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  مقدمه
ـ ا يـي آرا واج يه با دانستن الگوهاك يزبان آلمان يتلفظ آواها ءوهيه آموزش شكاز آنجا  ن ي

ز در ينزبان  يآموزان فارس الت زبانكن مشيشتريو ب است زبانن يا، گام نخست در آموزش زبان
ص يشـخ ت يه بـرا كـ ل يـ ، بـدان دل يواجـ  يندهايفرا يبررس خورد، ين آواها به چشم ميتلفظ ا
الت كل مشـ يتواند بـه تسـه   يراهگشا است، م يو فارس يدو زبان آلمان ينظام واج يها تفاوت
 ينـدها ين فراين و پربسـامدتر يتـر  مهم يبررس حاضر به ءن، در مقالهيبنابرا. ندك كمك يآموزش
ج در شـهر  يـ را يزبـان  ءنش گونـه يگـز  .ميپـرداز  ين ميگونة شهر برلاريمع يدر زبان آلمان يواج
م يم تا بـدان يدر پژوهش حاضر برآن .بوده است يزبان آلمان ءن گونهيار بودن ايل معيبه دل ن،يبرل

ا اصـل سلسـله مراتـب    يـ ه آكـ  نيـ ز ايند و ن دامك يدر زبان آلمان يواج يندهاين فرايپربسامدتر
ن اصـل در  يـ ه اكـ اسـت   يادآوري ءستهيبا. ريا خيوجود دارد  يآلمان ييدر ساخت هجا ييرسا
. انجـام شـده اسـت    يلـ يتحل – يفيتوص ءوهيبه ش ين بررسيا .ن موجود بوده استباستا يفارس
د ي، النگنشـا )1988(گـان دودن  واژز چهارفرهنـگ  حاضر با استفاده ا ءموجود در مقاله يها هداد
انـد و بـه منظـور حصـول      شـده  يگـردآور ) 1996(هـاوس   كو برو )1379(يچ ، پنبه)2002(

د يـ تول يزبان بـرا  يران آلمانشوياز دو تن از گو ،ندهاياف فريتوص ينان از صحت و درستياطم
  . گرفته شده است كمكن مقاله يور در اكمذ يها داده

به طـور عمـده در   زبانان،  يبه فارس يآموزش زبان آلمان ءنهيانجام شده در زم يها پژوهش
توان بـه   يه ماز آن جمل. اند ارشد نگاشته شده يارشناسك ءر دورهه دكاست  ييها نامه انيقالب پا
ـ ين االت زبـان آمـوزا  كمشـ  يبررسصورت گرفته در خصوص  يها پژوهش  يريادگيـ در  يران

آمـوزش   يدرسـ  يهـا  برنامه يبررس زين ومرتبط با افعال  يل خطاهايتحلو  يلماندستور زبان آ
بـا   يـك چ يه هـ كـ رد كـ اشـاره   زبـان  يآلمـان  يشـورها كران و يا يها در دانشگاه يزبان خارج

  .اند نپرداخته يزبان آلمان ييآرا واج يالگوها يبه بررس يشناخت واج -يناختآواش يرديكرو

  يزبان آلمان يها هكها و وا همخوان يمعرف -2
ها  در جدول مشخصه يزبان آلمان يها هكها و وا ، همخوانها ل دادهيو تحل يش از بررسيپ
  .شوند يم يمعرف
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  يزبان آلمان يها جدول همخوان - 1ل كش

    جايگاه توليد

  شيوه توليد  دولبي  و دنداني لب  دنداني  لثوي  لثوي كامي  كامي  نرم كامي  مالزي  چاكنايي

    K 
g        t 

d    P 
b يانسداد  

H    X  Χ  ∫  S 
z    F 

v    يشيسا  

          Ts Pf  يشيانسا  
    Ν        n    M  يشوميخ  
          R        يزنش  
        L          ينارك  
      J            غلت  

  )اريش معيگو( يزبان آلمان يها هكجدول وا -  2ل كش

A  ΟΟΟΟ  9999  εεεε  ε  ΥΥΥΥ    ΨΨΨΨ  ΙΙΙΙ    هكوا  

kasten 

[kast≅ν] 
kosten 

[kΟst≅ν] 
hölle 

[h9l≅] 
elefant 

[elefant] 
kästen 

[kεst≅ν] 
butter 

[bΥt≅] 
füllen 

[fΨl≅n] 
bitten 

[bΙt≅n] 
  كوتاه

las 

[la:s] 
ofen 

[o:f≅ν] 
höhle 

[h2:l≅] 
legen 

[le:g≅ν] 
lägen 

[lε:g≅ν]  
lugen 

[lu:g≅ν] 
fühlen 
[fy:l≅ν] 

bieten 

[bi:t≅ν] 
  بلند

a: o: 2 ε: ε: u: ψ: i: هكوا  

ن زبان، يا. ه وجود داردكوا 16همخوان و  22 يدر زبان آلمان ،فوق يها با توجه به جدول
رگـرد موجـب   ين غين گـرد و پسـ  يشيپ يها هكن وجود وايدارد، همچنده يشكوتاه و ك يها هكوا
  .استن زبان شده يها در ا هكش شمار وايافزا

Ρ گونه واج /r/ ل عدم حضـور آن در  يدل( رديا هجا قرار گيواژه  يه در ابتداك يزمان ،است
. شـود  يد مـ يـ رر مـالز تول كـ م يات زنشـ كحر ين آوا در پيا ).گونه بودن آن است جدول، واج
در  ايان واژه يدر م يعنيا هجا قرار داشته باشد، ير از آغاز واژه يغ يگاهيدر جا /r/چنانچه واج 

ن يـ واژه ا يدر انتهـا . شـود  يد نمـ يـ تول يمـالز  يريركگر به صورت تيآن واقع شود، د يانتها
ان واژه، يـ در م. گـردد  يل ميتبد ]≅[ ش از آن قرار دارد به يه پك، ]ε[شود و  يهمخوان حذف م

رد بـه  يـ ان واژه قرار گيهرگاه در پا] ε[ ءهكوا يلكبه طور . شود يتلفظ م [r]ن واج به صورت يا
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رار كـ دو بار پشت سر هـم ت  e يه صورت نوشتارك يشود، جز در موارد يتلفظ م]  ≅[صورت 
  .ور استكمذ يده بودن آوايشكن صورت نشان دهندة يه در اكشود 

  يزبان آلمان يها يشيانسا -2-1

ز داده يتمـا  يا غـه يت يها انهمخوريسا از يآلمان در زبان ] ts[  كوايو ب يشيانساهمخوان 
 يبـه معنـا   soدر واژه  [s]و  "بشـقاب  "يبـه معنـا  “ ”tellerدر [t] ي در زبان آلمانمثال. شود يم
 يخـط آلمـان  آن در  يه صورت نوشتارك [ts] ياز آوا اند و مستقل يدام همخوانكهر "نيبنابرا"

ا يـ ان و يـ ن اسـت در آغـاز ، م  كمم يشين همخوان انسايا. شوند يم زياست، متما zبه صورت 
  :دريقرار گواژه  انيپا

1. zehn [t s e:n] ده 
2. zahlen [t s a:l≅n] شمردن 
3. zahn [t s  a:n] دندان 
4. zank [t s ank] مشاجره 
5. zement [t s ement] مانيس  

  6. netze [net s ها شبكه [≅  

7. hetzen [het s ≅n]  تعقيب كردن 
8. pilz [pilt s  قارچ [
9. netz [net s هكشب [  

10. herz [hert s  قلب [

ـ ا. اسـت /  pf/  يگر در زبان آلمانيد يشياهمخوان انس ه ظـاهرا  كـ ن همخـوان هرچنـد   ي
را يرود؛ ز يبه شمار م يواحد در زبان آلمان ينار هم قرار گرفتن دو واج است، اما واجكحاصل 

ن واج بـا تلفـظ آن   يـ ا يه صورت نوشـتار كاست  يادآوري ءستهيبا. ندك يجاد ميا ييتقابل معنا
  . سان استيك

1. pfad [p f a:t] رو پياده  

2. pflug [p f lu:k] گاوآهن 
3. pflegen [p f le:g≅n] ردنك يپرستار  

  4. pfiff [p f if] سوت 
5. pflicht [p f liΧt] فهيوظ  

6. kupfer [k h up f
 مس [≅

؛ اند بكمر ييآواهاها  يشيه انساكن است يها ا يا غهيتگر ياز د  ها يشيردن انساكل جدا يدل
 و يهـا انسـداد   آن يديـ ها با هم تفاوت دارد؛ بست تول آن ه نوع بست و رهشك ييآواها يعني

 و يانسـداد  دو همخـوان  يهـا را تـوال   يشـ يد انسايـ ن وجود نبايبا ا. است يشيها سا رهش آن
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 يهمخوان ء، خوشههجا يه در ابتداك ييها در زبان يين آواهايه چنكورد، چرا به شمار آ يشيسا
  .شوند يظاهر م cvبه صورت  رند ويپذ ينم

  يزبان آلمان يها هكوا -2-2

ن گـرد  يشيپ يها هكن وجود وايدارد، همچن وجود دهيشكوتاه و ك ءهكوا 16 يدر زبان آلمان
 يزبـان آلمـان   يهـا  هكـ ر آن درباره واكه ذك يا تهكن .نديافزا يرا مها  هكشمار وا ،گردرين غيو پس
نند و گـواه  ك يجاد ميا ييوتاه و بلند تقابل معناك يها هكه واكرسد، آن است  يبه نظر م يضرور

   . است  2اول و دوم جدول  يها فيمندرج در رد يها ن مدعا مثاليا

  ها  ل دادهيارائه و تحل -3
هـا،   داده يشـود و پـس از بررسـ    يارائه مـ  ياز زبان آلمان ييها ن بخش، نخست دادهيدر ا

ب ند در چارچوير فراه  ءژهيو ءها و سپس قاعده به آنمربوط  يواج يندهايا فرايند يل فرايتحل
  . مطرح خواهد شد يشيزا يشناس واج

  
  نيآغاز كوايب ءگرفته يها همخوان يدگيدم

گونـه بالفاصـله پـس از     - "  ه" يصـدا  ،"آمدن" يبه معنا“ ”kommen ءواژه تلفظ هنگام
. امال مشـهود اسـت  كـ  ]Ο[ه كـ د وايـ تول يدرآمدن تارآواها بـرا ارتعاش ش از به يو پ ]k[ ديتول

ن، يبنـابرا  .شـوند  يده مـ يـ ده ناميـ ، دمگونه همراه است "  ه" ين صدايا با شانديه تولك ييآواها
به طـور   يدر زبان آلمان. ده استيدم ”kommen “ءدر واژه ] k [ه كجه گرفت ين نتيتوان چن يم
ـ ا. شـوند  يمـ  ديـ ده توليرند، دميگ يه در آغاز واژه قرار مك يهنگام ،كوايب يها يانسداد يلك ن ي
  .رمشهود استيز يها ر دادهند ديفرا

1. kabel [k h   a:b≅l] ابل برقك  
2. kalb [k h alp] گوساله 
3. kammer [k h   a:mm≅] ياتاق انبار  

4. käse [k h e:z≅] ريپن  

5. kenner [k h e:nn≅] خبره 
6. kirche [k h iρΧ≅] سايلك  

  7. kunst [k h  unst] هنر 
8. packen [p h ak ≅n] بسته، دسته 
9. panik [p h anik] يدستپاچگ  

10. pendel [p h end≅l] آونگ ساعت 
11. pigment [p h ikment] ها درون سلول يمواد رنگ  
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واژه،  ي، در ابتـدا كوايـ ب يهـا  يه انسـداد كـ جه گرفت يتوان نت يباال م يها داده ياز بررس
  :ر استيآن به صورت ز ءه قاعدهك يشوند به طور يد ميده توليدم

  
  گرفته يها همخوان يرفتگكوا -3-2

ا هجـا  يواژه  يدار در انتهاكوا ءگرفته يها از همخوان يكيه ك يهنگام زين ير زبان آلماند
هـا از   د آنيـ هنگام تول تارآواها يعنيدهند؛  يدار بودن خود را از دست مكوا يگژيو ،رنديگقرار 

 2 -3 بخـش در . شـوند  يخود تلفظ م كوايهمخوان متناظر بها همانند  ستند و آنيا يلرزش بازم
گرفتـه   يهـا  از همخوان يكيها  ن واج آنيه آخركاند  ر شدهكذ يناز زبان آلما ييها الف واژه –
دار كـ وا ءه همخـوان گرفتـه  كـ شـوند   يمشاهده مـ  ييها ب واژه – 2 -3بخشاست و در  كوايب
   .خود را از دست داده است كوا يژگيها و در آن يانيپا

  الف -3-2

1. tipp [t h  ip] رهنمود 
2. knapp [k h  nap] تقريبا كم 
3. stop [∫t h Οp] ايست 
4. pack [p h  ak] بسته 

  5. mut [mu:t] جرأت 
6. gut [gu:t] خوب 
7. konsulat [k h

Οnzula:t] ينسولگرك  

8. komet [k h
Οmet] دار ستاره دنباله  

  ب -3-2

1. lob [lΟp] پاداش 
2. lieb [li:p] زيعز  

3. raub [Ραυp] يدزد  
4. tag [t h a:k] روز 
5. weg [ve:k] راه 

  6. und [unt] حرف ربط(و(  
7. hund [hunt] سگ 
8. land [lant] شور، روستاك  

9. lied [li:t] ترانه 
 

  همخواني+ 

  رسا -  

 واك -  
 

  

دميده +    ]  �   ]    /      #  ———— 
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ـ پا ءگرفتـه  يهـا  در همخـوان  كتقابل وا ،شود يه مشاهده مك چنان ـ  ياني رود و  ين مـ ياز ب
  .شوند يخود تلفظ م كوايدار مانند همخوان متناظر بكوا ءفتهگر يها همخوان
 يهـا  ، در بافـت هكفوق را در بافت قبل از وا يها در واژه يانيپا ءگرفته يها همخوانال ح
   :مينك يم يبررس ياشتقاق

  ج -2 -3

1. loben [lo:b≅n] تحسين كردن 
2. gelbe (blätter) [gelb≅] )زرد) يها برگ  

3. baden [ba:d≅n]  ردنكحمام  

  4. hunde [hund≅] ها سگ  

5. länder [lend≅] جمع( كشورها، روستاها(  

6. lieder [li:d≅] جمع(ها  ترانه(  

 يا هكـ وا يانيـ دار پاكوا ءه اگر پس از همخوان گرفتهكدهد  يفوق نشان م يها داده يبررس
قـرار  ه در صورت كت است ن امر بدان عليا  .ندك يخود را حفظ م يداركوا يژگيرد، ويقرار گ
دا يـ پد يـ جد ييش هجـا يـ از بـه آرا يـ ، نيانيپا ءرفتهكوا ءه پس از همخوان گرفتهكوا يكگرفتن 

دار كـ رد و دوبـاره وا يگ يهجا قرار م ءدر آغازه يانيوان پامجدد، آن همخ يبندشود و با هجا يم
رفتـه  كواواژه، ان يـ ط پايدار در محـ كـ گرفتـه وا  يهـا  ه همخوانكجه گرفت يتوان نت يم .شود يم
همخوان  يكز ين يبعد يها ه همخوانكشوند  يرفته مكوا يان هجا زمانيط پايشوند و در مح يم

شـود،   يرفته مك، وايدو همخوان ءان هجا، در خوشهيان، در پايگر بيبه د. باشد] رسا -[ا يگرفته 
ن يـ د ا - 2 -4در قسمت  3مثال . باشند] رسا -[ ءمشخصه يه هر دو همخوان داراك يبه طور

   .دهد يموضوع را نشان م
  :ديير توجه فرماير شده در زكذ يها ونهحال به نم

  د –2 -3

1. lob [lΟp] تحسين 
2. kind [k h  int] بچه 

  3. tag [t h a:k] روز 

  

 #  ————    /    [   واك -  ]  �
  

 

  همخواني+ 

  رسا -  

 واك+  
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  ه  - 2 -3

1. jagen [g] ردنكار كش  

2. jag – d – en [kd] جمع(ارها كش(  

  3. jagd [kt] مفرد(ار كش(  

 يهـا  ه همخـوان كـ انـد   تيـ ن واقعيـ هندة اد نشان ه – 2 -3ر بخش ر شده دكذ يها نمونه
ه كـ گونـه   رفته شوند؛ همـان كن است واكز ممينان واژه يه در مكان واژه، بلينه تنها در پا ،گرفته
ده يـ د 1ة ، شـمار ه  – 2 -3با توجه به آنچه در قسمت . شود يده ميد 2 ء، شمارهه  – 2 -3در
ه  – 2 -3ه دركد توجه داشت ياما با! رفته باشدكد وايبا [g]ه كن تصور شود يد چنيشود، شا يم

ر شـد،  كـ ن ذيشـ ينچه در بخـش پ هجا واقع شده است و با توجه به آ ءدر آغازه [g]، 1، شماره 
ش يـ ها و آرا پس از آن يا هكل قرار گرفتن واي، چنانچه به دليانيپا ءرفتهكوا ءگرفته يها همخوان

 ءژهيـ و ،يرفتگـ كاگـر وا . دار خواهنـد بـود  كشوند، دوباره وا هجا واقع ءآغازه در د،يجد ييهجا
 يزبان آلمان يدر مورد واژگان قرض يرفتگكن وايچن. انه هجا باشد، ابهام برطرف خواهد شديپا
  :شود يده ميز دين ،اند ق دادهين زبان تطبيا ين واجيه خود را با قوانك

   و -2 -3

1. admiral (Ad . mi . ral) [atmiΡal] 

2. Edna (Ed . na) [etna] 

  3. Edgar ( Ed.gar) [etgar] 

  :شود يامل مكر يفوق به صورت ز ءقاعده ،نيبنابرا

  
رفتـه  كان هجـا و واژه، وا يـ ، در پاداركوا ءگرفته يها ه همخوانكدهد  يفوق نشان م ءقاعده

  .شوند يم

  همخواني+ 

  رسا -  

 واك+ 
 

  

�  # ————      [   واك -  ]    
          $ 
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  :1ديير توجه فرمايز يها حال به داده

  ز -3-2

1. glaub – en [b] glau . ben  ردنكباور  

2. glaub – lich [p] glaub . lich يردنكاورب  

3. wag – en [g] wa . gen خودرو  

  ح –3-2

1. handl – ung [d] hand . lung عمل 
2. handel – n [dĜ] han . deln  ردنكاقدام  

3. nebl – ig [b] ne . blig لودآ مه  

4. nebel [βĜ] ne . bel هم  

ـ ا امـا  ،اند رفته شدهكوا [b]و  [d] يها همخوان ، glaub-lichو  hand-lich يها واژه در ن ي
در . شــوند يرفتــه نمــكوا nebl-igو   Handl-ungدر  [bl]و  [dl] يهــا دو همخـوان در خوشــه 

ننـد و بـه   ك يگاه آغازه هجا را اشغال ميه معموال جاكقبل از وا يها واژه، همخوان يانيگاه ميجا
بـدون   يبعـد  يه هجـا كـ  يبمانند، در حـال  يباق يقبل يهجا ءانهيه در پاكافتد  ياتفاق م ندرت

واژهـا  كدر مـرز ت  يه، حتكقبل از وا يها ها، آغازه شدن همخوان از زبان ياريدر بس. آغازه باشد
. ندك ير مييها تغ ب آنكيواژها هنگام تركت ييش و ساخت هجاين رو، آراياز ا. افتد يز اتفاق مين
در  يبعـد  يهجـا  ءواژ اول بـه آغـازه  كـ ت يانيپا يها مجدد همخوان يه در هجابندك يطور به
  : شود يان مير نماين قاعده، به صورت زيا. شود يواژ دوم منتقل مكت

مجدد يهجابند  : c.v  > .cv 

معموال پـس از   ين قواعد واجيا. افتد يه اتفاق مكمجدد، فقط قبل از وا ين نوع هجابنديا
 يهـا  گر، نخست با افزودن پسوند، واژهيبه عبارت د. رنديگ يصورت م يد ساختواژاعمال قواع

چ ينسـتوو ك. (ننـد ك يعمل م ييآرا و واج يند، سپس قواعد واجيآ يب به وجود مكا مري ياشتقاق

                                                            

  .مرز هجا است ءواژ است ونقطه، نشانهكمرز ت ءخط فاصله نشانه -1
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 كوايـ ان واژه، بيـ دار پاكـ وا ءهمخـوان گرفتـه   يه در زبـان آلمـان  ك يياز آنجا«: سدينو يم) 281
 . »گـردد  يم ييها ن ساختيهمخوان گرفته در چن كيوايمجدد، مانع از ب ين هجابنديشود، ا يم

 ءشـوند، مـثال در واژه   يرفتـه مـ  كهـا وا  بافـت  يز در برخـ يـ واژه نگرفته در وسط  يها همخوان
"jagden" همخوان ارها كش يبه معن]g [ به صورت]k [ـ ا. شـود  يد مـ يـ تول ن موضـوع نشـان   ي
. شـوند  يرفتـه مـ  كز وايان هجا نيه در پاكلان واژه، بيدر پاگرفته نه تنها  يها ه همخوانكدهد  يم

 ءدر خوشـه  ،هجـا  ءانهيرا در پايرفته است ، زكز واين "jagd"ءدر واژه] g[ه همخوان ك يبه طور
 رفته به صـورت كو هر دو وا] رسا  -[  ءمشخصه يقرار گرفته و هر دو همخوان دارا يهمخوان

 ]-kt [ن يـ شود و بـا ا  يف ميهجا تعر ءانهيدر پا يدر زبان آلمان يرفتگكن، وايبنابرا. خواهند بود
  .ن استييها قابل تب داده ءقاعده، همه
 nebl – igو  handl – ung يهـا  بـا واژه  hand – lichو  glaub – lich يهـا  واژه ءسـه يمقا
 يهـا  انـد، امـا در واژه   رفتـه كاول و دوم وا يها در واژه] d[و ] b[ يها ه همخوانكدهد  ينشان م

رده، امـا در دو  كاول عمل  ءدر دو واژه يرفتگكدر واقع وا. اند مانده يدار باقكسوم و چهارم  وا
واژ كـ ت يكه ك ييها دهد در ساخت يشتر نشان ميب يها واژه يبررس. رده استكواژه دوم عمل ن

همخوان گرفته و عضو دوم خوشه  يكه عضو اول خوشه، كشود  يختم م يهمخوان ءبه خوشه
 يها ن موضوع در واژهيا. ندك يعمل نم يرفتگكاست، قاعده وا] l[مانند ] رسا [+ ن همخوا يك
هرگاه در خوشـه دو   يلكبه طور  .شود يده ميز دين] dl[  handel – nو] nebel ]blمانند  يگريد

همخـوان گرفتـه    يرفتگـ كانه هجا، عضو دوم از عضو اول رساتر باشـد، قاعـده وا  يپا يهمخوان
» ييرسـا  يتـوال «اصل  يزبان آلمان يه در هجاكدهد  ين موضوع نشان ميا. ندك يعمل نم يانيپا

(Sonority Sequency Principle = ssp) 2 يگر، هجايبه عبارت د. م استكحا c 1 cvc  يزمـان 
1ه همخوان كشود  يهجا محسوب م يك c 2رساتر از همخوان c 2امـا اگـر   . باشد c   رسـاتر از

1 c 2رود و همخوان يهجا به شمار نم يكگر يباشد د c ييهجا (syllabic)  گـردد و نقـش    يمـ
ـ از ا. نـد ك يفا مـ يدوم را ا يهسته هجا در بافـت   يرسـا در زبـان آلمـان    يهـا  ن رو، همخـوان ي

ر يـ ه بافت آن به صورت زك يشوند، به طور يم ييان واژه، هجايدر پا يدو همخوان يها خوشه
  : شود يان ميب

C > [+ syllabic]  /        c — #  

|                  c —c       
] رسا+    
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گـر  يد همخوان يكز اپس  ،ان واژهيهمخوان رسا در پا يكه كدهد  يفوق نشان م ءقاعده
. شـوند  يها محسوب م ن واجيها رساتر هكها، وا ان واجياز م. شود يم يين دو همخوان، هجايا بي

ها درجه  يها و انسداد يشينساها، ا يشيها و سا يشوميروان، خ يها ها به همخوان سپس از غلت
] رسـا  -[ا يـ گرفته  يو انسداد يشي، انسايشيسا يها ه همخوانك يبه طور. شود يم مك ييرسا
. رديـ گ يه صورت مكش وايافزا يشدن به جا ييهجا. ندي] رسا[+ها  ر واجيگردند و سا يم يتلق
 يهجـا  ءوان هستهبه عن ،ستيت آن در هجا مشخص نيه موقعك ييند، همخوان رساين فرايدر ا

ه را در كـ وا نقـش  ،ييرا همخوان هجايشود، ز يه مكشود و مانع درج وا يم يبه وجود آمده تلق
انه هجا قـرار دارد و  يدر پا كشه ستايدر ر] b[همخوان  glaub – lich ءدر واژه. ندك يفا ميهجا ا
بـه شـمار    ييهجـا  ءبه عنوان آغازه] l[اضافه شده و همخوان ] glaub[ كبه ستا] lich -[پسوند 

 . glaub[اول به صورت  يهجاان يدر پا] b[همخوان  يول. است] i[ه كآن وا ءه هستهكرود  يم

lich [در واژه . شـود  يرفتـه مـ  كمانـد و طبـق قاعـده، وا    يم يباق  glaub – en   همخـوان]b [ در
  . ندكمل تواند ع ينم يرفتگكوا ءرد و قاعدهيگ يدوم قرار م يهجا ءمجدد، در آغازه يهجابند

glaub – en > [glau . b≅n] 

همخـوان   (onset) ءگـاه آغـازه  يدر جا كسـتا  ءشـه يدر ر] b[همخوان  nebl – ig ءدر واژه
  . ندك يعمل نم يرفتگكوا ءر دارد و قاعدهشده قرا ييهجا

nebl > [ne . bĜ] 

حاصـل بـه    ياشـتقاق  ءدر واژه يديـ جد ييساخت هجا] ig -[با افزودن پسوند  ،ياز طرف
ـ ن] ig -[موجود در پسوند ] i[ه كه واك يد، به طوريآ يود موج شـدن همخـوان    يياز بـه هجـا  ي
 يـك تواند  ينه ميبه ءآغازه يدر زبان آلمان ييرسا يبر اساس اصل توال. ندك يرا رفع م] l[ يرسا

و عضـو دوم آن همخـوان   ] b[ ءه عضـو اول آن همخـوان گرفتـه   كـ باشد  يدو همخوان ءخوشه
v 2ه صورتب ؛باشد] l[ يرسا c 1 c  .ل از دو هجـا دانسـت   كرا متشتوان واژه  يان، ميب گريبه د
مجـاز در آغـازه    يدو همخـوان  ءخوشـه  يكبا ] blig[دوم آن  يو هجا] .ne[اول آن  يه هجاك

   .اعمال شده است يز در آن به درستيمجدد ن يه هجابندك يباشد، به طور

nebl – ig > [ne. blig] 

 .ندك يعمل نم يرفتگكوا ءدوم قرار دارد و قاعده يهجا ءدر آغازه] b[همخوان  ين ساختيدر چن
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 ]ng[ يهمخوان ءاز خوشه]  ΝΝΝΝg[ و ]  ΝΝΝΝ[د يدو نوع تول -3-3

 [n]نار هم قرار گرفتن ك ءجهيدر نت] ŋ[ يد آوايتول يسيز مانند زبان انگلين يدر زبان آلمان
شود و گاه  يماند و تلفظ م يم يقبا [g] يگاه. باشد يم [ng] يهمخوان ءبه صورت خوشه [g]و 

چ، ينسـتوو ك(  :ديـ نكر توجـه  يـ ز يهـا  نخست بـه داده  ،ن تناوبيا يبررس يبرا. شود يحذف م
1994 :8-307(   

  ]Ν[د يتول: الف  – 3-3

1. tang [t h aΝ] رنگ يا قهوه ءخزه  

2. ring [ΡiΝ] حلقه 
3. angst [aΝst] ترس 
4. hengst [heΝst] وان نريح  

  ] Νg[ د يتول: ب  – 3-3

1. tango [t h aΝgΟ]  رقص ينوع(تانگو(  
2. linguistik [liΝguistik] يشناس زبان  

3. linguine [liΝguin≅] شناس زبان  

4. diphthong-ie [diftΟΝg-i:] بكمر يل صداهاكيتش  

5. möhring-esk [mœ: ΡiΝg-esk] نگيمانند مور  

هجا واقع  ءانهيپا چنانچه در، يآلماندار در زبان كوا ءگرفته يها ه همخوانكر شد كشتر ذيپ
امـا در  . دار استكوا ءگرفته يها ز از همخوانين [g]م يدان يه مك شوند؛ و چنان يرفته مكوند، واش

ـ  الف  – 3 -4 قسمتر شده در كذ يها مثال آن و در  يرفتگـ كو نـه وا  ميشاهد حذف شـدن آن
هرگـاه  . رده اسـت كـ ا حفـظ  خـود ر  يداركـ مانده و وا يباق [g]ه كم ينيب يمب  – 3 -4 بخش
شـود و همخـوان    يمـ  يواج تلقـ  يكان هجا قرار داشته باشد، به صورت يدر پا [ng -] ءخوشه

]Ν [ءبا مشخصه  + ]ءاما اگر خوشه. شود يد شده محسوب ميصورت تول] رسا [- ng -]   وسـط
 ءدر آغـازه  /g/قبـل و   يهجـا  ءانـه يدر پا /n/ه همخوان ك يا واژه قرار داشته باشد، به گونه يك
د، يـ محـل تول  ءه در مشخصهكشوند  ين صورت دو واج محسوب ميرد، در ايبعد قرار گ يهجا

مجـدد،   يهجابنـد  ليـ دل. شـود  يد ميتول] Ν[به صورت  /n/رد و يگ يپسرو صورت م يهمگون
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افـزوده  . ودشـ  يه آغـاز مـ  كه با واكبه واژه است  يافزوده شدن پسوند ،شود يه مشاهده مكچنان
ن مـرز  يبنـابرا  .رديـ د قـرار گ يجد يهجا ءدر آغازه [g]شود همخوان  يوند سبب من پسيشدن ا
  .باشد داشته ن مورديننده در اكن ييتع نقشتواند  يهجا م

  هكهمخوان با وا يهمگون -3-4

 يشود، به عنوان واجـ  يد ميب آنها تولكيواحد از تر يياه آوك، نار همكدر  hو cدو حرف 
 ياديـ بسـامد ز  يزبـان آلمـان   يها واؤه ن واج دريااربرد ك. روند يم اركبه  يواحد در زبان آلمان

ن يـ ه اك شود يمن پرسش مطرح يحال ا. [ç]و   [x]: نده دو گونه آوا در زبان استيدارد، اما نما
 يامك يشيسا يآوا ءندهيو چه زمان نما [x] كوايب يامك نرم يشيسا يآوا ءندهيواج چه زمان نما

     :دينكر توجه يز يها به داده. است [ç] كوايب

  الف – 3-4

1. buch [bΥx] كتاب 
2. bach [bax] بارينهر،جو  

3. strauch [∫tʁaux] اهيگل و گءبوته  

  4. sprache [∫pra:x≅] زبان 
5. schwach [∫vax] فيضع  

 ب – 3-4

1. bücher [by:Χ≅] ها كتاب  

2. bäche [bεç≅] نهرها، جويبارها 
  3. sprechen [∫pʁεç≅n]  نگفتسخن  

4. brechen [bʁεç≅n] ستنكش  

 [x] يآوا ءنـده يدر تمـام مـوارد نما  ch شـود،   يده ميدالف  –4-3در قسمت  هك گونه همان
ن قـرار  يپسـ  يا هكـ پـس از وا   chه در تمام مـوارد كم يابي يها، درم با توجه به بافت دادهو  است
ن قـرار دارد؛  يشـ يپ يا هكـ ت، پـس از وا اسـ  [ç] يآوا ءندهينما ch هكب  -4-3در قسمت . دارد
رد، ين قرار گيپس يا هكپس از وا chه هرگاه كجه گرفت ين نتياول چن ءتوان در وهله ين ميرابناب
 يآوا ءنـده يرد، نماين قرار گيشيپ يا هكخواهد بود و هرگاه پس از وا [x] يامك نرم يآوا ءندهينما
 يدر چگـونگ  يريه تـأث كـ وا ا طوليه آك شود يمطرح من پرسش ينون اكا. خواهد بود [ç] يامك

  :ديير توجه فرمايز يها افتن پاسخ به دادهي ير؟ برايا خيدارد  ch يصورت نوشتار تلفظ
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  ج -3-4

1. nacht [naxt] شب 
2. woche [ϖΟξ≅] هفته 
3. flucht [fluxt] زيگر  

  4. nach [na:x] پس از 
5. hoch [hΟx] بلند 
6. buchen [bΥx≅n] رزرو 

  د -3-4

1. sicht [ziçt] چشم انداز 
2. küche [kyç≅] آشپزخانه 
3. fächer [f εç≅] يليتحص يها رشته  

  4. siech [zi:ç] ماريب  

5. psychisch [psy: çi∫] يروان  

6. Leiche [laΙç≅] جسد 

مطابق با قـانون   /ch/تلفظ  يدر چگونگ يريتأث ،هكشود، طول وا يه مالحظه مكگونه  همان
 يهـا  طيرا در محـ  يشـتر يب يهـا  ، دادهيرسـاخت ين صـورت ز ييتع يبرا. ر شده در باال نداردكذ

  .مينك يم يمتفاوت بررس

   ه -3-4

1. milch [milç] ريش  

2. strolch [∫tʁΟlç] ولگرد 
  3. fenchel [f εnç≅l] نهياراز  

  و -3-4

1. chemi [çemi:] يميش  

2. charisma [ça:ʁisma] charisma 

  3. cholesterin [çolεsteʁi:n] روللستك  

 يـي آوا يهـا  طيتوانـد در محـ   يم [ç] يشود، آوا يباال مشاهده م يها ه در دادهكطور  همان
شود و هم در آغـاز   يها ظاهر م ه هم پس از همخوانك، چرا رودار كبه ]  x[نسبت به يتر متنوع

به شـدت   ،ظهور يبرا [x]لذا . شود ين ظاهر ميپس يها هكفقط پس از وا [x]ه ك يواژه؛ در حال
ه از نظـر گذرانـده   ك يه، با توجه به بحثكسخن آخر آن. ش از خود استين پيپس ءهكد به وايمق

   .دارند يليمكع تيتوز يدر زبان آلمان [ç]و  [x]ه كد يجه رسين نتيتوان به ا يشد، م
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اسـت  /  ç/  يرسـاخت يه همخوان زكجه گرفت يتوان نت يبا توجه به مباحث مطرح شده، م
به ] ç[ر موارد به صورت يشود و در سا يل ميتبد]  x[ن به يپس يها هكواط بعد از    يه در محك
 .رود يار مك

ç  �  x / v  ———— 

                     |        

]نيپس+           ] 

  با همخوان پس از خود يشوميخ يها همخوان يهمگون -3-5

بـه  . شود يده ميد با همخوان پس از خود يشوميخ يها همخوان يهمگون يدر زبان آلمان
   :ديير توجه فرمايز يها داده

  الف -3-5

1. unfall [ΥΦfal] تصادف 
2. konflikt [kΟΦflikt] اختالف نظر 

  ب -3-5

1. stunde [∫t h Υnd≅] ساعت 
2. bändigen [bεndig≅n]  ردنكمجبور به اطاعت  

  ج-3-5

1. danken [daΝk≅n] ردنكر كتش  

2. tango [t h aΝgΟ] تانگو 

د يـ ولگاه تيدر جا يا غهيت يشوميشود، خ يده ميها د دادهه در كگونه  ن، همانيون يدر آلمان
  .شود يبا همخوان پس از خود همگون م

  ييتجانس آوا -3-6

ه در كـ گـر  يد يا هكـ ر وايتحت تأث يا هكآن وا يه طكاست  يير آواييتغ يك ييتجانس آوا
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ا تجـانس  يـ  تمالوا در واقع). 403: 1992ستال، يرك. (ندك ير مييپس از آن قرار دارد تغ يهجا
د توجه داشـت  يبا .است يگرد اي نيپس يها مشخصه از يكي در يا هكوا يهماهنگ ينوع ييآوا
ه كـ وا ءا هـر سـه مشخصـه   يند و چنانچه دو ك ير مييمشخصه تغ يكفقط  ييتجانس آوا ه درك
  .ييتجانس آوا ندي، نه فرام يروبرو هست يا هكوا يا هماهنگي يند همگونينند با فراكر ييتغ

 :دينكتوجه  ير از زبان آلمانيز يها نون به دادهكا
1. kuh [k h u:] گاو 

 kühe [k h y: ≅] گاوها 
2. bruder [bρud≅] برادر 

 brüder [bρy:d≅] برادرها 
3. fuß [fus] پا 

 füße [fy:s≅] پاها 
4. mutter [mut≅] مادر 

 mütter [my:t≅] مادران 
5. sohn [zo:n] پسر 

 söhne [z2n≅] پسرها 

، يهنگام جمـع بسـتن اسـام    يدر زبان آلمان ييشود، تجانس آوا يه مالحظه مكگونه  همان
د از اسـم  يگر و ساختن قيد يساختن صفت از اسم، ساختن اسم از صفت، ساختن اسم از اسم

تنهـا   ،پـس . ن وگـرد اسـت  يشـ يپ يا هكـ وا نـدة  ينما ü يصورت نوشتار .افتد يا صفت اتفاق مي
 o ليدر مورد تبـد . ن استيپس ةر مشخصييصورت گرفته است، تغ üبه  uل يدر تبد هك يرييتغ
 از آن تحـت عنـوان   يشناسـ  م آنچه در واجيدان يه مك چنان. ن منوال استيز وضع بر همين öبه 

در زبـان  . اسـت  يا گـرد يـ ن و يپس يها از مشخصه يكير ييتغ ،شود ينام برده م ييتجانس آوا
ه اتفـاق    كـ ن بـودن وا يشـ يا پيـ ن يسپ ءر مشخصهييفقط بر اساس تغ يياتجانس آو نديفرا يآلمان
در  .ندارنـد  يند در زبان آلمـان ين فرايجاد ايدر ا ينقش يو افراشتگ يگرد ءدو مشخصه. افتد يم
از  يكـي ه در آن كـ اسـت   يا هكـ وا يهمـاهنگ  ينـوع  يـي تجـانس آوا  هكد اشاره شود يبا ،انيپا

] نيپسـ  -[پسوند به  ءهكر وايتحت تأث -ن است يصة پسه معموالً مشخك - كستا يها مشخصه
نـد،  ك ير مييمشخصه تغ يكه در آن اوالً كن است يا ييخاص تجانس آوا يژگيو. ندك ير مييتغ
ا چنـد  يـ  يـك  يا هكـ وا ياما در همـاهنگ . رديگ يپسوند قرار م ءهكر وايتحت تأث كه ستاكاً وايثان
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، دسـتخوش  كستا ءهكر وايا وندها تحت تأثيوند ة كند؛ در ضمن معموالً واك ير مييمشخصه تغ
 .شوند ير مشخصه مييتغ

  جهينت
در زبـان   يواجـ  ينـدها ين فراين و پربسـامدتر يتر مهم ين مقاله به منظور بررسيارش انگ
ج يـ را يزبـان  ءنش گونهيه گزكر شد كز، ذين .صورت گرفته است نيشهر برل ءگونه اريمع يآلمان

ارائـه   يهـا  بـه داده با توجه  .بوده است ين گونة زبان آلمانيبودن ا اريل معين، به دليدر شهر برل
 يهـا  همخـوان  يدگيـ ه دمكـ رد كـ  يريـ گ جهين نتيتوان چن يها، م ل آنيتحل ن مقاله ويشده در ا

 يهـا  همخـوان  ي، همگـون يانيـ دار پاكـ ة واگرفت يها همخوان يرفتگكن، وايآغاز كوايب ءهگرفت
از پـر   [Ο]و  [Υ] يهـا  هكـ در وا نيپسـ  ةر مشخصـ ييـ تغ ،بـا همخـوان پـس از خـود     يشوميخ

ت اصـل  يـ ن مقاله، رعايج مهم اياز نتا يكي .هستند يدر زبان آلمان يواج يندهاين فرايبسامدتر
ن اصـل،    يـ بـر طبـق ا  . اسـت  يواژه در زبـان آلمـان   يدر سـاخت هجـا   ييسلسله مراتب رسـا 

2مانند  ييه هجايموجود در حاش يها همخوان C 
1
V C 

1
C 2 C به هسته هجا  هرچه

ن يه در چنـ كـ  يطيدر شـرا . برخـوردار خواهنـد بـود    يشتريب ييرساتر باشند، از درجه  يكنزد
2 ييهجا C  از

1
C 2 رساتر باشد، همخوان C ييشود و خـود هسـته هجـا    يم ييهجا 

       يژگـ يو. افتد ياتفاق م يان واژه در زبان آلمانيند معموال در پاين فرايا. دهد يل مكيرا تش ديجد
 يـي ا تجـانس آوا يـ ند اومـالت  يرود، فرا يبه شمار م يه خاص زبان آلمانك يگريد يشناخت اجو

 يشـود و نـوع   يه پسوند همگـون مـ  كن با وايپس ءدر مشخصه كه ستاكند واين فرايدر ا. است
ـ انجام شـده بـه ا   يدر بررس. افتد يها اتفاق م هكان وايمشخصه، م يكپسرو تنها در  يهمگون ن ي

و  يهمخـوان انسـداد   يـك  يه از توالك يهمخوان يها ه خوشهكن يه با وجود اكم يديه رسجينت
ده يـ به وفور د يآلمان يها واژهان ياند، در آغاز و پا ل شدهكيتش يشيهمخوان سا يكآن  يپدر 
ه كـ رنـد، چرا يگ يقرار نم يشينساا يها در زمره همخوان يهمخوان يها ن خوشهياما اشوند،  يم

هجـا بـه    ي، در ابتـدا ندارنـد  يآغـاز  يهمخوان ءه خوشهك ييها زباندر  يشيانسا يها همخوان
  .شوند يظاهر م cvصورت 

 ءف همـه ين مقالـه، توصـ  ياز نگارش اه هدف كد ينما يم يته ضروركن نير اكان، ذيدر پا
ـ ينبوده است، ز يزبان آلمان يواج يندهايفرا ـ ا ءودن دامنـه را با توجه به گسترده ب  ،نـدها ين فراي
 يواجـ  ينـدها ياز فرا ي، تنهـا تعـداد  نيبنـابرا . گنجـد  ين مقاله نمـ يدر ا يميف عظين توصيچن

  .ل قرار گرفته استيو تحل يمورد بررس يدر زبان آلمان پربسامد
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