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  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
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