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 چکیده
ر است. یکی از تغییراتی که در اغلب ای زایا و پویا همزمان با پیشرفت بشر در حال تغییپدیده عنوان بهزبان 

انواع مختلفیی گیری وام است. های مختلفاهالی زبان ةناشی از روابط گستردگیری وام ،افتدها اتفاق میزبان

انیواع ساختمان به  نظر ازها دستوری. واژهگیری وام واژگانی وگیری وام آوایی،گیری وام از: ندعبارتدارد که 
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حاضر با بررسی  ةمقال های متفاوتی ظاهر شود.تواند در زبان مقصد به گونهمیشود و عنصر قرضی تغییر می

پی  و تغییراتی که اساس ساختمان  بر آنهابندی به طبقه ،اندقرضی که از ترکی وارد فارسی شده واژة 1111

ها فرایند. این کندبندی میطبقه شناسایی و دسته 7را در  آنهاو  پرداخته ،است رخ داده آنهاگیری در از قرض
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 مهمقدّ  -3
 و بارای افازایش مختلفی هایشیوه از ضرورت بهو بنا  هستند ها پیوسته در حال تغییرزبان
 درت. اس گیریوام ،هاز این شیوها کی؛ یبرندمی بهره واژگان یا رفع نیازهای خود سازیغنی
جنگ، پیشرفت علام و  جمله ازهای مختلف بنا به دالیل متفاوت گویشوران زبانزمان،  گذر

وری، مسافرت، تجاارت و مساا ل دیگار مجباور باه کااربرد واژگاان، دساتور، آواهاا و افن
تاوان یکای از فااق را میاند که این اتو نوشتار خود شده های دیگر یک زبان در گفتارمقوله

مفهاوم شناسای باا فاوق در زبان فراینادزبان دانست.  یجلو به روو حرکتِ  عوامل پویایی
نباوده و  مساتننارسد زبان فارسی نیز از ایان قاانون به نظر می. کندارتباط پیدا می 5گیریوام

تاوان باه زباان جملاه می است که از آن ها قرض گرفتهری را از دیگر زبانشماهای بیواژه
 یساتدها و داد. واژگان زبان ترکی نیز در جریان اشاره کردترکی  عربی، مغولی، انگلیسی و

 بررسای درو این مقاله سعی  اندشده واردجمله زبان فارسی  مختلف و از هایزبانی به زبان
 زبان ترکی در زبان فارسی دارد.  واژگان قرضیواژی تغییرات ساخت

. اساته تأثیر داشات بر فارسی بیش از هر زبان دیگریزبان ترکی  بعد از زبان عربی شاید 
ودن حااکم با ،لاوعمدتاً ناشی از دو دلیل اسات: حضور واژگان زیاد زبان ترکی در فارسی 

ان، خوارزمشااهیان، های غزنویاان، سالجوقیجمله حکومت از ام ترکسال حک 1111حدود 
 یرو باا هااآن به دنباالقویونلو و قویونلو و قرهآق زبانترکهای چنین سلسلهتیموریان و هم
شادند، تشاکیل میبااش های قزلتر از قبیلاهنیز بیش آنهاان که سپاه و قشون کار آمدن صفوی

تواناد وجاود . دلیل دیگار میشدورود و حضور واژگان ترکی در زبان فارسی تشدید  ةادام
مولوی، خاقانی شروانی، نظامی گنجاوی، صاا ب تبریازی،  جمله باشد، از زبانترکشعرای 

اند. در سارودهعلیشیر نوایی، پروین اعتصامی و شهریار که به زبان فارسی شاعر میفضولی، 
را  هاای ترکایواژه گیاریوام صاورت گرفتاه هنگاام هایفرایناداین بررسی ساعی داریام 

 بندی کنیم.طبقه
 

 گیری وام -7
کاه  نهگوهمان .های ساختواژی استفرایندترین ترین و متداولیکی از رایجگیری وام فرایند

هاا جغرافیایی و فرهنگی بین زبان قرابتکنند: بیان می (2113) 7و تراسک (2111) 6کریستال
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6. D. Crystal 
7. R. Trask 
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 فراینادواژگان قرضی در  ةه رشد و توسعب جرمن ،شودشناخته می 1زبانی عنوان تماس که به
 پیادایشرایاج و مصاطلد در  فراینادعنوان یاک  به یدرست بهعاملی که  ؛شودمیگیری وام

  شود.ها محسوب میجدید در تمامی زبانواژگان 
اند که طی آن، عناصاری از یاک دانسته یفرایندزبانی را گیری وام 11و استورک 3هارتمن 

 کندمی عنوان نیز شقاقی .(32: 1372)د نیابیک زبان یا گویش دیگر راه می زبان یا گویش به

 که:
هاا یاا ر واژگاانی از دیگار زبانعناصا کردن واردهای گسترش واژگان زبان، یکی از راه»

به زبان  یدیگر ن یا گویشای که از زبانامند. واژهمیگیری وام این کار را ؛ستا هاگویش

گیری وام ، دست بهضرورت بهها، بنا وران زبانشود. گویشواژه نامیده مید، وامشووارد می

 .«های خود را برآورده سازندزنند تا نیازمی

(1313 :127)  

ها حاکی از این حقیقت زبان های قرضی در تمامی، استفاده از واژه11رایشوایناعتقاد  به 

: 1363) گاذاری مجادد اساتتر از نامحاضر و آماده، اقتصادی هایاست که استفاده از واژه

داند. سازی الگوهای یک زبان در زبان دیگر میرا دوبارهگیری وام (11: 1351) 12هاگن .(75

ی است که طی آن یاک زباان یاا فرایندزبانی گیری وام (114: 1372) 13نظر آرالتو اساس بر

 چنین تعریفی از 14دورکین پذیرد.ا گویش دیگر را در خود میگویش عناصری از یک زبان ی

ی است کاه در آن زباان یاک فرایندشامل گیری وام ،شناسیدر زبان» دهد:می ارا هگیری وام

: 2114)« کنادامل و یا ناقص از زبانی به زبانی دیگار برگاردان میک طور بهویژگی زبانی را 

3). 

طور کاه اسات. هماان تر از سرعت نابودی کلماات داشاتهشهمیشه سرعتی بی گیریوام 

فاوراً « اتومبیل» واژةدارد؛ منالً  آنهاتر از مرگ ها، حرکتی پرشتابگوید: زایش واژهباطنی می

متاروک « گاری»و « درشکه»های طول کشید تا واژه هامدتوارد واژگان زبان فارسی شد اما 

 .(21: 1354 )باطنی، شد
                                                           
8. Language contact 
9. R. Hartman 
10. F. Stork 
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13. A. Arlotto 
14. Ph. Durkin 
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د کاه ند دستخوش تغییرات و دگرگاونی شاونتوانژگان قرضی هنگام ورود به زبان میوا 
 طورهماان .شودپذیر بودن واژگان قرضی قلمداد میها و خصوصیات انعطافاین از ویژگی

مقوالت بااز  ءرضی از جهت ورود و زمان ورود به زبان جزواژگان ق ،کندبیان می 15که کای
 باهسازد تا را قادر می آنها ،واژگان قرضی در معنا و شکل یریپذانعطاف شوند.محسوب می

 .(72: 1335) ازهای زبان مقصد وفق دهندنیخود را با ساختارها و  یسادگ
 

 گیری وام هایفرایند -7-3
 مختلفای هایصاورت باه مبدأ زبان از زبانی را عناصر مقصد زبان زبانی، گیریوام فراینددر 

 و مبادأزباان  ةناوع رابطا بار اسااسها را فراینادشناس، این گران زبانکند. پژوهشوارد می
قرضای باه  ةبر واژ شدهاعمالت تغییرات و نیز شد فرایندمقصد، میزان سادگی یا پیچیدگی 

 توان به موارد زیر اشاره کرد.می جملهآن  ازکه  ،اندهایی تقسیم کردهدسته
 

  مستقیمگیری وام -7-3-3

ناصاری را باه زباانی زبانی، ع ةل مستقیم و تحت برخورد دو جامعزبانی به شک کهی هنگام
: 1374صافوی ) .(63: 1361 ،مدرسای) نامنادرا مساتقیم می گیاریوام دهد،میدیگر قرض 

از « جراحای»یاا « عمال»هاایی چاون ژهمستقیم را در ورود واگیری وام هایی ازنمونه (112
« کیوساک»یاا « بلیط»فرانسه، از « کنکور»یا « کودتا»انگلیسی،  از «چکال»یا « داشبورد»عربی، 

« گمارکِ»یا « قوطی»سریانی و از  «شنبه»یا « یلدا»آلمانی، از « زیگزاگ»یا « اتوبان»روسی، از 
 کند.معرفی میفارسی  ترکی به زبان

گیاری دهاد: در وامگونه توضاید می مستقیم را اینگیری وام (131-127: 1316)شقاقی  
شاود. ایان واژه پاس از ورود باه می «ب»مستقیماً وارد زبان  «الف»ای از زبان مستقیم، واژه

شاوران گویکند تا تلفظ آن برای بر طبق قواعد آوایی زبان مقصد تغییراتی پیدا می «ب»زبان 
 آسان شود.

 

 غیرمستقیم گیریوام -7-3-7

ری، عناصاری را باه دیگا هاییا زبان که زبانی به شکل غیرمستقیم و از طریق زبان هنگامی
کاه در اصال « شاامپو» واژة مانناد ؛شاودغیرمستقیم نامیده می گیریوام هد،دمیقرض  زبان

 .(112: 1374 )صفوی، است از طریق انگلیسی وارد فارسی شده و هندی است
                                                           
15. G. Kay 



 57/ ها از زبان ترکی به فارسیگیری واژهوام فرایندبندی تغییرات ساختواژی در طبقه

 

 گانیواژ ةترجم -7-3-1

گیرناده ترجماه بیگاناه باه زباان قرض واژةبرداری تکواژهاای واژگانی یاا گرتاه ةدر ترجم

موجود است  شود، در زبان بومیمی برده کار بهکه برای این نوسازی  ای. مواد اولیهدنشومی

هاایی نظیار . معادلموجاود باشاد پایش تواند بومی یاا قرضای ازو می (41: 1354)باطنی، 

یاا اصاطالحی تخصصای  loudspeaker برای« بلندگو»، skyscraper برای« خراشآسمان»

 دسات نیاا ازهایی نمونه morpho-phonemic structure برای« واجی-واژ ساخت»چون 

 .هستند
 

  تعبیر واژگانی -7-3-4

شود و بر مبنای کاربرد و خاصیت عنصر فرهنگای یتعبیر م ،خارجی واژةانی، گدر تعبیر واژ

هاایی چاون معادل .(51: هماانشاود )ای در زباان باومی سااخته میژهوا ،شدهگرفتهرض ق

 دسات نیاا ازهایی نمونه tape-recorder برای« صوتضبط»یا  typist برای« نویسماشین»

 .هستند
 

 ترجمه و تعبیر واژگانی -7-3-3

شاود و بخشای ه میخاارجی ترجما واژة یابی، بخشی از ساختمانمعادل فراینددر این نوع 

 space-man برای« فضانورد»یا  aeroplane برای« هواپیما»یابی . معادلگردددیگر تعبیر می

 همان(.) هستند فرایند هایی از کاربرد ایننهنمو
 

 واژگانی ةآمیز -7-3-6

وگیری از ورود ترکیبات گیرنده، برای جلای قرضی به زبان قرضورود واژه پس از معموالً

. در شوداستفاده می انیواژگ ةآمیز فرایند، از اندشده ساختهاز طریق آن واژه  که ضی دیگرقر

هایی از زبان وابستهشود و هسته در نظر گرفته می واژة عنوان بهقرضی  واژة، فراینداین 

، «انبرگرد عکس»، «اتفاقی»، «رادیویی»، «برداریفیلم. »دنگیرنشینی با آن قرار میدر هم بومی

 )صفوی، هستند دست نیا ازهایی و جز آن نمونه« رادیوساز»، «فروشیمبل» ،«پذیرنظم»

1374 :111). 
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  سازی قیاسیمعادل -7-3-2

الگاو در نظار  عناوان بهها دسته از واژه ای قرضی، ساخت اینهای از واژهبا ورود مجموعه

هاایی چاون . ورود واژهنجر شودحسب قیاس م سازی برتواند به معادلشود و میگرفته می

 از عربی به فارسای باعاش شاده اسات تاا ایان الگاوی« رمّال» و «بقّال»، «حمّال»، «رقّاص»

ترکای « قناد»را به وجاود آورد و از « کفاش» واژةفارسی، « کفش»سازی عربی بتواند از واژه

 .)همان( را بسازد« قنّاد»
 

 گیریوام انواع -7-7

فارض اول  باشاد: زیرتغییرات ممکن است شامل موارد  این تغییر است. در حال زبان دا ماً

فارض  ؛شناسی، نحو و واژگان زبان باشادجوا ةست که این تغییر ممکن است در حوزاین ا

و سومین فرض این است که تنهاا ناوع  ؛ستامند و نظام باقاعدهدوم این است که تغییرات 

 ،16شاوند )واردهاافد اخیر طبیعای قلماداد میدهد که این موارخاصی از تغییرات روی می

 .کنندجا به توضید و بسط فرض اول بسنده میمحققین در این .(131: 1337
 

 17واجی یا آواییگیری وام -7-7-3

اسات کاه طای آن گیاری وام ای چندان معمول نیست و آن ناوعیگیری آوایی پدیدهقرض

الگاوی زباان  ،انتقاال نیاا از پاسشاوند. الگوهای آوایای یاک زباان وارد زباان دیگار می

 [lu:str] انگلیسای ةکلما مانالًکناد. گیرناده میدهنده خود را شبیه الگوی زبان قرضقرض

luster توسط زبان فارسی با تلفظ گیری وام پس از [lu:ster]دهاد.به حیات خود اداماه می 

ترند شان نزدیکصلیآوایی به تلفظ ا نظر ازآغازین ورود به زبان  ةهای قرضی در مرحلواژه

تاأثیر  تحتهای قرضی روند. گاهی هم واژهمی به کارهای بومی اما پس از مدتی، مانند واژه

 .(13: 1354)باطنی،  مانندگیرنده از تلفظ اصلی خود خیلی دور میزبان قرض
 

 11دستوریگیری وام -7-7-7

 مناال عناوان باهارد. گیری واژگاانی دتری نسبت به قرضگیری دستوری بسامد پایینقرض

طور . همانمنال زد ،شوندواژگان دستوری محسوب می ءها که جزها و قیدتوان از صفتیم

                                                           
16. R. Wardhaugh 

17. phonological borrowing 

18. grammatical borrowing 
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قارض  یساخت باهها همانند فعل ها( تقریباًصفات )و قید» :گویندمی همکارانو  13که تدمور

ت باه کلماتی هم که بار دستوری دارند )واژگان دساتوری( نسابگیری وام شوند...گرفته می

 «کننادشارکت میگیاری وام فرایندصد واژگان دستوری در در 12تنها  تر است...بیش هافعل

(2111 :231). 

و  زبانی به شامار آوردهگیری وام نوع نیتررمعمولیغدستوری را گیری وام ،شناسانزبان 

ای صرفی، ، عناصر یا الگوهگیریوام کند. در این نوعغییر چندانی نمیمعتقدند دستور زبان ت

 ترکیباتی مانندیابند. نحوی، نقش دستوری یا روابط دستوری یک زبان به زبانی دیگر راه می

 نظار ازصافت و موصاوف  ةالگوهای عربی مطابقا ةبر پای «عتبات عالیات»یا  «معظمه ةمک»

بلکه بر مبنای الگوی روابط دستوری قرضی عربای در  جنس و عدد در فارسی مطرح نیست

 .(73: 1317)مدرسی،  اندآمدهود فارسی به وج
 

 21واژگانیگیری وام -7-7-1

اهادا دهد که واژگانی از یک زبان )که در اصاطالح زباان واژگانی زمانی روی می گیریوام

شود( بر روی واژگان زبانی دیگر )که در اصطالح زبان و یا گاهی زبان منبع نامیده می دهنده

با این نتیجاه کاه  ،دنگذارمی ریتأثشود( ننده نامیده میکگیرنده و یا گاهی زبان دریافتقرض

 باه دساتدو را از زبان اهداکننده  تازه و یا هر یییا معنا جدید و 21گیرنده شکلیزبان قرض

 .(1: 2114)دورکین،  آوردمی

توانند از زباانی باه زباان ترین بخش هر زبان هستند و آزادانه میثباتواژگان بی معموالً 

گیرناده داشاته بر دستور یا واژگان زبان قرض یتوجه قابلکه اثر د شوند بدون ایندیگر وار

واژگاانی نامیاده شاده گیاری وام و اصطالحات یک زبان به زبان دیگر، هاواژهورود  باشند.

در زباان فارسای وتر، سوبساید، ماشاین، کاارواش مانناد کاامپیهایی واژه .(64: )همان است

 هستند.گیری وام هایی از این نوعنمونه

 و آثار است پذیرنااجتناب و طبیعی امری واژگانی گیری قرض ژهیو به زبانی گیریقرض 

 علمی، و سیاسی مذهبی، فرهنگی، تغییرات دلیل به .کرد مشاهده زبانی هر در توانمی را آن

                                                           
19. U. Tadmor 

20. lexical borrowing 

21. form 
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یاا انگلیسای  ،عربای مانند ها،زبان سایر از قرضی واژگان و دنشوساخته می جدیدی واژگان

 .شوندمی فارسی وارد ترکی
 

 ورود واژگان قرضی به زبان فارسی متفاوت هایهدور. 1

مساا لی از قبیال دنبال کردن تاریخ یک ملت اسات.  ةمنزل بهزبانی گیری وام ةپیشین یریگیپ

در چه مکانی اسکان یافتند، بر کدام اقوام چیره شدند، کدام اقوام آنها این جامعه مردم  کهنیا

 گوناهچ شانجامعه گیریشکلفکری و مذهبی و  ةپیشینب کردند، الگوهای تجاری، را مغلو

است و طی ای طوالنی دارای پیشینهدر مدنیت سرزمین ایران . (51: 1371)فالک،  بوده است

ایان  ةهای دیگر قرض گرفته اما در هماهای فراوانی را از زبان، زبان فارسی واژهدوراناین 

های در زبانگیری وام فراینددر های بیگانه همیشه یکسان نبوده است. واژهگیری وام دوران،

و در  شاده گرفتاهاز زباانی قارض  شادت بهها تاریخی، واژه ةدر یک دور»مختلف نیز گاه 

 .(53: همان) «است ی منفی نسبت به آن نشان داده شدهای دیگر، واکنشدوره

 و اسات گذشاته هاایدوره باه لاقپااک متع و اصایل زبان ،سنتی دستورنویسان نظر به 

 را ما نیاکان زبان که است در زبان آشفتگی دهندةنشان همه دهدمی روی در آن که تغییراتی

 زیرا که است ذات زبان خالف فرضی چنین که است آشکار .دهدسوق می فساد و تباهی به

 که است تغییرات همین راه از و بوده تغییر حال همواره در دیگری ةدپدی هر مانند نیز زبان

محمادی،  )عزیاز اسات شاده لیتبد نوین فارسی به سپس و میانه فارسی به فارسی باستان

اسات.  ر تاریخی زبان در حال تغییر باودهای و در طول ه. بنابراین در هر جامعه(71: 1311

باه خااطر  ،ایاران ،. کشور ماااستواژگانی بیشتر از عوامل دیگر گیری وام سهم نیب نیا در

ر بوده و این ملل دیگ توجه موردهمیشه خود سیاسی و تاریخی خاص  ،قعیت جغرافیاییمو

یا ناخواسته باا نفاوذ  خواسته جهینت درکشور ما شده و  ربیگانگان ب ةعامل گاهی باعش سلط

 کاهی طاور باه. اسات ییار شادهزبان ما نیاز دساتخوش تغ ،مذهب، سیاست و علم آن ملل

 ةتوان سه دورمی د.هستنقرضی  زبان فارسیاز واژگان نیمی بیش از توان گفت می اکنونهم

 زیر را برای ورود واژگان به زبان فارسی در نظر گرفت:

ارسای وارد زباان ف عربی و آرامی، سریانی واژگان ن دوره،ایدر مغول:  تا اسالمی ةدور •

واژگاانی  باهتاوان می مناال عنوان بهاست.  مذهب بوده و دین تغییر دلیل به که بیشترند شد

 استغفار اشاره کرد. حج و لَحد، کَفن، مانند
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 دلیال باه هام آن و مغاولی و رکیت تر واژگاندر این دوره بیش قاجاریه: تا مغول ةدور •

 توماان، خاانم، آقاا، کلمات مغولیِ فرهنگی وارد زبان فارسی شدند. منالً سیاسی و تغییرات

 قاشاق، بشاقاب، آش، تفناگ، گلنگادن، یِرک... و کلمات ت، قشالق ییالق، یورتمه، یورش،

 ... به زبان فارسی راه یافتند.و  قوطی قیچی،

وارد زبان  اروپایی و روسی واژگان، تاکنوناز این زمان : آن از پس و قاجاریه ةدور •

 منال عنوان بهاست.  بوده علمی و فرهنگی سیاسی، دلیل تغییرات به یشترفارسی شدند که ب

کالسکه، استکان راه خود را  سماور، ، شابلون، باک، ساسات، واگن،سارافون روسیِ کلمات

 آرم، آژان، آسفالت، آژانس، آپارتمان، چونفرانسوی هم به زبان فارسی باز کردند. واژگان

رژیم، آناناس، اتوموبیل و آباژور نیز وارد زبان فارسی شدند.  سشوار، روژ، کودتا، کوپن،

توان عرصه کردند که میه عقب نمانده و خود را وارد این واژگان انگلیسی نیز از این قافل

را فیوز  و کامپیوتر داشبورد، استادیوم، استارت، اسالید، اسپرت، پنچر، تیم، کُت، هایواژه

 و پیتزا کنسرت، های سناریو،توان نمونهمی نیز ایتالیایی برای کلمات .در این مرحله نام برد

واژگان قرضی وارد زبان  صورت بهواژگانی نیز از آلمان  . در این دورهرا برشمرد کازینو

 .را ذکر کرد و... زیگزاگ زیپ، فیلم، اتوبان،های توان منالارسی شدند که میف
 

 . پیشینه4

های مختلاف از جنباهی زیاادی هابررسی کلمات قرضی در زبان فارسای بررسای ةنیزم در

قاقی شا مباانی صارففات کتااب توان باه فصال هجمله می صورت گرفته است که از آن

است اشااره نماود. همچناین قاسامی و  پرداختهگیری وام ی( که به بررسی اصول کل1361)

کاه  انادهبنادی نماودمعنایی دساته ةقرضی را به ده مقولای کلمات ( در مقاله1313ستاری )

 عبارتند از:

 -6 جااریت -اقتصاادی -5اداری  -4 آموزشای -علمای -3ماذهبی  -دینای -2نظاامی  -1

 منابع طبیعی  -11مشاغل  -3سرگرمی و ورزشی  -1صنعتی  -7فرهنگی و اجتماعی 

 برداری و انواع آن و علالو گرتهگیری وام ای به بیان انواع( نیز در مقاله1312محمدی ) 

را مورد بررسای گیری وام ر درثؤ( عوامل م1312همچنین علیزاده ) پرداخته است.گیری وام

یاک را ماورد  ت و ضاعف هارگزینی در زبان فارسی و نقاط قوههای واژوشقرار داده و ر
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درسات و  ةباه شایوگیری وام اگر است که نشان داده همچنینوی است.  داده پژوهش قرار

تواند غنای واژگانی زباان فارسای را نیاز باه دنباال داشاته باشاد. می ،اصولی به انجام برسد

 ارا اه داده شاکل زیارضی زبان فارسی را به های قرژهی واکل یبندطبقهنیز  (1374) صفوی

 :است

 های قرضی در فارسیبندی واژهطبقه (.3) همودار شمارن
 

ییارات سااختواژی ، بررسی نگارندگان نشاان داد کاه تغدست نیا ازهایی با وجود پژوهش

تر مورد پژوهش باوده مختلف کمهای زبان فارسی از زبانگیری وام فرایندصورت گرفته در 

زبان فارسی گیری وام ةهای ساختواژی در پدیدفراینددر این مقاله به بررسی انواع  لذا ست؛ا

 از زبان ترکی خواهیم پرداخت.
 

   روش پژوهش. 4

 ه است. بدین منظور،ای بودهخاناطالعات با استفاده از روش کتاب در این پژوهش، گردآوری

( استفاده شد. این کتاب 1311نا بی ) اثر ،اصیل ترکی در پارسی ةیک هزار واژابتدا از کتاب 

اند. فارسی شادهوارد زبان  جیتدر بهکه حدوداً از دوران باستان  است،ترکی  واژةشامل هزار 
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های موجود در این کتااب، باه بررسای اناواع تک واژهتک ةحاضر با مطالع ةنگارندگان مقال

پرداختناد و  (فارسای)و زباان مقصاد  (ترکی)ساختمان موجود در واژگان قرضی زبان مبدأ 

 بههایی که همچنین واژه مرکب قرار دادند.مشتق و بندی ساده، مرکب، مشتقا در طبقهر آنها

 واژه قارض گرفتاه صاورت بهاند و یا برعکس، وندهایی که شده وند قرض گرفته صورت

 ا جای دادند.گروه مجز 2را نیز در  ،اندشده
 

 هاتجزیه و تحلیل داده .3

را ماورد  (1311)موجاود در کتااب ناا بی  واژةها هازار محققین جهت تجزیه و تحلیل داده

های قرضی نشاان داد بر واژه شدهاعمال. بررسی انواع تغییرات ساختواژی بررسی قرار دادند

حالت در این تغییرات ساختواژی قابل مشاهده است. در بخش بعد ضامن  7 مجموع درکه 

  شود.نیز ارا ه می فرایندشده در هر گیریوام هایهایی از واژهنمونهبیان حاالت مذکور 

 ،گارددکار رفته در زبان فارسی ارا ه میه قرضی ب واژةذیل ابتدا  هایدر هر یک از بخش

العاتی از آن واژه در اختیار قرار ینجا ترکی است به همراه مختصر اطمبدأ که در ا واژةسپس 

 نمونه به تفکیک ارا ه خواهد شد. فقط چند فرایندکه از هر  گیرد. قابل ذکر استمی
 

 اندکار رفته صورت ساده بهه بگیری وام فرایندترکی که بعد از  سادةهای واژه -3-3

واژه از نوع ساده بودند.  311واردشده از ترکی به فارسی،  یبررس مورد ةاز مجموع هزار واژ

ترکی واردشاده  سادة هایژهوا( واژة ساده 311از  واژه 311) درصد صدتوان گفت تقریباً می

و  انادرفته کاار باهبدون تغییر ساختار به همان صورت ساده در زبان فارسی به زبان فارسی 

 ند از:عبارت هاواژههایی از این نمونه است. رفته کار بهوند  صورت به واژة سادهیک  تنها
 

 سادة فارسی های قرضی سادة ترکی بهواژه(. 3) جدول شماره

 ترکی ةواژ
قرضی در  ةواژ

 فارسی
 توضیحات

qiz ʌʔ آغوز 
در بعضی دهات ترک  ؛شیر نخست بعد از زایش، ابتدای هر چیز

 گویند؛به آن کاال هم می
qizlɒndɜ:rmɒq ʌʌ.آغوز خوراندن = 
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)ترکی باستان( 
bʌr  ترکی(

 vʌrمعاصر( 
 بار

رد ایان ریشاه ارباکنون هم ک ؛دارا ی، موجودی، سود، بر، میوه
 است.  یاز فارسمراتب بیشتر  )بار( در ترکی به

rə ʌb ʤʌqʌʌ،بار درخت = bʌrsʊzبار،= بی barlʊ= پربار 

bʌɤʌlʌ  و
bʌɤlʌ 

 باقال
)= بستن(= بسته، سربساته، از حبوباات   bʌɤlʌmʌqاز مصدر

 گیرد.خوراکی که در داخل غشا ی قرار می

tʊxmʌq توختن 

دوختن بافتن(، احتماالً )=  tʊxmʌq از مصدر ترکی توخوماق
در توزی= کینه توختن= کینه بافتن؛ هم از همین ریشه است؛ کینه

. البتاه معناای تاوختن در اساتفارسی بافتن مصدر معاادل آن 
 است. افتهی میتعمفارسی 

tʊmӕn لیر ده هزار، واحد پولی معادل ده هزار تومان 
 

 اندرفته کار بهساده  صورت بهگیری وام ندفرایهای مشتق ترکی که بعد از واژه -3-7

ترکی در فارسی که در این پژوهش بررسی شد، بیشترین فراوانی از  ةواژوام هزاراز مجموع 

ها وجود داشت کاه مشتق ترکی در داده واژة 532 ،مجموع درهای ترکی مشتق بود. واژه آنِ

 باه اند؛شدههای ساده قرض گرفته هواژ عنوانبه هنگام ورود به زبان فارسی  آنهادرصد  صد

خاود باه زباان  واژةتماایلی باه انتقاال سااخت هاای مشاتقتوان گفات واژهمی گرید عبارت

 دهد.را نشان می ادشدهیهای زیر تغییر نمونه گیرنده ندارند.قرض
 

 های قرضی مشتق ترکی به سادة فارسیواژه (.7) هجدول شمار

مشتق  ةواژ
 ترکی

 ساختار ساختواژی
قرضی  سادة ةژاو

 در فارسی
 توضیحات

ʧʌlʌq 
ʧʌl + ʌʌ q 

 ()وندتالش کردن + 
 تالشگر، رزمجو چاالک

ʔajnʌ 
ʔaj + nʌ 

 وش، ترکیب آینا مانند دُرنا و قیرناماه آ ینه آی )ماه( + نا )وند (

ʌʧmʌqʌ 
ʧ + ʔʌrʌʌ 

آچ )آچماق باز کردن( + 
 ساز(فاعل ار )وند

 آچار

یکی برای باز مکان ةلیوسبازکننده، کلید، 
ساز ار/ ؛ وند فاعلهامهرهو  هاچیپکردن 

هام  jɜʔtɜrر در چاپار، یاشاار و یئتار 
 شود.دیده می

jajlʌq 
jaj + lʌq 

 ییالق ()وند یای )تابستان( + الق
ع و خنک و قابال تابستانه، جای مطبو

 زندگی در تابستان
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jʊrtmə 
jʊrtmʌq 
 یورتمه یوْرتماق

ک پاا و ی صورت بهحرکت دادن اسب 
یک دست در هر قدم، حالت اجباری از 

 ()وند jʊrmʌq   +mʌ مصدر یورماق
= نوعی راه رفتن اسب، رفتار به شتاب، 

 یورغه یا یرغه
 

 اندرفته کار به واژة ساده صورت بهگیری وام فرایندهای مرکب ترکی که بعد از واژه -3-1

از ورود به زبان فارسی تبدیل های مرکب موجود در واژگان قرضی تحقیق همگی پس واژه

زبان  ةواژگیرنده از ساختار ساختزبان قرض ین انتقال واژه نیزشوند. در ابه واژگان ساده می

 .کندهای زیر این ادعا را ثابت میکند. منالبعیت نمیتدهنده قرض
 

 های قرضی مرکب ترکی به سادة فارسیواژه (.1) هجدول شمار

 مرکب ةواژ
 ترکی

 اختواژیساختار س
قرضی  سادة ةواژ

 در فارسی
 توضیحات

ʔʌstʊjʌn 

jʌn  +ʔʌst 
 مقابلِ  پا ین، زیر، ) آست

 (طرف) یان( + رو= ʔʊstاوست
 آستان

، طرف پا ینی خانه، دستنیپا 
پیشگاه، پا ین دامان، آساتانه= 

 طاارف باه= ʔʌstʌnʌآساتانا 
 پا ین، پیشگاه، مَطلع 

ʔajvəz 
vəz  +ʔaj 

 (آی )ماه( + وز )شبیه
 عیوض و عوض

، نام یکای از بارخیزمانند ماه، 
دلیران کوراغلاو قهرماان ملای 
آذربایجان؛ متأسفانه عماداً یاا 

 بااهسااهواً ایاان نااام پرمغااز را 
عیوض و عوض )کاه  صورت

اصالً مناسب برای نام نیسات( 
نویسند. البته در برهان قاطع می

آراساته و  یمعنا بااایان اسام 
 است. شده درجپیراسته 

xʌnim 
im+ xʌn 

 من +خان
 خانم

هاای هاا خانمعنوانی که ترک
ادب و تواضع  به خاطرخود را 
 کنند.صدا می

ʔʊzʊn 
bʊrʊn 

ʔʊzʊn + bʊrʊn 
اُوزوُن )دراز ، بلند( + بوُروُن 

 دماغ()
 اوزون برون

دماغ دراز، نام یک نوع مااهی 
 با بینی دراز
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ʔʌkbʌtʌn= 
ʔʌɤbʌtʌn 

ʔʌɤ + bʌtʌn 
باتان  + آغ )سفید، وسیع و باز(

 )وطن سفید یا گسترده و باز(
 اکباتان

نام سابق همدان کاه بعاداً باه 
هکمتان و هگمتان و هگمتاناه 

 نیز تغییر یافت.
 

 کار به واژة ساده صورت بهگیری وام فرایندمرکب ترکی که بعد از های مشتقواژه -3-4
 اندرفته

کاار  هاای سااده باهواژه ورتصا باهشده همگای گرفتههای قرضواژه نیزگیری وام در این
دهناده زباان قرض ةواژنده تمایلی به تبعیت از سااختگیررسد زبان قرضبه نظر می روند.می

 است. آمدهگیری وام های این نوعندارد. در زیر نمونه
 

 های قرضی مشتق ترکی به سادة فارسیواژه (.4) هجدول شمار

مشتق  ةواژ
 ترکی مرکب

 ساختار ساختواژی
قرضی  دةسا ةواژ

 در فارسی
 توضیحات

ʔӕrdʌlʌjʌn 

jʌn + + dʌlʌ ʔӕr 

 زمین به) داال( + پهلوان) ار
( + سرعت و ضربت با زدن

 (فاعلی وند) یان

 آقا نام کوبنده، زمین بر اردالن

ʃʌhsʊʔӕn 
ʔӕn + sʊʔ + ʃʌh 

 دوست سئومک) سئ+  شاه
 (فاعلی وند) ان( + داشتن

 شاهسِوَن

 قبا اال شاااه، حااامی ،دوسااتشاه
 کاه صافوی شاهان طرفدار بزرگ

 کبیار عبااس شااه دعاوت باه بنا
 آسایای از ناام هماین باه یالهیقب

 آن در و آمدناد اردبیال باه صغیر
 ساااون ایااال .گزیدناااد ساااکنی

ilsʊvӕn گفتااه آنهااا بااه نیااز 
 .شودمی

ʔӕrsʌlʌn 

ʔʌn  +sʌl + ʔӕr 
 )سالماق )پهلوان( + سال ار

 انداختن، برانداختن( + ان
 فاعلی( )وند

 رسالنا

 باه شایر، ماردافکن، انداز، پهلوان
 اصاالن و آسالن و اسالن صورت

 ارسالنلی آید؛می نیز

ʔӕrsʌlʌnlʊ= 
 ونااد (lʊلاای( + شاایر) ارساااالن

 ةساک شیرنشان، شیردار،(= ملکی
 قازل: غاروش شایر، نشان دارای

 کاه×داشت سخت یاقلعه ارسالن
 برمیفراشاات الونااد بااه گااردن

 (سعدی)
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 اندرفته کار بهوند  صورت بهگیری وام فرایندترکی که بعد از  سادةهای واژه -3-3

شد کاه بعاد از ورود مورد یافت  یکترکی در این تحقیق فقط  ةشدیبررس ةواژ هزاراز بین 

، کاه مناال آن در رفتاه اسات کاار بهوند  صورت بهنده تغییر مقوله داده و گیربه زبان قرض
 شود.( مشاهده می5جدول )

 

 فارسیوند ترکی به سادة های قرضی واژه (.3) هجدول شمار

 توضیحات وند فارسی ساختار ساختواژی ترکی سادة ةواژ

vʌr 
vʌr 
 وار فعل

پساوند در  صورت بههست، دارا، صاحب، 
انتهای بعضی کلمات. مانند: خانوار، جاانور، 

، سوگوار، امیدوار؛ البتاه در فارسای وارالیع
دارد  یف گونااگونپسوند وار معانی و وظاا

مذکور مشخص است کاه  ولی با این وظیفة
 از ترکی کمک گرفته است.

 

 اندرفته کار بهوند  صورت بهگیری وام فرایندوندهای ترکی که بعد از  -3-6

ماورد بادون تغییار مقولاه  6در ایان تحقیاق،  شدهیبررسمورد وند موجود در واژگان  3از 
مقولاه از خاود  ها برای تغییارتوان ادعا نمود وندکه می اندرفته کار بهوند  صورت بهمجدداً 

 کند.ا را اثبات میعاین اد شدهافتهیدهند. موارد مقاومت نشان می
 

 وندهای قرضی ترکی به وند فارسی (.6) ةجدول شمار

 توضیحات وند فارسی ساختار ساختواژی وند ترکی

bʌz 
bʌz 
 باز وند

: اندرسمی را خاص کاری به عالقه شدت که پسوندی
 کسی= باز کلک ،یکاردغل عاشق و کاردغل= باز دغل

 اولمااااق بااااز اسااات؛ دوزوکلاااک کاااارش کاااه
bʌzʔʊlmʌq =شدن عاشق 

lʌx 
lʌx 
 الخ وند

 در اسام آن وفوریِ مفهوم در اسم انتهای در پسوندی
 دیااوالخ، ساانگالخ، ساانگزار،= ساانگالخ: منطقااه آن

 ایان ترکیاب هام دیگار ماوارد در ولی. الخ اهریمن
 .هندوالخ الخ، آتش رودالخ،: دید توانیم را ندپسو

ʧi 

ʧi+ ʔil 
 ا ل= ʔiIʧi ا لچی

 وند) چی+  (ایل)
 (=سازشغل

 چی
 :سفارتخانه= خانه ایلچی خواستگار؛ ،رسانغامیپ سفیر،

مگاو زباان ×  سَرَم فدای تو ای ایلچی خجسته سایر
 (حکم و امنال)  فرنگی بگو زبان دگر
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ʧi 
ʧi 

 چی پسوند شغلی
: اسات شاغل نمبای کلماات انتهاای در «چی» وندپس

 ساعتچی ابریشمچی،

bʌʃʊ 
bʌʃʊ 

 باشی پسوند شغلی
 و ر ایس معنای باه پساوندی= bʌʃʊ باشای= باشی
 قورچی آشپزباشی، ،یباشمیحک: صمتخص و یمتصد
 باشی

sʌn 
sʌn 

 سان پسوند شباهت
 در پساوندی اعتبار؛ عظمت، شبیه،=  sʌnسان= سان

 شباهت انبی برای اسم انتهای

ʧə 
ʧə 

 چه پسوند تصغیر
 از تحبیاب یا تصغیر برای «چه» پسوند= ʧə چه= چه

 بچاه،: «چا-چه» یهاصورتبه  باستان ترکی یوندها
 ʔqʧə آغچا

 

 اندرفته کار به واژة ساده صورت بهگیری وام فرایندوندهای ترکی که بعد از  -3-2

 ةواژقرضی میلای باه پیاروی از سااخت نشد، واژگا در اکنر موارد فوق مشاهده طور کههمان

تغییار  ،شدهدرصد از وندهای یافت 33نیز حدود گیرنده ندارند. در این نوع تغییر زبان قرض

   اند.مذکور در زیر آورده شده یوندها. اندشده لیتبد واژة سادهمقوله داده و به 
 

 وندهای قرضی ترکی به واژة سادة فارسی (.2) ةجدول شمار

 توضیحات واژة ساده ساختار ساختواژی وند ترکی

tinʌx 
tinʌx 

 دربار ملکة وند
های شاهان تارک، پساوند ناام از القاب خانم

آن مقام، خواتین جمع عربی های صاحبخانم
 .است

ʔʌpʌd 
ʔʌpʌd 

 آباد وند

 ، ʔʌvvʌ اوْوا ،ʔʌvʌ آوا ،ʔʌpʌd آپاد= آباد
باه  تارک قدیمی یهاشهیر از =ʔʌvʌd آواد
 زنادگی محال سرسابز، و مخار جای یمعنا

 اکناار انتهااای در پسااوند صااورتبااه  آدماای،
 ریشاه ایان جماع نیاز عربی در اَبَد روستاها،

 آوادانلیااق ااباااد، منتهاای= اباادااباد: اساات
ʔʌvʌdʌnlʊq =اوْبا احتماالً آبادانی؛ ʔʊbə 

 اصالی ةریشا و اسات کلمه همین محرّف نیز
. است( زندگی محل) ʔʊb اوْب همان نیز آباد

 آباادی را انسانی زندگی جای هم واقعیت رد
 ایان غیار اگر که! را آب پر جای نه ندیگویم

 نیتاربزرگ را زا ارج و دریاهاا بایساتی بود
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 ا او قاوی خیلی احتمال. میپنداشتیم هایآباد
ʔʊ  =(زندگی محل )اوْب هماین محرّف نیز 

 پسوندها ترینقدیمی از ʔʌvʌآوا پسوند. باشد
 است ترک تدها نام انتهای در

 بئیگیم= بیگم
bəgʊm  =بئیگ 

+  bʊjʊg( م.ه)
 ضمیر) ʊm یم

 (من مال ملکی،

 بئیگیم= بیگم
bəgʊm =بئیگ 

 یم+  bʊjʊg( م.ه)
ʊm (ملکی، ضمیر 

 (من مال

 بیگم

+  bʊjʊg( م.ه) بئیگ= bəgʊmبئیگیم= بیگم
 مان، بیاگ( = من مال ملکی، ضمیر) ʊm یم

 هاترک ملکه، ،مقامصاحب هایخانم نام پسوند
 ملکی ضمیر اسم، همراه تمحب و احترام برای

 غاالم، بیگایم، خاانیم،: مانناد ،آوردنادیم نیز
 ʔʌjʊm آییم ، bʌlʌm باالم ،gʊlʊm گولوم

 ...و
 

فراوانای تغییارات مشااهده به ترتیاب  7در بخش ها اطالعات حاصل از تحلیل داده ةخالص
 در قسمت ذیل ارا ه گردیده است. (1) ةگیری در جدول و نمودار شماروام فرایندشده در 

 

 گیریوام فرایندانواع تغییرات ساختواژی در . فراوانی (8) ةشمار جدول

 درصد فراوانی گیریصورت گرفته هنگام وام فرایند

% 53 532 اند. کار رفته به واژة سادهصورت  گیری بهوام فرایندکی که بعد از های مشتق ترواژه. 1  

 % 31 311 اند.کار رفته به واژة سادهصورت  گیری بهوام فرایندکی که بعد از تر سادةهای واژه. 2

 % 3/6 63 اند.کار رفته به واژة سادهصورت  گیری بهوام فرایندکی که بعد از های مرکب ترواژه. 3

 % 3/1 13 اند.کار رفته به واژة سادهصورت  بهگیری وام فرایندمرکب ترکی که بعد از های مشتقواژه. 4

 % 6/1 6 اند.کار رفته صورت وند به گیری بهوام فرایندکی که بعد از وندهای تر. 5

 % 3/1 3 اند.کار رفته به واژة سادهصورت  گیری بهوام فرایندکی که بعد از وندهای تر. 6

 % 1/1 1 اند.کار رفته وند بهصورت  گیری بهوام فرایندکی که بعد از تر سادةهای واژه. 7
 

 صورت واژة فارسیهای مشتق ترکی  به. واژه3

 صورت واژة ساده فارسیهای سادة ترکی به. واژه7

 صورت واژة ساده فارسیهای مرکب ترکی به. واژه1

 صورت واژة ساده فارسیمرکب ترکی بههای مشتق. واژه4

 صورت وند فارسی. وندهای ترکی به3

 ساده فارسی صورت واژة. وندهای ترکی به6

  .فارسیصورت وند به ترکی های سادة. واژه2

 

 انواع تغییرات ساختواژی. درصد (7) شماره نمودار
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  گیرییجهنت

قرضای کاه از ترکای وارد فارسای  واژة تعداد یاک هازارحاضر با بررسی  ةنگارندگان مقال

گیاری ه پس از قارضوع واژه و تغییراتی کن بر اساسهای قرضی واژه یبندطبقهبه  ،اندشده

 یبنددساتهرا باه ایان صاورت  دهادیماو تغییراتی که رخ  پرداخته ،است داده رخ آنهادر 

های قرضی زبان واژهتغییرات ساختواژی در جدیدی از  یبنددستهاند. در این پژوهش نموده

فارسی وارد شده از زبان ترکی ارا ه گردیده است. بر اساس اینکاه عنصار قرضای در زباان 

مرکب بوده است، در زبان بدأ وند بوده یا واژه و اگر واژه بوده ساده، مرکب، مشتق یا مشتقم

 اند.به هفت دسته تقسیم گردیدهاین واژگان کرده است،  مقصد چه وضعیتی پیدا

 .اندرفته کار به واژة ساده صورت بهگیری وام فرایندترکی که بعد از  سادةهای واژه -1

 .اندرفته کار به واژة ساده صورت هبگیری وام فراینده بعد از های مشتق ترکی کواژه -2

 کاار باه واژة سااده صاورت باهگیاری وام فراینادهای مرکب ترکی که بعاد از واژه -3

 .اندرفته

 کاار باه واژة ساده صورت بهگیری وام فرایندمرکب ترکی که بعد از های مشتقواژه -4

 .اندرفته

 .اندرفته کار بهوند  صورت بهگیری وام ایندفرترکی که بعد از  سادةهای واژه -5

 .اندرفته کار بهوند  صورت بهگیری وام فرایندوندهای ترکی که بعد از  -6

 .اندرفته کار به واژة ساده صورت بهگیری وام فرایندوندهای ترکی که بعد از  -7

دهاد کاه زباان فارسای حساسایت چنادانی باه سااختار این بررسی همچنین نشان مای 

هاای سااده عناوان واژه را به آنهاشده ندارد و در اکنر موارد رفته گ وامهای اژی کلمهساختو

دهاد، نشاان مای 2و نمودار  1 ةشمار گونه که جدولهمان گیرد.کار می شناسایی کرده و به

  فراینادمشاتقی بودناد کاه در  هاایگیاری شاده، واژههای ترکی قرضاز واژه % 53بیش از 

 ساادةهاای اند. بدیهی است که باا ایان روناد، واژهبه کار رفته واژة ساده گیری به عنوانوام

 31هایی روند. چنین واژهکار می به واژة سادهترکی قطعاً همگی در زبان مقصد نیز به عنوان 

ساازی ها نیاز ساادهفرایند . در بین سایردهدهای این تحقیق را تشکیل میاز مجموع داده %

ها باا فراینادو ساایر  هبعدی قارار داشات ةر رتبن مقصد یعنی فارسی دهای ترکی در زباواژه

 . ای چهارم تا هفتم قرار دارندهفراوانی اندک در رتبه
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هاا و نیاز گیری بین زبان فارسی و سایر زبانوام فرایندواژی در های ساختفرایندبررسی  

واکانش  ةشایو ةباارتواند اطالعات ساودمندی درهای مختلف ایران میها و گویشبین زبان

باه  ،های دیگر در اختیار پژوهشگران قرار دهد. پس از ترکایزبان ةزبان فارسی به ساختواژ

هاای مشاابه در ماورد واژگاان ها در فارسی، نیاز به پاژوهشعنوان یکی از پرنفوذترین زبان

تواناد شود. این موضوع مایقرضی عربی، انگلیسی، کردی، روسی و فرانسه نیز احساس می

شناسی شناختی های ساختواژی و همچنین مطالعات زباناندازهای جدیدی در پژوهشچشم

 ایجاد نماید.
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