
 

 

 

 تداخل زبانی آذری در فارسی

 (زنجان دانشااهدانشیار ) 1محرم اسالمی

 3013، تاریخ انتشار: 21/12/3911، تاریخ پذیرش: 31/9/3011 تاریخ دریافت مقاله:

   

های  ایم  داده ل زبانی زبان آذری در زبان فارسی را مورد بررسی قرار دادهتداخ در این پژوهش چکیده:
 های زبانی تگداخل سطح ۀدهد که در هم نشان می آن در متن مقاله، ۀبا توجه به شرحی دربار ،تحقیق
ارتبگاط  هگدفبا میزان دانش زبانی گویشگوران در زبگان زبانی د و میزان تداخل گیر میصورت  زبانی

گون اسگت  هبسیار گونزبانی  داخلهای ت زمینه دهد که های پژوهش نشان می سی دادهبرر  عکس دارد
طبقگه بسگیار رایگج  هشگتدر قالگب جمله و عبگارت را  ۳۴۴فقط  ها، از کل دادهکه ما در این نوشته 

حرف اضافه از نگوع حگذف اند از: در  این هشت طبقه تداخل زبانی عبارت ایم  بررسی و معرفی کرده
هگای اصگطالحی و  فعگل ۀترجمگ وی فعگل آذر ۀیا استفاده نابجا از حرف اضافه، در فعل از نوع ترجم

 ۀترجمگ در، در کنار معرفی چند فعل پربسامد دخیگل در موضگوعتداخل معنایی چند به یک در فعل 
سازی با الاوی  واژهدر  در دو زبان، متفاوت وجود لف  مشترک با معناهای در ،آذری ۀجمل لف  به لف 

تصگریف و  و نیگز تگداخل در حضگور نظگام  ویگژهزبانی تداخل ، اه در برگردان اصطالح ،زبان مادری
های تحقیق  هایی را از داده ها نمونه ایم و برای هرکدام از این طبقه را معرفی کرده زبان اول قواعد نحوی

زبان کگه فاقگد دانگش زبگانی کگافی در فارسگی  ایم  با توجه به نتایج این پژوهش به والدین آذری آورده
در غیر این صورت فرزندان  سخن باویند کهکنیم با فرزندان خود به زبان مادری  می پیشنهاد ،هستند

آموزند که  شوند و ازسوی دیار زبانی را از والدین خود می محروم میداشتن زبان مادری آنها از امتیاز 
کگه د بیاموزنتر  والدین اجازه دهند فرزندان آنها زبان فارسی را از منابع مطمئن  در اصل فارسی نیست

زبگان  آذریهگای اسگتانی  شگبکه  فراخواهنگد گرفگت دو زبان را به طور کاملآن فرزندان آنها  ۀدرنتیج
 
1. meslami@znu.ac.ir  
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از نتایج دو زبان آذری و فارسی،  های تداخل متقابل زبانی ضمن آگاهی از زمینه توانند صداوسیما می
  ندببر  بهرهخبر گزارش و برنامه و  ۀاین پژوهش در تهی

 .زبان فارسی آذری، زبان ،تداخل زبانی ،انتقال زبانی :ها کلیدواژه

 
 مقدمه  1

 تحت گوینده که است خطاهایی بر نافر خارجی زبان آموزش و زبان شناسی جامعه در 1زبانی تداخل
بررسگی  3زبگانی انتقال ذیل را زبانی تداخل(  3331 ،2کریستال) شود می آن مرتکب دیار زبانی تیثیر
دلیگل یکسگانی در  زبانی دو صورت مثبت و منفی دارد  در انتقال مثبت، زبان مادری بهکنند  انتقال  می

آید و امر یگادگیری و اسگتفاده از زبگان  های زبانی، در امر ارتباط، به کمک زبان هدف می برخی ویژگی
قواعگدی  کند  درمقابل، انتقال منفی یا همان تداخل زبانی نافر بر کاربرد الاوهگا و تر می دوم را راحت

های زبانی نامناسب در زبگان  از زبان مادری در زبان هدف است که منجر به خطاهای زبانی یا صورت
عنوان مثال، فقدان تکگواژ صگفت تفضگیلی در زبگان  (  به۳۴۴۳ 2و اشمیت 9شود )ری اردز هدف می

ایگن دانشگااه از آن دانشگااه »فارسگی   ۀشود که برخی از گویشوران ایگن زبگان، جملگ آذری باعث می
کگار ببرنگد  از آنجگا کگه ایگن  بگه« است بزرعاین دانشااه از آن دانشااه *»صورت  را به« است تر بزرع

تگداخل زبگانی »زبانی مگذکور را  ۀدهد، پدید صورت ناخودآگاه در ذهن سخنور رخ می انتقال منفی به
خل زبانی ناخودآگگاه زبگان آذری در زبگان فارسگی نامند و موضوع پژوهش حاضر تدا می« ناخودآگاه

 بینیم  ها می زبان است که در گفتار و نوشتار آذری
گاه زبانی هستند که برپای اهل برند  کار می آن زبان مادری را بدون خطا به ۀزبان دارای دانش ناخودآ

زبگان اول  ،ازسوی دیاگر  گیرد و زبان مادری غالبًا اولین زبانی است که گویشور در معرض آن قرار می
گاه دارد  اغلگب بگین وزبانی است که گویشور نسبت به ساز کار نظام زبان اشراف کامل و دانش ناخودآ

گفگتن بگه زبگانی غیگر از زبگان  هناام نوشتن یا سگخن به  زبان مادری و زبان اول همپوشانی وجود دارد
 ناشگیر ناخودآگاه گوینگده بان مادری زب تسلط ازدهد که این خطاها  مادری معمواًل خطاهایی رخ می

به همین دلیگل دچگار  گیرند و قرار میخود زبان دوم همواره تحت تیثیر زبان اول به گویندگان   دشو می
امکگان تگداخل زبگانی بیشگتر  ،کمتر باشگد دومبه هر میزان آشنایی آنها با زبان  شوند  تداخل زبانی می

  خواهد بود
کننگد و بگا ایگن زبگان بگا  اقوامی است که در فالت ایران زندگی می ۀزبان فارسی زبان فرهنای هم

زبگان فارسگی زبگان همگه ایرانیگان نیسگت بگه همگین دلیگل اقگوام   گوینگد میهنان خود سگخن مگی هم
 
1. linguistic interference  2. D. Chrystal  3. language transfer   
4. J. C. Richards   2. R. Schmidt  
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گاه متیثر از نظام حاکم بر زبان مادری خگود هسگتند  ،زبان در سخن گفتن به این زبان فارسیرغی ناخودآ
کافی  فقدان دانش زبانی  بینیم   مینحوی و معنایی  ،ساختواژیهای آوایی،  زمینه ۀکه این تیثیر را در هم

گفتن یا نوشتن بگه زبگان فارسگی  هناام سخن زبان به فارسیرشود که ایرانیان غی به زبان فارسی باعث می
تولیگد و دیاگر  ۀنحگو ،ها ازنظر جایاگاه تولیگداآو ،ای تولید کنند که در آن گونه ازنظر آوایی کلمات را به

زبان مادری و متفگاوت از زبگان فارسگی همانند های زبرزنجیری  های آوایی ازجمله مشخصه مشخصه
 زبگان سگاختواژی قواعگد از بخشگی سگازی و واژه تصریف های ی در زمینهازنظر ساختواژ باشد معیار 
ازنظگر   کننگد مگیپردازی مبادرت  سازی و کلمه واژه به آن چارچوب در و کنند می حف  را خود مادری
 در زبگان هگدف تحت تیثیر زبان مادری خود آرایش عناصر نحگوی در درون گگروه و جملگه را ،نحوی

 نظگیمهای نحوی را متناسگب بگا سگاختار نحگوی زبگان مگادری خگود ت کنند و آرایش سازه میرعایت ن
 (ارسگی)ف هدف کنند که در زبان می معنایی را به کلمات و ترکیبات منتسب ،نیز ازنظر معنایی  ندکن می

 رایج نیست 
هگا  ننحوی و معنایی زبا ،ساختواژی ،های آوایی نظام یک   به یک دلیل فقدان انطباق   خل زبانی بهتدا
کگرده و  سواد اختصاص ندارد  افراد تحصیلسواد و بی گفتن و نوشتن به افراد کم در سخن دهد و رخ می

 ایگن ششگم قگرن شگاعر خاقانی از   بیتیتداخل زبانی مصون نیستندحتی شاعران و نویسندگان هم از 
 دهد: می نشان خوبی به را نکته

 پسر باز دهید روزفرورفتهمن  به مار چراغی و بجویید دبرفروزی
 (1۱۱ :1۲۹1 ،خاقانی) 

بگه دو  /gün/و مرکگب از  1بگا سگاختار پی یگده صفتیآذری  در« /günü â  iš/گونوباتمیش »
 /bâtmâq/صگدر و بگن مضگارع از م اسگت بست ملکگی ژهواکه دوم  /ü-/، «خورشید»و  «روز»معنی 

در ترکیگب بگا هگم اسگت  ایگن مجموعگه  /iš -/ساز  پسوند صفت و« فرورفتن ،کردن غروب»معنی  به
بختگی  و کنایگه از سگیاه «کرده است غروب خورشیدش رسیده یا پایان به روزش» اشاره به کسی دارد که

سگازی  در زبان فارسی رایج نیست و شاعر در چگارچوب نظگام واژه «روزفرورفته»است  ترکیب آذری 
تگداخل زبگانی   کار برده است و بهکرده واژه را ترجمه  ۀزبان مادری خود یعنی زبان آذری اجزای سازند

  خطگا کننگد خاقانی متوجه اصل موضوع نشوند و در شرح خود شارحاندر بیت باال باعث شده است 
سگالای  ۳۵کگه خاقگانی ایگن قصگیده را در  درحگالی ،آن را کنایه از پیری دانسته( 1۳۲ :1۲۹1) کزازی

و در تگداول مگردم گنابگاد دانسگته سگرآمدن عمگر  هم آن را کنایه از بگه (1۲۳۹)سجادی   سروده است
 ( 19۴1مهر و همکاران،  )امیری استشده معنی غروب خورشید نوشته  به

عکس  ۀتداخل زبانی با میزان برخورداری از توانش زبانی و توانش ارتباطی در زبان دوم رابطمیزان 
 
1. complex 
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 به همان میزان تداخل زبانی زبان مگادری ،تر باشد در زبان دوم جامع دارد  به هر میزان توانش زبانی ما
 فضگای از گرفتن فاصله به امر این دلیل شود  می تر کم دوم زبان از در استفاده زبانی خطاهای و درنتیجه

 زبگان عمومی فضای در گوینده میزان هر به  گردد برمی دوم زبان به نوشتن و گفتن در اول زبانومی عم
 بگود خواهگد بیشگتر ناآشگنا هگای عبگارت خلگق امکان میزان همان به باشد، داشته حضور خود مادری
 ( 1۹۹9، 1)الیس

پگذیر اسگت کگه دو زبگان در جایاگاه دو نظگام  زبان زمانی امکان در دوبررسی کامل تداخل زبانی 
زبگان بگا هگم  هگای سگطح ۀترکیب این عناصر در همگ ۀسازنده و شیو ۀکامل ازنظر عناصر اولی ارتباطی  

 ۀمقایسگ اگگر البتگه  دشگو مگیمشخه  ها بین زبانهای اختالف در  آن زمینه ۀدر نتیج کهمقایسه شوند 
فقگط بخشگی از  ،بشناسگیم و تگداخل زبگان را ها اختالف زبان های زمینه و دهیم انجام کامل راها  زبان

 فرهناگی های و تفاوت میوق ۀدر اندیش ریشه های دیار ایم  بخش تداخل زبانی را روشن کرده موضوع
 ناآشگناهگای  کلمگه وها  عبارت خلق در را آن سناین سایه ولی نباشد، تبیین قابل سادگی به شاید که دارد

بخشگی از نااه اهل زبان به هسگتی اسگت و  ۀزبان دری   بینیم می گوینده نظر خالف وهدف  زبان در
های زبگانی معطگوف بگه جنسگیت،  به هستی در زبان آنها هویدا است  عبارات و گونه اهل زباننارش 

هگا و مگواردی از ایگن دسگت در  بیان روابط خویشاوندی، تعداد رنگگ ۀقدرت، ساختار اجتماعی، شیو
هم نگین زبگان بخشگی از  یابنگد  باورهای قومی هستند که در قالب الفاظ تجلی می ۀدهند زبان، نشان

کنند که ممکن است فقگدان  های فرهنای الفافی را خلق می و اهل زبان برای بیان ویژگی فرهنگ است
بنابراین در بررسی تگداخل آن مفاهیم موجب تداخل زبانی شود   ۀها در زبان هدف و ترجم این ویژگی

  می و فرهنگ اهل زبان توجه کنیموق باورهایالزم است به  ،ها زبان ۀعالوه بر مطالعه و مقایس ،زبانی
 دهیم  می قرار بررسی مورد را فارسی زبان در آذری زبان زبانی تداخل مختلف های شیوه ،در ادامه

 اصگطالحاً  راهگدف  زبگان آوایگی نظگام زبگانی هگر گویشگوران کگه کنگیم خاطرنشگان اسگت الزم ابتدا
گفتن به زبان هگدف  یعنی در سخن  (92-23: 3311، 9و یاکوبز 3هوون )گوسن کنند می 2سازی بومی

 ۀسگازی یگک جریگان اسگت و در همگ بگومی  کنند مطابق دانش نظام آوایی زبان مادری خود عمل می
تگر  سازی بگا کسگب تگوانش زبگانی در زبگان هگدف ضگعیف جریان بومی  شود سطوح زبانی دیده می

شگود و  های زبانی مرتفگع مگی سطحتر از دیار  زبانی در بخش نظام آوایی سخت تداخلالبته   شود می
پگیش از  از زبان است که اهل زبگان حتگی های هزبان از اولین جلو دلیل آن هم این است که نظام آوایی  

گوینگده در اولگین تمگاس زبگانی  ۀاصگطالح عگوام لهجگ به همین دلیل و به  تولد در معرض آن هستند
 یگنکگه امتفاوتی دارنگد  های ساختواژی   زبان آذری و فارسی نظام ،ازنظر ساختواژی  شود مشخه می

 
1. R. Ellis  2. nativization  
3. C. Gussenhoven  9. H. Jacobs  
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تداخل زبانی از این حیث است  مثاًل زبان آذری فاقد معادل پسگوند تصگریفی صگفت و  یمنش موضوع
و زود از مگا ا*» ۀآذری جملگ ۀینگدبینگیم گو است و به همگین دلیگل مگی تر(-) یلی در فارسیفضقید ت

هگایی ماننگد  شگاهد عبگارت ازنظر نحوی،ت  اس بدساخت فارسی زبان در که برد می کار به را« خوابید
  دنشگو ی ساخته مگیی آذرنحوقواعد هستیم که مطابق  «ما ییزندا برادر  »جای  به «م برادرشا دایی زن»

دنبگال  تداخل زبانی ازنظر معنایی بسامد بسیار باالیی دارد که گاهی هم نتگایج بسگیار ناخوشگایندی بگه
مگن »آذری  ۀمسگتقلی اسگت  در جملگ ۀکلم ،«مند عالقه»معنای  ی بهآذردر  «باز»عنوان مثال  بهدارد  
در «  دارم منگدم/ مگن بسگتنی خیلگی دوسگت من خیلی بگه بسگتنی عالقگه»یعنی  «بازام یه چوخ بستنی

 بگا معنگای آذریرا عینگًا « باز»که لف  « او )به( مهمانی باز است»هایی مانند  های تحقیق به جمله داده
ی آذرمعنگای  و تقریبًا با همگان در فارسی پسوند اشتقاقی است (باز-)از طرف دیار   برند کار می ن بهآ

  عگدم درک تفگاوت رود کار می به عالقه داردو  شغلکه اشاره به  «قمارباز ،کفترباز»ی مانند های هدر کلم
ده اارنگن دوست خانه در تهران که نقاش آذربایجانی و خانم صاحبیک در دو زبان در گفتاوی  «باز»

فگاهرًا  ،مفصگل کگه بگا توضگیح کشگاندبکار را به شکایت ه، نزدیک بوده است بود آناز نزدیک شاهد 
 کگهای را نقاشگی کنگد  ی از خانگها هگوشگ هخواسگت نقگاش مگی به این ترتیب کگه ه است مسئله حل شد

که پسرب ه شگلوغ  هصاحبخانه مراقب بود ه است کرد در آن زندگی میش خانه با پسر خردسال صاحب
گویگد:  ؛ مگیشگود مینناراحت  که از سروصدای ب ه خانه کند و نقاش برای اطمینان دادن به صاحبن

 دوسگت را هگا ب گه مگن» اسگت کگه بوده این نظورشو م «بازم! ب ه خودم ، منخواهرم اذیتش نکنید»
  حگذف حگرف اضگافه از سگوی ه استبرد میطول نقاشی ب ه را به خانه مادرش  در خانم البته«  دارم

و در ادامگه مفصگل بگه آن خگواهیم پرداخگت  گگاهی در بیگان مفهگومی ها بسیار رایج است  زبان آذری
د  مگثاًل نگکن شکلی دیار بیگان مگی مفهوم را بهآن گردانند که در فارسی  برمی ساختار آذری را به فارسی

ببگین »گوینگد  کننگد و مگی که در فارسی کاماًل با لف  متضادی بیان مگی «ببین باران باز شد»گویند  می
 « باران بند آمد

در آذری  «پگای»مثاًل   کند تداخل زبانی ناشی از تفاوت فرهنای نیز امر ارتباط زبانی را مشکل می
به دختران و خگواهران پدران و برادران خصوص در عید نوروز  که به است« عیدی ،خلعت ،سهم»یعنی 

مگن »به این معنی اسگت کگه « ردم تهرانبهایم سهم  من به عمه» ۀجملهای تحقیق به  در داده  دهند می
ر فرهنای جمله باال قابگل که بدون فهم این ام «عیدی بردم ،کنند هایم که در تهران زندگی می برای عمه

  درک نیست
توانگد  خگود مگی ۀنوب تواند در قالب زبان خودنمایی بکند و به نیز می میوق ۀاندیشتر گفتیم که  پیش

وجود بیاورد؛ چراکه لف  یا عبارتی در زبان برای بیان آن مفهگوم و اندیشگه خلگق  نوعی تداخل زبانی به
لفگ  آذری زبگان در شود که ممکن اسگت برگگردان آن بگه زبگان دیاگری، گفتگه را نگامفهوم بکنگد   می
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برنگد   کار می به برای انسان یصفتعنوان  که بهاست  «حقیر»معنی  بهو مجازًا « کم»معنی  به« اسکیک»
 بگر عگالوه لفگ  ایگن زنجگان در رایگج آذری ۀدر گونگ ،های آذری رایج در تبریز و خگوی گونه برخالف
 ضگعیف و»معنگای  ًا بگهو تلویحگ «عزیز»معنای  رود که به کار می دختران بهتوصیف رای ب باال معناهای

عبگارت  ۀترجمگ« خواهرت کم است، چشمش به راه است، به او سگر بگزن»است  عبارت  «ترحم قابل
ایگن اسگت دهد که باور بگر  است و تلویحًا نشان می« اسکیکدی، گوزو یولدادی، اونا باش ویر»آذری 

 نقگل از پگدرش بیگان کگرده اسگت  نیگز ای به کرده باال را مرد تحصیل ۀکه دختران ضعیف هستند  جمل
ازنظگر معنگایی گگاه  ،آنها به زبانی دیاگر برگردانتفکر و تجربه قومی هستند که  ۀها نمایند المثل ضرب

  امیدومی خواهد انجقبه تداخل زبانی از جنس نارش و  معنی خواهد بود ناقه و بی

 ورانساله است که نویسنده مستقیم آنها را از زبان گویشگ های سه های تحقیق حاصل یادداشت داده
 ۳۴۴بندی آنها و حذف موارد مشگابه  ها بسیار زیاد است که با طبقه تعداد یادداشت  آذری شنیده است

 ،گفتاوهگای خگانوادگی  جمله و عبارت را برای بررسی تداخل زبانی آذری در فارسگی حفگ  کگردیم
 های ما هسگتند های رادیویی و تلویزیونی منابع داده برنامه و گفتار و نوشتار دانشجویان ،فضای مجازی

سپاسگازاری  ،نگدا ههگا یگاری کگرد آوری داده دانم از افرادی که نویسنده را در جمع همین جا الزم می و
هگایی  زبانی آذری در شهرها و مناطق مختلف تفاوتهای  معیار است و گونه ۀزبان آذری فاقد گون  کنم

زبگانی مگورد نظگر در ایگن  ۀ  گونگهم نین این زبان فاقد یک نظام نوشتاری منسجم است  با هم دارند
  پژوهش آذری رایج در استان زنجان است

از هگر طبقگه هگایی از  در ادامه با آوردن نمونههای تداخل زبانی آذری در فارسی را  ترین شکل رایج
عنوان بخش اول، ده بخش دارد کگه در  این مقاله با احتساب مقدمه به کنیم  بررسی میجداگانه  ها داده

هگای آتگی  کگه بخگش ایگم بررسی و معرفی کرده را بسیار رایجبانی مختلف انواع تداخل ز ۀهشت طبق
در فعگل از   2 ؛اضافهحرف اضافه از نوع حذف یا استفاده نابجا از حرف   در 3اند از:  ترتیب عبارتبه

در کنگار چنگد بگه یگک در فعگل  های اصطالحی و تداخل معنگایی   فعل ۀترجم وفعل آذری  ۀنوع ترجم
وجگود لفگ   در  2 ؛آذری ۀجمل لف  به لف  ۀترجم در  9معرفی چند فعل پربسامد دخیل در موضوع؛ 

در برگگردان   1 ؛مگادریسگازی بگا الاگوی زبگان  واژه  در 1 در دو زبگان؛ متفگاوت مشترک با معناهای
در فارسگی  /i-/صورت مصدر+ که درآن ساخت متممی آذری به  ویژهزبانی تداخل   در 1؛ اه اصطالح

گیگری را  زبگان اول  در بخگش پایگانی نتیجگه تصریف و قواعگد نحگوی در حضور نظام  ۹آید؛ و  درمی
 ایم  آورده

 
 حرف اضافه  2

گویشوران آذری تحت تیثیر زبان مگادری خگود بگه دو شگکل حگذف حگرف  ،در موضوع حرف اضافه
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 را موضگوع دو این ادامه در که شوند می زبانی تداخل دچار متفاوتای  حرف اضافه اضافه یا استفاده از
 کنیم  می بررسی

 
 تداخل زبانی با حذف حرف اضافه  2-1

نقگش  دادن   ی نشگانبرا زبان این در است و مستقل واژگانی عنصرعنوان  به اضافه حرف فاقد آذری زبان
 زبان فارسگی در حگال حاضگراز طرف دیار، کنند   نما استفاده می نقشپسوندهای های اسمی از  گروه
هگای اسگمی در جملگه از حگرف اضگافه  دادن نقگش گگروه زبان تحلیلی است که در آن برای نشان یک

خگاطر فقگدان  گفتن به فارسگی بگه ها در سخن زبان شود که آذری این تفاوت باعث می  کنند میاستفاده 
صگورت  نمگا بگه پسگوند نقگش دنبرگردان درو  حذف کنندحرف اضافه را  ،حرف اضافه در زبان مادری

 :عنوان مثال به درست عمل نکند،حرف اضافه 

 !(این توجه کن به /نظر بایر در واین)*اینو نظر بایر  -

 نخرید( رب بیرون از) ریدی*بیرون رب نا -

 میدهم( چایی تون همه به) رسونم می همتون چایی* -

 بیرون( گذاشتیم یخ ال جا نبود، در)گذاشتیم بیرون  ،*یخ ال جا نبود -

 
 در استفاده نابجا از حرف اضافهزبانی تداخل   2-2

شوند و دلیگل آن هگم فقگدان  فارسی دچار تداخل زبانی می ۀگویشوران آذری در استفاده از حرف اضاف
  مشگخه در فارسگی اسگت ۀحالت در آذری بگا حگرف اضگاف ۀنشان هاییک میان پسوند به یک ۀرابط

 تگوی   ،از ،به ،در ،برای» ۀاضاف های در فارسی معادل حرفآذری  /a-/نمای  نقش پسوندعنوان مثال،  به
در  [a,-â-]است  این پسوند باتوجه به بافت آوایی به دو صگورت «اضافه ۀ، کسربه ،را ،جلوی   ،داخل   و

 دهند: خوبی نشان می را به نابجا از حرف اضافه ۀاستفادهای زیر موضوع  شود  مثال گفتار فاهر می
 (برای من میاریم/برا)از اون عطر هم ب*از اون عطر فردا میاری  -

 (دعا کن شیبرا)هش دعا کن ب* -

 شه(استثنا قائل می تو برای شه )کروناتو استثنا قائل می به*کرونا  -

   (نامه داشتاحمد نامه اومد/ احمد  برای)احمد نامه آمد  به* -

 شما هست( برای)آره  شما جا میشه به*آره  -

 (او تعریف کردم برای)تعریف کردم او  به* -

 پخت( ما شام رایبامان پخت )م ما شام بهامان م* -

 (سوزد میخودم  برایدلم )سوزد  می خودم بهلم د* -
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 (برادرتون زن بایرید رایبزود ) برادرتون زن بایرید به*زود  -

 (سازند همه چیز جوک می اب) سازند همه چیز جوک می به* -

 (من تقاضا کرد ازدوستانی که )من تقاضا کردند  به*دوستانی که  -

 (این /توداخلکم زعفران بریز ه ی)این  بهکم زعفران بریز ه *ی -

 ؟(تولدش )عکس( دراین کیه ؟ )تولدش داخِل *این کیه  -

 (دایی بایر جلوِی چایی را ) دایی بایر به*چایی را  -

 (کند اذیت می رامردم )کند  مردم اذیت می به* -

 کشید( را)منت من من منت کشید  به* -

 (سس خوردم بامن ساالد )خوردم  سس به*من ساالد  -

 
 در استفاده از فعلزبانی تداخل   3

هگای مختلفگی دارد  ها شکل زبان تداخل زبانی مربوط به فعل در گفتار و نوشتار به فارسی ازسوی آذری
  پردازیم که در ادامه به آنها می

 

 ترجمه فعل آذری  3-1
 زبگان در فعگل مربگوط رایگج صگورت درنظرناگرفتن   و به فارسگیفعل آذری  ۀترجمتداخل در اینجا با 

هگای همگراه و  لف  بخگش به لف  ۀنین ترجمهم  و بالعکس و ساده فعل به مرکب فعل تبدیل فارسی و
  شگود های فعل مرکب و حف  بخش دیاگری دیگده مگی یکی از بخش ۀهمکرد در فعل مرکب یا ترجم

 مثاًل در:
 (تا رسیدیم آهنگ گذاشت)تا رسیدیم آهنگ باز کرد * -

 (را بریز داخل دیگ)حلیم  دیگ حلیم را خم کن تو* -

 (ساختاو ن  غذا بهش )غذا ضرر کرد به* -

 (اش دعوا کرد شوهر بی اره با)اش انداخت  یه دعوا با شوهر بی اره* -

 (رسیدی باال صدا کن)رسیدی باال صدا بنداز * -

 (خاموش کن /تلویزیون را روشن کن)ببند  /تلویزیون را باز کن* -

 (االن راه افتادم)االن در اومدم * -

 (درست کردم درفتم کلی)کشیدم  درفتم کلی* -

 ، حوصله نکردم(ام نشد حوصله)ام نکشید  حوصله* -

 ه(تازه سالنش را افتتاح کرد) هرا باز کرد شتازه سالن* -
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 (وتی حساسیت دارندکها به کا بعضی)ها حساسیت میده  بعضی به کاکوتی* -

 (االن یادم افتاد)االن به فکرم افتاد * -

 م(به گل آب داد) مبه گل آب ریخت* -

 (ام بدهم خانوادهبه راه م اجازه دادند خبر آزادی)ام باویم  به خانواده م راجازه دادند خبر آزادیا* -

 (تا قرص خوردم دو)تا قرص انداختم  ود* -

 ست کردیم(رب در /عرق گرفتیم /سرکه انداختیم)رب درآوردیم  /عرق /سرکه* -

 ، مهمانش شدیم(د تهرانبرا را م ما ییدا)ما را مهمان برد تهران ام  ییدا* -

 (اگه هوا سرده بخاری را زیاد کنم)اگه سرده بخاری را بلند کنم * -

 ؟(دستت درد گرفتدستت درد کرد؟ )* -

 )ذهنم تعطیل شد(ذهنم کور شد * -

 بینه؟ )غذا کافیه؟( غذا می* -

 ند(بلند)شبا با طوالنیه ش* -

 

 های اصطالحی فعل  3-2
کگار  آن را به همان شکل در زبان فارسگی بگهو  لف  ترجمه به گاهی اجزای فعل اصطالحی آذری را لف 

   مثاًل در:برند که در زبان هدف رایج نیست می
 ورق[(بازی ! ]در را ادامه نده بازی ندتقلب کرد) 1دست را بزن زمین د،تقلب کردن* -
 (یک بار از دست ما عصبانی شد)یک بار قاطی کرد به ما * -

 (ساختند کردند )داشتند خانه می کار میخانه  دداشتن* -

 (صدایش صاف نیست، پخته نیستصدایش خام میاد )صدایش * -

 (خواهد این حرفت یک سیاار می)بره  سیاار میاین حرفت یک * -

 (کنکور قبول شدم )وقتیکنکور درآمدم  وقتی* -

 (وسایل اضافه را با خودمان نبریم)اریم زمین ذوسایل اضافه رو ب* -

 (به مادرش رفته)به مادرش کشیده * -

 (لرزه نش میتاز شنیدن این خبر آدم )لرزه  از شنیدن این خبر آدم بدنش می* -

 ؟(بینی چشم ما می)از  ؟میندازیتقصیر ما * -
 

صورت ولگی  جوی/ مشتری در شعر خاقانی هم آمده است: بر زمین زن صحبت این زاهدان جاه« زدن برزمین»  )ازقضا اصطالح 1
اسگت  « رهاکردن و دورانداختن»معنی کنایی  به /yera vurmâq/« یر وورماق»معادل ترکی « زدن برزمین»سیرت در نهان   مریخ

کار رفته است: یعنی همراهی با این زاهدان را رها کگن  به« واگذاشتن و رهاکردن»این اصطالح در بیت باال نیز دقیقًا به همین معنی  
 ( 19۴1مهر و دیاران  )امیری



21 
  6911، پاییز و زمستان 61/2شناسی،  زبان و زبان

 
 تداخل زبانی آذری در فارسی

 

 (یه وقت دلتون نخواد) ؟یه وقت میلتون نکشه* -

 (نتونستم بیام کالس ،در رفته بود مپای)نتونستم بیام کالس  ،در اومده بودپایم * -

 (درخت خیلی بار دارد)درخت خیلی بارشه * -

 
 ها تداخل معنایی چند به یک در فعل  3-3

ها را فقط بگا یگک  این معنا ۀها هم زبان و آذریگاهی فعل واحدی در زبان آذری معناهای متفاوتی دارد 
این امر موجگب بدسگاختی که گویا این لف  آشناترین معادل برای آنهاست و  ندکن ان میبیفارسی  لف 

در ترتیگب  بگه «چیخمگاق»و « اولمگاق»تگوانیم بگه  ها می این فعل ۀزجمل  اجمله در زبان فارسی است
 کنیم  اشاره« درآمدن»و « شدن» ۀهای اولیمعنا

 
 «شدن» ۀدر معنای اولی« اولماق»معناهای مصدر  3-3-1

 بودن، مثاًل در: الف( قرارداشتن، واقع
 [ پونک قرار دارد(ۀشون در ]محل شون پونک میشه )خونه خونه* -

 باالیی واقع است( ۀباالیی میشه )مطب دکتر در کوچ ۀمطب دکتر در کوچ* -

 دادن، آمدن، باریدن، وزیدن، مثاًل در: ، رخوجودداشتنب( 

 وجود دارد( دزد ]هم[ محل این )در میشه دزد محل این* -

 بهار زیاد سیل میشه )بهار زیاد سیل میاد(* -

 / میاد(وزد باد میزیاد اینجا اینجا زیاد باد میشه؟ )* -

 د(بار می /آید می برف زیاد در زنجانها  ها زیاد برف میشه )زمستان جان زمستانزن* -

 آره به شما جا میشه همیشه )آره برای شما همیشه جا هست(* -

 ، مثاًل در:استن، بودنج( 

 )حیف که نیستی(نیستی  بشه، حیف* -

 (شون زیاد دور نیست ه)خونشون زیاد دور نمیشه  هخون* -

 (گفتم می ،اگر علی بود)گفتم  شد می اگه علی می* -

 رو است( )داروخانه در روبه رو میشه هروبداروخانه * -

 ی؟(بیای) حواست نبود  ؟ییحواست نشد بیا* -

 ام حتمًا در مهمانی است( )دایی م حتمًا در مهمانی میشها یدای* -

 

 «درآمدن» ۀدر معنای اولی« ماقچیخ»معناهای مصدر  -3-3-2
 ، مثاًل در:شدن قبولالف( 

 پذیرفته شدم(از تحقیقات دراومدم )در تحقیقات ]محلی[ * -
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 ، مثاًل در:شدن مرخهب( 
 شدکهازبیمارستانمرخصشدهبودم(سه روز بود بیمارستان دراومدم )سه روز می* -

 ، مثاًل در:شدن اخراجج( 
شرکت دراومدم رفتم تاکسی )از شرکت اخراجم کردند، رفتم ]کار بگا[ تاکسگی ]را شگروع * -

 صورت سببی است[ کردم[، ]فعل در آذری به

 راست رفت به رختکن( دراومد، مستقیم رفت رختکن )از زمین که اخراج شد، یکزمین * -

 ، مثاًل در:آمدن رونیبد( 
 دراومد، پلیس او را گرفت )دزد تا از خونه بیرون آمد، پلیس گرفتش(دزد خونه * -

 ، مثاًل در:درآمدنهگ( 
 سیبیلش زود دراومد -

 و( کردن ]در نقش همکرد در فعل مرکب[، مثاًل در:
 خوب عقلت دراومد نرفتی )خوبه که عقل کردی نرفتی(* -

 
 جمله ۀترجم  4

در  فارسگی آشناترین الفاظبه کلمه  به زبان خود کلمه در کل مفهوم جمله را گاهی گویشوران زبان آذری
 یهگا و سگاختار این الفاظ توالی لزوماً  که برند می کار تقریبًا به همان ترتیب به و گردانند برمی ذهن خود
 گگاهیو معنگا  بگی ،هایی ناقه جمله ،این نوع تداخل زبانی ۀنتیج نیست  رایج فارسی زبان نحوی در

هگای  داده از بگینپگردازیم کگه  مگی ها جملههایی از این  به نمونه ،در ادامه  استی معنای متفاوت ازنظر
 ایم: انتخاب کردهتحقیق 

 (آن کار مناسب نیست)شه  از اون کار نمی* -

 (آید تر از آب درمی گران ]نیازهای روزانه[خردخرد خریدن )تر میشه  گران ،خریدنتکه  تکه* -

 !(دار من پیاده بشوم ناه) !دار من بیفتم ناه* -

 ؟(خورند دیاه صبحانه را تو لیوان می)چایی   ؟صبحونه تو لیوان میشه دیاه چایی  * -

 (را به دایی تعارف کن)چایی چایی را بایر به دایی * -

 (پشتتون باد خورده)شده  رد دبااز پشت شما * -

 نشسگتی/ آقگای مگا بگه پشگت چگرا نماینگده، ]آقای را کردی به ما تچرا عقب ،قای نمایندهآ* -
 پشتت را به ما کردی؟[ چرا نماینده،

 (کارتون نکنهچ خدا)بام  یننش بام چی* -

 (ما را لو داددهن سوراخ ) ما را داد* -
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 (رویم می ،اگر خدا بخواهد)ریم  یه مخدا با* -

 (خدا به همراهشان)خدا کمکشان باشه * -

 (ام من از دیروز از خانه بیرون آمده)بیرون  ممن دیروز درآمد* -

 
 لفظ مشترک با معنای متفاوت  5

ران گویشگو  ولگی معنگای متفگاوتی دارنگد ،در دو زبگان آذری و فارسگی مشگترک هسگتند ظی الفابرخ
برند که این نگوع تگداخل زبگانی  کار می فارسی بهمعنای آذری در زبان با مشترک را های  لف زبان  آذری

 :کنیم های پژوهش اشاره می در ادامه به مواردی از این دست از داده  خیلی رایج است

 بگه کننگده ضگدعفونی )حتگی مگواد خرنگد زندانی نمی خرجکننده به  حتی مواد ضدعفونی* -
 خرند( نمی زندانی ۀهزین

گیر )مگن یگه بگار جگواستفاده نکردم  هیچجفت خریدم اما  سهمن یه بار جوگیر شدم رفتم * -
 (استفاده نکردم اصالا اما  ،شدم رفتم سه جفت خریدم

 شدم( خوشحالخیلی  شنیدم قبولیتو ]نشئه[ شدم )خبر نئشهخیلی  شنیدم خبر قبولیتو* -

 (تومان دادیم ۵۴۴۴ نفری)تومان دادیم  ۵۴۴۴ آدمی* -

 (است طبقهپدرم سه  ۀخان)است  مرتبهپدرم سه  ۀخان* -

 (ندارداهمیت برایش قرمز  چراغ) نیست خرجقرمز برایش  چراغ* -

پا -  (و رفتاومد  کوتاه)اومد و رفت  سر

 
 سازی واژه  1

سگازند کگه ایگن نگوع  هگایی را مگی زبان خگود واژه سازی گویشوران زبان آذری گاهی مطابق قواعد واژه
برخی از شواهد مربوط بگه ایگن بخگش را از  ند رایج نیستدر زبان فارسی ها  سازی یا واژه الاوهای واژه

 :بینیم های پژوهش در ادامه می داده

 (همیشه غذای تازه داری، کمتر درست کنی) !درست کن تازه تازه !کم درست کن* -

 !(خردخرد خرید نکن) !تکه خرید نکن تکه* -

 !( بخری کاغذی دستمال باشه )یادت بخری! کاغذدستمالی باشه یادت* -

 داریم( کوکو سبزی قورمه/ )ناهارسبزی داریم سبزی کوکوسبزی/ قورمه ناهار * -

 روم( می کربال به سال هر زور به )زورکی/ سال هر کربال میرمزوری  به* -

 
 اصطالح  7

هم مشابه موارد پیشین است که در آن اجزای سازنده اصگطالح  ها تداخل زبانی در خصوص اصطالح
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های اصطالحی در این بگاره  در باال در بحث فعل  برند کار می عینًا در فارسی به و گاهیآذری را ترجمه 
 :دهند نشان میخوبی  بهکه این مطلب را  بینیم هایی می بحث کردیم و در ادامه نیز نمونه

شرکت ما یک کگارگر الزم ) دست بدهارگر دیاه ک یک به خواست می کارگر یک ما شرکت* -
را  کسگی»در آذری یعنگی  «بگه کسگی دسگت دادن]» (کمک کنهکارگر دیاری  تا به داشت

 «[کمک کردن

زمگین گذاشگتن یعنگی انتخگاب ] (از خرید شامپو منصرف شگدم)شامپو رو گذاشتم زمین * -
 [منصرف شدن /نکردن

چرا مگا ؟ )خدا ازتون ناذره/کامتون تلخ بشه، کنید چرا ما را اذیت می آی دهنتون تلخ بشه،* -
 (کنید را اذیت می

 )دیروز فالنی را شستم گذاشتم کنار(آب کشیدم  را یندیروز فال* -

 (سازند نمی)با هم گند  با هم راست/ درست نمی* -

نقدر خگوب اسگت کگه نمیشگود هگی  )آگذاشت  شدر خوبه که نمیشه هی  اسمی روآنق* -
 (گرفتی بهش/ ازش ایراد

 

 در فارسی /i-/+  رصدصورت م برگردان ساخت متممی آذری به  ۸

صگورت  را در زبگان خگود بگه یقیگد مگتمم های اضافی با نقش با بسامد بسیار باال ترکیب ها زبان آذری
هگا بگا نقگش مگورد نظگر در  که این ترکیب برند می کار در زبان فارسی به (/i-/)ای معلوم یبعالوه  صدرم

 های زیر توجه کنید: مثالبه   فارسی وجود ندارد
 (ام در خانه ما بود خاله رب، کردن در زمان درست)ما بود  ۀام خان رب دراوردنی خاله* -

 (بیرون بودیم ماهناام باران )ما بیرون بودیم ، باران باریدنی* -

/به محض اینکگه رسیدن زنگ زدیم  زمان   /رسیدن زنگ زدیم به وقت  )زنگ زدیم  ،رسیدنی* -
 رسیدیم، زنگ زدیم(

 

 و اصوات تصریف و ساختارهای نحوی  9

شگود  متفاوتی دارند کگه موجگب مگی ینحوهای  ساختهای تصریف و  فارسی نظامهای آذری و  زبان
 گفتگار در  های فارسی را در قالب تصریف یا قواعد نحگوی آذری بیگان کننگد ها گاهی جمله زبان آذری
هگای  ایگن نگوع تگداخلو  اسگت توجه قابل نیز بسیار آذری اصوات حضور فارسی زبان بهها  زبان آذری

 :نیمبی در ادامه میهای زبانی از این دست را  تداخل از هایی نمونه  دارد بسیار باالییسامد ب یزبان

 [مطابقه نهاد و فعل ]نبود (پیشش هستند شدوستان) اش پیششهوستد* -
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 ؟(بهتره )کدوم ؟کدوم خوبه* -

 [ساز فارسی و آذری استفاده همزمان از قاعده صفت] (باصفاست)خیلی  هفالیصخیلی با* -

 (برادرم مادرخانم  )مادرخانمش  ،برادرم* -

 )قربانت(قربانم * -

 ؟(نمیخوری)ریختم بره،  ؟نمیخوری ،هاریختم بره * -

 )ممنون!/مرسی!( دیگه/مرسی ممنون* -

رو و حضگور  بیادیمدا )بیگا دیاه/اومگدم دیاگه( ]گفتاگوی مگادر و فرزنگد در پیگاده* !/دابیا* -
 [در گفتار فارسی /dâ-/بست آذری  واژه

 

 گیری نتیجه  91

 اسگاسبر هگا با بررسی تداخل زبانی زبان آذری در زبان فارسگی در گفتگار و نوشگتار گویشگوران آذری
پگذیر  زبگان امکگان ۀهای چهارگان الیه ۀرسیم که تداخل زبانی در هم های گوناگون به این نتیجه می داده

 فارسگی زبگان اینجا در ومیزان تداخل زبانی با دانش زبانی گوینده از زبان هدف  ،از سوی دیار  است
میزان تگداخل کمتگر خواهگد  ،فارسی بیشتر باشد زبان به گوینده اشراف میزان هر به دارد  عکس ۀرابط
خگود قگرار دارد و بگه  زبان مادری   گیرد که گوینده در فضای زبانی   تداخل زبانی زمانی صورت می  بود

تداخل زبانی مربوط به نظام آوایی   توان دید زبان مادری را در گفتار و نوشتار او میحضور همین دلیل 
دلیگل   توانیم از آن پرهیز کنگیم های دیار می تر از حوزه که سخت ستاولین و استوارترین نوع تداخل ا

این امر این است که اطالعات واجی اولین جلوه از تبلور زبان هستند که اهل زبان در معگرض آن قگرار 
های دیار را در قالگب نظگام آوایگی زبگان مگادری خگود درک و تولیگد  زبان آموزی، در زبانگیرند و  می
 توان پرهیز کرد  تر می راحتنحوی و معنایی  ساختواژی، زبانی تداخل ، ازکنند  در مقابل می

را معرفگی زبان آذری در زبگان فارسگی های زبانی  ترین تداخل اصلی از رایج ۀطبق هشتدر این پژوهش 
 زبگان گویشگوران ایگم  آورده پگژوهشهگای  داده بین از را هایی مثال آنهای  زیرطبقه و طبقه هر برای و ایم کرده

 اضگافه، حگرف نابجگای کگاربرد یگا اضگافه حگرف حذف با فارسی زبان به نوشتن یا گفتن سخن هناام آذری
 ۀترجمگ فعگل،هگای گونگاگون یگک  معنگا تشگخیه عگدم با نیز و اصطالحیهای  فعل ترجمۀ یا فعل ترجمۀ

 ،هگای متفگاوت آنهگا آذری به فارسی، استفاده از لف  مشترک در دو زبان و عدم درک معنگا ۀجمل ۀکلم به کلمه
سگازی در چگارچوب نظگام تصگریف و  جمله ها، اصطالح ۀترجم قواعد زبان آذری، سازی در چارچوب ژهوا

  شوند دچار تداخل زبانی می دیار های گوناگون به شکلنحو زبان مادری و 
هگای آدمگی اسگت کگه الزم  تر چند زبان از بختیگاری های چندزبانه و فراگرفتن آسان بافتبودن در 

متاسفانه در زنجان و بسیاری از شهرهای آذربایجان والدین این فرصت متوجه اهمیت آن باشیم   است
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 کگه و ازآنجگایی باوینگد سگخن فارسی زبان به آنها با کنند و سعی می کنند می د دری را از فرزندان خو
از  و گیرنگد میندرنتیجه فرزندان آنها زبان مادری خود را فرا  ؛غالبًا به زبان فارسی اشراف الزم را ندارند

هگای گونگاگون زبگان آذری دیاگر  خگل کنند که بر اثر تگدا میزبانی صحبت  فرزندان آنها بهدیار  سوی
وبگیش همگین  دیار هم کگم    های از جنبه و ازنظر آوایی کاماًل زیر نفوذ زبان آذری است ،فارسی نیست

 شگاناجگازه دهنگد فرزندانکگه کنگیم  پیشنهاد میزبان  آذری والدین به بنابراین خورد  به چشم میمسئله 
کودکان خود را از فراگرفتن زبان مادری که حق هر انسگان و تر فرابایرند  زبان فارسی را از منابع مطمئن

  قدر بداننداست محروم نکنند و این نعمت چندزبانای را 

اطالع از تداخل زبانی و آثگار مخگرب آن در نگابودی  های استانی صداوسیما بی اندرکاران شبکه دست
 ،به همین منگوال پگیش بگرودکار کنند که اگر  های خبری می برنامه و گزارش ۀاقدام به تهی ،های محلی زبان

بینگی  پیش نزدیک قابل ۀدر آیند کشور، بخشی از میراث فرهنای و فکریعنوان  به ،های محلی نابودی زبان
 تگامین   سگازمان  » :شگود زنجان پخش مگیاستانی  ۀشبکخبر زیر از تلویزیون  ،خبری ۀدر یک برنام  است

هگای  ایگن سگبک زبگانی سگبکی رایگج در شگبکه«  دی ایلـهاعالم  ای زنجان طی اعالمیه استان   اجتماعی  
ای از  بگاال نمونگهاستانی است که در آن کل ساختار زبانی فارسگی و فقگط فعگل آن متفگاوت اسگت  خبگر 

و آن  به همین سیاق سخن باوینگدو شود مردم به همین منوال  های شبکه استانی است که باعث می برنامه
های محلگی را بگه  آرام زبان رامهای استانی آ زبانی در شبکه ۀزعم خود زبان آذری بدانند  رواج این گون را به

هگای شگبکه اسگتانی  متولیگان برنامگه بگه هگای مشگابه و پگژوهش حاضر نتایج پژوهش کشاند  نابودی می
کنگد تگا هوشگمندانه  های تداخل زبانی کمگک مگی صداوسیما ضمن یادآوری مفهوم تداخل زبانی و زمینه

  های محلی کمک کنند حف  و تقویت زبانبه برنامه و خبر بزنند و  ۀدست به تهی
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