
  

  

  

  

  

 واژه هاي انگليسي در مناطق جنوبي شدگي بومية بررسي تماس زبانها و نحو

  ايران

  

  نژاد دكتر بتول علي

  شناسي دانشگاه اصفهان ت علمي گروه زبانعضو هيئ

  
  
   مقدمه -1

مناطق جنوبي ايران بخصوص بندر بوشهر و . هاي زباني از عوامل مهم تحول زبان هستندتماس 
حيات خود به داليل نظامي و اقتصادي و به دليل قرار گرفتن در گذرگاه مناطق اطراف در طول 

هاي متعدد قرار  دريايي و مسير دريانوردان و مهاجران، پيوسته در معرض هجوم ها و اشغال
در اين مقاله قصد داريم به تبعات زباني اين هجوم ها و حضور بيگانه در خاك ايران . گرفته است
 و در كار مي رود هب انگليسي كه در مناطق جنوبي ايران واژه هاي از تعدادي ادر اين راست. بپردازيم

الهايي كه ؤس. گونه هاي ديگر زبان فارسي مشاهده نمي شود مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد
كه تاثير زبان انگليسي بر زبان فارسي در سخگويي به آن است عبارتند از ايناين تحقيق در پي پا

 كهاين و  و سپس تحوالت واجي گوياي چه واقعيت هاي اجتماعي و زباني است واژگانةحوز
 واجي خود را به واژه هاي بيگانه ساخت چگونه گيري واژگاني ة قرض در حوززبان فارسي

 در اين مقاله حدود ة بيگانه به تثبيت خود مي پردازد؟واژسازي   مي كند و ضمن بوميتحميل
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آوري   مي رود از كتاب فرهنگ بوشهر جمعكار هبنواحي جنوبي در  انگليسي كه تنها ة واژ200
  . عمل آمده  در مورد تلفظ درست اين واژه ها مشورت بافراد جنوبيگرديد و با چند تن از 

  
  شناسي اجتماعي هاي واژگاني از ديدگاه زبان گيري  تحليل قرض-2

 نيروهاي اجتماعي شناسي اجتماعي تماس زباني را هميشه محصول تاريخي ة زباندر حوز
ة زباني و معتقدند كه بازد)) 1964( ، گامپرز)1960( ، فرگوسن و گامپرز)1951( ونريچ( دانند مي

صا عوامل  روابط اجتماعي بين جوامع مخصوة تاريخچةوسيل هها تا حد زيادي ب اين تماس
گر فشار حتي برخي بر اين عقيده اند كه ا. شناسي تعيين مي شود اقتصادي، سياسي و جمعيت

توماسون و (  كافي باشد هر تغييري ممكن است در زبان اتفاق بيفتدةاجتماعي به انداز
 ةگروهي ديگر عقيده دارند كه ساختار زباني يك زبان تعيين مي كند كه در نتيج). 1988(كافمن

 برخي هم بر اين باورند كه محدوديتهاي درون. تاثير عوامل خارجي چه اتفاقي در زبان روي دهد
 كند  محصوالت تماس زباني را تعيين ميزباني همراه با محدوديتهاي خارجي شكل

مطرح شناسي اجتماعي  در ادبيات زبانيكي از پديده هاي تماس زباني كه )). 2001(سنكوف(
داد و جهت  ... سياسي و كه وقتي اهل چند زبان در منطقه اي به داليل اقتصادي واست اين است

شوند از طريق يك زبان ميانجي با يكديگر ارتباط مي رار بگيرند، ناچار ستد در تماس با هم ق
كار  هوقتي زباني به عنوان زبان ميانجي ب. مي گويند 1به اين نوع زبانهاي ميانجي پيجين. برقرار كنند

 ةاين زبانها نتيج. مي رود، طبعا دستخوش سادگي و كاهش كاركردهاي اجتماعي مي گردد
ر مهم عقب مانده ولي داراي منابع و ذخاي به مناطق روپايي و استعمارگرانمسافرت بازرگانان ا

 با توجه به ويژگي هاي زبان ميانجي مي توان گفت كه به داليل متعددي اين نوع زبان .بوده است
ن و داليلي چون عدم حضور مداوم مهاجمابه نظر مي رسد . در مناطق جنوبي ايران تشكيل نشد

طلبي ايرانيان و اعتقاد به اجنبي بودن   طرف ديگر روحية مبارزهك طرف و ازدولتهاي بيگانه از ي
فريقاي شرقي و غربي، آمريكاي شمالي و استراليا آآنها مانع شد تا زباني از آن دست كه در 

هاي واژگاني و  گيري قرضتوان  اما با تمام اين تفاصيل نمي. يردتشكيل شده است شكل بگ
 اي مختصر از  طرح تاريخچهدر زير ضمن. ر برخورد دو زبان منكر شدتغييرات زباني را در اث
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كه ورود  سعي خواهيم كرد به اين سوال پاسخ گوييمحضور انگليسي ها در جنوب ايران 
 هاي زبان انگليسي به زبان فارسي گوياي چه واقعيت هاي اجتماعي و زباني است و سپس به واژه

 ها  تاثير زبان جهتةدهند كه نشان 2 انواع عامليتو زبانها بررسي انواع فرايندهاي دخيل در تماس
  .ست مي پردازيمبر هم ا
مناطق جنوبي ايران بخصوص بندر بوشهر و مناطق اطراف در طول حيات خود پيوسته در   

 دولت انگليس به بوشهر از ةسه حمل. هاي متعدد قرار گرفته است معرض هجوم ها و اشغال
ة اول حمل. لف بود كه به داليل نظامي و اقتصادي انجام شدجمله حمالت دولت هاي مخت

ة سوم در سال حملش و 1236/ق 1273در سال  دوم ة حمل،ش1217/ق 1254انگليس در سال 
 انجام شد كه نبردهاي مردمي نيروهاي تنگستاني، دشتستاني، دشتي و بوشهري ،ش1294/ق 1333

علي دلواري و شهادت  اني همچون رئيسبارزات سردار ظهور دالوري ها و م،با انگليسي ها
حضور انگليسي ها و آمريكايي ها در اين مناطق تا قبل از پيروزي . بسياري را به همراه داشت

 زبان مناطق جنوبي ايران به ورود واژه هاي بسيار زيادي موجب  ادامه داشت وانقالب اسالمي
م بازده هاي تماس زباني طول مدت هاي مهم در نوع و حجيكي از متغير كه  از آنجايي.شده است

وع واژه هاي وارد شده چگونه زمان تماس زباني مي باشد در بخش بعد خواهيم ديد كه ن
  .  حضور جدي انگليسي ها در ايران بوده استةدهند نشان

   انواع عامليت و فرايندهاي دخيل2-1

وي . است) 1988( 3اتسمبندي از انواع فرايندهاي دخيل در تماس زباني از فن ك بهترين تقسيم
نه به عنوان محصول و بازده  5و تداخل 4گيري ة نويسندگان از دو اصطالح قرضبرخالف بقي

أثير بينازباني كه هر كدام و كارهاي دخيل در ايجاد دو نوع ت تماس زباني بلكه به عنوان ساز
  .  و جهت خاص خود را دارند نام مي بردعامليت
 )زبان بومي ( وارد زبان پذيرنده)خارجي( از يك زبان منبع  عناصر زباني»گيري قرض«در   
. گيرد عامليتي اصلي و حاكم است قرار ميپذيرنده كه  سخنگويان زبان  شود و تحت عامليت مي

  زبان منبع زبان حاكم است كه معموالً»تداخل«اما در . مي گويند 6به اين نوع، عامليت پذيرنده
 زبان دوم عناصري از ساخت زباني خود را به زبان دوم كه زبان اول فرد است و در يادگيري
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 در واقع .گويند  مي7به اين نوع، عامليت زبان منبع. زباني پذيرنده تلقي مي شود منتقل مي كند
  .آنچه متفاوت است جهت تاثير است

فقط گويان است زبان بومي حفظ مي شود و  سخنةگيري كه تحت عامليت پذيرند در قرض  
اهميت اين عامليت در زبان فارسي وقتي بيشتر .  مي شودبه آن منضم زبان بيگانه عناصري از

  .  مشخص مي شود كه به نوع واژه هايي كه وارد شده است، توجه كنيم
اول . مي توانيم به دو دسته تقسيم كنيمرا واژه هاي قرضي انگليسي  كاربرد ةاز نظر حوز  

ة  كه در حوز از واژه ها مربوط مي شوند و دوم دسته ايواژه هايي كه به زندگي روزمره و عاميانه
در زير واژه هاي بسيار پركاربرد كه به ساحت . قرار مي گيرندراني  علوم دريانوردي و كشتي

  :روزمرگي زبان مربوط مي شود آورده شده است
   روزمره واژه هاي قرضي-1جدول 

  

ها  نوبي افراد مسن هنوز از اين واژه قابل توجه در اين است كه در بسياري از مناطق جةنكت  
 مدت زمان زياد ةدهند روزمره بودن واژه ها نشاناين امر و بسيار .  كنندطور معمول استفاده مي هب

   قرضيةواژ   فارسيةواژ     قرضيةواژ   فارسيةواژ  

  ليزي  تنبل  10  تماطه   فرنگيگوجه  1

  توال  حوله دست  11  پتاطه  سيب زميني  2

  بروم  جاروي دسته بلند  12  گيالس  ليوان  3

  بوت  پوتين، چكمه  13  بايسيكل  دوچرخه  4

  چاك  گچ  14  بالول  هواپيما   5

  چريو  شاد باش  15  بيريك  ترمز  6

  فيت  مشت  16  گاس ليت  نفت چراغ  7

  گوون  هلباس، دامن زنان  17  سول  روح  8

  چر  قيچي بزرگ   18  اسپيتال  بيمارستان  9
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 در زبان فارسي مناطق  البته.ان در مناطق جنوبي بوده استزبان جدي انگليسي عمق حضور بسيار و
ديگر ايران هم واژه هاي بسياري وجود دارد كه از زبان انگليسي قرض گرفته شده است ولي به 

ن اين ي ساكنا برخوردهاي نزديكتر و رو در روةدهند  اين واژه ها خود نشان.اين روزمرگي نيست
   .مناطق با انگليسي ها بوده است

اين امر . راني مربوط مي شود ة دريانوردي و كشتي دوم واژه هايي هستند كه به حوزةدست  
ها از  ران با خليج فارس و حضور انگليسيدليل مجاورت مناطق جنوبي اي ه ب.هم قابل توجيه است

  :طريق دريا بسياري از واژه ها به اين حوزه تعلق دارد كه تعدادي از آنها را در زير مي بينيم
  

  راني ة كشتيمربوط به حوز واژه هاي قرضي -2دول ج
   قرضيةواژ   فارسيةواژ     قرضيةواژ   فارسيةواژ  

  اسكراب   كشتيةزدايي از بدن زنگ  10  تن تو  زمان استراحت كارگران  1

  تنديل  سرپرست يك دسته در كشتي  11  اسكرو  پيچ  2

  جالبوت  قايق كوچك  12  اسپاك   چرخةپر  3

  انجينير  مدير موتور كشتيمهندس،   13  چيف  رئيس  4

  دك   كشتيةعرش  14  تگ بوت  كش  يدك  5

  فري ول   وسط چرخةچرخ دند  15  دمريج   بار كشتيةتعهد تخلي  6

  گنگ وي  محل عبور كشتي  16  كرن  جرثقيل  7

  سل و ميل  روكشتي كند  17  فاست ميل  روكشتي تند  8

  سلنگ  قالب بزرگ  18  سپروي زن  كارگزار در كشتي  9

دليل  هكه بسياري از آنها ب، اين ديگري نيز حائز اهميت هستندةاز اين دست از جنبواژه هايي   
دليل  هبلكه مي تواند باز هم ب...خالء زباني و نبودن واژگان پذيرفته نشده اند مانند پيچ و رئيس و 

مدت باشد كه باعث پذيرفته شدن و عادي شدن كاربرد اين  تباطات مستقيم، تنگاتنگ و طوالنيار
  .اژه ها شده استو
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  تركيب شده اند مانند گاس ليتيبوميواژه هاي قرضي با عناصر زباني كه اين جالب اين  
روحم خبر  (رسد ، سولم نمي)مامور روشن كردن چراغ ،سرپرست (8 اسكروباال،)چراغ نفتي(

 عناصر عنوان عناصر زباني در روابط جانشيني و همنشيني با ساير ه و بدين ترتيب خود را ب)ندارد
  . زبان فارسي قرار داده اند

 ساحت بهعناصر بيگانه   بهنگام وارد كردنزبان فارسي حائز اهميت اين است كه ةاما نكت  
ساخته است و هر جا كه تفاوت  عامليت و حاكميت خود را بر عناصر قرضي متجلي ،خود

ش ديگر ضمن  در بخ.ساختار واجي وجود داشته، آنها را متحمل تغييرات جدي نموده است
  .شناسي واژه هاي قرضي به بررسي عامليت واجي زبان فارسي خواهيم پرداخت ة واجمعرفي نظري

  
  گيري هاي واجي قرض  نظريه-3

وقتي . واژگاني با تغييرات واجي همراه بوده استهاي  گيري شود، قرض گونه كه مشاهده مي همان
 وجود منبعن را به همان شكلي كه در زبان  آپذيرندهواژه اي وارد يك زبان شود، معموال زبان 

دارد نمي پذيرد، بلكه نظام واجي خود را به واژه هاي مورد نظر تحميل مي كند و آنها را با توجه 
ت كه صحبت از غلط تلفظ كردن اينجاس. به نظام واجي زبان خود تلفظ مي كنند و مي پذيرد

ين تغيير نه تنها از نظر واجي و تلفظي بلكه حتي ا.  محلي از اعراب نداردةها و ساختهاي بيگان واژه
 مي شود بايد جايگاهي  زباني وقتي ساختي وارد يك نظام.است مطرح  نيزاز نظر معنايي و نحوي

ن زبان پيدا كند و در نتيجه متحمل تغييرات بسياري مي شود، تا بتواند وارد نظام آبراي خود در 
  . وارد شود جانشيني با ساير عناصر زباني همنشيني وةود و در رابطزبان ميزبان ش

يرات واژه هاي قرضي در گيري واژگاني به تحليل تغي ة قرضيكي از نظرياتي كه در حوز  
و ) 1973(، اوسو )1979(دونگان و استامپ( است 9شناسي طبيعي پردازد واج زبانها مي

دو . بيعي هستنددر اين نظريه پديده هاي واجي مختلف حاصل فرآيندهاي ط)). 1987(ميجر
 واجگان زبان كه 10ي فرايندهاي تقويت،كهاول اين. دعاي اصلي در اين نظريه مطرح استا

 ي قرضةواژه هاي بيگان.  بر صورتهاي زيربنايي اعمال مي شوند،گيرنده را محدود مي كنند قرض
ز شوند كه مجابراي اين. نداما برخي از صورتها مجاز نيست. صورتهاي زيربنايي تلقي مي شوند
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 فقط وقتي موفق به پذيرندهبدين ترتيب شنوندگان زبان . تحت اين نوع فرايندها قرار مي گيرند
بنابراين فرايندهاي .  بر آنها اعمال شده باشندها قبالًمي شوند كه اين فراينددرك اين صورتها 

  .واجي قبل از مجاز شدن اين صورتها اعمال مي شوند
 تاثير پذيرندهاستوار است كه بر توليد واژگان زبان  11اصل دوم بر فرايندهاي تضعيف  
شناسي طبيعي اين فرايندها بر واحدهاي بيگانه در هنگام درك در خالف  در واج. گذارند مي

طور مثال درج واكه در ژاپني براساس همين اصل يعني عكس فرايند  هب. جهت روي مي دهند
ه ب. كنند  يا واكرفته مي كنند و يا حذف مي،ريع واكه را در گفتار س هاژاپني. حذف روي مي دهد

عنوان شنونده وقتي خوشه هاي همخواني يا همخوانهاي پايان واژه هاي خارجي را  ههمين دليل ب
در تحليل .  فرايند حذف استمي شنوند واكه اي را درج مي كنند كه حاصل عمل عكس

الهاي اين ؤ مي تواند به يكي از سهاي واژگاني در زبان فارسي خواهيم ديد كه اين اصل تطابق
  .تحقيق جواب دهد

) 1995(  محدوديتها و سازوكارهاي پاراديس و همكارانةاين نظريه را مي توانيم با نظري  
، جهت  گرفته مي شوندضطبق پيشنهاد آنها وقتي واژه ها از زبان منبع قر. غناي بيشتري ببخشيم

كه اين. قرار مي گيرند 12و كار جبراني  تحت سازهزبان پذيرندمحدوديتهاي واجي سازگار شدن با 
 اصل ،13يعني اصل حفظ،  چهار اصلةوسيل هواژه تحت فرايندهاي جبراني قرار بگيرد يا نه ب

  .شود در زير هر يك به اختصار توصيف مي. تعيين مي شود 16و اصل آستانه 15 شرط تقدم،14كمينه
   اصل حفظ-الف

طور مثال زبان ژاپني هم مثل  هب.  منبع حفظ مي شوندة در واژهاثر واحدبراساس اصل حفظ، حداك
:  ممكن وجود داردكار جبرانيِ و داند بنابراين دو ساز  همخواني را مجاز نميةزبان فارسي خوش

  .اصل حفظ درج واكه را ترجيح مي دهد. حذف همخوان و درج واكه
   حذف همخوان < درج واكه) 1

‘ski’ [ski] > [s µ ki˘] در زبان ژاپنيج واكه  و كار در ساز  

‘ski’ [ski] > [e s.ki˘] در زبان فارسيج واكه ساز و كار در 
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همانگونه كه در مثال باال مي بينيم زبانها ممكن است درج واكه را در جايگاههاي مختلفي   
در شود ولي در زبان فارسي  از همخوان اول درج واكه اعمال مي در زبان ژاپني بعد .انجام دهند

  . آغازين واژه درج واكه اعمال مي شودةاين مورد در ابتداي خوش
   اصل كمينه-ب

ترين سطح و با  يتهاي واجي در زبان هدف در پاييناين اصل مستلزم آن است كه نقض محدود
دليل  هب. ترجيح دارد   تبديلبر  طور مثال تبديل هب. حداقل مراحل انجام شود

.  لب و دنداني، مشخصه پيوسته نيز بايد تغيير كندةتغيير مشخصدر تبديل دوم عالوه بر كه آن
  . كمينه و بهينه مي باشد،براساس اين اصل تغيير يك مشخصه

   شرط تقدم-ج

ترين سطح واجي كه به آن محدوديت نقض شده  ويد راهكار جبراني بايد در پاييناين شرط مي گ
متفاوت است تغيير در زير گره جايگاه توليد اگر جايگاه توليد دو واج . اشاره مي كند، اعمال شود

 به واج ، به همين دليل وجود ندارد/w/طور مثال در زبان فارسي غلت دو لبي  هب. اعمال مي شود

در زير اين تغيير را كه در زير گره جايگاه توليد اعمال  .تبديل مي شود  لب و دنداني
  :شده است مي بينيم

                                     

   اصل آستانه-د

براساس اين اصل اگر تطابق هاي واجي مستلزم چندين تغيير باشد، آن واحد بر خالف اصل 
در بررسي تغييرات .  زبانها دو تغيير استة حذف براي همةآستان. حفظ مي تواند حذف شود

   .ردواجي در زبان فارسي خواهيم ديد كه چگونه زبان فارسي اين آستانه را باالتر مي ب
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   نظام واجي زبانهاي فارسي و انگليسي-4

گيري واژگاني از زبان انگليسي بررسي نظام واجي  هاي واجي در قرض ة تطابقجهت بررسي نحو
سه بخش نظام همخواني و نظام مين دليل در  هبه. دو زبان فارسي و انگليسي ضروري است

  . پردازيم اجمالي اين دو زبان مي قايسهاي و ساخت هجايي به م واكه
  : نظام همخوانهاي زبان انگليسي و فارسي4-1

 چاكنايي در يانسداد. در جدول زير نظام همخوانهاي زبان انگليسي و فارسي مشاهده مي شود
 غير رسمي ة واجگونه دارد و در بافتهاي خاصي به جاي ديگر واجها در گونةزبان انگليسي جنب

تر و در جايگاه دنداني لثوي  ر زبان فارسي كمي پيشين نيز دt , dجايگاه توليد . كار مي رود هب
 در ضمن زبان انگليسي فاقد همخوانهاي مالزي است و اين در حالي است كه .توليد مي شود

تفاوتها و شباهتهاي نظام همخوانهاي دو زبان در . زبان فارسي نيز فاقد سايشي هاي دنداني است
  .جداول زير مشخص است

  هاي زبان انگليسي نظام همخوان-3جدول 
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   نظام همخوانهاي زبان انگليسي-4جدول 

  

  

   نظام واكه هاي زبان انگليسي و فارسي4-2

 فارسي معادلي در جدول زير واكه هاي زبان انگليسي كه در زبان.  ساده دارد ة واك6 زبان فارسي 
  . نتز مشخص شده استندارد در داخل پرا

  

  

  ان انگليسي و فارسي زباي سادة نظام واكه ه-5 شكل
 زبان . واكه هاي سخت و نرم را در تقابل قرار مي دهدبرخالف زبان فارسي، زبان انگليسي  

بر آن شناسان ايراني  اعتقاد اكثر زبان .دارد) نرم ( كوتاهةو سه واك) سخت( كشيده ةفارسي سه واك
تايي اكه هاي مركب دو انگليسي وكه در زبان  مركب ندارد، در صورتيةاست كه زبان فارسي واك

 : در جدول زير اين واكه هاي مركب را مي بينيد. واجي داشته و بسيار نيز پركاربرد هستندةجنب
 



 

  

177   مناطق جنوبي ايران واژه هاي انگليسي در شدگي بوميبررسي تماس زبانها و نحوة 

  

  تايي زبان انگليسيهاي دو  نظام واكه-6جدول 

  

                                     

   ساخت هجايي دو زبان4-3

 ة دو همخواني در آغازةوان پر شود و خوش با يك همخهميشه هجا بايد ةدر زبان فارسي آغاز
در زبان انگليسي .  هجا خوشه هاي دو همخواني مجاز استةهجا مجاز نمي باشد ولي در پايان

  .  هجا مجاز مي باشدةهمخواني هم در آغازه و هم در پاياندو و سه خوشه هاي 
انند مركز هجا واقع  مي توm,n,l,r/ /در زبان انگليسي عالوه بر واكه ها، همخوانهاي رساي  

  .شوند ولي در زبان فارسي تنها واكه ها امكان حضور در مركز هجا را دارند
 اين امر از . در پايان هجا و قبل از همخوان پاياني به تلفظ در نمي آيد/r/در زبان انگليسي   

 صدا را زبانان اين  كه فارسيآن جهت اهميت دارد كه در زبان فارسي ديده شده كه در حالي
  .شنوند ولي آن را درج مي كنند نمي
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  ها  تحليل داده-5

 هاي واكه اي در واژه هاي قرضي  تطابق-5-1

گونه كه مشاهده شد زبان فارسي نظام واكه اي بسيار ساده اي در مقابل نظام واكه اي زبان  همان
در زير . ني خواهد بودبي اي واكه اي بسيار زيادي قابل پيشمين دليل مطابقت ه هبه. انگليسي دارد

  .چند مطابقت در واكه هاي بسيط و مركب خواهد آمد
   خنثي شوا انگليسي در فارسية واك-5-1-1

 ةشوا يك واك. در زبان فارسي وجود ندارداي مي پردازيم كه  از ميان واكه هاي ساده به واكه
 جدول زير تطابق در.  انگليسي ظاهر مي شودةتكي ه در هجاهاي بيمركزي تقليل يافته است ك

  :هاي واجي را مالحظه مي كنيد
/ə/> [ e , a , I , æ] 

 

   تغييرات آوايي شواي زبان انگليسي در زبان فارسية دامن-7جدول 
 

  انگليسيةواژ  آوانگاري    تلفظ جنوبي  معني در جنوب ايران  

 vocanize [vokə'naIz]  < [valki 'niz]  پنچرگيري  1

 tea tep[ >  ]UəteI'təp[ potato'[  سيب زميني  2

 tomato [tə'ma:təU]  < [te ma'te]  گوجه فرنگي  3

  tandom  [tænd ə m]  <  [tan de yl]  سرپرست يكدسته در كشتي  4

تعطيل شدن، زمان استراحت   5
 كارگران

[tæ n tow] >  [t ə tu:] tattoo 

 ballon [bəlu:n]  < [ba lul]  هواپيما  6
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اند يك  كار رفته ه خنثي انگليسي در زبان فارسي بةاي واكجه كه واكه هايي كه بجالب اين  
ة كه بقي ، پسين است در صورتي افتادهة واك[a] كهآندليل  ه، بدن طبيعي را تشكيل نمي دهةطبق
  . ها پيشين هستند واكه
  واكه هاي مركب  در انگليسي 17اي شدن  تك واكه-5-1-2

واكه هاي كشيده و واكه هاي  ( هاي سختگفتيم كه زبان فارسي برخالف زبان انگليسي واكه
 مركب پركاربرد زبان ةدر زير سه واك. قرار نمي دهد) كوتاه(را در تقابل با واكه هاي نرم) مركب

شود  ها مي  ساده و تك آوايي شدن واكهكه منجر بههاي زبان فارسي را  ة تطابقانگليسي و نحو
  .مورد بررسي قرار مي دهيم

  
    / aI/ة مركب واك-الف

در  . بسته است پيشين تقريباًرد تقريباًواكه اي غيرگنگليسي داراي مشخصات اين واكه در زبان ا
  : را در زبان فارسي مي بينيم / aI/زير صداهاي جبراني واكة مركب

]ة مركبواك تغييرات آوايي ة دامن-8 جدول  /aI] زبان انگليسي در زبان فارسي   

  

  انگليسيةواژ  آوانگاري    تلفظ جنوبي  معني در جنوب ايران  

 standby  [stændbaI]  <  [estemboy]  آماده باش  1

 vocanize [vokə'naIz]  < [valki'niz]  پنچرگيري  2

 vice [vaIs]  < [vis]  )در ويس كنسول(ويس  3

 fight [faIt]  < [feyt]  مشت  4

 Gas light [gæs laIt]  < [gas leyt]  نفت چراغ  5

 Pine apple [paIn pl]  < [payn pel]  پاين اپل، آناناس  6
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          [  /aI] > [ay, ey , oy , i] 

  مركب تقريباًة خود يك واك[aI]كه  ، در حالي حضور دارد واكه پسين[ay] و [oy] در   
 باعث همگوني /b/ لبي بودن[estemboy] در نظر مي رسده ب .پيشين و بسته غير گرد مي باشد

   .كرده استغير گرد پيشين  ة جايگزين واك را پسين گردةواك  شده وپيشرو
[estemboy]  >  [stændbaI]  standby 

 ة واكآن را به /b/ با همخوان لبي /æ/ همجوار بودن نمودار درختي مشخصه ها مي بينيددر  
  .  جايگاهي نشان داده شده استةدر زير تغيير در سه مشخص.  استتبديل نموده [o] )لبي(گرد 

  

   در زبان فارسي تبديل  نمودار-9شكل 
  

اين تغيير برخالف اصل آستانه است مبني بر اين كه اگر مطابقت واجي مستلزم چندين   
در اين تغيير . حد آستانه را براي زبانها دو تغيير ذكر كرده اند. تغيير باشد آن واحد حذف مي گردد

ه نظر ب.  نگرديده استدر زبان فارسي مي بينيم سه مشخصه تغيير كرده و واحد مورد نظر حذف
  .گيردرسي بيشتر از دو مشخصه را در بر مي  حذف در زبان فاةستانآ رسد مي

  تغييرات ديگري مانند حذف انسدادي مجاور»آماده باش « به معني»استم بوي«ة در واژ  
در زير اين تغييرات را به ترتيب بر . و همگوني پسرو نيز اعمال شده است/ b/همخوان لبي 
  . ربنايي كه تلفظ ساخت مورد نظر در زبان انگليسي است، اعمال كرده ايمصورت زي
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 #/stændbaI/#  صورت زيربنايي

  stæn baI  حذف دومين انسدادي هم جايگاه 

  stæmbaI  همگوني پسرو

  stæmboy  همگوني پيشرو

 stemboy  )ارتفاع( همگوني پسرو

 Estemboy  درج واكه

 [Estemboy]  صورت آوايي در زبان فارسي

  
 ة آغازين جهت شكستن خوشةراهكار جبراني در اين مورد اصل حفظ واحد و درج واك

  .همخواني است
  
  /eI/ ة مركب واك-ب

درجدول زير .  غيرگرد پيشين مياني بسته استةانگليسي داراي مشخصات واكاين واكه در زبان 
  :كنيم ميهاي واجي فارسي را مشاهده   و مطابقت زبان انگليسيةچند واژ
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  يزبان انگليسي در زبان فارس  /eI/ة مركبواك تغييرات آوايي ة دامن-10 جدول
تلفظ   معني در جنوب ايران  

  جنوبي
  انگليسيةواژ  آوانگاري  

  scrape  [skreIp]  <  [eskerab]  زدايي از بدنه كشتي زنگ  1

  kibir[  >  ]keIbr[  brake[  ترمز  2

  eyter[  >  ]neItr[  train[  قطار  3

 crane  [kreIn]  <  [keren]  جرثقيل  4

 teapet[ >  ]UəteI'təp[ potato'[  زميني سيب  5

 base  [beIs]  <  [bis]  ترين چوب در كشتي پايين  6

           
به چندين واكه در زبان فارسي تبديل شده /eI/   مركب ةهمانگونه كه مشاهده مي شود واك  

  :مي شوداست كه در يك مورد با همراهي يك غلت مشاهده 
/eI/ > [ey, e , i , a] 

 ةاند يك طبق كار رفته ه مركب انگليسي در زبان فارسي بةجاي واكه كه واكه هايي كه بجالب اين
ها پيشين  ة واكه افتاده پسين است در صورتي كه بقية واك[a]د چون نطبيعي را تشكيل نمي ده

 .هستند
     /əU/ة مركبواك-ج

تغييرات اين در واژه هاي زير .  پسين و بسته استي گرد تقريباً مركب داراي مشخصه هاةاين واك
  :را در زبان فارسي مشاهده مي كنيم
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  زبان انگليسي در زبان فارسي  /əU/ مركبةواك تغييرات آوايي ة دامن-11 جدول

  
 /əU/    > [a, u , o , e]  

 طبيعي را ةگرد مياني مي باشد كه باز هم يك طبقة پيشين غير واك [e]تنها واكه دراين تغييرات 
  . تشكيل نمي دهند

  تطابق هاي همخواني در واژه هاي قرضي-5-2

   را افزايي-5-2-1

 در  /r/كه از آنجايي.  همخواني مشاهده مي شود را افزايي استةيكي از فرآيندهايي كه در حوز
سوال مطرح مي شود كه  در تلفظ انگليسي حذف مي شود اين خوان پاياني و قبل از همپايان واژه

 تبديل /l/ن را به آن را درج مي كنند و حتي گاهي آزبانان اين صدا را مي شنوند و  چگونه فارسي
  .) در جدول زير4 ةشمار (مي كنند

  انگليسيةواژ  آوانگاري    تلفظ جنوبي  معني در جنوب ايران

  spoke  [spəUk]  <  [espak]   چرخ دوچرخهةپر

 sul] >  [səUl] soul  روح

 tomato [tə'ma:təU]  < [tema'te]  گوجه فرنگي

 potato [pə'teItəU]  < [peta'te]  سيب زميني

 gown  [gəUn]  <  [go van] لباس، دامن زنانه

 Coat [kəUt]  < [kut]  كت

 Let go [let gəU]  < [leggo] بگذار برود
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  در زبان فارسيرا افزايي  -12 جدول
تلفظ   معني در جنوب ايران  

  جنوبي

  انگليسيةواژ  يآوانگار  

 هاي زنبوري ة چراغ خميدةلول  1
  )برنيلي(

[bær nil]  >  [bЗ:nə]  burner 

  board  [bo:d]  <  [bord]  )برد(پهلوي كشتيرو يا   2

 rapport  [ra:po:t]  <  [laport]  )الپرت/راپرت(گزارش  3

 lantern [lænt З:n]  < [læntær]  )لنتر(چراغ آويزان  4

  

 شناسي طبيعي در واجاصل دوم  اساسه نظر مي رسد؛ اول اينكه بر ب حلهدر اين مورد دو را  
شناسي طبيعي اين  در واج.  تاثير مي گذارندپذيرندهبر توليد واژگان زبان  18فرايندهاي تضعيف

 در  /r/كه از آنجايي. ام درك در خالف جهت روي مي دهندفرايندها بر واحدهاي بيگانه در هنگ
 ةزبانان كشش واك ، فارسي در تلفظ انگليسي حذف مي شود پاياني و قبل از همخوانپايان واژه

  .مي پردازند  /r/قبل از آن را كشش جبراني تلقي كرده و برعكس عمل كرده و به درج همخوان 
ورد نظر  نوشتن واژه هاي مةسواد بودن و آگاهي از نحوه نظر مي رسد باكه براه حل دوم آن  
تلفظ   /r/راد بيسواد و مسن واژه ها را باكه اف اما از آنجايي. اشته باشد تاثير د»را افزايي«تواند در  مي
  . ذهني و روانشناختي داردةكنند به احتمال زياد اين امر جنب مي
  تبديل واكه به همخوان و بالعكس:  تغيير ويژگي هاي اصلي-5-2-2

  . يادي دارداين نوع تبديل از اين نظر كه تغيير در ويژگي هاي اصلي آواهاست اهميت ز
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  در زبان فارسيتغيير ويژگي هاي اصلي  -16 جدول
  انگليسيةواژ  آوانگاري    تلفظ جنوبي  معني در جنوب ايران  

 gown  [gəUn]  <  [go van] لباس، دامن زنانه  1

  tailet  [toIlit]  <  [to va leyt]  بيمارستان  2

 sel ve]  كشتي كندرو  3

meyl] 
>  [slo:meIl] Slow mail 

]n ypa   اپل، آناناسپاين  4

]lep 
>  [paIn pl] Pine apple 

 pistol  [pIstl]  <  [pi♣♣♣♣ tow] طپانچه، هفت تير  5

  
هستند مطالعات بسيار عميقي را كه چه عواملي در اين نوع تبديل ها دخيل بررسي اين  
. ت مركب به واكه و غلت تبديل شده اسة واك4 ة همخوان كناري و در شمار5 ةدر شمار. طلبد مي

  .  افزوده شده است /V/ موارد همخوان لبي دندانيةدر بقي
  كناري شدن-5-2-3

تبديل  [l] در موضع آغازين واژه به [r] در موضع پايان واژه و [m,n]در اين فرايند همخوانهاي 
  :شوند مي

  در زبان فارسيتبديل همخوانهاي رسا  -17 جدول
معني در جنوب   

  ايران

  انگليسيةواژ  آوانگاري    تلفظ جنوبي

سرپرست يكدسته   1
  در كشتي

[tan deyl]  >  [tændəm]  tandom  

 rapport  [ra:po:t]  <  [laport]  گزارش  2

 ballon [bəlu:n]  < [ba lul]  هواپيما  3
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 آغازين را به واج كناري [r]در كره اي .  در زبانهاي جهان شايع است[l] به [r]فرآيند تبديل   
 در »سوراخ«جاي ه  ب»سوالخ«ة  مي توان از واژ2 ةي عالوه بر شماردر زبان فارس. تبديل مي كنند

  .گفتار سريع و عاميانه نام برد
   ساخت هجايي-5-3

 هجا مجاز نيست دو ةكه خوشه هاي همخواني در زبان فارسي در موضع آغاز از آنجايي -5-3-1
  : استزبانان مشاهده شده در گفتار فارسي» اصل حفظ« جهت اعمال نوع رفتار واجي

   بين خوشهةدرج واك: الف
  در زبان فارسية بين خوشه درج واك -13 جدول

  انگليسيةواژ  آوانگاري    تلفظ جنوبي  معني در جنوب ايران  

  rumob[  >  [brum]  broom[  جاروي دسته بلند  1

  brass  [bras]  <  [bereys]  برنجي  2

  brake  [break]  <  [birik]  ترمز  3

  train  [treIn]  <  [terey]  قطار  4

 crane  [kreIn]  <  [keren]  جرثقيل  5

 Glass [glas]  < [gilas] گيالس، ليوان  6

طاليي زرد و   7
 درخشنده

[gilit] >  [gli:tə] glitter 

      
ه دو ن را بآ ،غاز خوشهآشروع شده باشد درج واكه در ,Sc Scc  اگر واژه با خوشة آغازين-ب

  :كند هجا تبديل مي
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  در زبان فارسيدر آغاز خوشه درج واكه  -14 جدول
تلفظ   معني در جنوب ايران  

  جنوبي

  انگليسيةواژ  آوانگاري  

  scrape  [skreIp]  <  [eskerab]   كشتيةزدايي از بدن زنگ  1

  spoke  [spəUk]  <  [espak]   چرخ دوچرخهةپر  2

  screw  [skru]  <  [eskoru]  پيچ  3

  spleen  [spli:n]  <  [ospol]  طحال  4

estembo]  آماده باش  5

y]  
>  [stændbaI]  standby 

  
  : زير استة است در داد  آغازين آمده/s/تنها واژه اي كه درج واكه در آن بعد از 

   
 Slow mail [slo:meIl]   [selvemeyl]  كشتي كندرو

  
   هسته افزايي -5-3-2

 واقع شوند  مي توانند مركز هجاm,n,l,r/ /در زبان انگليسي عالوه بر واكه ها، همخوانهاي رساي 
  : به جدول زير توجه كنيد.ولي در زبان فارسي تنها واكه ها امكان حضور در مركز هجا را دارند
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  در زبان فارسيهسته افزايي  -15 جدول
  انگليسيةواژ  آوانگاري    تلفظ جنوبي  معني در جنوب ايران  

 signal  [signl]  <  [sek neyl]  عالمت  1

  hospital  [hospitl]  <  [espital]  بيمارستان  2

 Beetle  [bi:tl]  <  [botol]  سوسك  3

 Kettle [ketl]  < [ket li]  كتري  4

 bottle [b^ tl]   [bot li]  بطري  5

 leppayn [ >  [paIn[  پاين اپل، آناناس  6

pl] 
Pine apple 

  
ي واكه افزاي: كار گرفته شده است ههمانگونه كه در جدول باال مشاهده مي شود دو راهكار حفظ ب

و در ) 5 و 4شماره هاي ( و واكه افزايي در پايان هجا ) 6و3و2شماره هاي ( بين دو همخوان 
  ).  1 ةشمار( يك مورد يك واكه و يك غلت افزوده شده است

  
  بندي  جمع-6

هاي واجي كه زبان فارسي بر واژه هاي قرضي اعمال مي كند، مورد بررسي  در اين مقاله مطابقت
 كه زبان فارسي محدوديتهاي واجي خود را چگونه بر واژه هاي بيگانه قرار گرفت و مشخص شد

 اعمال اصول مختلف ةاما بررسي نحو. اعمال مي كند و عامليت فعال و حاكم خود را رقم مي زند
كند  ا مطرح ميبررسي انجام شده سواالت بيشتري ر. واجي بر داده هاي زباني كار ساده اي نيست

ة وسيل هترين صدا ب چه واجي به عنوان نزديك: ، اينكهيار عميقي است بررسي هاي بسةكه شايست
تاثيري بر گزينش واجي دارند؟ گيرنده ادراك مي شود؟ و واجهاي مجاور چه  زبان قرض

هايي تقويتي و تضعيفي مشخص كند كه ة فرايندوسيل هشناسي طبيعي سعي كرده است كه ب واج
ي كنند و حتي صداهايي را كه در گفتار عادي زبان اهل زبان چگونه صداهاي بيگانه را درك م
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لويتها و و تشخيص اةمطالعات بيشتري در زمين. منبع حذف مي شوند بازيابي مي كنند
هاي واژگاني منبع بسيار خوبي براي  گيري  واجي زبان فارسي الزم است و قرضمحدوديتهاي

ان فارسي ساختهاي متفاوت كه زباما آنچه كه مشخص است اين. هستندلويتها وتشخيص اين ا
هايي  بررسي.  بر آنها تحميل نموده استقرضي را نپذيرفته و بسيار فعاالنه ساخت مرجح خود را

 رفتار واجي زبان در مقابله با ساختهاي بيگانه منبع بسيار مناسبي براي از اين نوع و مخصوصاً
نات ت كه زبان از تمام امكابررسي عميق تر نظام واجي زبان فارسي است چون در اين شرايط اس

  . برد سازي ساختهاي بيگانه بهره مي آشكار و پنهان خود براي بومي
  
  ها نوشت پي

1. Pidgin. 
2. Agentivity. 
3. Van Coetsem. 
4. Borrowing. 
5. Interference/ Imposition. 
6. RL Agentivity (recipient language Agentivity). 
7. SL Agentivity ( Source Language Agentivity)  

 جرثقيل، ةرانند: رفتگر، كرن باال: جاروباال: باال به معني دارنده، سرپرست در زمان قاجار در ايران رايج بود، مانند. 8
  .بزرگ زنان: باربر، خانم باال: سرپرست كنيزان، گاري باال: دده باال

9. Natural Phonology. 
10. Fortition. 
11. Lenition. 
12. Repair Strategy. 
13. The Preservation Principle. 
14. The Minimality Principle. 
15. The Precedence convention. 
16. The Threshhold Principle. 
17. Monophtongization. 
18. Lenition. 
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