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تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده درگفتار رسمی زبان نوشتاري 

 1*ترك زبانان تبریز

 بتول محمودي

مدرس دانشگاه ازاد ،کارشناس ارشد زبان شناسی  

  چکیده 

کشور ما را به  .زبان عنصر اصلی فرهنگ است و چند زبانگی دقیق ترین بازتاب چند فرهنگی است

زیرا که در درون مرزهاي سیاسی خود اقوام مختلفی را جاي داده  ، نه دانستاعتباري می توان چند زبا

که هر کدام از آنها همچنان که داراي فرهنگی کم و بیش خاص خوداند، داراي زبان خاص خود به عنوان 

اقوام مختلف، در عین حال که هر یک از مراحل تاریخ .یکی از عناصر فرهنگی خود نیز به شمار می روند

اعی خود را به شکل خاصی پیموده اند، هیچ وقت به حالت انزوا نزیسته اند بلکه در حال ارتباط با اجتم

لیل همین مسئله ارتباط اجتناب ناپذیر جوامع بشري، به تنهایی می تواند د .اقوام دیگر به سر برده اند

تأثیر زبان  تحت زمان،درگذر ناین ترتیب، زبا به .یکدیگر باشدآنان در هاي کافی براي تأثیر متقابل زبان

 به طوري که در سیر عادي و طبیعی خود حتی گیرد و دچار تحول و دگرگونی می شود، همسایه قرار می

معموالً با مجزا ساختن واژه ي مورد نظر را  گیري قرض منتها اثراین گردد، ناگزیر به قبول کلمات بیگانه می

 .تغییر آن براساس قوانین آوایی خود از بین می برد از وابستگی هاي دستوري زبان اصلی و تعدیل و

کلمه اي که به این شکل وارد زبان می شود با قواعد خاص تطبیق یافته و خللی در استقالل ، بنابراین

 .زبان وارد نمی سازد

بر اساس بررسی انجام یافته، زبان آذري نیز پس از قرض گیري واژه هاي فارسی به دالیل مختلف 

به روي واژه  تغییراتی را در سطح آوایی) ...اعتبار اجتماعی زبان قرض دهنده و ، الء فرهنگیپرکردن خ(

وارد کرده است که می توان آن را معلول فرآیندي دانست که طی آن، واژه هاي قرضی، خود را با ساخت 

 . آوایی زبان قرض گیرنده تطبیق می دهند و تلفیق الزم در آنها صورت می گیرد

 آن بوده تا قواعد واجی حاکم بر فرآیندهاي واجی که با عمل کردن تعدادي از آنهامقاله سعی بر در این

 ،واکه اي هماهنگی(این فرآیند ها  .آید کشف و معرفی شوند ها به دست می نمودهاي روساختی وام واژه

با قاعده هاي  )تقویت و تضعیف –فرآیند درج واکه  فرآیند مربوط به ساخت هجا، ، همگونی همخوان ها

از توصیف تغییرات حاصله در مشخصه هاي واجی و گاهی با استفاده از متغییر هاي  مختلف، با استفاده

α  وß و قواعد گشتاري بیان شده اند . 

  مقدمه- 1

 شوند همانند واژة میان قرض گیرنده وارد زبکه از زبان قرض دهنده  هایی واژه ،ات انجام شدهطبق مطالع

رایش غالب به گ ،رکی همزبان تدر مورد  .س نظام آوایی زبان قرض گیرنده تلفظ می شوندبومی و براسا

اکثر واژه  ،ود آشنایی به زبان فارسیترکی و فارسی با وج گویندگان دو زبانۀ .همین صورت می باشد

ي در این صورت واژه ها ـهککنند و قواعد واجی زبان ترکی تلفظ می هـاي قرضی را براساس ویژگی ها

                                            
را مورد بررسی قرار دادند و پیشنهادهاي ارزنده اي  دکتر یداهللا پرمون دست نوشته مقاله حاضر ياستاد عزیزم جناب اقا *

  . براي اصالح آن ارائه نمودند  بدیهی است هر گونه نقصی در مقاله به عهده نگارنده است
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زبان ترکی  .تا با نظام آوایی زبان ترکی منطبق شوندشوند  ـارسی دستخوش تغییر و تبدیل میقرضی ف

ز زبان به قرض گیري ا) ...و پر کردن خالء فرهنگی ، پرستیژ(به دالیل مختلف  ،بــا وجود داشتن معادل

وجود تغییر در واژه  ،راینبناب .مـی زند و تغییر تلفظی الزم را در آن به وجود می آوردهاي دیگر دست 

خواهد شد برخی  البته همان طور که مشاهده .شاهدي است بـــراي تغییرات واژگان قدیمی ،هاي جدید

از واژه ها با وجود تغییر تلفظی کامالً با نظام آوایی زبـان ترکی انطباق نیافته اند و رنگ غیر بومی خود را 

تغییرات تلفظی واژه هاي  )در صورت وجــــود تغییر ــات( اکنون تالش مـی شود .از دست نداده اند

کشف و نشان داده  ،از دیدگاه زبان شناسی و واج شناسی زایشی ،فارسی در زبان ترکی در جهت واجی

استفاده از مشخصه قواعد با  ،تعیین فرآیندهاي رخ داده در وامواژه هـا ،بــراي نیل به این مهم .شوند

الزم به  .واج شناسی زایشی صورت بندي شده اند ةبه شیو )1968 (ی و هلهچـامسک هاي تمایز دهندة

دو  ،ها و اطمینان از قرضی بودن آنها در زبان ترکی ت کــه براي تشخیص ریشه و تاریخچۀ واژهذکر اس

فرهنگ بهزاد  (و دو فرهنگ لغت ترکی آذري )فرهنگ عمید و فرهنگ معین (فـــرهنگ لغت فارسی

 .اندمورد استناد واقع شده  )ل هاديبهزادي و اسماعی

یرات اوایی وام واژه ها جهت دستیابی به نتایج دقیق تر در تجزیه یپیش از بررسی تغ ،در ابتدا

و ویژگی هاي آوایی زبان )واکه و همخوان  (ذکر نکاتی پیرامون واحدهاي آوایی ،تحلیل داده ها

  .ترکی آذري ضروري می باشد

 

 رکی آذري ت هاي افراشتۀهمخوان 1- 1

به طور مفصل به بررسی نظام آوایی  ،کارشناسی ارشد خود که در پایان نامۀ) 1371( حسابگر 

پرداخته براي کلیت دادن به نظام واجـی زبان ترکی و ایجاد  )گویش غیر رسمی(زبان ترکی 

ـوان واج مربوط به همخ 21واج تقلیل داده است که 30تعـداد واج ها را به  ،سادگی در این نظام

ادعا می کندکـه این واج ها  [Ɣ] و [g ] او در مورد واج هاي .واج مربوط به واکه ها است 9ها و 

  . می باشند و نحوه قرارگرفتن آنها را در توزیع تکمیلی نشان داده است [G] متعلق به واج انتزاعی

  

  /Ɣ/ویژگی توزیعی

1- /Ɣ/ در موضع آغازي به هیچ وجه ظاهر نمی شود.  

2  - /Ɣ/ خفه می کند .در میان دو واکه ظاهر می شود  /boƔαr/،   عقل  /αƔil/   

3  - /Ɣ/ بخار می کند   .در پایان هجا و قبل از همخوان واقع می شود/buƔlαr/   

4  - /Ɣ/ در موضع پایانی و نیز در مواقعی که یک هجایی اند ظاهر می شود و در واژه هاي چند 

  /αrɨX/   الغر       /boƔ/کن  خفه   .تبدیل می شود  /X/هجایی به واج

 

 /g/ ویژگی توزیعی

 1 -/g /قبله.                در ابتداي واژه ظاهر می شود /giblæ/   ظرف /gαb/  

2-/ g/ در ابتداي هجا بعد از همخوان واقع می شود.   
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3- /g/ گرفته   .به هیچ وجه در پایان واژه ظاهر نمی شود /tutgun/  

   
در نظر گرفته است و معتقد  ]Ɣ و g[ساختی ان واج انتزاعی و زیرعنو به را /G/ واج حسابگر

یک همخوان نرمکامی است که نسبت به انسدادي و سایشی  نشان دهندة /G/ است که نشانه

در  /G/ ظاهراً در توزیع تکمیلی اند و /ɟ/و /G/ او بر این باور است که گرچه .خنثی است ،بودن

جفت هاي شود اما وجود  ن ظاهر مییواکه هاي پیش در محیط /ɟ/ محیط واکه هاي پسین و

 ،معناي جرقه آتش به /gor/ ترکی و واژة قبر و گور به معناي /ɟor/ قرضی کمینه اي مانند واژة

اگرچه تقابل واجی فقط در موضع  ،مانع از این است که آن دو متعلق به یک واج شناخته شوند

مواضع دیگر نمی توان جفت هاي کمینه پیدا  آغازي و در چند مـورد محدود وجود دارد و در

 و یک ویژگی عمومی در تـرکی است ،پیشین بودن هماهنگی پسین و که او معتقد است .کرد

  .می شود /ɟ/وG/ /تکمیلی در میان واج هاي مستقلی مانند  توزیع نوعی باعث گاهی ،همین 

ه نحوه توزیع آن در واژه و یا ا توجه بب  /X/نیز معتقد است که واج /X/ حسابگر در مورد واج

   :مانند .میانی و پایانی ظاهر می شود ، موضع آغازي 3و در هر واج مستقلی است ،هجا

  

  /bαX/  نگاه کن    Xurmα// خرما  /Xαlα/خاله    /n Xα/خان 

  

  و واجگونه اي از آن در پایان واژه هاي چند هجایی ظاهر می شود که متعلق به واج زیر ساختی

 /g / مانند است:    

  

                 /gulαƔim/ گوشم       /gulαX/ گوش

  

را از لیست واج هاي ترکی آذري حذف کرده و  /k/و  /ž/ ،/ʔ/ چنین واج هاي )1371( حسابگر

در  ž / /به طوري که واج ،معتقد است که این واج ها متعلق به نظام واجی ترکی آذري نیستند

ظاهـر شده و در تعداد اندکی از واژه هاي قرضی ] ǰ[ونه اي از واژه هاي بومی فقط به عنوان واجگ

آنها  در /ž/یا جزء گروهی محسوب کردکه نیز دیده می شود که می توان از آنها صرف نظر کرد

در واژه  /G/ ۀرفت گونه واکهواج عنوان نیزگاهی به /k/ واج .گونه ظاهر شده است به عنوان واج

 به عنوان آن را می توان در واژه هاي قرضی به کار می رود که هاي بومی ترکی آذري و به ندرت

ویش غیر رسمی و به نیز به دلیل عدم حضور در گ /ʔ/ واج .به حساب آورد /G/واجگونه اي از

ن پژوهش که در ای .جزء واج هاي ترکی آذري محسوب نمی شود ،دلیل عدم ایجاد تمایز معنایی

نگارنده در  ، واکه در نظر گرفته شده است 9همخوان و  22براي نظام آوایی زبان ترکی آذري 

 فاقد همخوان انسدادي ،به طوري که ترکی ، همسو با حسابگر است /ʔ/و /k/ مورد واج هاي

هنگام  ،واژه هاي قرضی فارسی در ترکی ،بنابراین .میانی و پایانی است ،آغازي /ʔ/ اکناییچ
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  :مانند ،ادا می شوند بدون این همخوان ،تلفظ

  

/sαʔæt/  → [sααt]     /ʔe ǰtemαʔ/ →[iǰtimα] 
 

این بدین معناست  .مشاهده می شود /c/ همیشه در مجاورت واکه هاي پیشین و پسین »که« و

   .کاربرد ندارد  /k/که در ترکی آذري

  

  /cαr/       کار    ،/cαŠ/  کاش

  

 ر بیشتر از کلمات قرضیدا )ژ( ان ترکی وجود نداشته و کلماتبگرچه در نظام آوایی ز  /ž/ولی

راج زیر براي بررسی و استخ ،جزء واژه هاي زبان ترکی می باشند و بنابراین ،ولی امروزه اند

جزء واج هاي زبان ترکی محسوب می اند  /ž/ساخت واژه هاي قرضی که در اصل داراي همخوان

 اي که در آنها واج باید گفت چند واژه /g/ و /ɟ/ ،/Ɣ/ اما در مورد همخوان هاي افراشته .شوند

/ɟ/  زیرا  ،در زبان ترکی آذري است با واکه هاي پسین ظاهر می شود از موارد استثناء/ɟ/ 

باشدکه تنها در محیط  می /g/ ۀداراي واجگون /ɟ/ نیزو  شود می رهاي پیشین ظاه همیشه با واکه

، اره داشتهنیز اش )1371( همان طورکه حسابگر ،از طرفی .ه هاي پسین واقع می شودواک

  αjrɨ//میانی ، )دروغ /jαlαn/ ( در هر سه موضع آغازي مانند j /)j/واجگونه اي از واج مستقل 

می باشد که در مواضع  /ɟ/ متعلق به واج ).می شود ظاهر )داد و فریاد/hαrαj/(  و پایان )جدا(

   . پایانی و میانی واژه ظاهر می شود

 
 bæɟ/→[bæj]/           قاآ          /ǰijær[→ / ǰiɟær[ جگر

 

  .می باشد  /ɟ/  شامل واجگونه هاي /ɟ/صورت زیر ساختی  ، بنابراین

                  

       [ɟ] [g] [j]   
 

می باشد و  رو ساخت در ]g[ واجگونۀ داراي ي آذر در ترکی  /Ɣ/ سایشی  کامی  نرم همخوان نیز و

می  /Ɣ/هاي  نیز شامل واجگونه /g/ اجو .ظاهر می شود ]g[ ظاهر نمی شود /Ɣ/که  یدر مواقع

              . باشد

                        [g] [Ɣ] [x]  
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اشد که در می ب /Ɣ/ واج  به متعلق /x/ از واج واجگونه اي ، پیش از این اشاره شد همانطور که 

در زیر  /Ɣ/ کامی در اینجا از همخوان سایشی نرم .پایان واژه هاي چند هجایی ظاهر می شود

 نحوة .همخوان انسدادي مالزي استو  /q/ صورت بی واك /G /زیرا ،ساخت استفاده شده

 :بر اساس دو معیار زیر می باشد ، در زیر ساخت  /Ɣ/و /ɟ/انتخاب 

  : (distribution)توزیع -1

 . که توزیع متنوع تري دارد صورت زیر ساختی است آن ،a و b  از دو صداي

 : ( phonetic plausibility )آوایی  پذیرفتگی-2

 ، اس محیطی که در آن قرار گرفتهموردي صورت روساختی است که بر اس ، aو  b  از دو صداي

شده  گرفتهصورت زیرساختی بر  (UR ) به لحاظ آوایی از و قاعده مند پذیرفته طبق یک رابطۀ

  .رسیم می زیر نهگادو  بر اساس معیار توزیع  /ɟ/و /Ɣ/ واجهاي مورد در .باشد

                       /g/    ~  /ɟ/ 
 

                    
                    
                             -
                     

 
          
    

  
     /ɟæl/  بیا  //ræɟbærɟ   رگبرگ    /ɟir/   شووارد    /ɟet/   برو

/gαl/ بمان   gor//تش آجرقه     //ɟyduc   پاسبان    /lezɟi/   لزگی

   /gαrdαŠ/برادر      /guppulti/   غرش 

  

                       /g /   ~     /Ɣ/          
                       

  
-  V #     - v  

      )$  C(     
  

  

   /lƔɨ α/ عقل  /gαrα/ سیاه    /gɨl/مو    /gɨŠgɨrɨΧ/ قشقرق

هاي  تبدیل شدنش قبل از واکه زیرا، باشد /ɟ/ ساختیباید صورت رو ]g[ اساس معیار دوم نیز رب

توجیه پذیر ، الت بر عکس آنهمخوان پسین است و حزیرا خود آن نیز ، منطقی است ،پسین

باید صورت ] g[ همچنین .پیشین نمی شودهمخوان  ایگاه پایانی و قبل ازجدر  ]g[ زیرا، نیست

o
α
u 

y
c
#
Ø
i
e
æ 

V 
 $C   
#  
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زیرا همخوان ها به طور کلی در جایگاه آغاز واژه و در موضع آغاز هجا پس  ،باشد /Ɣ/ ساختیرو

ت نیز در این دو موضع تقوی] g[همخوان  ،راینبناب .شمول فرآیند تقویت می شوندم ،از همخوانی

رچه در برخی از زبان ها مشمول اگ] g[ زیرا ،پذیر استمی شود و حالت عکس آن توجیه نا

 ،دهانی است که تضعیف نمی شود واکدار غیر پیوستۀ ولی تنها همخوان ،فرآیند تضعیف شده

  .)1975( هایمن .ر ضعیف تر از تولیدهاي پیشین تر به نظر می رسندبسیا ،چون تولید نرم کامی

 
/Ɣ/ → [g] (C$)     -   /ɟ/ → [g]     - پسین واکه+   

 #  
                      

با واکه هاي پیشین همراه است نیز قابل توجیه /g/ ود واژه هاي قرضی که در آنها وج ،بنابراین

، شود ظاهرمی /g/در آغاز واژه ظاهر نمی شود و به جاي آن /Ɣ/ زیرا که در زبان ترکی ، است

ور کامل که به ط ،واژه هاي قرضی را شامل می شود ،واکه هاي پیشینهمراه با  /g/ ترتیب این به

    .با ساخت آوایی و واجی زبان ترکی آذري مطابقت نکرده و به آن بی قاعدگی تلفظی گویند

  

    /gælb/ قلب      /gimæt/ قیمت    /giblæ/ قبله

 

 ،را در نظام آوایی دارد بنابراین/Ɣ/ الزم به توضیح است که از آنجایی که زبان ترکی آذري تنها 

که  .نرم کامی تبدیل می شود ، سایشی /Ɣ/ در ترکی به ،هاي انسدادي مالزي فارسی/q/ تمام

 . ردالبته محدودیت هایی از نوع ذکر شده در کاربرد آن در مواضع مختلف وجود دا

 
 واکه هاي ترکی آذري  2- 1

 :گروه تقسیم کرده است 3واکه هاي زبان ترکی را به  )1344(فرزانه 

می   /i, ɨ, y, u/افراشته و واکه هاي بسته یا/ e,α,æ,o,ø/ افتاده گروه اول شامل واکه هاي بازیا

 سخت یا  پسین ه هايو واک/e , ø , i , æ, y/  نرم گروه دوم شامل واکه هاي پیشین یا.باشد

/α , o , u  , i / گروه سوم شامل واکه هاي گرد .می باشد /o , ø , u , y / واکه هاي گسترده 

//e, ɨ, æ, α, i واکه  .د است که کشش واکه در ترکی وجود ندارداو هم چنین معتق .می باشد

ود را از کشش خ ،رکیکه اکثراً در زبان تط در کلمـات قرضی به چشم می خوردهاي کشیده فق

جدول واکه ها و  ،به این ترتیب.دست داده و از نظر آوایی با نظام آوایی ترکی تلفیق می شوند

    .همخوان ها در زبان ترکی به صورت زیر می باشد

  

  

  



 
 
 
 .تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده در. .

٧ 
 

 فهرست نشانه هاي آوایی زبان ترکی آذري

 

 مثال

/p α j/ 

 معنی کلمه

 «سهم»

 نشانه هاي اصلی

انفجاري، بی واك ، دولبی     

فرعی نشانه  

 پ

ها همخوان  

p 

/boš/ «ب دولبی، انفجاري، واکدار «خالی b 

/tær/ «ط-ت دندانی، انفجاري، بی واك «عرق t 

/dil/ «د دندانی، انفجاري، واکدار «زبان d 

/c αl/ «ك پیش کامی، انفجاري،بی واك «کال c 

/ɟ ør/ «گ پیش کامی، انفجاري، واکدار «ببین ɟ 

/d α Ɣ/ «سایشی، واکدارمالزي،  «کوه  Ɣ غ-ق 

/syt/ «ث-ص-س سایشی، بی واك ،  لثوي   «شیر s 

/j αzi/ «واکدار ، لثوي، سایشی «نوشته  z ض-ظ-ز-ذ 

/t α niš/ «ش  کامی، سایشی، بی واك-لثوي   «آشنا š 

i žd αh α «ژ  کامی، سایشی، واکدار- لثوي  «اژدها ž 

/zæfær/ «ف لب ودندانی، سایشی، بی واك «ظفر f 

/v αrli/ «و لب ودندانی، سایشی، واکدار «ثروتمند v 

/ox/ «خ مالزي، سایشی، بی واك «تیر x 

/hαrα/ «هـ ح چاکنایی، سایشی، بی واك «کجا h 

/čox/ «کامی «زیاد - ، لثوي  سایشی،بی واك -انفجاري    č چ 

/α ǰi/ «ج  کامی-لثوي، سایشی، واکدار - انفجاري «تلخ ǰ 

/αri Ɣ/ « رالغ  r ر لثوي، لرزشی، واکدار «

/j αrdim/ «م دولبی، خیشومی، واکدار «کمک M 

/on/ «ن لثوي،خیشومی، واکدار «ده n 

/lyt/ «ل لثوي،روان، واکدار «لخت l 

/jasti/ «ي کامی، غلتی،واکدار «پهن j 

 
 
 

 فهرست نشانه هاي آوایی زبان ترکی آذري

 

 واکه ها حرفی نشانه نشانه اصلی معنی کلمه  مثال

/isti/ «ایـ پیشین، بسته،گسترده گرما I 

/ev/ «ئ پیشین متوسط،گسترده «خانه E 

/æl/ «ا پیشن، باز، گسترده «دست  َ Æ 

/yz/ «وا پیشین، بسته، گرد «چهره  Y 

/øpuš/ «متوسط، گرد، پیشین «بوسه  Ø اؤ 

/gɨš/ «ئا پسین، بسته، گسترده «زمستان  ɨ 

/α t/ «گستردهپسین، باز «اسب ،  Α آ 

/ušαƔ/ «او ُ پسین، بسته، گرد «بچه U 

/æ lov/ «پسین، متوسط، گرد «شعله او O 

 



 
 
 

 شناسی مجلۀ زبان و زبان

 ٨

  هاي ترکی آذري هاي تمایز دهنده واکه جدول مشخصه

α æ o ø e u y ɨ i  

 هجایی + + + + + + + + +

 همخوانی - - - - - - - - -

 افراشته + + + + - - - - -

 افتاده - - - - - - - + +

 پسین - + - + -  + - +

 گرد - - + + - + + - -

  

  جدول واجهاي همخوانی زبان ترکی آذري

  دولبی ودندانی لب دندانی کامی لثوي لثوي کامی پیش مالزي چاکنایی

  C   t  p واك انسدادي بی 

  ɟ   d  b انسدادي واکدار 

h x  s š  f   واك بی سایشی 

 Ɣ  z ž  v  واکدار شیسای 

    č     واك سایشی بی انسدادي 

    ǰ    انسدادي سایشی واکدار 

   n    m خیشومی 

   r   l     روان 

  j      غلت 

 
 

  نمودار واکه هاي فارسی

        

  پیشین         پسین

u      iبسته  

o          e   متوسط    

  

α    æباز  

  

  نمودار واکه هاي تر کی اذري

  

  ینپیش ɨ    y    پسین

u      iبسته  

 o      ø    e   متوسط    

  

α    æباز  

  



 
 
 
 .تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده در. .
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  1371سابگرح با استناد از(1975یی الري هایمن واآذري به اقتباس از نظام آهاي ترکی  هاي تمایزدهنده همخوان جدول مشخصه

  

قواعد واجی حاکم بر فرایندهاي واجی براي دستیابی به نمودارهاي روساختی -2

 :اژه هاوامو

الزم به ذکر است که این فرآیندها با استفاده از توصیف تغییرات حاصله در مشخصه هاي واجی و 

ل ییکـی از وسـا   β و α نشـانه گـذاري بـا    زیرا ،اند بیان شده β و α گاهی با استفاده از متغیرهاي

در کـه واکـه هـا     ایـن اسـت   ،زیرا یک حشو عمومی در زبان ترکی ،جویی در مشخصه است صرفه

امکـان ادغـام    ،با اسـتفاده از ایـن متغیرهـاي واجـی     ،پسین و گرد بودن هماهنگی دارند بنابراین

ت بیانگر آن اسـ  β و α در اینجا نیز نشانه .چندین قاعده و مشخصه را در یکدیگر فرآهم می آورد

بسته به ارزش مثبت و منفی مشخصه هاي مذکور در واکه ، که مشخصه هاي پسین گرد در واکه

واکه نیـز   ، ارزش منفی داشته باشد و یا برعکس β ارزش مثبت αچنانچه  .قبل و بعد از آن است

  . )1371( حسابگر .همان ارزش ها را خواهد داشت

 

  فرایند هماهنگی واکه اي 2-1
پـاره اي از   ،در هجـاي مجـاور قـرار دارد    دیگر کـه  یک واکه تحت تاثیر واکۀ، در این نوع فرایند 

مجـاور را بـه خـود           دهد و به جاي آنها یـا مختصـات واکـۀ   مختصات آوایی خود را از دست می 

  . می گیرد و یا مختصاتی نزدیک به آنچه در هجاي مجاور وجود دارد حاصل می کند

  

  b p f v m t d n l r  č  ǰ s z  Š ž  j  c 
 
ɟ x  h Ɣ 

  -  -  - -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -   -  -  -  -  - هجایی

 +  همخوان
 
+ +  +  +  

 
+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + -  +  

 
+ +  +  +  

  -  -  - -  - +  - -  -   -  -  -  +  +  +  -  -  +  -  -  - -  رسا

  -  -  - - -   - -  -  -  -  -  -  -  - +  -  - +  -  -  - -  خیشومی

 +  -  +  +  + +  + +  -   -  +  +  - -  -  -   -  -  - -   -  - افراشته

  + -  +  - -   -   - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  پسین

 -  +  -  - -   - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  افتاده

 -  -  -  - -  -  - -  + +  -  - +  +  +  +  +  +  +  +  +   + قدامی

 -   -  -   - -  + +  +  +  +  +  +  +  +  +  + -  -   -  -  - تیغه اي

 +   - - + -  +  + -  +   - +  - +  +   +  +  -  +  +  - -  +  واك

 +  +  +  - -   + + +  +  +  -   - +  + -  -  -  -  +  + -  -  پیوسته

 -  -   - - -  -  - -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  -  کناري

 -  -  -  - -  -  + +  +  +   + +  -  -  -  -  -  -  + +  -  -  تیز

رهش 

 -  -  - -  -   - + +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تدریجی

- 

 - -   - 



 
 
 

 شناسی مجلۀ زبان و زبان

 ١٠

  هماهنگی واکه هاي ریشه2-1-1

داده  ،در اینجا .شخصه هاي گرد و پسین مربوط می شودهماهنگی واکه ها در ترکی آذري به م

  :ر واکه به شش گروه تقسیم شده اندها بر اساس نوع تغیی
 
 
 (C)     (C)C 
  
 
 

/u,o/→[ ɨ]                                                              /e,i /→[ ɨ] 
/bαku/→[bαcɨ]             باکو                                   /nαŠi /→[nαŠɨ]     ناشی 

/ʔαbru/→[αbr ɨ]            ابرو                                   /Šαter/→[Šαtɨr] شاتر 

/kαhu/→[cαh ɨ]             کاهو                                 /lαzem/→[lαzɨm] الزم 

/zαʔu/→[zαh ɨ]              زائو                                  /kαŠef/→[cαŠɨf] کاشف 

 
/e,æ/→[α] /u/→[i] 

/pαcαt/→[pαcαt]                              پاکت            /Šærur/→[Šærir]            شرور 

/sαʔæt/→[sααt]                          ساعت /tænur/→[tænir],[tændir] تنور 

/jonǰe/→[jonǰα] ه  یونج  /ʔæmu/→[æmi] عمو 

/rαhæt/→[rαhαt]             راحت               /sæmænu/→[sæmæni]      سمنو                        

      
/α/→[æ] 

/pæjαmbær/→[pæjæmbær]                                   پیامبر  

/mirzα/→[mirzæ]                                میرزا     

 
 

          C         α پسین  

              #              β  گرد             C                  )C    (  

 
      /æ/→[α]  

/ʔæZαn/→[αzαn]                           اذان 

/bæhαne/→[bαhαnα]                    بهانه   

/næmαz/→[nαmαz]                       نماز 

/zæmαn/→[zαmαn]                     زمان 

 

همیشه این هجاي آغاز کلمه نیست که از لحاظ هماهنگی واکه ها ساختمان واژه را تحت تاثیر قرار        

هجاي اول تاثیر  کلمات دخیل واکۀ هجاي دوم بر واکۀ در به خصوص ، می دهد بلکه در بعضی از کلمات

شاید  .دلیل چنین تغییري کامالً مشخص نیست. تنظیم می کندگذار بوده و دیگر واکه هاي کلمه را 

دخیل در نقش آفرینی قاعدة دوم به  ، عوامل لهجه در مناطق مختلفی که به ترکی صحبت  می  شود

   . اول باشد  جاي قاعدة

 

  
 

هجایی+    αپسین  

β گرد 

 α پسین  

   βگرد  

C 
# 

هجایی+  α پسن 

β گرد  



 
 
 
 .تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده در. .

١١ 
 

    هماهنگی واکه هاي پسوند با واکه هاي ریشه 2- 2-1

        #   C  +  C  

  

    /bαqče/→[bαƔčα] ,[bαXčα] باغچه 

   /tαqče/→[tαƔčα],[tαXčα] چهقاط  

   /qončα/→[ g ončα] غنچه 

  

 فرایند همگونی همخوانها 2-2

پاره اي از مختصات  ، گاهی یک همخوان در همنشینی با همخوان دیگري ، در این نوع فرایند

 .د می پذیردمختصات آوایی همخوان مجاور را به خو ،هد و به جاي آند دست میخود را از آوایی

به دو نوع  ، به دو نوع کامل و ناقص و از جهت سوي آن ، این فرایند از جهت میزان شباهت

  .پیشرو و پسرو تقسیم می شود

  

  همگونی کامل پسرو

    

 
 +  
 
 

/bædtær/→[bættær],[bætær] بدتر 

 

 
 
 
 
 
 

 

/tænbæl/→[tæ mbæl] تنبل 

/ʔænbαr/→[αmbαr] انبار  

 

 

 

 

  )خوشه هاي همخوانی ( فرایند مربوط به ساخت هجا 2-3

هجایی+  پسین   α  

گرد  β 

پسین   α 

دگر  β  

  همخوانی+ 

  پیوسته  - 

  خیشومی  - 

  واك+ 

  تیغه اي+ 

  همخوانی+ 

  پیوسته  - 

  خیشومی - 

  واك -  

  تیغه اي+ 

  همخوانی+ 

  پیوسته -  

  خیشومی - 

  واك - 

  تیغه اي+ 

  همخوانی+ 

  خیشومی+ 

 تیغه اي+ 

  همخوانی+ 

  خیشومی+ 

  تیغه اي  - 

  قدامی+ 

  همخوانی+ 

  خیشومی  - 

  قدامی+ 

 تیغه اي - 



 
 
 

 شناسی مجلۀ زبان و زبان

 ١٢

 حذف همخوان انسدادي چاکنایی1- 2-3

فرایند حذف را چنین می توان تعریف کرد که هر گاه در ترکیب آواها با هم نوعی ، به طور کلی

همنشینی بین واحدهاي زنجیري به وجود آید که یا خالف نظام آوایی زبان باشد و یا بر اساس 

گفتار  یک واحد آوایی از زنجیرة ،براي رفع این اشکال، ثقیل به نظر برسد ،یی زبانطبیعت آوا

عربی  در کلمات واردة ،باید گفت] ʔ[در مورد حذف همخوان انسدادي چاکنایی  .حذف می شود

  .تلفظ نمی شود )ع( در تداول ترکی آذري ،است )ع( که واج آخر آن

  

ʔebdαʔ/→[ibdα]/  ابداع ʔeǰtemαʔ/→[iǰtimα]/  اجتماع

  
  dæfʔ/→[dæf]/  دفع ʔemlαʔ/→[imlα]/  امال

 

افتاده تغییر دیگري نیز در مثال هاي فوق روي داده و  +الزم به ذکر است که عالوه بر حذف همخوان 

   . آن  افراشتگی واکه هاي هجاي اول می باشد

 

 با استفاده گشتار ماقبل آن جبرانی واکۀحذف همخوان چاکنایی وکشش  2- 2-3

consonant elision and compensatory lengthening vowel  
ران فقدان همان طور که از نامش پیداست مشتمل است بر حذف همخوان خاص و جب ،این نوع فرایند

   . به این دلیل که اهل زبان تمایل دارند طول واژه ها را هنگام تلفظ حفظ کنند آن با کشیده شدن واکه

  

SD              V                                                C 
 

 
SI              1                     2                     3 
 
 
SC                                    Ø                
                         

   
 moʔtæbær/→[mø:tæbær]/  معتبر mohtæŠæm/→[mø:tæŠæm]/  محتشم

 qælʔe/→[gα:lα]/  قلعه dæʔvα/→[dα:vα]/  دعوا

 moʔælem/→[mæ:lim]/  معلم sænʔæt/→[sænæ:t]/  صنعت

 

  حذف همخوان سایشی 3- 2-3

همخوان سایشی در برخی از واژه هاي دخیل در موضوع قبل از همخوان انسدادي حذف می 

در روساخت   ، شهگاهی عمل نکرده و به صورت خو myftæمفت :شوند و در بسیاري آنها مانند

  .ماندباقی می 

 

  خوانیهم+

 افتاده -  

  کشش+ 



 
 
 
 .تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده در. .

١٣ 
 

 Ø V 
 

  

  

  

 loxt/→[lyt]/  لخت ǰoft/→[ǰyt]/  جفت

  

 حذف همخوان انسدادي 4- 2-3

   . همخوان انسدادي در پایان واژه یا در موضع پیش از همخوان حذف می شود

 
 

 
 
 

 
 

bαng/→[bαn]/  بانگ morvαrid/→[mirvαɨ]/  مروارید

  
zerænɟ/→[ziræc]/  زرنگ qæŠænɟ/→[gæŠæc]/  قشنگ

     

 در موضع بین همخوان  /j/حذف غلت 5- 2-3

هاي  لذا در برخی از واژه ،توالی دو همخوان بدون واکه ممکن نیست ،آذري ترکی در از آنجاکه

یا یکی از آنها حذف می شود یا اینکه واکه اي  ،هرگاه دو همخوان پشت سر هم بیایند ،دخیل

  . بین دو همخوان ظاهر می شود

  

                                 Ø                 C                                                                                     
    

  

  sejl/→[sel]/         سیل   

 cejf/→[cef]/ کیف 

  ŠejX/→[ŠeX]/ شیخ 

 

 حذف واکه 6- 2-3

هجاي آخر  ، واکه تکیه دار در ترکی .تکیه دار حذف می شود ي نزدیک واکه ي واکه ، در ترکی

   .کلمه است

  #  CV  CVC  Ø    
  

  همخوانی+ 

  پیوسته+ 

  رسا - 

  

  همخوانی+ 

  پیوسته - 

  خیشومی - 

 قدامی+ 

  همخوانی+ 

  پیوسته - 

  رهش تدریجی - 

 واك+ 

  همخوانی +

  

 Ø 

C 
# 

  همخوانی - 

  هجایی - 

  پسین - 

 گرد - 

 هجایی+ 



 
 
 

 شناسی مجلۀ زبان و زبان

 ١٤

 golule/→[ɟyllæ]/  گلوله koluče/→[cylčα]/  کلوچه

 fαjede/→[fαjdα]/  فایده ʔαjene/→[αjnα]/  اینه

 tαjefe/→[tαjfα]/  طایفه

 

 فرزانه .حذف یک آواست نشانۀ ) تشدید(همخوان مکرر ، باید گفت در ترکی  )گلوله( با توجه به مثال

دو هجاي  از ،فاقد تکیه می داند و معتقد است را هجا یا هجاهاي وسط کلمه در ترکی آذري )1344(

منتقل می  روي  هجاي اولامر و خطاب که تکیه  مواردي مانند حالت از غیر به نیز کلمه  اول آخر و

تغییر  تکیه با افزودن پسوندها به ریشه  بته محلکه ال کلمه قرار دارد به روي هجاي آخر )هتکی( .شود

زبان ترکی  نیز در مورد تکیه در )1371( حسابگر .کرده است و به روي آخرین پسوند واژه قرار می گیرد

بر این اعتقاد است که چون ترکی یک زبان پیوندي است باید واحد تکیه به روي تکواژ واقع شود و در هر 

  . پایانی قرار دارد تکواژ نیز تکیه روي هجاي

  

 فرایند درج واکه 4 -2

 همخوان پایانی دو همخوان در خوشۀ میانجی بین واکۀ  –درج واکه  1- 2-4

اغلب شکسته و ، دو همخوانی پایانی  از زبان فارسی خوشۀ  cvccهجایی با ساخت هاي قرضی تک در واژه

دو همخوان پشت  ، وارده که در اصلکلمات   ،به طور کلی .بدل می شود cv-cvcساخت هجایی واژه به 

و به تبعیت از قواعد زبان .واکه اضافه می شود ، بین دو همخوان ، سر هم دارند در تداول آذربایجانی

 افتاده و همخوان آغازي خوشۀ+نخستین هرگاه واکۀ .تلفظ کلمه دگرگونی مناسب می یابد ، میزبان

  . میان دو همخوان افزوده می شودافتاده به +  واکۀ ، افتاده باشد+همخوانی نیز 

  

  همخوانی+    

  C   +افتاده Ø 
                                        

 
/zæhr/→[zæhær] زهر 

/Šæhr/→[Šæhær] شهر  

 

 /i/میانجی  درج واکۀ 2- 2-4

خوان بین دو همما i// باشد واکۀ /æ/یا e/ /هجاي اول  هرگاه واکۀ cvccدر واژه ها با ساخت هجاي 

نوعی  ،میان دو همخوان پایانی //iپس از درج  ،باید گفت /e/ در مورد واژه هایی با واکۀ .افزوده می شود

 افراشتۀ - ، افتاده -  ه مشخص است اکثراً واکۀطوري کبه  .هماهنگی واکه اي نیز بین آنها رخ می دهد

  . راشته تبدیل می شوداف+هجاي اول به 

 
  
Ø C C 
 
 

  هجایی+ 

  افراشته +

  پسین  - 

  هجایی+ 

  پسین - 

  افراشته - 

  گرد - 

  هجایی+ 

  افتاده+ 

 پسین - 

  همخوانی+ 

  افتاده+ 

 پسین - 



 
 
 
 .تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده در. .

١٥ 
 

   
 
 

 sætr/→[sætir]/  سطر fekr/→[ficir]/  فکر

 qædr/→[gædir]/  قدر qætl/→[gætil]/  قتل

 ʔæql/→[æƔil]/  عقل sæbr/→[sæbir]/  صبر

čætr/→[čætir]/  چتر tefl/→[tifil]/  طفل

     

   u,y//میانجی درج واکۀ 3- 2-4

ي از ثقیل ختم می شوند براي جلوگیر  cvccافزایش واکه در واژه هاي پر بسامدي که به هجاي بلند

 واکۀ ، بنابراین هرگاه واکۀ هجاي اول گرد باشد .بودن آنها در مقایسه با طبیعت آوایی زبان ترکی است

  . دخیل بین دو همخوان گرد خواهد بود

  

  

  C  C  Ø  
 

 
 pudr/→[podur],[pudur]/  پودر noql/→[noƔl]/  نقل
 mohr/→[mohyr]/  مهر Šocr/→[Šycyr]/  شکر

 ʔomr/→[ømyr]/  عمر zolm/→[zylym]/  ظلم

        toxm/→[toxym]/  تخم
 

به طور  ، درج واکه را نقض می کنند وان استثنا می توان یافت که قاعدةواژه هایی نیز در این میان به عن

گرد  – پسین و افراشته و در حالی که واکۀ، گرد می بوده  واکۀ میانجی باید واکۀ) قفل(مثال در واژة 

 qofl/→[gɨfɨl]/  .است ]g[ن شاید به دلیل افراشته بودن همخوان آغازي  اضافه می شود و ای

  

5- 2 تقویت و تضعیف   

 غلت به همخوان سایشی 2-5-1

با عنصر واجی که از  ، قرضی وجود دارد ت که عنصر ناشناخته اي که در واژةروند کلی به این صورت اس

در بعضی  ، رسمی در زبان ترکی آذري  .نظر ساختاري و آوایی نزدیک به آن باشد جانشین می شود

می شود و آن در شرایطی است که قبل از یک همخوان دیگر یا  /V/تبدیل به همخوان  /W/موارد غلت 

 . قرار گیرد)معموالًواکه گرد (در موضع پایانی و بعد از واکه

  

  

                

  

  هجایی+ 

  افراشته+ 

 گرد+ 

  هجایی+ 

 گرد+ 

  هجایی - 

  همخوانی - 

  افراشته+ 

  پسین+ 

 گرد+ 

  هجایی+ 

  گرد+ 

  افراشته  - 

 افتاده - 

#  

C 

  همخوانی+

  پیوسته+

  تیز+ 

  تیز - 

  تیغه اي - 

  پسین  - 

  واك+ 



 
 
 

 شناسی مجلۀ زبان و زبان

 ١٦

  

  

  

  

  

 dowlæt/→[døvlæt]/  دولت  ʔowlαd/→[øvlαd]/  اوالد

 howz/→[høvuz]/  حوض nobæt/→[nøvbæt]/  نوبت

 dowrαn/→[døvrαn]/  دوران zowq/→[zøvƔ]/  ذوق

  howsæle/→[høvsælæ]/  حوصله 

 

در مثال  .هماهنگی واکه گرد در پیشین بودن با همخوان سایشی وجود دارد ، در تمام نمونه هاي فوق

ا ام ، انی افزوده شدهخوان پایگرد در بین دو همیک واکۀ  cvccبراي جلوگیري از ساخت هجاي ) حوض(

همانندي و همگونی بین   ,ɟirov] ɟerow/→[/ /pærtow/→[pærtov]در واژه هاي قرضی مانند 

اتفاق نمی افتد و همچنین این واژه ها با نظام آوایی  /v/گرد در پیشین بودن با همخوان سایشی واکۀ

  . ر شده استدر هجاي دوم ظاه /o/چرا که ، زبان ترکی تطبیق نیافته اند
 

 سایشی به سایشی-تبدیل انسدادي 2-5-2

  . در موضع پایانی و یا پیش از همخوان دیگر /ǰ/انسداد رفتگی همخوان انسدادي سایشی 

 
         
 V 
 
 
 

 
 
 

 mæǰmei/→[mæžmeji]/  مجمعی  

 mæǰnun/→[mæžnun]/  مجنون 

 ɟiǰ/→[ɟiž]/  گیج 

                                                                                     

 تبدیل انسدادي به سایشی  2-5-3 

به  .می شوند )نرم شدگی( موضع بین دو واکه دچار فرایند تضعیف در یا ها واکه از عموماً همخوانها پس

بل از واکه تبدیل به سایشی نیز در بین دو واکه یا در جایگاه ق /ʔ, b, q, k/ هاي  انسدادي ،این ترتیب

/f, v, h, x, Ɣ/ می شود.  

  

 
   V                  

  رسا - 

  پیوسته - 

  افراشته+ 

  رهش تدریجی+ 

 واك+ 

  پیوسته+ 
#  
C 
 

  پیوسته+ 

  همخوانی+

  پیوسته- 

  رسا- 

  رهش تدریجی- 

# 
V 
C  



 
 
 
 .تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده در. .

١٧ 
 

  tænαb/→[tænæf]/  طناب  tæmæʔ/→[tαmα/[  طمع

 mikrob/→[microf]/  میکروب loʔαb/→[loƔαb]/  لعاب

 xijαbαn/→[xijαvαn]/  خیابان ræqs/→[ræxs]/  رقص

  nærdebαn/→[nærdivαn]/  نردبان mætαʔ/→[mαtαh]/  متاع

 
 همخوانی مرز دو هجا شۀتبدیل انسدادي به سایشی در خو 2-5-4

  
                                                                                                  

                    V          $                         

 
 

 
 

 
 bαqče/→[bαxčα]/  باغچه  

  tαqče/→[tα xčα]/  طاقچه 

  

 

 تبدیل انسدادي به غلت 2-5-5

 .ودشتبدیل می  /j/ در موضع میانی و قبل از همخوان به غلت /ɟ/  ،بیش از یک هجا هاي واژه در 

  .است  /ɟ/ واجگونه اي از /j/ در زبان ترکی آذري

 

 
 C V C 
 
 
 

  

  

  

 ʔæɟær/→[æjær]/  اگر  ǰeɟær/→[ǰijær]/  جگر

 mæɟær/→[mæjær]/  مگر  ziɟil/→[zijil]/  یگیلز

  læɟæn/→[læjæn]/  لگن  

 

 واکدارشدگی 2-5-6

  . واکدار می شود ،در پایان واژه در موضع غیر آغازي  /s/ همخوان سایشی بی واك

  

  

  رسا - 

  پیوسته - 

  رهش تدریجی - 

  واك+ 

  پیوسته+ 

  واك - 

  همخوانی+ 

  واك - 

  پیوسته  - 

  همخوانی+ 

  رهش تدریجی - 

  رسا - 

  قدامی - 

  تیغه اي - 

  واك+ 

  هجایی - 

  همخوانی - 

  افراشته+ 

  پیوسته+ 

  پسین - 



 
 
 

 شناسی مجلۀ زبان و زبان

 ١٨

 

                                                              CVCV                  #        
 

   
 
 

 nærɟes/→[nærɟiz]/  نرگس

 tαvus/→[tovuz]/ طاووس

 xorus/→[xoruz]/  خروس

      

  تغییر در واکه ها 2-6

 ( raising-lowering )افراشتگی و افتادگی 2-6-1

که در واژه ، هجاهاي غیر اول به واکه هاي افراشته یا افتاده در واژه هاي قرضی هاي میانۀ تبدیل واکه

  . مین قاعده اعمال می شودهاي تک هجایی نیز ه
                                                                                                                                      
  
 

 C 
 
 
 
 

 čon/→[čyn]/  چون  hers/→[hirs]/  حرص

 serr/→[sirr]/  سر /mænzel/  منزل

  ǰen/→[ǰin]/  جن lαle/→[lαlæ]/  الله

  

 افراشتگی  2-6-2

 /i/ ۀافراشت افراشته می شوند و تبدیل به واکۀ ،در واژه هاي قرضی در زبان ترکی آذري /e/آغازین واکۀ

  . می گردند

  

  

                                                                                                 
           CV                       

 

  

  

 melæ/→[milæl]/  ملل tecce/→[ticæ]/  تکه

 reŠte/→[riŠtæ]/  رشته ceŠmeŠ/→[ciŠmiŠ]/  کشمش

 sefæt/→[sifæt]/  صفت telesm/→[tilism]/  طلسم

 

  همخوانی+ 

  پیوسته+ 

  تیغه اي+ 

  تیز+ 

 واك - 

  واك+ 

  هجایی+ 

  افراشته - 

  افتاده - 

α پسین 

α افراشته  

 - α افتاده  

C 
# 

  هجایی+ 

  همخوانی - 

  افراشته - 

  افتاده - 

  گرد - 

  هجایی+ 

  افراشته+ 

 گرد - 



 
 
 
 .تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده در. .

١٩ 
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