تداخل زبانی آذری در فارسی
محرم اسالمی( 1دانشیار دانشااه زنجان)
تاریخ دریافت مقاله ،3011/9/31 :تاریخ پذیرش ،3911/12/21 :تاریخ انتشار3013 :

چکیده :در این پژوهش تداخل زبانی زبان آذری در زبان فارسی را مورد بررسی قرار دادهایم دادههای
تحقیق ،با توجه به شرحی دربارۀ آن در متن مقاله ،نشان میدهد که در همۀ سطحهای زبانی تگداخل
زبانی صورت میگیرد و میزان تداخل زبانی با میزان دانش زبانی گویشگوران در زبگان هگدف ارتبگاط
عکس دارد بررسی دادههای پژوهش نشان میدهد که زمینههای تداخل زبانی بسیار گونهگون اسگت
که ما در این نوشته از کل دادهها ،فقط  ۳۴۴جمله و عبگارت را در قالگب هشگت طبقگه بسگیار رایگج
بررسی و معرفی کردهایم این هشت طبقه تداخل زبانی عبارتاند از :در حرف اضافه از نگوع حگذف
یا استفاده نابجا از حرف اضافه ،در فعل از نوع ترجمۀ فعگل آذری و ترجمگۀ فعگلهگای اصگطالحی و
تداخل معنایی چند به یک در فعل در کنار معرفی چند فعل پربسامد دخیگل در موضگوع ،در ترجمگۀ
لف بهلف جملۀ آذری ،در وجود لف مشترک با معناهای متفاوت در دو زبان ،در واژهسازی با الاوی
زبان مادری ،در برگردان اصطالحها ،تداخل زبانی ویگژه و نیگز تگداخل در حضگور نظگام تصگریف و
قواعد نحوی زبان اول را معرفی کردهایم و برای هرکدام از این طبقهها نمونههایی را از دادههای تحقیق
آوردهایم با توجه به نتایج این پژوهش به والدین آذریزبان کگه فاقگد دانگش زبگانی کگافی در فارسگی
هستند ،پیشنهاد میکنیم با فرزندان خود به زبان مادری سخن باویند که در غیر این صورت فرزندان
آنها از امتیاز داشتن زبان مادری محروم میشوند و ازسوی دیار زبانی را از والدین خود میآموزند که
در اصل فارسی نیست والدین اجازه دهند فرزندان آنها زبان فارسی را از منابع مطمئنتر بیاموزند کگه
درنتیجۀ آن فرزندان آنها دو زبان را به طور کامل فراخواهنگد گرفگت شگبکههگای اسگتانی آذریزبگان
1. meslami@znu.ac.ir
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صداوسیما میتوانند ضمن آگاهی از زمینههای تداخل متقابل زبانی دو زبان آذری و فارسی ،از نتایج
این پژوهش در تهیۀ برنامه و گزارش و خبر بهره ببرند
کلیدواژهها :انتقال زبانی ،تداخل زبانی ،زبان آذری ،زبان فارسی.

 1مقدمه

1

تداخل زبانی در جامعهشناسی زبان و آموزش زبان خارجی نافر بر خطاهایی است که گوینده تحت
تیثیر زبانی دیار مرتکب آن میشود (کریستال )3331 ،2تداخل زبانی را ذیل انتقال زبگانی 3بررسگی
میکنند انتقال زبانی دو صورت مثبت و منفی دارد در انتقال مثبت ،زبان مادری بهدلیگل یکسگانی در
برخی ویژگیهای زبانی ،در امر ارتباط ،به کمک زبان هدف میآید و امر یگادگیری و اسگتفاده از زبگان
دوم را راحتتر میکند درمقابل ،انتقال منفی یا همان تداخل زبانی نافر بر کاربرد الاوهگا و قواعگدی
از زبان مادری در زبان هدف است که منجر به خطاهای زبانی یا صورتهای زبانی نامناسب در زبگان
هدف میشود (ری اردز 9و اشمیت )۳۴۴۳ 2بهعنوان مثال ،فقدان تکگواژ صگفت تفضگیلی در زبگان
آذری باعث میشود که برخی از گویشوران ایگن زبگان ،جملگۀ فارسگی «ایگن دانشگااه از آن دانشگااه
بزرعتر است» را بهصورت «*این دانشااه از آن دانشااه بزرع است» بگهکگار ببرنگد از آنجگا کگه ایگن
انتقال منفی بهصورت ناخودآگاه در ذهن سخنور رخ میدهد ،پدیدۀ زبانی مگذکور را «تگداخل زبگانی
ناخودآگاه» مینامند و موضوع پژوهش حاضر تداخل زبانی ناخودآگگاه زبگان آذری در زبگان فارسگی
است که در گفتار و نوشتار آذریزبانها میبینیم
اهل زبان دارای دانش ناخودآگاه زبانی هستند که برپایۀ آن زبان مادری را بدون خطا بهکار میبرند
ً
و زبان مادری غالبا اولین زبانی است که گویشور در معرض آن قرار میگیرد ازسوی دیاگر ،زبگان اول
زبانی است که گویشور نسبت به سازوکار نظام زبان اشراف کامل و دانش ناخودآگاه دارد اغلگب بگین
زبان مادری و زبان اول همپوشانی وجود دارد بههناام نوشتن یا سگخنگفگتن بگه زبگانی غیگر از زبگان
ً
مادری معموال خطاهایی رخ میدهد که این خطاها از تسلط زبان مادری بر ناخودآگاه گوینگده ناشگی
میشود گویندگان به زبان دوم همواره تحت تیثیر زبان اول خود قرار میگیرند و به همین دلیگل دچگار
تداخل زبانی میشوند به هر میزان آشنایی آنها با زبان دوم کمتر باشگد ،امکگان تگداخل زبگانی بیشگتر
خواهد بود
زبان فارسی زبان فرهنای همۀ اقوامی است که در فالت ایران زندگی میکننگد و بگا ایگن زبگان بگا
هممیهنان خود سگخن مگیگوینگد زبگان فارسگی زبگان همگه ایرانیگان نیسگت بگه همگین دلیگل اقگوام
3. language transfer

2. D. Chrystal

1. linguistic interference

2. R. Schmidt
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غیرفارسیزبان در سخن گفتن به این زبان ،ناخودآگاه متیثر از نظام حاکم بر زبان مادری خگود هسگتند
که این تیثیر را در همۀ زمینههای آوایی ،ساختواژی ،نحوی و معنایی میبینیم فقدان دانش زبانی کافی
به زبان فارسی باعث میشود که ایرانیان غیرفارسیزبان بههناام سخنگفتن یا نوشتن بگه زبگان فارسگی
ازنظر آوایی کلمات را بهگونهای تولید کنند که در آن ،آواها ازنظر جایاگاه تولیگد ،نحگوۀ تولیگد و دیاگر
مشخصههای آوایی ازجمله مشخصههای زبرزنجیری همانند زبان مادری و متفگاوت از زبگان فارسگی
معیار باشد ازنظر ساختواژی در زمینههای تصریف و واژهسگازی بخشگی از قواعگد سگاختواژی زبگان
مادری خود را حف میکنند و در چارچوب آن به واژهسازی و کلمهپردازی مبادرت مگیکننگد ازنظگر
نحوی ،تحت تیثیر زبان مادری خود آرایش عناصر نحگوی در درون گگروه و جملگه را در زبگان هگدف
رعایت نمیکنند و آرایش سازههای نحوی را متناسگب بگا سگاختار نحگوی زبگان مگادری خگود تنظگیم
میکنند نیز ازنظر معنایی ،معنایی را به کلمات و ترکیبات منتسب میکنند که در زبان هدف (فارسگی)
رایج نیست
تداخل زبانی بهدلیل فقدان انطباق یکبهیک نظامهای آوایی ،ساختواژی ،نحوی و معنایی زبانهگا
رخ میدهد و در سخنگفتن و نوشتن به افراد کمسواد و بیسواد اختصاص ندارد افراد تحصیلکگرده و
حتی شاعران و نویسندگان هم از تداخل زبانی مصون نیستند بیتی از خاقانی شگاعر قگرن ششگم ایگن
نکته را بهخوبی نشان میدهد:
برفروزید چراغی و بجویید مار

به من روزفرورفته پسر باز دهید

(خاقانی)1۱۱ :1۲۹1 ،

«گونوباتمیش  »/günü â iš/در آذری صفتی بگا سگاختار پی یگده 1و مرکگب از  /gün/بگه دو
معنی «روز» و «خورشید» /-ü/ ،دوم که واژهبست ملکگی اسگت و بگن مضگارع از مصگدر /bâtmâq/
بهمعنی «غروبکردن ،فرورفتن» و پسوند صفتساز  /- iš/اسگت ایگن مجموعگه در ترکیگب بگا هگم
اشاره به کسی دارد که «روزش بهپایان رسیده یا خورشیدش غروب کرده است» و کنایگه از سگیاهبختگی
است ترکیب آذری «روزفرورفته» در زبان فارسی رایج نیست و شاعر در چگارچوب نظگام واژهسگازی
زبان مادری خود یعنی زبان آذری اجزای سازندۀ واژه را ترجمه کرده و بهکار برده است تگداخل زبگانی
در بیت باال باعث شده است شارحان خاقانی متوجه اصل موضوع نشوند و در شرح خود خطگا کننگد
کزازی ( )1۳۲ :1۲۹1آن را کنایه از پیری دانسته ،درحگالیکگه خاقگانی ایگن قصگیده را در  ۳۵سگالای
سروده است سجادی ( )1۲۳۹هم آن را کنایه از بگهسگرآمدن عمگر دانسگته و در تگداول مگردم گنابگاد
بهمعنی غروب خورشید نوشته شده است (امیریمهر و همکاران)19۴1 ،
میزان تداخل زبانی با میزان برخورداری از توانش زبانی و توانش ارتباطی در زبان دوم رابطۀ عکس
1. complex
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دارد به هر میزان توانش زبانی ما در زبان دوم جامعتر باشد ،به همان میزان تداخل زبانی زبان مگادری
و درنتیجه خطاهای زبانی در استفاده از زبان دوم کمتر میشود دلیل این امر به فاصلهگرفتن از فضگای
عمومی زبان اول در گفتن و نوشتن به زبان دوم برمیگردد به هر میزان گوینده در فضای عمومی زبگان
مادری خود حضور داشته باشد ،به همان میزان امکان خلگق عبگارتهگای ناآشگنا بیشگتر خواهگد بگود
(الیس)1۹۹9 ،1
بررسی کامل تداخل زبانی در دو زبان زمانی امکانپگذیر اسگت کگه دو زبگان در جایاگاه دو نظگام
ارتباطی کامل ازنظر عناصر اولیۀ سازنده و شیوۀ ترکیب این عناصر در همگۀ سگطحهگای زبگان بگا هگم
مقایسه شوند که در نتیجۀ آن زمینههای اختالف در بین زبانها مشخه مگیشگود البتگه اگگر مقایسگۀ
زبانها را کامل انجام دهیم و زمینههای اختالف زبانها و تگداخل زبگان را بشناسگیم ،فقگط بخشگی از
موضوع تداخل زبانی را روشن کردهایم بخشهای دیار ریشه در اندیشۀ قومی و تفاوتهای فرهناگی
دارد که شاید بهسادگی قابلتبیین نباشد ،ولی سایه سناین آن را در خلق عبارتها و کلمگههگای ناآشگنا
در زبان هدف و خالف نظر گوینده میبینیم زبان دری ۀ نااه اهل زبان به هسگتی اسگت و بخشگی از
نارش اهل زبان به هستی در زبان آنها هویدا است عبارات و گونههای زبگانی معطگوف بگه جنسگیت،
قدرت ،ساختار اجتماعی ،شیوۀ بیان روابط خویشاوندی ،تعداد رنگگهگا و مگواردی از ایگن دسگت در
زبان ،نشاندهندۀ باورهای قومی هستند که در قالب الفاظ تجلی مییابنگد هم نگین زبگان بخشگی از
فرهنگ است و اهل زبان برای بیان ویژگیهای فرهنای الفافی را خلق میکنند که ممکن است فقگدان
این ویژگیها در زبان هدف و ترجمۀ آن مفاهیم موجب تداخل زبانی شود بنابراین در بررسی تگداخل
زبانی ،عالوه بر مطالعه و مقایسۀ زبانها ،الزم است به باورهای قومی و فرهنگ اهل زبان توجه کنیم
در ادامه ،شیوههای مختلف تداخل زبانی زبان آذری در زبان فارسی را مورد بررسی قرار میدهیم
ً
ابتدا الزم اسگت خاطرنشگان کنگیم کگه گویشگوران هگر زبگانی نظگام آوایگی زبگان هگدف را اصگطالحا
بومیسازی 2میکنند (گوسنهوون 3و یاکوبز )92-23 :3311 ،9یعنی در سخنگفتن به زبان هگدف
مطابق دانش نظام آوایی زبان مادری خود عمل میکنند بگومیسگازی یگک جریگان اسگت و در همگۀ
سطوح زبانی دیده میشود جریان بومیسازی بگا کسگب تگوانش زبگانی در زبگان هگدف ضگعیفتگر
میشود البته تداخل زبانی در بخش نظام آوایی سختتر از دیار سطحهای زبانی مرتفگع مگیشگود و
دلیل آن هم این است که نظام آوایی زبان از اولین جلوههای زبان است که اهل زبگان حتگی از پگیش از
تولد در معرض آن هستند به همین دلیل و بهاصگطالح عگوام لهجگۀ گوینگده در اولگین تمگاس زبگانی
مشخه میشود ازنظر ساختواژی ،زبان آذری و فارسی نظامهای ساختواژی متفاوتی دارنگد کگه ایگن
2. nativization
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ً
موضوع منشی تداخل زبانی از این حیث است مثال زبان آذری فاقد معادل پسگوند تصگریفی صگفت و
قید تفضیلی در فارسی (-تر) است و به همگین دلیگل مگیبینگیم گو ینگدۀ آذری جملگۀ «*او زود از مگا
خوابید» را بهکار میبرد که در زبان فارسی بدساخت است ازنظر نحوی ،شگاهد عبگارتهگایی ماننگد
«زنداییام برادرش» بهجای «برادر زنداییام» هستیم که مطابق قواعد نحوی آذری ساخته مگیشگوند
تداخل زبانی ازنظر معنایی بسامد بسیار باالیی دارد که گاهی هم نتگایج بسگیار ناخوشگایندی بگهدنبگال
دارد بهعنوان مثال «باز» در آذری بهمعنای «عالقهمند» ،کلمۀ مسگتقلی اسگت در جملگۀ آذری «مگن
بستنییه چوخ بازام» یعنی «من خیلی بگه بسگتنی عالقگهمنگدم /مگن بسگتنی خیلگی دوسگت دارم» در
ً
دادههای تحقیق به جملههایی مانند «او (به) مهمانی باز است» که لف «باز» را عینگا بگا معنگای آذری
ً
آن بهکار میبرند از طرف دیار (-باز) در فارسی پسوند اشتقاقی است و تقریبا با همگان معنگای آذری
در کلمههایی مانند «کفترباز ،قمارباز» که اشاره به شغل و عالقه دارد بهکار میرود عگدم درک تفگاوت
«باز» در دو زبان در گفتاوی یک نقاش آذربایجانی و خانم صاحبخانه در تهران که دوست ناارنگده
ً
از نزدیک شاهد آن بوده ،نزدیک بوده است کار را به شکایت بکشگاند کگه بگا توضگیح مفصگل ،فگاهرا
مسئله حل شده است به این ترتیب کگه نقگاش مگیخواسگته گوشگهای از خانگهای را نقاشگی کنگد کگه
صاحبخانه با پسر خردسالش در آن زندگی میکرده است صاحبخانه مراقب بوده که پسرب ه شگلوغ
نکند و نقاش برای اطمینان دادن به صاحبخانه که از سروصدای ب ه ناراحت نمیشگود؛ مگیگویگد:
«خواهرم اذیتش نکنید ،من خودم ب ه بازم!» و منظورش این بوده اسگت کگه «مگن ب گههگا را دوسگت
دارم» البته خانم در طول نقاشی ب ه را به خانه مادرش میبرده است حگذف حگرف اضگافه از سگوی
آذریزبانها بسیار رایج است و در ادامگه مفصگل بگه آن خگواهیم پرداخگت گگاهی در بیگان مفهگومی
ً
ساختار آذری را به فارسی برمیگردانند که در فارسی آن مفهوم را بهشکلی دیار بیگان مگیکننگد مگثال
ً
میگویند «ببین باران باز شد» که در فارسی کامال با لف متضادی بیان مگیکننگد و مگیگوینگد «ببگین
باران بند آمد»
ً
تداخل زبانی ناشی از تفاوت فرهنای نیز امر ارتباط زبانی را مشکل میکند مثال «پگای» در آذری
یعنی «سهم ،خلعت ،عیدی» است که بهخصوص در عید نوروز پدران و برادران به دختران و خگواهران
میدهند در دادههای تحقیق به جملۀ «من به عمههایم سهم بردم تهران» به این معنی اسگت کگه «مگن
برای عمههایم که در تهران زندگی میکنند ،عیدی بردم» که بدون فهم این امر فرهنای جمله باال قابگل
درک نیست
پیشتر گفتیم که اندیشۀ قومی نیز میتواند در قالب زبان خودنمایی بکند و بهنوبۀ خگود مگیتوانگد
نوعی تداخل زبانی بهوجود بیاورد؛ چراکه لف یا عبارتی در زبان برای بیان آن مفهگوم و اندیشگه خلگق
میشود که ممکن اسگت برگگردان آن بگه زبگان دیاگری ،گفتگه را نگامفهوم بکنگد در زبگان آذری لفگ
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«اسکیک» بهمعنی «کم» و مجازا بهمعنی «حقیر» است که بهعنوان صفتی برای انسان بهکار میبرنگد
برخالف گونههای آذری رایج در تبریز و خگوی ،در گونگۀ آذری رایگج در زنجگان ایگن لفگ عگالوهبگر
ً
معناهای باال برای توصیف دختران بهکار میرود که بهمعنای «عزیز» و تلویحگا بگهمعنگای «ضگعیف و
قابلترحم» است عبارت «خواهرت کم است ،چشمش به راه است ،به او سگر بگزن» ترجمگۀ عبگارت
ً
آذری «اسکیکدی ،گوزو یولدادی ،اونا باش ویر» است و تلویحا نشان میدهد که باور بگر ایگن اسگت
که دختران ضعیف هستند جملۀ باال را مرد تحصیلکردهای بهنقگل از پگدرش بیگان کگرده اسگت نیگز
ضربالمثلها نمایندۀ تفکر و تجربه قومی هستند که برگردان آنها به زبانی دیاگر ،ازنظگر معنگایی گگاه
ناقه و بیمعنی خواهد بود و به تداخل زبانی از جنس نارش قومی خواهد انجامید
دادههای تحقیق حاصل یادداشتهای سهساله است که نویسنده مستقیم آنها را از زبان گویشگوران
آذری شنیده است تعداد یادداشتها بسیار زیاد است که با طبقهبندی آنها و حذف موارد مشگابه ۳۴۴
جمله و عبارت را برای بررسی تداخل زبانی آذری در فارسگی حفگ کگردیم گفتاوهگای خگانوادگی،
فضای مجازی ،گفتار و نوشتار دانشجویان و برنامههای رادیویی و تلویزیونی منابع دادههای ما هسگتند
و همین جا الزم میدانم از افرادی که نویسنده را در جمعآوری دادههگا یگاری کگردهانگد ،سپاسگازاری
کنم زبان آذری فاقد گونۀ معیار است و گونههای زبانی آذری در شهرها و مناطق مختلف تفاوتهگایی
با هم دارند هم نین این زبان فاقد یک نظام نوشتاری منسجم است گونگۀ زبگانی مگورد نظگر در ایگن
پژوهش آذری رایج در استان زنجان است
رایجترین شکلهای تداخل زبانی آذری در فارسی را در ادامه با آوردن نمونههگایی از هگر طبقگه از
دادهها جداگانه بررسی میکنیم این مقاله با احتساب مقدمه بهعنوان بخش اول ،ده بخش دارد کگه در
هشت طبقۀ مختلف انواع تداخل زبانی بسیار رایج را بررسی و معرفی کردهایگم کگه بخگشهگای آتگی
بهترتیب عبارتاند از 3 :در حرف اضافه از نوع حذف یا استفاده نابجا از حرف اضافه؛  2در فعگل از
نوع ترجمۀ فعل آذری و ترجمۀ فعلهای اصطالحی و تداخل معنگایی چنگد بگه یگک در فعگل در کنگار
معرفی چند فعل پربسامد دخیل در موضوع؛  9در ترجمۀ لف بهلف جملۀ آذری؛  2در وجگود لفگ
مشترک با معناهای متفگاوت در دو زبگان؛  1در واژهسگازی بگا الاگوی زبگان مگادری؛  1در برگگردان
اصطالحها؛  1در تداخل زبانی ویژه که درآن ساخت متممی آذری بهصورت مصدر /-i/+در فارسگی
درمیآید؛ و  ۹در حضور نظام تصریف و قواعگد نحگوی زبگان اول در بخگش پایگانی نتیجگهگیگری را
آوردهایم

 2حرف اضافه

در موضوع حرف اضافه ،گویشوران آذری تحت تیثیر زبان مگادری خگود بگه دو شگکل حگذف حگرف
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اضافه یا استفاده از حرف اضافهای متفاوت دچار تداخل زبانی میشوند که در ادامه این دو موضگوع را
بررسی میکنیم
 1-2تداخل زبانی با حذف حرف اضافه
زبانآذری فاقد حرف اضافه بهعنوان عنصر واژگانی مستقل است و در این زبان برای نشگاندادن نقگش
گروههای اسمی از پسوندهای نقشنما استفاده میکنند از طرف دیار ،زبان فارسگی در حگال حاضگر
یک زبان تحلیلی است که در آن برای نشاندادن نقگش گگروههگای اسگمی در جملگه از حگرف اضگافه
استفاده میکنند این تفاوت باعث میشود که آذریزبانها در سخنگفتن به فارسگی بگهخگاطر فقگدان
حرف اضافه در زبان مادری ،حرف اضافه را حذف کنند و در برگرداندن پسگوند نقگشنمگا بگهصگورت
حرف اضافه درست عمل نکند ،بهعنوان مثال:
 *اینو نظر بایر (اینو در نظر بایر /به این توجه کن!) *بیرون رب نایرید (از بیرون رب نخرید) *چایی همتون میرسونم (به همهتون چایی میدهم) *یخ ال جا نبود ،گذاشتیم بیرون (در یخ ال جا نبود ،گذاشتیم بیرون) 2-2تداخل زبانی در استفاده نابجا از حرف اضافه
گویشوران آذری در استفاده از حرف اضافۀ فارسی دچار تداخل زبانی میشوند و دلیگل آن هگم فقگدان
رابطۀ یکبهیک میان پسوندهای نشانۀ حالت در آذری بگا حگرف اضگافۀ مشگخه در فارسگی اسگت
بهعنوان مثال ،پسوند نقشنمای  /-a/آذری در فارسی معادل حرفهای اضافۀ «برای ،در ،به ،از ،تگوی
و داخل ،جلوی ،را ،به ،کسرۀ اضافه» است این پسوند باتوجه به بافت آوایی به دو صگورت] [-a,-âدر
گفتار فاهر میشود مثالهای زیر موضوع استفادۀ نابجا از حرف اضافه را بهخوبی نشان میدهند:
 *از اون عطر فردا میاری بهم (از اون عطر برام/برای من میاری) *بهش دعا کن (برایش دعا کن) *کرونا به تو استثنا قائل میشه (کرونا برای تو استثنا قائل میشه) *به احمد نامه آمد (برای احمد نامه اومد /احمد نامه داشت) *آره به شما جا میشه (آره برای شما هست) *به او تعریف کردم (برای او تعریف کردم) *مامان به ما شام پخت (مامان برای ما شام پخت)* -دلم به خودم میسوزد (دلم برای خودم میسوزد)
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*زود به برادرتون زن بایرید (زود برای برادرتون زن بایرید)
*به همه چیز جوک میسازند (با همه چیز جوک میسازند)
*دوستانی که به من تقاضا کردند (دوستانی که از من تقاضا کرد)
*یه کم زعفران بریز به این (یه کم زعفران بریز داخل/تو این)
*این کیه داخل تولدش؟ (این کیه در (عکس) تولدش؟)
ِ
جلوی دایی بایر)
ا
ر
چایی
(
بایر
دایی
*چایی را به
ِ
*به مردم اذیت میکند (مردم را اذیت میکند)
*به من منت کشید (منت من را کشید)
*من ساالد به سس خوردم (من ساالد با سس خوردم)

 3تداخل زبانی در استفاده از فعل

تداخل زبانی مربوط به فعل در گفتار و نوشتار به فارسی ازسوی آذریزبانها شکلهگای مختلفگی دارد
که در ادامه به آنها میپردازیم

 1-3ترجمه فعل آذری
تداخل در اینجا با ترجمۀ فعل آذری به فارسگی و درنظرناگرفتن صگورت رایگج فعگل مربگوط در زبگان
فارسی و تبدیل فعل مرکب به فعل ساده و بالعکس و هم نین ترجمۀ لف بهلف بخگشهگای همگراه و
همکرد در فعل مرکب یا ترجمۀ یکی از بخشهای فعل مرکب و حف بخش دیاگری دیگده مگیشگود
ً
مثال در:
 *تا رسیدیم آهنگ باز کرد (تا رسیدیم آهنگ گذاشت) *حلیم را خم کن تو دیگ (حلیم را بریز داخل دیگ) *غذا ضرر کرد بهش (غذا به او نساخت) *یه دعوا با شوهر بی ارهاش انداخت (با شوهر بی ارهاش دعوا کرد) *رسیدی باال صدا بنداز (رسیدی باال صدا کن) *تلویزیون را باز کن /ببند (تلویزیون را روشن کن /خاموش کن) *االن در اومدم (االن راه افتادم) *رفتم کلید کشیدم (رفتم کلید درست کردم) *حوصلهام نکشید (حوصلهام نشد ،حوصله نکردم)* -تازه سالنش را باز کرده (تازه سالنش را افتتاح کرده)

زبان و زبانشناسی ،2/61 ،پاییز و زمستان 6911
تداخل زبانی آذری در فارسی

-

11

*کاکوتی به بعضیها حساسیت میده (بعضیها به کاکوتی حساسیت دارند)
*االن به فکرم افتاد (االن یادم افتاد)
*به گل آب ریختم (به گل آب دادم)
*اجازه دادند خبر آزادیم را به خانوادهام باویم (اجازه دادند خبر آزادیم راه به خانوادهام بدهم)
*دو تا قرص انداختم (دو تا قرص خوردم)
*سرکه /عرق /رب درآوردیم (سرکه انداختیم /عرق گرفتیم /رب درست کردیم)
*داییام ما را مهمان برد تهران (داییام ما را برد تهران ،مهمانش شدیم)
*اگه سرده بخاری را بلند کنم (اگه هوا سرده بخاری را زیاد کنم)
*دستت درد کرد؟ (دستت درد گرفت؟)
*ذهنم کور شد (ذهنم تعطیل شد)
*غذا میبینه؟ (غذا کافیه؟)
*شبا طوالنیه (شبا بلندند)

 2-3فعلهای اصطالحی
گاهی اجزای فعل اصطالحی آذری را لف بهلف ترجمه و آن را به همان شکل در زبان فارسگی بگهکگار
ً
میبرند که در زبان هدف رایج نیست مثال در:
 *تقلب کردند ،دست را بزن زمین( 1تقلب کردند بازی را ادامه نده! [در بازی ورق]) *یک بار قاطی کرد به ما (یک بار از دست ما عصبانی شد) *داشتند خانه کار میکردند (داشتند خانه میساختند) *صدایش خام میاد (صدایش پخته نیست ،صدایش صاف نیست) *این حرفت یک سیاار میبره (این حرفت یک سیاار میخواهد) *وقتی کنکور درآمدم (وقتی کنکور قبول شدم) *وسایل اضافه رو بذاریم زمین (وسایل اضافه را با خودمان نبریم) *به مادرش کشیده (به مادرش رفته) *از شنیدن این خبر آدم بدنش میلرزه (از شنیدن این خبر آدم تنش میلرزه) *تقصیر ما میندازی؟ (از چشم ما میبینی؟)( 1ازقضا اصطالح «برزمینزدن» در شعر خاقانی هم آمده است :بر زمین زن صحبت این زاهدان جاهجوی /مشتریصورت ولگی
مریخسیرت در نهان «برزمینزدن» معادل ترکی «یر وورماق»  /yera vurmâq/بهمعنی کنایی «رهاکردن و دورانداختن» اسگت
ً
این اصطالح در بیت باال نیز دقیقا به همین معنی «واگذاشتن و رهاکردن» بهکار رفته است :یعنی همراهی با این زاهدان را رها کگن
(امیریمهر و دیاران )19۴1
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*یه وقت میلتون نکشه؟ (یه وقت دلتون نخواد)
*پایم در اومده بود ،نتونستم بیام کالس (پایم در رفته بود ،نتونستم بیام کالس)
*درخت خیلی بارشه (درخت خیلی بار دارد)

 3-3تداخل معنایی چند به یک در فعلها

گاهی فعل واحدی در زبان آذری معناهای متفاوتی دارد و آذریزبانها همۀ این معناها را فقط بگا یگک
لف فارسی بیان میکنند که گویا این لف آشناترین معادل برای آنهاست و این امر موجگب بدسگاختی
جمله در زبان فارسی است ازجملۀ این فعلها میتگوانیم بگه «اولمگاق» و «چیخمگاق» بگهترتیگب در
معناهای اولیۀ «شدن» و «درآمدن» اشاره کنیم

 1-3-3معناهای مصدر «اولماق» در معنای اولیۀ «شدن»

ً
الف) قرارداشتن ،واقعبودن ،مثال در:
 *خونهشون پونک میشه (خونهشون در [محلۀ] پونک قرار دارد) *مطب دکتر در کوچۀ باالیی میشه (مطب دکتر در کوچۀ باالیی واقع است)ً
ب) وجودداشتن ،رخدادن ،آمدن ،باریدن ،وزیدن ،مثال در:
 *این محل دزد میشه (در این محل دزد [هم] وجود دارد) *بهار زیاد سیل میشه (بهار زیاد سیل میاد) *اینجا زیاد باد میشه؟ (اینجا زیاد باد میوزد /میاد) *زنجان زمستانها زیاد برف میشه (زمستانها در زنجان برف زیاد میآید /میبارد) *آره به شما جا میشه همیشه (آره برای شما همیشه جا هست)ً
ج) بودن ،استن ،مثال در:
 *حیف بشه ،نیستی (حیف که نیستی) *خونهشون زیاد دور نمیشه (خونهشون زیاد دور نیست) *اگه علی میشد میگفتم (اگر علی بود ،میگفتم) *داروخانه روبهرو میشه (داروخانه در روبهرو است) *حواست نشد بیایی؟ ( حواست نبود بیایی؟)ً
ً
* -داییام حتما در مهمانی میشه (داییام حتما در مهمانی است)

 -2-3-3معناهای مصدر «چیخماق» در معنای اولیۀ «درآمدن»

ً
الف) قبولشدن ،مثال در:
* -از تحقیقات دراومدم (در تحقیقات [محلی] پذیرفته شدم)
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ً
ب) مرخهشدن ،مثال در:
 *سه روز بود بیمارستان دراومدم (سه روز میشدکهازبیمارستانمرخصشدهبودم)ً
ج) اخراجشدن ،مثال در:
 *شرکت دراومدم رفتم تاکسی (از شرکت اخراجم کردند ،رفتم [کار بگا] تاکسگی [را شگروعکردم][ ،فعل در آذری بهصورت سببی است]
 *زمین دراومد ،مستقیم رفت رختکن (از زمین که اخراج شد ،یکراست رفت به رختکن)ً
د) بیرون آمدن ،مثال در:
 *دزد خونه دراومد ،پلیس او را گرفت (دزد تا از خونه بیرون آمد ،پلیس گرفتش)ً
هگ) درآمدن ،مثال در:
 سیبیلش زود دراومدً
و) کردن [در نقش همکرد در فعل مرکب] ،مثال در:
* -خوب عقلت دراومد نرفتی (خوبه که عقل کردی نرفتی)

 4ترجمۀ جمله

گویشوران زبان آذری گاهی کل مفهوم جمله را در زبان خود کلمهبهکلمه به آشناترین الفاظ فارسگی در
ً
ً
ذهن خود برمیگردانند و تقریبا به همان ترتیب بهکار میبرند که لزوما توالی این الفاظ و سگاختارهگای
نحوی در زبان فارسی رایج نیست نتیجۀ این نوع تداخل زبانی ،جملههایی ناقه ،بگیمعنگا و گگاهی
متفاوت ازنظر معنایی است در ادامه ،به نمونههایی از این جملهها مگیپگردازیم کگه از بگین دادههگای
تحقیق انتخاب کردهایم:
 *از اون کار نمیشه (آن کار مناسب نیست) *تکهتکه خریدن ،گرانتر میشه (خردخرد خریدن [نیازهای روزانه] گرانتر از آب درمیآید) *ناه دار من بیفتم! (ناه دار من پیاده بشوم!) *چایی صبحونه تو لیوان میشه دیاه؟ (چایی صبحانه را تو لیوان میخورند دیاه؟) *چایی را بایر به دایی (چایی را به دایی تعارف کن) *از پشت شما باد رد شده (پشتتون باد خورده) *آقای نماینده ،چرا عقبت را کردی به ما [آقای نماینگده ،چگرا پشگت بگه مگا نشسگتی /آقگاینماینده ،چرا پشتت را به ما کردی؟]
 *بام چی نشین (بام خدا چکارتون نکنه)* -ما را داد دهن سوراخ (ما را لو داد)
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*خدا باه میریم (اگر خدا بخواهد ،میرویم)
*خدا کمکشان باشه (خدا به همراهشان)
*من دیروز درآمدم بیرون (من از دیروز از خانه بیرون آمدهام)

 5لفظ مشترک با معنای متفاوت

برخی الفاظ در دو زبگان آذری و فارسگی مشگترک هسگتند ،ولگی معنگای متفگاوتی دارنگد گویشگوران
آذریزبان لف های مشترک را با معنای آذری در زبان فارسی بهکار میبرند که این نگوع تگداخل زبگانی
خیلی رایج است در ادامه به مواردی از این دست از دادههای پژوهش اشاره میکنیم:
 *حتی مواد ضدعفونیکننده به خرج زندانی نمیخرنگد (حتگی مگواد ضگدعفونیکننگده بگههزینۀ زندانی نمیخرند)
 *من یه بار جوگیر شدم رفتم سه جفت خریدم اما هیچ استفاده نکردم (مگن یگه بگار جگوگیرا
شدم رفتم سه جفت خریدم ،اما اصال استفاده نکردم)
 *خبر قبولیتو شنیدم خیلی نئشه [نشئه] شدم (خبر قبولیتو شنیدم خیلی خوشحال شدم) *آدمی  ۵۴۴۴تومان دادیم (نفری  ۵۴۴۴تومان دادیم) *خانۀ پدرم سه مرتبه است (خانۀ پدرم سه طبقه است) *چراغقرمز برایش خرج نیست (چراغقرمز برایش اهمیت ندارد) -سرپا اومد و رفت (کوتاه اومد و رفت)

 1واژهسازی

گویشوران زبان آذری گاهی مطابق قواعد واژهسازی زبان خگود واژههگایی را مگیسگازند کگه ایگن نگوع
الاوهای واژهسازی یا واژهها در زبان فارسی رایج نیستند برخی از شواهد مربوط بگه ایگن بخگش را از
دادههای پژوهش در ادامه میبینیم:
 *کم درست کن! تازهتازه درست کن! (کمتر درست کنی ،همیشه غذای تازه داری) *تکهتکه خرید نکن! (خردخرد خرید نکن!) *یادت باشه کاغذدستمالی بخری! (یادت باشه دستمالکاغذی بخری!) *ناهار کوکوسبزی /قورمهسبزی داریم (ناهارسبزیقورمه /سبزیکوکو داریم)* -بهزوری میرم کربال هر سال (زورکی /بهزور هر سال به کربال میروم)

 7اصطالح

تداخل زبانی در خصوص اصطالحها هم مشابه موارد پیشین است که در آن اجزای سازنده اصگطالح
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ً
آذری را ترجمه و گاهی عینا در فارسی بهکار میبرند در باال در بحث فعلهای اصطالحی در این بگاره
بحث کردیم و در ادامه نیز نمونههایی میبینیم که این مطلب را بهخوبی نشان میدهند:
 *شرکت ما یک کارگر میخواست به یک کارگر دیاه دست بده (شرکت ما یک کگارگر الزمداشت تا به کارگر دیاری کمک کنه) [«بگه کسگی دسگت دادن» در آذری یعنگی «کسگی را
کمک کردن»]
 *شامپو رو گذاشتم زمین (از خرید شامپو منصرف شگدم) [زمگین گذاشگتن یعنگی انتخگابنکردن /منصرف شدن]
 *آی دهنتون تلخ بشه ،چرا ما را اذیت میکنید؟ (خدا ازتون ناذره/کامتون تلخ بشه ،چرا مگارا اذیت میکنید)
 *دیروز فالنی را آب کشیدم (دیروز فالنی را شستم گذاشتم کنار) *با هم راست /درست نمیگند (با هم نمیسازند) *آنقدر خوبه که نمیشه هی اسمی روش گذاشت (آنقدر خگوب اسگت کگه نمیشگود هگیایرادی بهش /ازش گرفت)

 ۸برگردان ساخت متممی آذری بهصورت مصدر  /-i/ +در فارسی

آذریزبانها با بسامد بسیار باال ترکیبهای اضافی با نقش مگتمم قیگدی را در زبگان خگود بگهصگورت
مصدر بعالوه یای معلوم ( )/-i/در زبان فارسی بهکار میبرند که این ترکیبهگا بگا نقگش مگورد نظگر در
فارسی وجود ندارد به مثالهای زیر توجه کنید:
 *رب دراوردنی خالهام خانۀ ما بود (در زمان درستکردن رب ،خالهام در خانه ما بود) *باران باریدنی ،ما بیرون بودیم (هناام باران ما بیرون بودیم) *رسیدنی ،زنگ زدیم (به وقت رسیدن زنگ زدیم /زمان رسیدن زنگ زدیم/به محض اینکگهرسیدیم ،زنگ زدیم)

 9تصریف و ساختارهای نحوی و اصوات

زبانهای آذری و فارسی نظامهای تصریف و ساختهای نحوی متفاوتی دارند کگه موجگب مگیشگود
آذریزبانها گاهی جملههای فارسی را در قالب تصریف یا قواعد نحگوی آذری بیگان کننگد در گفتگار
آذریزبانها به زبان فارسی حضور اصوات آذری نیز بسیار قابل توجه اسگت و ایگن نگوع تگداخلهگای
زبانی بسامد بسیار باالیی دارد نمونههایی از تداخلهای زبانی از این دست را در ادامه میبینیم:
* -دوستاش پیششه (دوستانش پیشش هستند) [نبود مطابقه نهاد و فعل]
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*کدوم خوبه؟ (کدوم بهتره؟)
*خیلی باصفالیه (خیلی باصفاست) [استفاده همزمان از قاعده صفتساز فارسی و آذری]
*برادرم ،مادرخانمش (مادرخانم برادرم)
*قربانم (قربانت)
*ریختم بره ها ،نمیخوری؟ (ریختم بره ،نمیخوری؟)
*ممنون/مرسی دیگه (ممنون!/مرسی!)
*بیادا!* /بیادیمدا (بیگا دیاه/اومگدم دیاگه) [گفتاگوی مگادر و فرزنگد در پیگادهرو و حضگور
واژهبست آذری  /-dâ/در گفتار فارسی]

 91نتیجهگیری

با بررسی تداخل زبانی زبان آذری در زبان فارسگی در گفتگار و نوشگتار گویشگوران آذریهگا براسگاس
دادههای گوناگون به این نتیجه میرسیم که تداخل زبانی در همۀ الیههای چهارگانۀ زبگان امکگانپگذیر
است از سوی دیار ،میزان تداخل زبانی با دانش زبانی گوینده از زبان هدف و در اینجا زبگانفارسگی
رابطۀ عکس دارد به هر میزان اشراف گوینده به زبان فارسی بیشتر باشد ،میزان تگداخل کمتگر خواهگد
بود تداخل زبانی زمانی صورت میگیرد که گوینده در فضای زبانی زبان مادری خگود قگرار دارد و بگه
همین دلیل حضور زبان مادری را در گفتار و نوشتار او میتوان دید تداخل زبانی مربوط به نظام آوایی
اولین و استوارترین نوع تداخل است که سختتر از حوزههای دیار میتوانیم از آن پرهیز کنگیم دلیگل
این امر این است که اطالعات واجی اولین جلوه از تبلور زبان هستند که اهل زبان در معگرض آن قگرار
میگیرند و در زبانآموزی ،زبانهای دیار را در قالگب نظگام آوایگی زبگان مگادری خگود درک و تولیگد
میکنند در مقابل ،از تداخل زبانی ساختواژی ،نحوی و معنایی راحتتر میتوان پرهیز کرد
در این پژوهش هشت طبقۀ اصلی از رایجترین تداخلهای زبانی زبان آذری در زبگان فارسگی را معرفگی
کردهایم و برای هر طبقه و زیرطبقههای آن مثالهایی را از بین دادههگای پگژوهش آوردهایگم گویشگوران زبگان
آذری هناام سخنگفتن یا نوشتن به زبان فارسی با حذف حگرف اضگافه یگا کگاربرد نابجگای حگرف اضگافه،
ترجمۀ فعل یا ترجمۀ فعلهای اصطالحی و نیز با عگدم تشگخیه معنگاهگای گونگاگون یگک فعگل ،ترجمگۀ
کلمهبهکلمۀ جملۀ آذری به فارسی ،استفاده از لف مشترک در دو زبان و عدم درک معنگاهگای متفگاوت آنهگا،
واژهسازی در چارچوب قواعد زبان آذری ،ترجمۀ اصطالحها ،جملهسگازی در چگارچوب نظگام تصگریف و
نحو زبان مادری و به شکلهای گوناگون دیار دچار تداخل زبانی میشوند
بودن در بافتهای چندزبانه و فراگرفتن آسانتر چند زبان از بختیگاریهگای آدمگی اسگت کگه الزم
است متوجه اهمیت آن باشیم متاسفانه در زنجان و بسیاری از شهرهای آذربایجان والدین این فرصت
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را از فرزندان خود دری میکنند و سعی میکنند با آنها به زبان فارسی سگخن باوینگد و ازآنجگاییکگه
ً
غالبا به زبان فارسی اشراف الزم را ندارند؛ درنتیجه فرزندان آنها زبان مادری خود را فرا نمیگیرنگد و از
سوی دیار فرزندان آنها به زبانی صحبت میکنند که بر اثر تگداخگلهگای گونگاگون زبگان آذری دیاگر
ً
فارسی نیست ،ازنظر آوایی کامال زیر نفوذ زبان آذری است و از جنبههای دیار هم کگموبگیش همگین
مسئله به چشم میخورد بنابراین به والدین آذریزبان پیشنهاد میکنگیم کگه اجگازه دهنگد فرزندانشگان
زبان فارسی را از منابع مطمئنتر فرابایرند و کودکان خود را از فراگرفتن زبان مادری که حق هر انسگان
است محروم نکنند و این نعمت چندزبانای را قدر بدانند
دستاندرکاران شبکههای استانی صداوسیما بیاطالع از تداخل زبانی و آثگار مخگرب آن در نگابودی
زبانهای محلی ،اقدام به تهیۀ برنامه و گزارشهای خبری میکنند که اگر کار به همین منگوال پگیش بگرود،
نابودی زبانهای محلی ،بهعنوان بخشی از میراث فرهنای و فکری کشور ،در آیندۀ نزدیک قابلپیشبینگی
است در یک برنامۀ خبری ،خبر زیر از تلویزیون شبکۀ استانی زنجان پخش مگیشگود« :سگازمان تگامین
اجتماعی استان زنجان طی اعالمیهای اعالم ایلـهدی» ایگن سگبک زبگانی سگبکی رایگج در شگبکههگای
استانی است که در آن کل ساختار زبانی فارسگی و فقگط فعگل آن متفگاوت اسگت خبگر بگاال نمونگهای از
برنامههای شبکه استانی است که باعث میشود مردم به همین منوال و به همین سیاق سخن باوینگد و آن
را بهزعم خود زبان آذری بدانند رواج این گونۀ زبانی در شبکههای استانی آرامآرام زبانهای محلگی را بگه
نابودی میکشاند نتایج پژوهش حاضر و پگژوهشهگای مشگابه بگه متولیگان برنامگههگای شگبکه اسگتانی
صداوسیما ضمن یادآوری مفهوم تداخل زبانی و زمینههای تداخل زبانی کمگک مگیکنگد تگا هوشگمندانه
دست به تهیۀ برنامه و خبر بزنند و به حف و تقویت زبانهای محلی کمک کنند
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