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تعداد  نظوراین مبه .استانگلیسی  هایژهواهای مرکب در وامواکه تغییر ةشیوبررسی  5حاضر هدف پژوهش

نحوة تلفّظ آنها در دو زبان انگلیسیی و فارسیی    شده و استخراج زمردیان انگلیسی از فرهنگ ةواژوام 565
هیا در دو گونیب بریتانییایی و    مشخص شده است. از آنجا که تلفّیظ انگلیسییب بر یی واژه   ، IPAبراساس 
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در  که دهدنشان می هابررسیزبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است. در ها تغییرات این واکه و اندشده
/ تشکیل داده است، این جزء به غلت متناظرش را واکب /آنها های مرکب افتان که جزء دوم واکه از گروهن آ

این جزء  باشد،می []واکب آنها های مرکب افتان که جزء دوم آن گروه از واکه در شود وتبدیل می [j]یعنی 
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در اغلب  /a/مرکب  ها تنها واکبرو از بین این نوع واکههای پایانه نیز بیش از یکی نباشد. از اینهمخوان
های مرکب  یزان به واکب شود. واکهدر زبان فارسی دیده می [ow]موارد به توالی ی  واکب ساده و غلت 
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 مقدمه -2

شناسیان ایرانیی   در  صوص وجود واکب مرکب در زبان فارسی نظرات مختلفی از سوی زبیان 

ه نسیبتا  رایید در  صیوص وجیود     ضیمن برشیمردن دییدگا    (1955نجفی ) .مطرح شده است

بیر پاییب سیا ت هجیایی زبیان فارسیی و نییز بیا         // و /ej/  مرکب در فارسی، یعنیواکب 

ایین دو را نیه   داند، یم /v/ ای از همخوان که آن را گونه /w/رویکردی تاریخی در  صوص 

: 1934زاده ). غالمعلیی شیمارد برمیی همخوان ی  کوتاه و  مرکب که ترکیبی از ی  واکب بواک

تنهیا بیه    سیاده،  تزاجی از فرایند تولید دو واکبنیز ضمن معرفی واکب مرکب به  نوان ام (159

آغاز و به تولیید واکیب    /o/ة در زبان فارسی قاال است که با تولید واکب ساد/ou/ مرکب واکب 

« دولیت »، و «گیوهر »، «روشین »هیایی ویون   تیوان آن را در واژه میی  وشود می تت /u/  ةساد

ای متشیکل از دو  واکیه  نیوان   بیه ب ضمن معرفی واکیب مرکی   (15: 1955ممره ) .کردمشاهده 

کنند و جزء دوم از جزء اوآ قابل تجزییه نیسیت، بیه    جزء که با هت نقش ی  واکه را ایفا می

و در  یین حیاآ، از دییدگاه     ا تقیاد دارد در زبان فارسیی   /e/و /ou/ وجود دو واکب مرکب 

 آنجیا کیه نحیوة تولیید     داند. به باور وی، ازآوایی، زبان فارسی را دارای شش واکب مرکب می

/j/  و /w/ بیدین معنیا کیه در هنگیام تولیید آنهیا        های تولید واکیه اسیت،  دارای همب ویژگی 

گونه گرفتگی یا تنگی که موجب سایش شود در دستگاه گفتار وجیود نیدارد و در ضیمن    هیچ

از دییدگاه   تولید هر آوا همراه با ارتعاش تارآواها و در نتیجه ایجاد واک اسیت، ایین دو آوا را  

را واکیب مرکیب   شش مجمو ب دو  یدایی  کند و بدین ترتیب این آواشناسی، واکه معرفی می

 نیز در  صیوص دو واکیب بیه ا یطالح مرکیب در فارسیی،       (1955) الدینیمشکوة واند. می

شیبیه  /ej/ و /e/  یورت   نماید که اگروه با نظیر بیه ماهییت آواییی،    بدین مسئله اذ ان می

نیوان دو واج پییاپی در زبیان     برشیمردن آن بیه   امّا از لحاظ نقیش واجیی،   است،مرکب واکب 

را نییز در گفتیار،   /o/ و  /ow/ تر است. وی نبود تمایز معنایی پذیرتر و مطلوبتوجیه فارسی

داند و در مجمیوع، زبیان فارسیی را    می/o/ برای   /ow/گونه بودن  ورت آواییدلیل بر واج

یی  بیه    برابطی   یدم  ا یالم نیز ضمن  (36: 1991شناس )حقکند. ی میفاقد واکب مرکب معرف

شناسی قاایل بیه وجیود واکیب مرکیب در زبیان       شناسی، از منظر واجی  بین آواشناسی و واج

میل در  أ( ضیمن بررسیی ا یتالف نظرهیای قابیل ت     1991فارسی نیسیت. کامبوزییا و داوری )  
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 بکه در باال به آنها اشاره شد، بیا اراای   صوص وجود واکب مرکب و تعداد آن در زبان فارسی، 

بیه ایین    ،واجی، تصریفی، تاریخی و شواهد مربیو  بیه کیفییت تولییدی     -شواهد آوایی، واژ

 نتیجه دست یافتند که زبان فارسی فاقد واکب مرکب است.

بنیدی آواییی   ا طالحی است که در طبقیه  6(، واکب مرکب146: 1115در فرهنگ کریستاآ )   

واکیب مرکیب   »تولید است. در ایین فرهنیگ آمیده اسیت:      ةبر پایب شیورود و ار میکها بهواکه

ای است که در حین تولید آن  رفا  در ی  هجیا، شیاهد نیو ی تغیییر کیفیی محسیوس       واکه

ترین ویژگی واکیب مرکیب را تغیییر    ( نیز مهت154: 1994الور ) (.146: 1115آ،)کریستا «باشیت

دانید. ینسین   دیگر در  الآ تولیید در یی  هجیا میی     واکب محسوس تولید آن از ی  واکه به

 دانید کیه در یی  هجیای واحید قیرار       ( واکب مرکب را توالی دو واکب مختلف میی 15: 1114)

اسیت. در فرهنیگ   تیر  برجسیته در مقایسیه بیا دیگیری     گیرند و معمیوال  یکیی از ایین دو،   می

های تشکیل دهنیده بیه دو   واکه های مرکب براساس میزان رساییواکه( 114: 1115کریستاآ )

)همیان:   براسیاس کریسیتاآ   .انید تقسییت شیده   5و واکب مرکب  یزان 3گروه واکب مرکب افتان

بیر اسیت. در   ای است که دومین  نصر تشیکیل دهنیدة آن تکییه   ( واکب مرکب افتان واکه115

 دهید. یکیی از اجیزاء واکیب مرکیب     ی  غلیت تشیکیل میی    دوم را جزءاین نوع واکب مرکب 

ماننید   ،همیشه رساتر از دیگری است. در واکب مرکب افتان جزء اوآ رساتر از جزء دوم اسیت 

ای اسیت کیه نخسیتین    براساس کریستاآ )همان( واکب مرکب  ییزان واکیه   ./a/واکب مرکب 

آ را ی  غلیت تشیکیل   اوّ جزءبر است. در این نوع واکب مرکب  نصر تشکیل دهندة آن تکیه

مانند واکیب مرکیب    ،واکب مرکب جزء دوم نسبت به جزء اوآ رساتر استدهد. در این نوع می

//. 

این پژوهش، ضمن پذیرفتن  یدم وجیود واکیب مرکیب در زبیان فارسیی، پی  از اراایب                

 هییا در تعیاریف گونیاگون در میورد واکیب مرکییب، بیه بررسیی شییوة تغییییر ایین نیوع واکیه          

 منظیور به ایین  پردازد. زبان میسط گویشوران فارسیهای زبان انگلیسی هنگام تلفظ توواژهوام

مرکیب  هیای  واکیه های آوایی به بیان ویژگی انگلیسی،های مرکب در زبان معرفی واکه پ  از

                                                                 
6. diphthong 

7. off-glide diphthong; falling diphthong 

8. on-glide diphthong; rising diphthong 



 1991، زمستان 9های غرب ایران، ساآ اوّآ، شمارة بان و گویش/ فصلنامب مطالعات ز116
 

 واهید  هیا بررسیی   تغییرات ایین واکیه   در ادامه .شودپردا ته میآنها  ةو اجزاء تشکیل دهند

 .شد

 هاارائه و تحلیل داده -1

تیوان آنهیا را   (، هشت واکب مرکب در زبان انگلیسی وجود دارد کیه میی  1111به ا تقاد روچ )

 ( نشان داده شده است.1) شماره نموداربندی در این دسته .بندی کرددر سه گروه دسته

 

 

     

     

 
 

 انواع واکة مرکب در زبان انگلیسی (2)نمودار شماره 

گیرا و  هیای مرکیب بیه دو گیروه مرکیز     واکیه  شود،ه می( مشاهد1) شماره نمودارکه در ونان

   یتت  //های مرکبب مرکزگیرا بیه واکیب مرکیزی شیوا      شوند. واکهمتمایل به بسته تقسیت می

های مرکب متمایل به بسته همگیی دارای ایین ویژگیی هسیتند کیه در انتهیای       شوند. واکهمی

واکب مرکب، دو واکیه نییز بیه     5این تر است. از بین تلفّظ آنها لغزش به سمت ی  واکب بسته

هیا  شود و در  ین حیاآ لیب  تر میکه زبان به سقف دهان نزدی طوریلغزند، به/ میسمت /

شوند. این حرکت شدید نیست زییرا بخیش دوم واکیب مرکیب ضیعیف اسیت )روچ،       گرد می

1111 :6-14.) 

هیای  را بیه دو نیوعب واکیه    های مرکبب زبیان انگلیسیی  توان واکهبرپایب مطالب ذکر شده، می   

 های مرکب  یزان تقسیت نمود.مرکب افتان و واکه

 //،/a/  ،/e/،/a/ ،//های مرکب افتان: واکه

 // ،// ،/e/های مرکب  یزان: واکه

تهمتمایل به بس  

  مختوم به ɪمختوم به      مختوم به  

a   ،    

 مرکز گرا

ɪ ،   aɪ  ،  ɪ ɪ   ،    ،  
 

 واکب مرکب
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 /aɪ/بررسی تغییر واکة مرکبِ  -1-2

ب افتیان بیه   هیای مرکی  در زبان انگلیسیی جیزء واکیه    /aɪ/گونه که ذکر شد واکب مرکب همان

ای اسیت کوتیاه، نیرم،    / واکیه a/ تشکیل شده اسیت. / / و /aرود و از دو واکب ساده /شمار می

هیای  واژهواممییان  در و پیشیین.  افراشیته ای است کوتیاه، نیرم،   / واکهو پسین و واکب / افتاده

 واژهوام 55در  ،هیا وجود دارد که در مییان ایین   /aɪ/واکب مرکب واژه وام 69 مورد بررسی، در

و یی  غلیت در زبیان فارسیی      پسیین  ةافتاد شاهد تبدیل واکب مرکب به توالی ی  واکب ساده

در زبیان فارسیی بیه     ،جزء دوم در واکب مرکب اوآ به جفت متناظر پسین وجزء  یعنی، هستیت

واکب سیاده تبیدیل شیده     واکب مرکب بهمورد باقیمانده،  4است. در  تبدیل شده [j] کامی غلتِ

شیده   نشیان داده  /aɪ/ واکیب مرکیب  دارای هیای  واژهوامبر یی از   (1) شماره جدوآدر است. 

 است

 /aɪهای دارای واکة مرکب /واژهوام (2)شماره  جدول

 ورت نوشتاری 
 فارسی

 تلفّظ فارسی
 ورت نوشتاری 

 انگلیسی
 تلفّظ انگلیسی

تغییر واکب 
 مرکب

 Ɂɑ.pɑr.tɑjd apartheid /ə.ˈpɑː.taɪt/ aɪ → ɑj آپارتاید

 Ɂɑj.land island /ˈaɪ.lənd/ aɪ → ɑj آیلند

̍.Ɂap.lɑjd applied /ə اپالید plaɪd/ aɪ → ɑj 

 Ɂes.pac spike /spaɪk/ aɪ → a اسس 

 Ɂes.lɑjd slide /slaɪd/ aɪ → ɑj اسالید

 bi.jo.te.ro.rizm bioterrorisme بیوتروریزم
/ˈbɑ..te.r.r.z

m/ 
aɪ → i 

 pilot /ˈpaɪ.lət/ aɪ → i [pi.lot] وتپیل

 type /taɪp/ aɪ → ɑj [tɑjp] تایپ

 tide / taɪd/ aɪ → ɑj [tɑjd] تاید

 tyre / ˈtaɪ.ə(r)/ aɪ → ɑj [tɑ.jer] تایر

 time / taɪm / aɪ → ɑj [tɑjm] تایت

 teletypewriter /ˌte.li.ˈtaɪp.raɪ.tə(r)/ aɪ → ɑj [te.le.tɑjp] تله تایپ

july /dʒu [ʤu.lɑj] جوالی .̍ laɪ / aɪ → ɑj 

 dinosaur /ˈdaɪ.nə.sɔː(r)/ aɪ → ɑj [dɑj.nɑ.sor] ناسوردای

design /dɪ [di.zɑjn] دیزاین .̍ zaɪn/ aɪ → ɑj 
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 side by side /saɪd.baɪ.saɪd/ aɪ → ɑj [sɑjd.bɑj.sɑjd] ساید بای ساید

 size /saɪz/ aɪ → ɑj [sɑjz] سایز

 finance /ˈfaɪ.næns/  aɪ → ɑj [fɑj.nɑns] فاینان 

̍.fulltime /fʊl [ful.tɑjm] فولتایت taɪm/ aɪ → ɑj 

 copyright /ˈkɒ.pi.raɪt/ aɪ → ɑj [co.pi.rɑjt] کسی رایت

 mile /maɪl/ aɪ → ɑj [mɑjl] مایل

 mobile /ˈməʊ.baɪl/ aɪ → ɑj [mo.bɑjl] موبایل

 .mic.ro] میکرواینجکشن
in.ʤec.ʃen] 

micro-
injection 

/maɪ.kr. 
ɪn.ʤek.n/ 

aɪ → i 

 

 white board /ˈwaɪt.bɔːd/ aɪ → ɑj [vɑjt.bord] وایت بورد

̍.halftime /h:f [hɑf.tɑjm] هاف تایت taɪm/ aɪ → ɑj 

 ju.nɑj.ted] یونایتدپرس
pe.res] 

united press /ju.naɪ.tɪd.pres/ aɪ → ɑj 

 شیود کیه در اغلیب    وجیود نیدارد، مشیاهده میی     در زبان فارسی واکیب مرکیب  که از آنجایی   

بیه   ،شیود نرم افراشتب پیشین محسوب میی  که ی  واکب ،ها جزء دوم این واکب مرکبواژهوام

موردی که ایین واکیب مرکیب     4تبدیل شده است. در  [j]غلت متناظرش در زبان فارسی یعنی 

ازجملیه   ،ملی دیگیر ای غییر از تیوالی واکیب سیاده و غلیت تبیدیل شیده اسیت  یوا         به واکیه 

 های همخوانی بعد از واکب میرپذیری از  ورت نوشتاری کلمه و محدودیت کاربرد  وشهأت

[a] ،باشد.  بوده مر ؤتواند ممی 

 //بررسی تغییر واکة مرکبِ  -1-1

. ایین واکیب   رودشیمار میی  ب افتیان بیه  های مرکهدر زبان انگلیسی جزء واک //واکب مرکب 

ای اسیت  / واکیه / تشیکیل شیده اسیت. واکیب /    / و // ةواکب نرم و ساد مرکب از توالی دو

افراشته و پسین. بیه لحیاظ آواییی    ای است کوتاه و نیت/ واکهکوتاه، میانی و مرکزی و واکب /

واژة میورد  وام 565از . شیوند نرم محسوب می بهردو جزء تشکیل دهندة این واکب مرکب واک

ها شاهد تبیدیل  واژههستند که در تمامی این وام // کب مرکبواژه دارای واوام 69بررسی، 

 بر یی از   (1) شیماره  جیدوآ در در زبیان فارسیی هسیتیت.    [o] واکیب مرکیب بیه واکیب سیاده      

 :/ آورده شده است/ واکب مرکبهای دارای واژهوام
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 /های دارای واکة مرکب /واژهوام (1) شماره جدول
 ورت 
نوشتاری 
 فارسی

 فارسیتلفّظ 
 ورت نوشتاری 
 انگلیسی

 تلفّظ انگلیسی
تغییر واکب 
 مرکب

 Ɂo.to.vɑʃ auto-wash /:.t.w/ o اتوواش

 .Ɂes.lo.mo اسلوموشن
ʃen 

slow-motion /sl. m.n/ o 

 Ɂo.pec OPEC /ˈəʊ.pek/ o اوپ 

 Ɂo.ver.cot overcoat /ˈəʊ.və.kəʊt / o اورکت

 bo.linɟ bowling /ˈbəʊ.liŋ/ u/o بولینگ

̍.po.ro.po.zɑl proposal /prə پروپوزاآ pəʊ.zl/ o 

taekwondo / ˌtaɪ [tec.vɑn.do] تکواندو .̍ kwɒn.dəʊ/ o 

 judo /ˈdʒuː.dəʊ / o [ʤo.do] جودو

 joke /dʒəʊk/ o [ʤoc] جوک

 doping /ˈdəʊ.pɪŋ/ u/o [do.pinɟ] دوپینگ

 robot /ˈrəʊ.bɒt/ o [ro.bt] ربات

 roll /rəʊl / o [rol]/[rowl] روآ

̍.flamingo /flə [fe.lɑ.min.ɟo] فالمینگو mɪŋ.ɡəʊ/ o 

 coat /kəʊt/ o [cot] کت

 mobile /ˈməʊ.baɪl/ o [mo.bɑjl] موبایل

 modem /ˈməʊ.dem/ o [mo.dem] مودم

 window /ˈwɪn.dəʊ/ o(w) [vin.dow] ویندو

 head phone /ˈhed.fn/ o [hed.fon] هدفون

 euro /ˈjʊə.rəʊ/ o [jo.ro] یورو

 یی  ازاجیزاء تشیکیل دهنیدة ایین واکیب مرکیب در زبیان فارسیی دییده           که هییچ از آنجایی   

ه ها، واکب مرکیب بیه واکیب سیاده تبیدیل شید      واژهشود که در تمامی وامشود، مشاهده مینمی

تبیدیل شیده    [o] این واکب مرکیب بیه واکیب سیادة     ،های مورد بررسیواژهواماست. در اغلب 

 .شودمی نیز دیده [u]ساده  واکبشکل مرکب به  است و در دو مورد واکب

 /eɪ/بررسی تغییر واکة مرکبِ  -1-3

واکیه  رود. ایین  های مرکب افتیان بیه شیمار میی    در زبان انگلیسی جزء واکه /eɪ/واکب مرکب 

/ / و /e/ ةاز تیوالی دو واکیب سیاد    و شیود های مرکبب متمایل به بسته محسوب میجزء واکه
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ای اسیت  / واکیه و پیشیین و واکیب /   افتیاده ، وتاهای است ک/ واکهeتشکیل شده است. واکب /

در این واکب مرکب، یعنیی  جزء اوآ تشکیل دهنده افراشته و پیشین. به لحاظ آوایی کوتاه، نیت

 هیای واژهدر مییان وام  ای نیرم اسیت.  واکه //ای سخت و جزء دوم یعنی واکب واکه/e/  واکب

واژه وام 95هیا در  وجود دارد کیه از مییان ایین    /eɪ/واکب مرکب ،واژهوام 43در مورد بررسی، 

واژه، واکیب  وام 9و در لی ی  واکب ساده و ی  غلیت هسیتیت   شاهد تبدیل واکب مرکب به توا

هیای دارای  واژهبر یی از وام  (9) شماره جدوآ در اکب ساده تبدیل شده است.مرکب به ی  و

 :آورده شده است /eɪ/واکب مرکب

eهای دارای واکة مرکب /واژهوام (3) شماره جدول ɪ/ 
 ورت 
نوشتاری 
 فارسی

 تلفّظ فارسی
 ورت نوشتاری 
 انگلیسی

 تلفّظ انگلیسی
کب تغییر وا
 مرکب

 Ɂɑ.li.ɟɑ.tor alligator /ˈæ.l.ɡeɪ.tə(r)/ eɪ →ɑ الیگاتور
 Ɂa.ni.mej.ʃen animation /ˌæ.nɪ.ˈmeɪ.ʃn/ eɪ →ej آنیمیشن
 Ɂes.pe.rej spray /spreɪ/ eɪ →ej اسسری

 Ɂes.tɑ.di.jom stadium /ˈsteɪ.di.əm/ eɪ →ɑ استادیوم
 Ɂes.cejt skate /skeɪt/ eɪ →ej اسکیت
 Ɂejdz AIDS /eɪdz/ eɪ →ej ایدز
Ɂi.mejl email /ˈiː ای میل meɪl / eɪ →ej 
 be.rejl braille /breɪl/ eɪ →ej بریل

ودرنگ پیبیک  bej.cin.pudr baking powder /ˈbeɪ.kɪŋ.pa.d/ eɪ →ej 

 take-off /ˈteɪk.ɒf/ eɪ →ej [tej.cɑf] تیکاف
 data /ˈdeɪ.tə/ eɪ →ej [dej.tɑ] دیتا
 radar /ˈreɪ.dɑ:/ eɪ → ɑ [rɑ.dɑr] رادار
 ranger /ˈreɪn.dʒə(r)/ eɪ →e [ren.ʤer] رنجر
 rail /reɪl/ eɪ →ej [rejl] ریل
 frame /freɪm/ eɪ →ej [fe.rejm] فریت
container /kn [cɑn.ti.ner] کانتینر .̍ te.n/ eɪ →i 
 catering /ˈkeɪ.tər.ɪŋ / eɪ →a [ca.te.rinɟ] کترینگ
̍.location /ləʊ [lo.cej.ʃen] لوکیشن keɪ.ʃn/ eɪ →ej 
 laser /ˈleɪ.z/ eɪ →ej [lej.zer] لیزر
 make-up /ˈmɪk.p/ eɪ →ej [mej.cɑp] میکاپ
 napalm /ˈneɪ.pɑːm/ eɪ → [nɑ.pɑlm] ناپالت
 NATO /ˈneɪ.təʊ/ eɪ → [nɑ.to] ناتو
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شکیل دهنیدة ایین واکیب    داده شده، جزء اوآ ت نشاننیز  (9) شماره گونه که در جدوآهمان   

ای نیرم اسیت. معیادآ    واکیه  //ای سخت و جزء دوم یعنی واکیب  واکه/e/ مرکب، یعنی واکب 

اسیت.   [j]و معیادآ جیزء دوم آن غلیت     [e]مرکب در زبان فارسیی واکیب   جزء اوآ این واکب 

ان ها جزء دوم این واکب مرکب به غلت متنیاظرش در زبی  واژهشود که در اغلب واممشاهده می

از ای غییر  موردی کیه ایین واکیب مرکیب بیه واکیه       4تبدیل شده است. در  ،[j]یعنی  ،فارسی

میرپیذیری از  یورت   أازجملیه ت  ،شیود  یواملی دیگیر   میی  تبیدیل توالی واکب سیاده و غلیت   

مر ؤمی  روسیا ت آن  در ،آراییی زبیان فارسیی   هیای حیاکت بیر واج   و محدودیتنوشتاری کلمه 

 .است

 /e/مرکبِ  بررسی تغییر واکة -1-4

ایین واکیب   رود. ای مرکب  یزان به شیمار میی  هدر زبان انگلیسی جزء واکه /e/واکب مرکب 

ای اسیت سیخت،   / واکیه e/ تشکیل شده است. واکیب / / و /e/ ةمرکب از توالی دو واکب ساد

 (4شیماره )  جیدوآ مرکیزی و مییانی.    ،ای است نرم، کوتاه/ واکهنیت بسته و پیشین و واکب /

 دهد:را نشان می/eəواکب مرکب/های دارای واژهوام

 /eəهای دارای واکة مرکب /واژهوام (4) شماره جدول

 ورت نوشتاری 
 فارسی

 تلفّظ فارسی
 ورت نوشتاری 

 انگلیسی
 تلفّظ انگلیسی

تغییر واکب 
 مرکب

 Ɂer.bɑs airbus /ˈeə.bʌs/ eə→e ارباس

 Ɂer.cɑn.di.ʃen air condition /e.kn.dɪ.n/ eə→e ارکاندیشن

 Ɂe(j)r air   / eə(r) / eə→e(j) ایر

 bol.bo.rinɟ ball-bearing /b:l.ˈbe.rɪŋ/ eə→o بلبرینگ

̍.canary /kə [ɢa.nɑ.ri] قناری neə.ri/ eə→ 

 mohair /ˈməʊ.heə(r)/ eə→e [mu.her] موهر

 vegetarian [ve.ʤe.tɑ.ri.jan] وجتارین
/ˌve.dʒə.̍ teə.ri

ən/ 
eə→ 

herbarium /hɜː [her.bɑ.ri.jom] هرباریوم .̍ beə.riəm/ eə→ 

hairpiece /ˈheə.piː [her.pis] هرپی  s/ eə→e 
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کیه   ،هسیتند  /e/ واژه دارای واکب مرکیب  9واژة مورد بررسی در این پژوهش، وام 565از    

 و در یی    ه هسیتیت یی  واکیب سیاد   بیه  واژه شاهد تبدیل واکب مرکیب  وام 5 ها دراز میان این

بیرای جیزء   واژه نیز واکب مرکب به توالی ی  واکب ساده و ی  غلت تبیدیل شیده اسیت.    وام

شیود کیه در اغلیب    مرکب در زبان فارسی معادلی وجود ندارد، بنابراین دیده می دوم این واکب

 موارد واکب مرکب به ی  واکب ساده تبدیل شده است.

 /a/بررسی تغییر واکة مرکبِ  -1-5

. این واکب مرکیب  قرار داردهای مرکب افتان هواک در زمرةدر زبان انگلیسی  /a/واکب مرکب 

ای است نرم، کوتیاه، افتیاده   / واکهa/ تشکیل شده است. واکب // و /a/ ةاز توالی دو واکب ساد

ل هیردو جیزء تشیکی   افراشته و پسین. به لحاظ آوایی ای است نرم، کوتاه، نیت/ واکهو واکب /

واژه دارای واکیب   9واژة میورد بررسیی،   وام 565 از. نیرم هسیتند   بدهندة این واکب مرکب واک

 oمورد شاهد تبدیل واکب مرکب به توالی واکیب مییانی و پسیین     5هستند که در  /a/ مرکب

نشیان  / راa/ واکیب مرکیب  هیای دارای  واژهوام (5) شیماره  جیدوآ هستیت.  wبه همراه غلت 

 دهد:می
 /a/های دارای واکة مرکبواژهوام (5) ارهشم جدول

 ورت نوشتاری 

 فارسی
 تلفّظ فارسی

 ورت 

نوشتاری 

 انگلیسی

 تلفّظ انگلیسی
تغییر واکب 

 مرکب

 Ɂowt] out /aʊt / aʊo(w) اوت

 bi.cin.pudr نگ پودریبیک
baking 

powder 
/ˈbeɪ.kɪŋ.pa.d/ au 

 pound /paʊnd/ aʊo [pond] پوند

̍.timeout /taɪm [tɑjm.o(w)t] اوت تایت aʊt/ aʊo(w) 

 foul /faʊl/ aʊo(w) [fo(w)l] فل

 /cowboy /ˈkaʊ.bɔɪ [cɑ.boj] کابوی
aʊ 

̍.cacao /kə [cɑ.cɑ.Ɂu] کاکااو kaʊ / 
aʊ 

mouse /maʊs [mows] موس  / 
aʊow 

 /knock out /ˈnɒk.ɑʊt [nɑc.owt] ناک اوت
aʊo(w) 
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بیه همیراه    [o]در زبان فارسی در اکثر موارد به توالی واکب میانی و پسین  /a/واکب مرکب    

 [mowz]، میوز  [howz] حیو  کلمیاتی ماننید    ، درشود. در فارسی نیزتبدیل می [w]غلت 

 ه ذوالفقیاری سیریش  کی ونان شیود. دییده میی   [o]فقط بعد از واکب  [w]، غلت [lowz]لوز  و

آیید و قبیل از   میی  /o/ بتنها پی  از واکی   /w/غلت سی در زبان فارکه  ،کندمطرح می (1114)

هیای  واژهرو در واماز ایین  ،کیار رود توانید بیه  ی  همخوان و پ  از آن تنها ی  همخوان می

 برود و واکی کیار نمیی  به /w/شود غلت بیش از دو همخوان دیده می /w/انگلیسی که پ  از 

هیای  ربیی نییز بیه     واژهدر وام [w]کیاربرد  . ودشی ساده دییده میی   ب ورت ی  واکمرکب به

 ،در مییان واژه  COWCهایی بیا سیا تار هجیایی    در ونین واژه [w] غلت همین شکل است.

در میرز هجیا قیرار     [w]کیه  و از آنجیایی  ،باقی مانده اسیت زبان فارسی های واژهدر بر ی از 

ده اسیت. در واژة  کار رفته است، بیدون تغیییر بیاقی مانی    ندارد و بعد از آن همخوان دیگری به

 یدو همخیوان   وشیب یی  هجیایی    ةتواند حضور یابد زیرا در این واژنمی [w]غلت « پوند»

[-nd] و حضور غلیت   است هجا را پر کرده بپایان[w]       موجیب سیه همخیوانی شیدن پایانیه

بیا حضیور    ،در ونیین هجاهیایی   [w]که در زبان فارسی مجاز نیست، از اینرو غلیت   شودمی

در ترکیییب « پییودر»واژة  مییوردِ در ین تحلیییل. همییرودکییار نمیییبه ،پایانییه دو همخییوان در

 .نیز  ادق است «پودربیکینگ»

 /ɪ/بررسی تغییر واکة مرکبِ  -1-6

رود. ایین واکیب   های مرکب افتیان بیه شیمار میی    در زبان انگلیسی جزء واکه /ɪ/واکب مرکب 

ای است کوتیاه، نییت   / واکه. واکب // تشکیل شده است/ و // ةمرکب از توالی دو واکب ساد

جزء اوآ تشیکیل  بسته و پیشین. به لحاظ آوایی  ،ای است کوتاه/ واکهبسته و پسین و واکب /

ای نیرم  واکهنیز  //و جزء دوم یعنی واکب نرم ای واکه// دهندة این واکب مرکب، یعنی واکب 

 / ɪ/واژه دارای واکییب مرکیب وام 4واژة میورد بررسییی در ایین پیژوهش،    وام 565از اسیت.  

ی ی  واکب سیاده و یی    شاهد تبدیل واکب مرکب به توال مورد 1ها در هستند. که از میان این

 شیماره  جدوآمورد نیز واکب مرکب به ی  واکب ساده تبدیل شده است.  1و در غلت هستیت، 

 دهد:را نشان می /ɪ/واکب مرکبدارای های واژهوام (6)
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 /ɪهای دارای واکة مرکب /واژهوام (6) شماره جدول

 ورت نوشتاری 
 فارسی

 تلفّظ فارسی

 ورت 

نوشتاری 
 انگلیسی

 تلفّظ انگلیسی
تغییر واکب 
 مرکب

 boj.fe.rend boy friend /ˈbɪ.frend/ ɪo بوی فرند

 cowboy /ˈkaʊ.bɔɪ/ ɪoj [cɑ.boj] کابوی

 coil /kɔɪl / ɪo [co.Ɂel] کوال

 gas-oil /ɡs.ɪl/ ɪo [ɟɑ.zo.Ɂil] گازوایل
 

در تمیام   //نشان داده شیده، جیزء اوآ واکیب مرکیب      (6) شماره گونه که در جدوآهمان   

تبدیل شده و جزء دوم آن که ی  واکب نیرم، پیشیین و نییت افراشیته      [o]موارد به واکب میانی 

 1ده اسیت. در  تبیدیل شی   [j]شود، در زبیان فارسیی بیه غلیت متنیاظرش یعنیی       محسوب می

 یواملی   ،ای غیر از توالی واکب ساده و غلت تبیدیل شیده  موردی که این واکب مرکب به واکه

آراییی  هیای حیاکت بیر واج   و محیدودیت میرپذیری از  ورت نوشتاری کلمیه  أدیگر ازجمله ت

 .مر بوده استؤم زبان فارسی

 /ɪ/بررسی تغییر واکة مرکبِ  -1-1

. این واکب رودهای مرکب  یزان به شمار میهیسی جزء واکدر زبان انگل /ɪ/واکب مرکب 

ای است نرم، کوتاه، / واکه/ تشکیل شده است. واکب // و // ةمرکب از توالی دو واکب ساد

هر دو به لحاظ آوایی  ای است نرم، کوتاه، مرکزی و میانی./ واکه/و  افراشته و پیشیننیت

روند و هیچکدام در زبان فارسی های نرم به شمار میاین واکه جزء واکهجزء تشکیل دهندة 

واژه دارای واکب وامواژة مورد بررسی در این پژوهش، تنها ی  وام 565از وجود ندارند. 

 . شاهد تبدیل واکب مرکب به ی  واکب ساده هستیت مورد نیزباشد. که در این می /ɪ/ مرکب

 /ɪ/ های دارای واکة مرکبواژه. وام1جدول شماره 
 ورت 

نوشتاری 
 فارسی

 تلفّظ فارسی

 ورت 

نوشتاری 
 انگلیسی

 تلفّظ انگلیسی
تغییر واکب 

 مرکب

 xerox /ˈzɪə.rɒks/ ɪəi [zi.rɑcs] زیراک 
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های مرکب را به  یورت  توان نحوة تغییر در واکههای ارااه شده میها و بررسیبراساس داده

 زیر بیان کرد:

//j                  /a/o                                        

//oj                   //o                 

/e/ej                   //i                                              

/e/e,o,                                     

 گیرینتیجه -3

نتیاید   واژهوام 565ها، پی  از بررسیی   واژه های مرکب در وامواکه در پی یافتن تعداد و انواع

 زیر حا ل شده است:

 هاواژههای مرکب در وامبسامد و درصد وقوع انواع واکه (1)شماره جدول 

 درصد بسامد واکة مرکب

/aɪ/ 69 14/91 

// 69 14/91 

/eɪ/ 43 93/19 

/e/ 9 59/4 

/a/ 9 59/4 

/ɪ/ 4 14/1 

/ɪ/ 1 51/1 
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 هیای میورد بررسیی،   واژهشیود، در مییان وام  مشاهده می (3) شماره طور که در جدوآهمان   

 3واکیب موجیود در زبیان انگلیسیی      5کار رفته است. از مییان  واژه، واکب مرکب بهوام 196 در

هیای اراایه   بررسیی هیا و  براسیاس داده  شیود. های مورد بررسی دیده میها در دادهمورد از آن

 5در زبیان انگلیسیی    .بیان کرد زیر توان به  ورتهای مرکب را میة تغییر در واکهشیو ،شده



 1991، زمستان 9های غرب ایران، ساآ اوّآ، شمارة / فصلنامب مطالعات زبان و گویش196
 

 نیوع از آنهیا    3 در این پژوهش های مورد بررسیواژهواممیان شود که در واکب مرکب دیده می

هیای  ییر واکیه / دیده نشد. بررسی نحوة تغای واکب مرکب /کار رفته است و در هیچ واژهبه

/ های مرکب افتیان کیه در آنهیا جیزء دوم را واکیب /     دهد که آن گروه از واکهمرکب نشان می

هنگام تلفظ توسط گویشوران زبیان فارسیی بیه غلیت متنیاظرش      این جزء تشکیل داده است، 

های مرکب افتیان کیه در آنهیا جیزء دوم را واکیب      و آن گروه از واکه ،شودتبدیل می [j]یعنی 

[] در زبان فارسی زمانی به غلت  ،تشکیل داده است[w]   شیود کیه جیزء اوآ آن    تبیدیل میی

هیای پایانیه نییز    تبدیل شده باشید و همخیوان   [o]در زبان فارسی به واکب پسین، گرد و میانی 

در اغلیب میوارد    /a/مرکیب   ها تنها واکباز بین این نوع واکه ،روبیش از یکی نباشد. از این

 شیود.  در زبیان فارسیی دییده میی     [ow] پسیین بیه  یورت    واکب ساده و غلیت  به توالی ی 

 شوند.  های مرکب  یزان نیز به واکب ساده تبدیل میواکه
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