که مت   CCVC صورت هجایی   و /a/ي باشد کـه از دو واکـه   می/

/ a/ي مرکب   واکه. تشکیل شده است   / در . آیـد واکه هاي مرکـب افتـان بـه شـمار مـی      زج /
a/ي مرکـب  کنیم کـه در زبـان مبـدا داراي واکـه      اینجا به دو نمونه از وام واژه ها اشاره می          /  

  .اند ي ساده و یک غلت تبدیل شدههد به توالی یک واکبوده اند و در زبان مقص
/sla d/              [ esl jd]  

]fibijogr [           /fiəgrb/  
stera/ي دیگري چون    در واژه  l/   ي مرکب    که داراي واکه/a  است به هنگـام ورود بـه زبـان          /

  .شود می/i/ يي مرکب افتان تبدیل به واکه ساده افراشتهفارسی این واکه
stera l/              [ esteril]/  

e/ي مرکـب افتـان      ي مرکب دیگري که می توان به آن اشاره کرد واکه          واکه اسـت کـه از دو    /
/ و   /e/ي  ي ساده واکه          ي سـاده  امـا در زبـان فارسـی تبـدیل بـه واکـه         .  تـشکیل شـده اسـت      /

re/ي  بـه عنـوان نمونـه واژه      . می شود  d ə r]در زبـان فارسـی بـه صـورت           / dijo]   تلفـظ     
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e/ي مرکب افتان    عبارتی واکه ه  شود، ب می ]ي سـاده ي    به واکـه   / وام . تبـدیل شـده اسـت    [
  :شود نیز جز این فرآیند محسوب می"یوندکوراس"ي واژه

/dekəre ən/              [dekor sijon] 

ə/ي مرکب افتان    واکه / و /ə/ي   که متشکل از دو واکـه        /   مقـصد بـه یـک     اسـت در زبـان        /
pə/ي به عنوان مثال در واژه. شودي ساده تبدیل می  واکه stər/ي مرکب  واکه/ə ي  به واکـه /
 تبـدیل  /o/ي ي مرکب به واکـه  اغلب موارد این واکه    البته در . شود  تبدیل می  [o]ي پسین   ساده

  .شود می
/pə stər/             [poster] 

/tel fə n/            [telefon] 

/ي  ي مرکب افراشته  واکه ə/    ي ساده ي     متشکل ازتوالی دو واکه/ باشد کـه طبـق      می /ə/ و   /
/ lərəs/ي به عنوان مثال واژه. ي ساده تبدیل می شود    قواعد واجی زبان فارسی به یک واکه      

     تبـدیل   /e/پیـشین  ي ي سـاده  اسـت در زبـان فارسـی بـه واکـه     /ə/ي مرکـب   که داراي واکه  
  .شودمی

  ]lsure [            / lərəs/  

  تقویت و تضعیف 3 -3

  سایشی به سایشی -تبدیل انسدادي 1-3-3
ي قرضـی وجـود دارد، بـا عنـصر        بدین صورت است که برخی عناصر کـه در واژه           مذکور فرآیند

ی در در زبـان فارسـ    . شـود واجی که از نظر ساختاري و آوایی نزدیک به آن باشد جانشین مـی               
/ سایشی   -بعضی موارد انسدادي    این تغییر خود یـک تقویـت        .شود تبدیل می  // به سایشی  /

  . هایی مربوط به این تغییر در ذیل آمده استمثال. محسوب می شود
/pr ekt/                  [pero e]  
/prə ektər/           [pero ector]  
/tekn lə i/           [teknolo i/  
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  تبدیل همخوان سایشی بی واك به سایشی واکدار 3 -2-3
/در زبان فارسی در برخی موارد همخوان سایشی     واك خود را از دسـت داده و بـه سایـشی      /

به عنـوان مثـال   .  تا با قواعد آوایی و واجی زبان فارسی هماهنگ باشد  شودمیتبدیل   [z]واکدار  
teləv/ي  واژه ən/   ترین تغییـري کـه کـرده ایـن اسـت کـه           رود به زبان فارسی مهم     پس از و

/همخوان بی واك      این تغییـر را مـی تـوان فراینـد      .تبدیل شده است   [z] به همخوان واکدار     /
  .تقویت در نظر گرفت

/teləv ən/                [televizijon] 

  تبدیل سایشی به انسدادي 3-3-3
 [t] بـه همخـوان انـسدادي      /θ/است کـه همخـوان سایـشی        واژه ها مشاهده شده      در برخی وام  

θي  واژه براي مثال وام  . تبدیل شده است   ətə//    به صورت [te tr]   یعنـی  . شـود  تلفظ مـی
/θ/ به [t]   ده  به عبارتی یک همخوان سایشی به همخوان انسدادي تبـدیل شـ      . تبدیل شده است

  .شودکه خود فرایند تقویت محسوب می

  گیرينتیجه .4
 این مقاله به بررسی تغییرات واجی و آوایـی واژگـان قرضـی پـس از ورود بـه زبـان فارسـی                      در

همانطور که پیش تر ذکر شد واژگان قرضی نیاز به تغییرات عمده اي دارند تـا بـا          . پرداخته شد 
گاهی واژه نیاز بـه درج واکـه یـا همخـوان     . قواعد واجی و آوایی زبان مقصد تطابق داشته باشند  

ي بیگانه است، پـس از ورود بـه     که یک واژه   ''sport''ي  به عنوان مثال واژه   . بومی شود داشت تا   
]زبان فارسی به صورت     esport]کند که هم درج واکه و هم درج همخـوان ایـن واژه   غییر می ت

 تغییـر در  ،فرایند واجی دیگري که در واژگان قرضـی اعمـال شـده اسـت     . تر کرده است  را بومی 
bu:ləv/ي  ي آن واژه  نهنمو. واکه است  :rd/        اسـت کـه در زبـان فارسـی بـه صـورت [bolv r] 

    ي بـه واکـه    /:u/ي ي افراشـته اتفـاقی کـه در ایـن واژه رخ داده تبـدیل واکـه     . شـود تلفـظ مـی  
  . ي افتان تبدیل شده استي افراشته به یک واکهیعنی یک واکه.  است[o]ي ساده

اجی تقویت و تضعیف خوانده می شود کـه واژگـان قرضـی از         یکی دیگر از مهم ترین تغییرات و      
teknواژه اي چون    . این فرایند نیز بی نصیب نمانده اند       lə i//    به صورت [teknolo i]   تغییـر
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سایـشی   -همخـوان انـسدادي   در این تغییر،. یافته تا با قواعد واجی زبان فارسی هماهنگ باشد     
/ / به همخوان سایشی /   .شودک فرایند تقویت محسوب میشده که یتبدیل  /

بدین ترتیب نشان داده شده که واژگان قرضی الجرم نیاز به دگرگونی هایی دارند تـا بـا قواعـد          
واجی و آوایی زبان مقصد هماهنگ باشد و حضور انبـوه ایـن واژگـان کـه رو بـه افـزایش اسـت           

  . آسیب و خلل جدي به زبان وارد نکند
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