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Abstract 
Using names of "Alan"/ "Aas”, that are a phonetic form of "Arya", about the 
Ossetes, indicates that they are speakers of "Iron dialect". The Ossetic language 
belongs to the Iranian group of Indo-European languages. The current written 
form of the Ossetic language with the Cyrillic alphabet dates back to 1844, and 
was founded by A.M. Shegren, and later V.F. Miller, completed it. The basis of 
entering the field of linguistic research about Ossetic is being familiar with this 
language and learning the correct way to read it. Therefore, in this study, we 
intend to make familiar Iranian readers and linguists with the vowels and 
consonants and phonetic system of the Ossetic. In this direction, issues such as 
voicelessness, metathesis, place of stress etc. have also been considered by the 
authors. The purpose of this study is to provide a platform for further research 
in the Ossetic language as a branch of Iranian languages. In the present work, 
Russian has become a tool for Iranian linguists to know about the linguistic 
research done about Ossetic language. The results showed that the alphabetic 
system and phonetic signs of the Ossetic can be very different compared to the 
phonetic system of other languages. 
 
Keywords: Phonetics, Dialectology, Ossetic language, Iron dialect, Cyrillic 
alphabet. 
 
Extended abstract 
1. Introduction 
The purpose of this study is to provide a basis for familiarizing Iranian linguists 
with the phonetic system of the Ossetic language. The results of similar 
researches in the Russian Federation have been the beginning of the compilation 
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of educational materials for schools and universities. Despite the fact that 
Ossetic language is still alive, there is no remarkable work on Ossetic language 
in Persian. From this point of view, the results of the present study and similar 
researches can help to record scientific research materials of the Ossetic 
language in Persian. 

 

2. Theoretical framework 
The theory of the relation of the Ossetes to the Alans emerged between the 18th 
and 19th centuries. This theory has been endorsed by both Western European 
scholars and nineteenth- and first-quarter-twentieth-century Russian scholars. 
The people referred to as "Os" in Georgian sources are called "Alans" by the 
Greeks, Byzantine Romans, Arabs and Persians. The Alans mingled with the 
local tribes in the North Caucasus, and the "Ossetes" emerged from here. 
Ossetic is the language of the tribes of Central and Southern Asia, as well as the 
famous tribes in ancient history: the Scythians, Sarmatians, Alans, and so on. 
This language has genetic continuity in Scythians, Sarmatian, and Alan 
languages. Ossetic is a languages with a young history in writing. Since 1938, 
the Cyrillic alphabet has been used in North Ossetia, and the Georgian alphabet 
in South Ossetia for writing Ossetic. This was influenced by the political issues 
of North Ossetia and South Ossetia's placement in the Russian Federation and 
Georgia, respectively. The number of speakers of the Ossetic language is about 
700,000, and this confirms that this language is not an "Extinct" language. In 
terms of internal structure, the Ossetic dialects are divided into two groups, Iron 
and Digorian: Digorian is spoken in the western part of North Ossetia and in 
Kabardino-Balkaria. The Iron dialect is one of the dialects of the Ossetic ethnic 
group. Most of the people of North Ossetia (most of Ossetia) as well as the 
valleys of Kurtat, Tagaur and Alagir speak that dialect. In the Iron dialect of 
North Ossetia, the number of words adapted from the Georgian language, and in 
North Ossetia the number of words adapted from the Russian language is high. 

 

3. Research method 
This research has been done by using the works of Ossetic linguists written in 
Russian. These works cover issues such as the etymology, the writing system, 
the phonetic system, and the auditory phonetic system of the Ossetic language. 
While selecting the sample words for the phonetic description of the Ossetic 
language, an effort has been made to select as many words as possible, equal or 
similar to Persian words in the semantic system. The purpose of such a selection 
is to address some of the similar words in the Ossetic and Persian languages in 
the context of this research, which of course does not apply in all cases. Also, 
since the first and second authors of this research are Iranian and not fluent in 
the Ossetic language, to avoid possible errors, the same linguistic examples 
have been used that have been mentioned in the linguistic researches of the 
Ossetic scientists. 
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This research is presented in two parts: in the first part, we deal with the 
phonetic system of Cyrillic letters in the Ossetic language that will be 
understood by everyone - anyone who is unfamiliar with the Ossetic language, 
and in the second part (final part), we present some cases of voicelessness, 
metathesis and the place of stress, for familiarity. 

The collaboration of Veronika Dzahova, a colleague of the North Ossetian 
State University after Kosta Khatagorov, as an Ossetic speaker and a researcher 
fluent in the phonetic system of the Ossetic language, has helped the authors of 
this article to find correct interpretations of the phonetic system of this 
language. 

 
4. Results & Discussion 
In this study, the following phonetics features were identified in the Iron dialect of 
Ossetic:  
Vowels are divided into two main groups: long and stressed or short. 
The phonetic difference between vowel /æ/ and vowel /а/ is that the latter is long 
and stressed, and the former is short and without stress.  
The letter ы [ǝ] in the Ossetic alphabet is distinct from the sound it has in Russian; it 
is a short vowel that is produced when the tongue and lips are inactive.  
The letter у consists of two phonemes, vowel [u] and consonantal [w]. This letter 
becomes consonant while it is placed next to other vowels. 
The letters с [ʃ] and з [ž] have different forms of reading from the Cyrillic alphabet. 
These letters are generally the distinguishing feature of the various Ossetic dialects.  
There is no affricate дж [j] in the Cyrillic alphabet. This letter is pronounced similar 
to the phoneme /j/ in English. 
The consonant дз refers to phoneme [z]. 
ц [tse] does not appear as an affricate in the Ossetic language in all cases: it can be 
read as the phonemes с [c] and [s]. 
The role of the symbol ъ in the Cyrillic alphabet in the Ossetic language is different 
and distinctive: this letter in the same role that occurs in the Russian language is 
seen only in those words that are adapted from the Russian language. This letter in 
addition, in combination with Some letters represent a new phoneme in the Ossetic 
phonetic system and they are the following digraphs: гъ [h], къ [kˀ], пъ [pˀ], тъ [tˀ], 
хъ [q], цъ [čˀ ], Чъ [hč]. 

 
5. Conclusions & Suggestions 
Learning the alphabet of any language is the beginning of research in that language. 
For this purpose, in this research, an attempt was made to address the basics of 
entering to research in the Ossetic language, specifically in the field of the Iron 
dialect - the phonetic system of the Ossetic language and the Cyrillic alphabet used 
to write the Ossetic language. Also, in order to facilitate the reading of words for 
Iranian linguists, the International Phonetic Alphabet (IPA) system Along with 
meanings in Persian was used. 
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 ایرانی هایزبان شرقی شاخۀ هایگویش از آسی زبان ایرونی گویش آواشناسی در موادی

 (روسی منابع پایۀ بر موردی ۀمطالع)

 
 3 تامبیونا زاخووا ویرونیکا  2مریم شفقی   1 هرام نباتیش

 
 

 چکیده
 کمی  بی  آسیی زبان کنونی نوشتاری صورت. گیردمی قرار اروپاییهندو هایزبان ایرانی گروه در آسی زبان

 را آن میلیر. ف.و ادامی  در و بیود آن بنیانریاار شیررن. م.آ کی  گرددبرمی 4411 سال ب  سیریلی ، الفبای

 زبان این درست خوانش فراگیری و آشنایی آسی، زبان شناسیزبان هایپژوهش ب  ورود مبنای. نمود تکمیل

 نظیام و هاهمخوان ها،واک  با ایرانی شناسانزبان و خوانندگان ساختن آشنا ب  پژوهش این در روینا از. است

...  و تکیی  قرارگییری محل ابدال، شدگی،واکبی چون مواردیب   مسیر این در. مایپرداخت  آسی زبان آوایی

 عنیوانبی  آسیی زبیان در بعیدی هیایپژوهش بسیتر آوردن فراهم پژوهش این از هدف. استهشد توج  نیز

 زبیان در زبیانی هیایپژوهش انتقیال برای راهی روسی زبان حاضر، کار در. است ایرانی هایزبان از ایشاخ 

 ایین آوایی هاینشان  و آسی زبان الفبایی نظام ک  داد نشان نتایج. است گشت  ایرانی شناسانزبان برای آسی

 .باشد متفاوت خیلی هازبان دیرر آوایی نظام با مقایس  در تواندمی زبان
 

 سیریلی  الفبای ایرونی، گویش آسی، زبان شناسی،گویش آواشناسی، واژگان کلیدی:

 

، رشیت، دانشراه گیینن های خارجی،ادبیات فارسی و زبان ة، دانشکدر زبان روسیاستادیا. 4
 ول(ؤ)نویسندة مس ایران.
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 مقدمه -1

خودآمیوز »: شناسان آسی بی  زبیان روسییتئوری این پژوهش مبتنی است بر آثار زبان مبنای

 میدرن امینی»با عنوان  2نامۀ ی.ی. باتسویفپایان ؛(2004) 4نوشتۀ ف.م. تاکازوف ،«زبان آسی
امیروزی کی   3ویژه فصل دوم: نظام نوشتاری و آوایی زبان آسیی، ب  «پژوهش تجرب : اوستیایی

هیا در زبیان آسیی، در آن ب  موضوعات ترکیب واجیی، پیشیینۀ موضیوت، ترکییب و شیمار وا 
مقیاالت ؛ (2008) اسیتشدهنویسی واژگیان اقتباسیی پرداختی  تار، اصول نوشتاری، درستنوش

« هیای زبیان ادبیی آسیی )ایرونیی(های ادراکی واکی ویژگی»های با عنوان 1علمی و.ت. زاخووا

 (.  2010)« در زبان آسی )متن( تکی دربارة »و ( 2009)
 O forvo. all the words in the)  پایریاه الکترونیی ازهای زبیان آسیی در شناسایی وا 

world Pronounced ) نیز ویرونیکیا زاخیووا و  (4)استشده واژة آسی ثبت آوایی 154ک  در آن
فوق دکتری علوم فیلولوژی، استاد ارشد و همکار بخش فولکلور و ادبییات انسیتیتو اوسیتیای  -

-مرکز علمیی والدی -آبایف  نام و. ای.  های علوم انسانی و علوم اجتماعی بشمالی در پژوهش

. در پژوهش حاضر از دو فرهنگ واژگیان استاستفاده شده قفقاز وابست  ب  آکادمی علوم روسی 
جلد ب  قلیم  1شناسی زبان آسی در از: فرهنگ تاریخی و ریش  اندعبارتک   استشدهاستفاده 

میواد  ،آسیی آننیین و فرهنگ آسی ب  روسی در پایریاه الکترونیی  زبیان( 1958)و.ای. آبایف 
 نیخاس(.  -مرجع آموزشی )ایرون 

شناسان ایرانی بیا نظیام آواییی رو، فراهم آوردن بستر آشناسازی زبانهدف از پژوهش پیش

زبان آسی است ب  شکلی ک  خواننده بتواند با خوانش درست واژگان زبان آسیی از نظیر آواییی 

جملی  و ازسیی  و اوسیتیای شیمالی هیای مشیاب  در فدراسییون روآشنا شود. نتیایج پیژوهش

شیمار حمایت از فرهنگ و زبان گویشوران کمرای شناختی در زبان آسی ک  بهای زبانپژوهش

بیرای تیدوین میواد آموزشیی میدارس و در فدراسیون روسی  انجیام گرفتی  اسیت، سیرآ ازی 

 آیید، می حساب ب  دنیا زنده هایزبان جزء آسی زبان اینک  علیر م اما. استگردیده هادانشراه

از این نظیر،  .نیست موجود فارسی زبان ب  آسی زبان درخصوص درخوری مواد و منبع هنوز اما

تواند ب  ثبت مواد علمی و پژوهش در زبان آسیی های مشاب  مینتایج پژوهش حاضر و پژوهش

 .دهدیاری ب  زبان فارسی 

                                                           
1. Ф.М.Таказов / F.M.Takazov 

2. Е.Е. Боцоев / E.E. Botcoev 

3. оси / osi 
4. В. Т. Дзахова / V.T. Dzahova 
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تیا در حید  وشش بر آن بودآوایی زبان آسی ک در گزینش واژگان نمون  برای بخش توصیف

. هسیتند برابر یا شبی  واژگان فارسی ،آن قسم واژگانی برگزیده شوند ک  در نظام معناییامکان 

هدف از چنین گزینشی، پرداختن ب  بخشیی از واژگیان مشیترک در زبیان آسیی و فارسیی در 

 ین از. همچنیک  البتی  در تمیامی میوارد مصیداق نیدارد رو استچارچوب انجام پژوهش پیش

 بیرایاین پژوهش ایرانی هستند و ب  زبیان آسیی تسیلد ندارنید،  دومو  آنجاک  نرارندگان اول

کیی  در  اسییتشدهگرفتیی  هییای زبییانی بهییره از همییان نمونیی  جلییوگیری از خهاهییای ممکیین

 .شد های زبانی دانشمندان آسی از آنها نام بردهپژوهش

ب  نظام آوایی حروف سیریلی  در  شود: در بخش نخستاین پژوهش در دو بخش ارائ  می

قابیل درک و   - هرکس ک  با زبان آسی ناآشینا باشید -پردازیم ک  برای همران زبان آسی می

شیدگی، ابیدال در نظیام واکفهم خواهد بود و در بخش دیرر )بخش پایانی( برخی از موارد بی

 آوریم.تکی  را میجایراه سازی و واژه

 آواییی نظام ب  مسلد پژوهشرر نیز و آسی زبان گویشور عنوان  ب زاخووا ویرونیکا همکاری

 ییاری زبیان ایین آواییی نظیام از درسیت تفسییرهای ییافتن در مقال  ب  نرارندگان آسی زبان

 .استرسانیده 
 
 پیشینۀ تحقیق -2

انید امیا کیردهزبیان آسیی  بیارةهیایی درپیژوهشپژوهشرران خارجی و ایرانی های اخیر، در سال
اسیت. هشیددر اییران ن آسیی زبیان ایرونیی گویش خصوص آواشناسیمهالعات جامعی درتاکنون 

 ک  مبین درک اهمیت بررسیی تحلییل شدهدرحالی ک  تحقیقات زیادی در روسی  و خار  از ایران 
ن آسی مربیو  های آواشناسی در زباآ از پژوهشاست: قواعد آواشناسی گویش ایرونی زبان آسی 

گیردد. باز میی 22، و.ف. میلر و در ادام  تحقیقات و.ای.آبایف در قرن شررن .مو آثار آ. 49ب  قرن 
 ةدر واژآن در زبیان آسیی و محیل قرارگییری  تکیی  خصیوصدر یآبایف در پژوهش .ای.ونوآوری 

در های زبان آسیی ترین پژوهش. مهم(Абаев, 1949: 529)مانند است واژه بیمستقل و در گروه

 و.ای ؛(1952) 2فایِگکیک.ی. گا ؛(1844) 4شیررن. م.آثیار و تحقیقیات مربو  اسیت بی  آاوستیا 
 (.1982 ,1965) 5فن. ک. باگیایِ (؛1963) 1ولیدیانیگ.س. آخ ؛(1962) 3و. ف. میلر ؛(1959)ف .آبایِ

                                                           
1. А.М.Шëгрен / A.M.Shegren 
2. К. Е. Гагкаев / K.E. Gagkaev 
3. В.Ф.Миллер / V.F.Miller 
4. Г. Ахвледиани / G. Akhvlediani 

5. Н. К. Багаев Н. К. / N.K. Bagaev 
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 شیوند بی  آثیارزبان آسیی مربیو  میی های خار  از مرزهای فدراسیون روسی  در حوزةپژوهش
   (.  2010 ,20002) 3، هتیچ(2009 ,1989) 2ون،  توردارس(1959) 4نیستبنوِ

در چیارچوب قیرارداد تحقیقیاتی  1نوشت  و.ای.آبیایف« شرح دستور زبان آسی»کتاب  ۀترجم
میان دفتر آموزش ایاالت متحده و گروه مهالعات خاور نزدی  دانشیراه میشییران تحیت عنیوان 

-خۀ اصلی این کتاب ب  سیالک  ترکیبی است از دو نس استشدهنتشر مقانون آموزش دفات ملی 

های موجود هر دو شیرح دسیتور آسیی را . در این اثر مترجم کوشیده نمون 4959و  4952های 
متیرجم  منحظات. از (Абаев, 1964) تری از این زبان منتقل کندگرد آورد تا بتواند تصویر کامل

هیای روسیی و در زبیان عدم تهابق آوایی برخی از حروف سیریلی  با توج  ب  آنچی  ،در این کار
بسییار بجیا و درسیت احتییا  رود، عنوان گشت  ک  ایین آسی برای نمایش آن حروف ب  کار می

]نشیانۀ  ъهای همراه با عنمیت ویژه در دونرارهمقالۀ حاضر نیز با این دشواری ب نرارندگان . است
ایم تا احتمیال بهره گرفت برای حل این دشواری از حضور ویرونیکا زاخووا اند. سختی[ مواج  بوده

 المللی ب  حداقل رسانده شود.های آوایی بینخهاهای آوایی با نشان 
 تحقیقیات آسی زبان ایرونی گویش آواشناسی ۀزمین در جداگان  و خاص صورت در ایران ب

 تیا حاضیر پیژوهش موضیوت بی  انیدک تحقیقیاتی لیکن. استهشدن انجام ایگسترده و بایست 
ب  بررسی (« 4فرهنگ تاریخی زبان آسی )»در مقال   (4332)ابوالقاسمی : است نزدی  حدودی

است. وی اعتقاد دارد ک  لغیات و اصیهنحات زییادی از زبان روسی از دیدگاه تاریخی پرداخت 
، اسیتشدهو زبان آسی ب  خهی، ک  از خید روسیی اقتبیاس  شدهزبان روسی وارد زبان آسی 

هیای بییش از دیریر زبیانب  زبان آسیی نوزدهم میندی، ة ز سدوی ا ةشود. ب  عقیدنوشت  می
است. زبان آسی، فرهنگ تاریخی کاملی دارد ک  فارسیی هشدایرانی،  یر از فارسی دری، توج  

دری از داشتن چنان فرهنری محروم است. فرهنگ تاریخی زبان آسی را پروفسیور آبیایف، کی  
 است.آس است، در چهار جلد تألیف کرده خود

تیرین زبیان ة زبان آسی )معرفیی اجمیالی مهیمدربار» موضوت با تحقیقی در (4349)توکلی 
هیای ایرانیی جایراه آن را در میان سیایر زبیان پردازد ومعرفی زبان آسی می ب  «رایج در قفقاز
آنهیا، بی  دسیت   ۀگانیهای ایرانی و ادوار تاریخی سی وی در این مقال  ب  زبان .کندبازنمایی می

تیرین های ایرانی نوی  ربی و ایرانی نوی شرقی و سپس ب  زبیان آسیی کی  یکیی از مهیمنزبا
 است.ترین زبان رایج در قفقاز است پرداخت های ایرانی نوی شرقی و نیز مهمزبان

                                                           
1. Benveniste  
2. Thordarson  
3. Hettich 
4. В. И. Абаев / V.I. Abaev 
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آسیی،  زبیان ایرونیی گیویش قواعید آواشناسیی با توج  ب  آثار ذکر شده و اهمیت تحلییل
 عنیوانبی  آسیی زبیان در بعیدی هیایپژوهش با این کار بستر معتقدند حاضر ۀمقال نرارندگان

 .سازندمیرا فراهم  شناسیزبان علم در ایرانی هایزبان از ایشاخ 
 
 مبانی نظری -3
 معرفی قوم آالن -1- 3

را پدییدار گردیید. ایین نظریی   49و  44هیا در میانیۀ قیرن هیا بی  آالننظریۀ ارتبیا  اوسیت
 تأیییدپژوهشرران قرن نوزدهم و ربع نخسیت قیرن بیسیت روسیی   دانشمندان اروپای  ربی و

های و.ف. میلر است. منشاء این نظری  آن اسیت پژوهشر این نظری ، ب تأییدترین . مهمنداهدرک
های ساکن قفقاز مرکزی ادامۀ نسل سکاهای باستان هستند ک  در سدة اول پییش از اوستک  

   (.  Гаглойти, 1966: 9-24) شهرت دارند« آالن» میند در قفقاز سکنی گزیدند و ب  قوم

 4«اُس»مردمیانی را کی  در منیابع گرجیی  ، اعراب و پارسییان،یانیونانیان، رومیان، بیزانس
هیا در قفقیاز شیمالی بیا قباییل محلیی مخلیو  گشیتند و اند. آالننام نهاده« آالن»اند، نامیده

   .پدیدار گشتنداز اینجا  «هااوست»
( از نژاد ژرمین؛ 2ها مهرح است: از صحرانشینان؛ گیری اوستشکل أمنش ر موردس  تئوری د

قیرن  ۀقفقازشیناس برجسیتبیار  نخسیتین راها ایرانی اوست أ( از ایرانیان و سامیان. تئوری منش3
و فرهنیگ و  کیردوی ب  قفقاز سیفر  4424-3442های د. در سالکرمهرح  2.یو.کنپروتگ، 49

او بی  نظیر و دنبیال کیرد.  تأیید. میلر ف.و. بعدها نظریۀ وی را نمودهالع  شیوة زندگی مردم را م
اییران و در  در بخیش شیمالی سیرزمین باسیتانی میردممتکثر پراکنیده های زبان آسی از گویش

 3گ. آخولیدیانی ،قفقازشناس مشهورتوسد بخش استپ آسیای مرکزی است. امروزه این فرضی  
انید. آخولیدیانی نهاده 1«ایرون»ها بر خود نام . توضیح آنک  اوستستاشده تأیید. آبایف و نیز و.ای
]آریا[ اسیت و  aryaها گونۀ آوایی از برای اوست« آس»همپا با نام « آالن»دهد ک  نام توضیح می

است. اما بیش از هر چییز دلییل اثبیات « ایرون»این نیز خود دلیل دیرری برای اثبات نامرااری 
همسیایری بیا  تیأثیرهیا تحیت چ  زبان آسی طی قرناگر ،ا، زبان ایشان استهدن اوستایرانی بو

هیای روسیی، و واژگیان بسییاری از زبیان( Малиева, 2015: 139-140)بیوده دیرر قبایل قفقاز 

 است.  نفوذ کرده دانگرجی و اقوام قفقاز ب
                                                           
1. оси / osi 
2. Г. Ю. Клапрот / G. Ju. Klaprot 
3. Г. Ахвледиани / G. Akhvlediani 
4. Ирон / Iron 
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یرگیروه آن های هندواروپایی است ک  شاخۀ شیرقی ززبان آسی متعلق ب  گروه ایرانی زبان
هیای ایرانیی شیرقی در عصیر کنیونی است. تنها گویشوران زبیانه ب  تمامی از میان رفت امروز
رود. ر تاجیکسیتان بی  شیمار مییهیای نیادک  دومی از زبیان 4از زبان آسی و یغنابی اندعبارت
و آسی و یغنابی در ی  گروه ژنتیکی زبانی، فهیم هیر یی  از آن دهای زبانر م قرارگیری علی

گویشوران زبان ممکن نیست. زبان آسی، زبان قبایلی از آسیای میان  و جنیوب دیرر زبان برای 
و ... اسیت.  ایین  1هیا، آالن3، سرمدها2سکاها ؛روسی  و همچنین اقوام مشهور در تاریخ باستان

دارد. در آسیی، دو گیویش اصیلی  هیای سیکایی، سیرمدی و آالنزبان، تداوم ژنتیکی در زبیان
گویش دیروری در بخش  ربی اوسیتیای (. 423: 4349)توکلی، متمایز است  4 ایرونیو  5یدیرور

هیایی از اوسیتیای در دیرر قسیمت ایرونیفراوانی دارد و گویش  3شمالی و در کاباردینو بالکاریا
گویش دیریوری زبیان آسیی در  4933رود. تا سال شمالی و نیز در اوستیای جنوبی ب  کار می

، لیکن از ایین سیال بی  داشت آمده و الفبای خاص ی  زبانی مستقل ب  شمار میفدراسیون روس
در  اًبعد، الفبای دیروری عملکردی مخالف با انقنب شیهرت یافیت و گیویش دیریوری مجیدد

 (.  Диманштейна, 1937: 81-82)زیرشاخۀ زبان آسی جای گرفت 
تیر بی  ها پیشاگر چ  آالن. ستبا تاریخچۀ جوان در نوشتار ا هاییزبان آسی در شمار زبان

عصیر  914سیال کشیف شیده و روی آن  4944ک  در سال  4ة زلنچوکگواه نوشتۀ روی مقبر
هیا کوشییدند صیورت بعدها در قرن هجدهم مییندی اوسیت ند،دارای نوشتار بود آمدهحاضر 

نوشتاری برای گویش آسی تدوین کنند. نخستین کوشش در سروسیامان بخشییدن بی  نظیام 
 گردد. باز می 42و ماجار گای 9های موزدوکاری آسی ب  تنشنوشت

کوشید تا بر پایۀ الفبای گرجیی،  44ایوان گیورگیویچ یالروزیدزه 4425-4449 هایدر سال
الفبای زبان آسی را تدوین کند. از نظر و.ای. آبایف الفبایی ک  ماجار گیای و اییوان گیورگییویچ 

آ.م.  4411ردید. بعدها در سال ای مشکنت فائق نرپاره یالروزیدزه تنظیم کرده بودند ب  سبب
صورت نوشتاری آسی را بر پایۀ الفبای سیریلی  تدوین کرد کی  در ادامی  و.ف. میلیر  42ررنش

                                                           
1. ягнобский язык / Yaghnobi language 
2. Скифы / Scythians 
3. Сарматы / Sarmatians 
4. Аланы / Alans 
5. Дигорский диалект / Digor Ossetian 
6. Иронский диалект / Iron Ossetian 
7. Кабардино-Балкария / Kabardino-Balkarian Republic 
8. Зеленчукская надпись 
9. Моздок / Mozdok 
10. Маджар Гай / Majar Gay 
11. Иван Георгиевич Ялгузидзе  / Ivan Georgievich Yalguzidze 

12. А.М.Шëгрен / A.M.Shegren 



 295 312-282، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... زبان ایرونی گویش آواشناسی در موادی

 

اسیاس تیدوین 4934 -4923ی هاسپس در سال .(Малиева, 2015: 140) آن را تکمیل نمود

در اوسیتیای شیمالی، الفبیای  4934ال الفبای آسی بر پایۀ التین  شدن بنیا نهیاده شید. از سی
ثر أشود ک  متیسیریلی  و در اوستیای جنوبی، الفبای گرجی برای نوشتار آسی ب  کار برده می

گیری اوسیتیای شیمالی و اوسیتیای جنیوبی بی  ترتییب در فدراسییون از مسائل سیاسی جای
 .روسی  و گرجستان بود

آن است کی  ایین زبیان،  تأییدت و این زار نفر اسه 322شمار گویشوران زبان آسی حدود 

شیود، همچنیین میی پخیش ویی و تلویزیونی ب  این زبانیهای رادنیست. برنام « مرده»زبانی 

بی  زبیان آسیی منتشیر روزانی  هیزار نسیخ   45]حقیقت[ در شیمارگان  4زینادروزنامۀ راشت

« بدنۀ زبان روسیی»ی شود. پژوهشرران در زبان آسی بر اساس مدل راه اندازی و ب  کارگیرمی

 اند. در این پایراه، بدنۀ زبان ادبیی آسییاندازی کرده را راه 2«بدنۀ زبان آسی»پایراه الکترونی  

. بدنۀ ملی زبان آسی استشدهبرگرفت  از منابع ادبی آسی گردآوری  ةمیلیون واژ 42نزدی  ب  

ی بنیادی ریاست آکادمی هاهای پژوهشبا حمایت از برنام  2241تا  2244های میان در سال

و از محیل گرنیت بنییاد  1ب  میدیریت آ... وییدرین 3«شناسی بدن زبان»علوم روسی  با عنوان 

های هایی از گویش. در این بدن ، نمون استشدهاندازی های بنیادی روسی  تدوین و راهپژوهش

ثیار نویسیندگان . همچنیین از آاسیتشده)ادبی( زبان آسی در متون مختلف گیردآوری  ایرونی

 اسیتشدهچ  در نثر و چ  در متن بهیره گرفتی   2241 -4992 هایمعاصر اوستیایی در سال

در ایین پایریاه  ....و  3واتیا کیایتوکوُامازآ، 4جیکیایوا لیا، شیامی5آثیار اسیماعین آیینروواجمل  از

 .(Нарты, 1989) استها آمدهنین متن کامل حماسۀ نارتهمچ
 
 و دیگوری ونیهای ایرگویش -2- 3

« گونی »و « لهجی »، «گیویش»پیش از ورود ب  موضوت پژوهش، ب  تفیاوت مرزهیای معنیایی 

 پردازیم: می

ای از صورت زبانی است ک  ابزاری برای معاشرت ی  جامعۀ بزرگ ییا کوچی  گویش گون     

یریر هیای دکند. گویش همواره بخشی از ی  نظام زبانی است ک  در مقابل گیویشرا مهیا می

                                                           
1. Рæстдзинад / Ræshtdzinad 
2. Осетинский национальный корпус / Ossetian National Corps (http:corpus.ossetic-studies.org)   
3. Корпусная лингвистика / Corpus linguistics 
4. А.П. Выдрин / A.P.Vydrin 
5. Измаила Айларова / Izmaila Aylarova 
6. Шамиля Джикаева / Shamilya Dzhikaeva 
7. Азамата Кайтукова / Azamata Kaitukova 
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بیش با جدایی گویشوران آن در گاشیت  در ارتبیا  وها کمپیدایش گویشأگیرد. منشجای می

 توانند در یکدیرر تلفییقها میمعاشرت و میزان و مدت آن، گویشبود و نبود است. با توج  ب  

لیی ای از زبان مدر مفهوم گسترده ب  گون  lektosیا از یکدیرر جدا شوند. گویش از واژة یونانی 

د و آن، وییژة یی  برنیمییب  کیار را ن آ وبیش جامعۀ محدودی از مردمشود ک  کماطنق می

موقعیت جغرافیایی، شغلی یا جامعۀ اجتماعی است ک  در ارتبا  زبانی مسیتقیم و پیوسیت  بیا 

گونۀ گفتاری زبان مردمانی اسیت در یی  سیرزمین مشیترک بیا « گویش». یکدیرر قرار دارند

   (.Ивыгина, 2013: 5-6) فرهنگ مشترکآداب و رسوم و 

و هیایی بیا تفیاوت واژگیانی های زبانی صیورتتفاوت گویش و لهج  در آن است ک  گویش

هیایی از از صیورت انیدعبارتهیای مختلیف کی  لهجی  حالیدهند، درمیساختاری را تشکیل 

هیای زبیانی و ایین دو اصیهنح از یکیدیرر معیار تمیایزهای گوناگون در ی  زبیان. در خوانش

برخیی کی  گاارند. افزودنیی اسیت تأثیرهای زبانی  یرزبانی چون موقعیت جغرافیایی، سیاست

معیارها در این تعریف متغیر هستند. برای نمون  تعریف محدودیت جغرافیایی برای زبان آسیی 

 (. Камболов, 2007) یابدمصداق نمی

هیای گفتنی است ک  در گیویش «گون »و « لهج »، «گویش»در تفاوت س  اصهنح اصلی 

ک  در لهج ، تفیاوت  حالیدر ،های آوایی و واجی، واژگانی و دستوری مواجهیممختلف با تفاوت

تنها در سهح آوایی است و گویشوران از توان کافی زبانی معاشرت با یکدیرر برخوردار هستند. 

پیور، رییزی، میدائنی اول، ولیی)ابوئی مهشود های نزدی  ب  یکدیرر اطنق مینیز بر گویش« گون »

4399 :134-135)  . 

و دیریوری  ایرونییهای زبیان آسیی بی  دو گیروه های ساختار درونی، گویشاز نظر ویژگی

آیید. بیشیتر اوستیا ب  حساب می 4گروه قومیزیرهای از گویش ایرونیگویش  شوند:تقسیم می

 1و آالگییر 3، تاگیائور2ی کورتاتینهامردمان اوستیای شمالی )بیشترین بخش اوستیا( و نیز دره

در اوسیتیای شیمالی شیمار واژگیان اقتباسیی از زبیان  ایرونیکنند. در گویش بدان گویش می

 گرجی و در اوستیای شمالی شمار واژگان اقتباسی از زبان روسی فراوان است.  

                                                           
1. Субэтнос / subethnos 

2. Куртатинское ущелье / Kurtat gorge 

3. Тагаурское ущелье / Tagauri gorge 

4. Алагирское ущелье / Alagir gorge 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
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 نییایروو در گیویش  1و وانیل 3، کسان2، روکس4های جاوهای ایرون جنوبی گون در گویش
متمایز اسیت. در اوسیتیای جنیوبی  4دوال و3، کورتاتین4کوم، ئوآلنگ5شمال چهار گونۀ آالگیر

.گ. درونید. از نظیر تفیاوت آواییی، و وانل ب  کار می 42، گودیس9س  گونۀ دوال، کسان و روک

 را در سی  گیروه تقسییم ایرونیی هیای گیویش[ در گونی дз[ و ]ц] 42هایانسایشی 44بیکویِف

 41زوکانیی -( سیوانی 2های آالگیر، روک، کسیان(؛ )در گویش 43دزوکانی -( تسوکانی 4 کند:می

)گیویش دوال جنیوبی و نییز  45ژوکانیی -( شیوکانی 3های کورتیاتین و دوال شیمال(؛ )گویش

 (. Бекоев, 1985: 138) ، وانل و گودیس(کومئوآلنگدیروری  مخلو  ایرونی
 

 های ایرونیجدول انوات گویش
 شود:های زیر خوانده میصورت گون ب  ц شود:های زیر خوانده میصورت گون ب  дз نام گویش

 [ts] [dz] دزوکانی -تسوکانی 

 [s] [z] زوکانی -سوانی 

 [ʃ] [ž] ژوکانی -شوکانی 

[ در گونیۀ tsɜmɜnهای ]گون  صورتب ]برای چ ؟ / از چ  روی؟[  цæмæнبرای نمون  واژه 

[ در ʃɜmɜn] صیورتب زوکانیی ؛ و  -[ در گونۀ سیوکانی sɜmɜn] صورتب دزوکانی ؛  -تسوکانی 

 شود.ژوکانی  خوانده می-گونۀ شوکانی 

بیر  نماید، اما همزمانباگایف در زبان آسی تنها دو گویش تسوکانی  و شوکانی  را مشخص می

 (.196Багаев ,7 :5) را نداردشود ک  ویژگی سوکانی  متاکر می 44وجود گویش میانی توئال

 «منهقیۀ میازدوف ایرونییان -گیویش اوسیتیاییان »بر یکی از آثار خود عنوان  43ب.آ.آلبوروف

                                                           
1. Джавский говор / Java dialect 
2. Рокский говор / Roki dialect 
3. Ксанский говор / Xan dialect 
4. Ванельский говор / Vanel dialect 
5. Алагирский говор / Alagir dialect 
6. Уаллагкомский говор / Wallagkom dialect 
7. Куртатинский говор / Kurtatin dialect 
8. Двальский говор / Dvalian dialect 
9. Рокский говор / Roki dialect 
10. Гудисский говор / Goodis dialect 
11. Д.Г. Бекоев / D.G. Bekoev 
12. Африкат - Affricate 
13. цокаюше-дзокающее 
14. сокающе-зокающее 
15. шокающе-жокающее 
16. Туальский говор 

17. Б.А. Алборов  / B.A. Alborov 
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ند. او بیر نزدیکیی ایین دامستقل نمیرا ، لیکن وی این گویش (1932Алборов ,) استنهاده4

در لهجیۀ  2کند. م.ای. عیسیایفاشاره می کومئوآلنگهای آالگیر، کورتاتین و گویش ب  گویش

 (.Исаев, 1981: 13) کنیدبنیدی مییهای ایرونی، توئال، جاو و کسیان را دسیت نی، گویشایرو

اسیت،  3بیکویِیف .گ. د بندیزوکانی  در طبق  -افزودنی است ک  خوانش معمول معاصر سوکانی 
در  цشیود )دربیارة خیوانش انسایشیی [ خوانش میsب  گونۀ ] ц[ و zب  گونۀ ] дз [dz]چراک  

 اده خواهد شد(.ادام  توضیح د
 
 نظام آواشناسی زبان آسی بر پایۀ الفبای سیریلیک -0

 هاواکه -0-1

-شوند: واکی واک  متمایز است ک  ب  دو گروه قوی / بلند و کوتاه تقسیم می 3در الفبای آسی، 

 وæ [æ ]از:  انیدعبارت کوتاههای و واک a [a ،]е [e ،]и [i[ ،]o ،]у [u ] از: اندعبارتهای قوی 

ы [ә ](Абаев, 1959: 8; Дзахова, 2010: 134-135 .)   

 ها در زبان آسیجدول واک 

 پسین میانی پیشین نوت واک 

 и  у واکۀ بست 

 е ы بازواکۀ نیم 
æ 

о 

  а  واکۀ باز

  :از اندعبارت / بلند های قویواک     

- a [a مانند آوای ]a [aدر زبان روسی خوانده می ] .شود 

- e [eما ] نند آوایe [eدر زبان روسی خوانده می ] .شود 

егъау [jeɣaw ]شیود. بیرای نمونی : [ خوانده مییje] صورتب نکت : این واک  در آ از واژه     

 ]بزرگ[.

- и [i مانند آوای ]и [iدر زبان روسی خوانده می ] .شود 

- o [o مانند آوای ]o [oدر زبان روسی خوانده می ] .شود 

                                                           
1. Говор осетин-иронцев Моздокского района 

2. М.И. Исаев / M.I. Isaev 

3. Д.Г. Бекоев / D.G. Bekoev 
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- у ی دو آواادار[ ی: الف( واکۀu )و ب ]همخوان  [w است ک  اولیی در زبیان روسیی ]

 شود:[ در زبان انرلیسی خوانده میwوجود دارد و دومی چون آوای ]

судзын  [ʃuzǝn ]]عاقیل، دانیا[؛  уромын  [uromǝn][. ماننید: u] уبرابر با واکۀ  у( حرف 4

 ]خودکار[؛ рувын  [ruvən]]کیف[، 

دهید کی  برابیر لبی را شکل می -لبی همخوانا ی  واکۀ دیرر، آوای در مجاورت ب у( حرف 2
 у(. این موقعییت آواییی بیرای حیرف warriorدر انرلیسی )مانند کلمۀ    wاست با آوای حرف

[u در روسی وجود ندارد. مانند ]واژگانсау  [ʃaw ]و[ ]سیاهуарз  [warž .در آسی ]مردمان[ ] 

 شود:در زبان انرلیسی خوانده می wیر برابر با همخوان های قرارگیری زدر جایراه уحرف 
( نظیم؛ 3( رفتیار؛ 2( اخنق، شخصییت؛ уаг [wag[ ]4: در کنار ی  واکۀ دیرر الف( آ از واژه

 [ ]تقسیم کردن، توزیع کردن[؛ warǝn] уарын( موقعیت، وضعیت[؛ 1
 ауайын( تیرش[؛ 2، ( اکسییدtwag[ ]4] туагب( در میانۀ واژه همراه بیا یی  واکیۀ دیریر: 

[awajǝn[ ]4 3( پرش کردن، فرار کردن؛ 2( گاشتن؛.]دور شدن ) 

нау [naw ]( عیزاداری[؛ 2( سییاه؛ ʃaw[ ]4] сау.( در پایان واژه پیس از یی  واکیۀ دیریر: 
 ]کشتی، ناو[.

 : از اندعبارت های کوتاهواک 
آواییی قیوی،  – аسیت کی  در آن ا аاست ک  تمیایز آن بیا واکیۀ  4ای دوگان ، واک æواکۀ 

قیرار دارد. خیوانش  تکی کوتاه و در موقعیت بدون  æک   است، درحالی تکی کشیده و همراه با 

кад [kad ]تواند تفاوت معنایی در نظام واژگانی آسی ایجیاد کنید. بیرای نمونی  این دو وا  می
аз [až ]؛ ر[[ ]سیʃɜr]сæр[ ] یم[ و ʃar] сар[ ]چی  زمیانی[؛ kæd] кæд]شرافت، شهرت[ و 

 [ ]منæз [æž.]]سال[ و 

]ای سیخت[ در زبیان روسیی نیسیت. ایین وا  در حقیقیت  ы[ برابر با وا  ә] ыآسی  حرف
شود. آوانراری این وا  در آسیی آوایی کوتاه است ک  در حالت  یرفعال بودن زبان و لب تولید می

 م کردن، توزیع کردن[.[ ]تقسیwarǝn] уарынشود. مانند: نمایش داده می әب  کم  نشانۀ 

 æ [æ]هیای کوتیاه شوند، واک آسی با بیش از ی  همخوان آ از می واژگانازآنجا ک  برخی 
]نام یکیی  æхсартаг [artagʃæx]آیند. مانند: پیش از آنها می 2در نقش واکۀ مصنوعیы [ǝ ]و 

 ыстынتند[؛ هیا کی  پهلوانیان نیارت از آن برخاسیهای قوم نارت در حماسیۀ نیارتاز خانواده

                                                           
1. лигатура / Ligature  

2. протетический гласный / prosthetic vowel 
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[ǝʃtǝn]  .]اگر واژه با چند همخیوان آ یاز شیود، در آن صیورت در آ یاز واژه بیرای ]بلند شدن
در معنیای  знаг [znag] . نمونی :شیوندکوتاه افزوده میواک  های خوانش بهتر در زبان محاوره 

 ызнаг گونیۀ دوم گفتیاری: ؛æзнаг [æznag] )در زبان ادبی(: گونۀ نخست گفتیاری: ]دشمن[

[ǝznag] . شوند کی  موجیب چنیدگانری های کوتاه در آ از واژه بسیار ضعیف و ناپایدار میواک
 شود. مانند: های نوشتاری آنها میصورت

æвæрын [ɜvɜrǝn ،]ывæрын [ǝvɜrǝn ،]вæрын [vɜrǝn] .]در معنای ]قرار دادن / گااشتن 
 شود:خوانده می wدر میان دو واک  و یا در کنار ی  واکۀ دیرر چون  уحرف 

  нæуæг [nɜwɜg] ← ног [nog]  .]در معنای ]نو 
 
 هاهمخوان -0-2

 است.  29ها در زبان آسی شمار همخوان
 
 ها در زبان آسیجدول همخوان

خیشوم سایشی انسدادی 

 ی

 روان

 واکدار واکبی انسایشی ساده

-گلیییویی واکدار واکبی

 انسدادی

-گلیییویی واکدار واکبی

 انسدادی

  п [p] б [b] пъ [pˀ]    ф [f] в [v] м [m] لبی
  т [t] д [d] тъ  [tˀ] ц [s] дз [z] цъ [cˀ]   н [n] دندانی
 з [ž] с [ʃ]  л [l]       کامپیش

р [r] 
     [ч [č] дж [ğ] чъ čˀ    کاممیان

        к [k] г [g] къ [kˀ] کامعقب

  хъ [q]       х [χ] гъ [ʁ] زبانی

 )تنظیم کنندة جدول: ویرونیکا زاخووا(                                                                                        
 

 ю [uy ،]я [ua ،]ь]اِ[،  ё [uo ،]ж [zh ،]ш [ʃ ،]щ [ʃch ،]эهییای هییا و واکیی نکتیی : همخییوان

در زبیان آسیی  ،گیان اقتباسیی از زبیان روسییسختی[ * تنها در واژ ۀ]نشان ъ]نشانۀ نرمی[ و 

 شوند.مشاهده می

 های زیر دارای آوای برابر با الفبای سیریلی  در زبان روسی هستند: همخوان
 

б [b] в [v] г [g] д [d] к [k] 

л [l] м [m] н [n] р [r] ф [f] 
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 рыгنیام؛  ном [nom]]بییل[؛  бел [bel]]چیاقو[؛  кард [kard]]مادر[؛  мад  [mad]نمون : 

[rig]  ریگ؛маймули [majmuli]  میمون[؛[ком  [kom] ]کام، دهان[. 
 هستند:متفاوت زبان روسی  باخوانش ر حروف زیر د

. žو  ʃبا آواهیای  نددر الفبای آسی ب  ترتیب برابر з[ž] و  с[ʃ] حروف : з[ž] [ و ʃ] сحروف 
های مختلیف: در اوسیتیای گویش رایتواند باشد بی میادای این حروف همچنین وج  متمایز

تفاوت خوانش . شوندخوانده می zو  c یعنی ب  گونۀ  الفبای سیریلی  همانندجنوبی این آواها 
сахат  [ʃaχat ]کنید. سازد و تفاوت معنایی ایجاد نمیاین آواها تنها گونۀ گویش را متمایز می

 .]من[ æз  [ɜž]]ساعت[؛ 
мæн  [mæn ]آورییم: جهت نزدیکی بی  زبیان فارسیی مییرا ب    æзصرف ضمیر در اینجا 

  мæммæ[ و ییییا صیییورت mænmæ]мæнмæ ]بییی  مییین[؛  мæнæн  [mænæn]]میییرا[؛ 

[mæmmæ ] نیزد مین / پییش مین[؛[мæнæй  [mænæi]  ؛]از مین[мæныл  [mænil]  بیر[
و ییا صیورت  мемæ [memæ]]شبی  من / مانند من / مثیل مین[ ؛ мæнау  [mænaw ]؛من[

мæнимæ  [mænimæ]  .]با من[ 
 ایین حیرف :استاص زبان آسی خ آندر الفبای سیریلی  وجود ندارد و  дж [j] 4انسایشی
  .джинсы [jinsi] شود:انرلیسی خوانده می در واژگان  jشبی  آوای
( سخن дзурын [zurin] [4]نان[؛  дзул  [zul]کند، مانند: داللت می [z]بر وا    дзهمخوان 
   .( فراخواندن[2گفتن؛ 

آن  -در همی  میوارد انسایشیی واقیع نمیی شیود: در آسی  ک  است [tse]آوای   цانسایشی
 цы хабар у? [sə χabar u?][ ]چی؟[؛ ?sə] ?цы. مانند: عمل کندс[c ] وا  تواند برابر با می

آید این حرف دوبار می در برخی موارد ک  [c[ / ]ts] خوانش ؛цырагъ  [səraɣ]]چ  خبرها؟[؛ 
[цц]  بدین صورت ک  پس از پیشوند استشدهبرای این حرف حفظ .ны- [nə-،*] درصیورتی 

دوبرابیر شیده بی  گونیۀ  ццهجای نخست قرار نداشیت  باشید،  بر روی واژة اصلی ک  ضرب  در
ۀ ک  ضرب  بر روی هجای نخست قرار گییرد بی  گونی صورتیشود؛ و در[ خوانده میcانسایشی ]

[sخوانده می ]  شود. برای نمون ، در واژةаразын [aražən ضیرب  بیر روی هجیای ]ساختن[ ]
بی  گونیۀ  цц[ دوبرابرشدگی -nə] -ныنخست جای دارد، از همین روی هنرام افزودن پیشوند 

[ssخوانییده مییی ] :شییودныццаразын [nəssaražən ؛ و در واژة]بییر روی چیییزی سییاختن[ ]
цæуын [sɜwənدر[ ]رفت ،]ک  ضرب  بر روی هجای نخست قرار نریرد، در آن حالت  صورتین

                                                           
1. аффрикат / affricate  
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[ c[ / ]ts] چیون انسایشیی цц[، دوبرابرشدگی همخوان -nə] -ныهنرام افزوده شدن پیشوند 
 [ ]آمدن و رسیدنныццæуын [nəccɜwən .]گیرد، برای نمون : صورت می

калын [kalən ]مونی : [: الف( سیاخت صیورت مهلیق فعیل، ن-nə] -ны* معانی پیشوند 
[ ]ریختن[؛ ب( حرکت عمل از باال ب  پایین نسیبت بی  nəkkalən] ныккалын ←]ریختن[ 

 ныгæгпп кæнын ←[ ]پریییدنгæпп кæнын [gɜpp kɜnən ]گوینییده، بییرای نمونیی : 
[nəgɜpp kɜnən .]پایین پریدن[ ] 

ر الفبای سییریلی  وجیود هایی ک  در زبان آسی برابر آوایی دآنجا ک  برای شماری از وا از
ندارد، راهکاری برای داللت بر این آواها در الفبای آسی بیر پاییۀ الفبیای سییریلی  اندیشییده 

درخصوص این نشان  بایید ]عنمت سختی[.  ъشود ب  استفاده از نشانۀ ک  مربو  می استشده
 توج  داشت ک : 

تباسی از زبیان روسیی مشیاهده طور ویژه در واژگان اقالف( عنمت سختی در زبان آسی ب 
 )فاعل(. субъект)لنز دوربین(،  объектив: شودمی

شیدگی آن آنکی  بیر سیختب( عنمت سختی در ترکیب با برخی از الفبای سیریلی  بیی
هیا دهید. ایین وا حروف داللت داشت  باشد، واجی جدید در نظام آواییی آسیی را شیکل میی

 пъ[، kˀبرای نمیایش صیدای ] къ[، hبرای نمایش صدای ] гъزیر:  4هایاز دونراره اندمتشکل
بیرای  цъ[، qبرای نمیایش صیدای ] хъ[، tˀبرای نمایش صدای ] тъ[، pˀبرای نمایش صدای ]

 къ [kˀ ،]пъهای دونراره(. 431: 4399)شفقی، [ hčبرای نمایش صدای ] чъ[، čˀنمایش صدای ]
[pˀ ،]тъ [tˀ ،]цъ [cˀ ،]чъ [čˀهمخییوان ]سییازندرا مییی 2اکنییایی )پرانشییی(هییای چ .гъ [ɣ ]

 اسییت. 1واک[ همخییوان زبییانی انسییدادی بیییq] хъ اسییت؛ 3همخییوان زبییانی لرزشییی واکییدار
در زبیان روسیی пъ [pˀ] ،тъ [tˀ] ،къ [kˀ] ،цъ [cˀ] ،чъ [hč ] 5انسدادی-های گلوییهمخوان

شیوند. در تولیید ایین هیای قفقیاز تولیید مییها در بسیاری از زبیانوجود ندارند. این همخوان
شود و انفجار از محل هیوای ذخییره شیده در قسیمت ای بست  میها، گلو برای لحظ همخوان

 پایرد. باالی گلو صورت می

                                                           
1. диграф / digraph  

2. глоттализованные (абруптивные) согласные / glottalized (abruptive) consonants 

3. Увулярный щелевой звонкий согласный / Uvular slit voiced consonant 

4. Увулярный смычный согласный / uvular voiceless occlusive consonant 

5. Смычно-гортанный согласный 
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  !гъаشوند: . تنها برخی اصوات با این وا  آ از میآیدنمی[ در آ از واژگان آسی ɣ] гъوا  
[ɣa! ؛]!ها[ ]гъæй!  [ɣɜi! ؛]!هی[ ]гъæйтт! [ɣɜjtt! نمون  برای این حرف در مییان .]!هوم[ ]

 [ ]قانون، رسم، سنتæгъдау [ɜɣdaw.]: کلم 
 دارند.  ییبسامد باالهای قفقاز در نظام واژگانی زبان хъ  [q]و  къ  [kˀ]دو وا  

[ ]گوش، گیوش хъус  [quʃتوج  کنید:  хъ [q][ و χ] хهایی از واژگان آسی با حروف ب  نمون 
 хордта [χordta]]خیوردن[؛  хæрын [χɜrǝn]؛ ]کوه[хох [χoχ ]؛ ]خش [ хус  [χuʃ]کن[؛ 

 .]خور / بخور[ хæр  [χɜr]]خورد[؛ 

شود، بیا ایین تفیاوت کی  ادای استفاده می kاز اندام تولید صدای  kъ [kˀ]برای ادای حرف 
 ناگهانی همراه است و آن ب  گونۀ پرتابی است.توقف این وا  با 

 
 گیشدواکبی -0-2-1

زبان روسیی( در زبیان آسیی مصیداق  همانندشدگی حروف واکدار در پایان واژه )واکپدیدة بی
 شود.  واک نمی[ بیʃ[ ب  ]ž[ ]دوست بدار[، آوای ]uarž] уарзندارد. برای نمون  در واژة 

شیود، واک مشیاهده مییها پیش از همخوان بیشدگی برخی همخوانواکدر زبان آسی بی
 برای نمون :

[ž] ← [ʃ] :уарзын [waržən )دوسیییت داشیییتن( ]← уарзт [warʃt]  عشیییق(؛(
хъазын [qažən]  )بازی کردن(← хъазт [qaʃt] ؛)بازی( 

[v] ← [f] :æлхъивын [ɜ lqivən]  )فشار دادن(← æлхъывта [ɜlqəfta] ؛)فشار داد( 
[ɣ] ←  [χ] :зæгъын [žɜɣən ] )گفتن(← загъта [žaχta]  .)گفت( 
بی  ترتییب بی   е  [e][ و i]  ы [ǝ ،]иهای پیش از واک  г  [g][ وk]  кآسی صداهایدر زبان 

را نیید. البتیی  اییین قییانون آوایییی گییویش دیرییوری بای[ تغییییر میییdž]  джوч  [ch ]گونییۀ 
]از انسیان / حالیت صیرفی  лæджы [lɜdžə][ ]انسیانлæг [lɜg ،]برای نمونی : . گیرددربرنمی
 [ ]از مرغ / حالت صرفی اضافیкарчы [karčə.]غ[، ]مر карк [kark]اضافی[، 

 
 هاابدال همخوان -0-2-2

تواند اقسام مختلف کینم منجملی  سیاخت شیمار جمیع از ای است ک  میابدال حروف پدیده
گنجد و گیرد ک  در چارچوب این پژوهش نمی بر زمان حال و گاشتۀ فعل و ... را در نمفرد، بُ

ای ب  برخی میوارد ابیدال در زبیان پرداخت. لیکن در اینجا اشاره در جای دیرری بدان خواهیم
 آسی خواهیم کرد:
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شیوند. جیایرزین میی ыدر بن زمان حال و گاشتۀ فعل با واکۀ کوتاه  уو   иهای قویواک 
ризын [rižǝn]  ]لرزییدن[← рызти [rǝžti]  ؛]لرزیید[судзын [ʃudzǝn]  ]سیوزاندن[← 

сыгъта[ʃǝɣta] ]سوخت[.  

 йشوند، بی  وا  ختم می аدر آ از فعل و پیش از پیشوندهای فعلی ک  ب  حرف и [i ]  وا

 байсын ←[ ]بیردن، آوردن، رسیاندنбаисын [baiʃǝn ]یابید. ماننید: تغییر می]ای کوتاه[ 
[bajʃǝn ؛ ]گییرفتن / برداشییتن[ ]раивазын [raivažǝn ] ]بیی  سییمت خییود کشیییدن[← 

райвазын [raivažǝnب  سمت[ ] ]کشیدن  .  
 быдыйраг[ ]اسییتپ[ از bǝdirag] быдираг. ماننیید: и [i]بیی  ый [əj ]اد ییام ترکیییب     
[bǝdəjrag و آن از ]быдыр [bǝdǝr ؛]اسییتپ[ ]хæринаг [xɜrinag از ]خییوراک[ ]хæрын 
[xɜrǝn.][ در معنای ]خوردن 

ییر مشیاهده هاست کی  در میوارد زهمخوان 4«تشدید»های آواشناسی زبان آسی از ویژگی
 .он [-on] -و   аг [-ag] -: الف( دوبرابرسازی همخوان پایانی بین پییش از پسیوندهای شودمی

؛ [بیرانیی ، خییارجی،  یرمربییو ] фæрссаг [fɜrʃʃag] ←]سییمت / سییو[ фарс [farʃ ]ماننیید 
хъæд [qɜd]  ]جنرل[← хæддаг [qɜttag ʃeddag]  ب( دوبرابرسازی پایانۀ صرفی .]جنرلی[
زور[؛ [ ]بی tǝxxɜi] тыххæй ←]نییرو / تیوان[  тых [tǝx]ین پدیده نادر است. ماننید: واژه. ا
mac [taʃ]  ] ترس / واهم[← тæсссей [tɜʃʃɜj] [دوبرابر ). .]سیازی از ترس / از سیر تیرس

  ныккалын ←[ ریخییتن] ны- :калын [kalǝn]ازین ریشیی  پییس از پیشییوند  ییهمخییوان آ

[nǝkkalǝn] [؛ ریختن]уадзын [uadžǝn]  ]تیرک کیردن[← ныууадзын [nǝwwadžən ]
 р [r] ،л [l] ،м [m] ،нهیای پیس از همخیوان m [-t]–]گااردن[. ت( دوبرابرسازی نشانۀ جمع 

[n]  های و واکи [i]  وу [u] هیای پییش از واکی  در ک  یکیی از همخیوان است. این درحالتی
 æмбселттæ [ɜmbɜlttɜ] ←]رفییق[  æмбал [ɜmbal]ساخت شیمار جمیع ضیعیف شیود: 

 хæйттæ ←]جزء[ хай [χaj ]ها[؛ ]تنر  кæмттæ [kɜmttɜ] ←]تنر [  ком [kom]]رفقا[؛ 

[xɜjttɜ ](Боцоев, 2008: 30-31.)   
است و این مربو  ب  واژگانی  نشانۀ شمار جمع در زبان آسی با دوبرابرشدگی حروف همراه

یابنید میی [ پایانw] л [l ،]р [r ،]м [m ،]н [n ،]й [j ،]уهای شود ک  ب  یکی از همخوانمی

æмбал [ɜmbal ]شیود. بیرای نمونی : حالتی است ک  واک  در شمار جمع ضعیف مییو این در

[ ]رفقا / دوستان[. چنانچی  در شیمار مفیرد واژه ɜmbɜlttɜ] æмбæлттæ ←]رفیق / دوست[ 

                                                           
1. Геминация / germination 
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 æود بدان معنا کی  بی  گونیۀ شضعیف می а[ پایان گیرد، در شمار جمع واکۀ l] лب  همخوان 

 .ттæ -شود: یابد. از این روی همخوان پسوند شمار جمع دوبرابر میتغییر می

 
 تکیه در زبان آسی -0-3

های علمی و.ای. آبیایف، م.ای. عیسیایف و زاخووا بر پایۀ پژوهش گیری ویرونیکابراساس نتیج 
 در زبان آسی مشخص است: کی زیر برای تعد زبان آسی، قوا ۀن.ک. باگایف در حوزة تکی

بیر روی  صورتی تکی خست و یا دوم واژه است و تنها دردر آسی تنها هجای ن محل تکی  (4
گیرد ک  واژه از موارد اقتباسی از زبیان روسیی بی  شیمار آیید: هجای دوم ب  بعد قرار می

گییرد؛ در آن بیر روی هجیای سیوم قیرار میی تکیی ]تصویر[ کی   иллюстрацияمانند
иммунитет   ؛ گیردبر روی هجای چهارم جای می تکی ]ایمنی[ ک 

اگر واکۀ قوی در هجای نخست قرار داشت  باشید و واکیۀ کوتیاه در هجیای دوم، در ایین  (2
شیماری گیرد )در این میورد اسیتثناءهای کیمبر روی هجای نخست قرار می صورت تکی 

و واکیۀ قیوی قیرار دارد؛  بر روی هجای نخستتکی   -]آرام[  сабырوجود دارد(. مانند: 
 واکۀ هجای دوم ضعیف است. 

بر  چنانچ  واکۀ کوتاه در هجای نخست و واکۀ قوی در هجای دوم قرار داشت  باشد، تکی  (3
سیازد و هجای ضیعیف را میی æواکۀ  -]گنبی[  кæрдоگیرد. مانند: هجای دوم قرار می

 ؛ یردگبر روی آن قرار می تکی سازد و هجای قوی را می оواکۀ 

ا لیب روی  اگر در هر دو هجای نخست واکۀ قوی قرار داشت  باشد، در آن صیورت تکیی  (1
 сабатشماری وجود دارد.(. ماننید: گیرد )در این مورد استثناهای کمهجای اول جای می

 گیرد؛ دوم قرار می aبر روی  تکی هر دو واک  قوی و  -]شنب [ 

بیر روی هجیای دوم قیرار  ه باشد، عمومیاً تکیی چنانچ  هر دو هجای نخست دارای واکۀ کوتا (5
]پرانیرژی[ کی  در  сæрæнشماری وجود دارد.(، ماننید: گیرد )در این مورد استثناءهای کممی

 (.   Дзахова, 2010: 10-11) گیردبر روی واکۀ دوم قرار می تکی آن هر دو واک  ضعیف و 

 
 گیرینتیجه -5

خاص در حیوزة  صورتب   تحقیق در زبان آسی و در این پژوهش کوشش شد ب  مبانی ورود ب
پرداختی  شیود. آشینایی بیا  - یعنی نظام آواشناسی زبان آسی و الفبای آسیی -گویش ایرونی 

رود، فراگییری الفبیای نظام آواشناسی و الفبای سیریلی  ک  برای نرارش زبان آسی ب  کار می
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سیان سیاختن خیوانش واژگیان بیرای هر زبان، آ ازی بر پژوهش در آن زبان است. ب  منظور آ
 International Phonetic Alphabetالمللیی بیین آوانریاری الفبیایشناسان ایرانی از زبان

(IPA)  هیای آواشیناختی ایم. در این پژوهش ویژگیب  همراه معانی ب  زبان فارسی بهره گرفت
 زبان آسی مشخص گردید:  زیر در گویش ایرونی

 شوند. و یا کوتاه تقسیم می تکی بلند و دارای  ب  دو گروه اصلی هاواک 
دومی کشیده و بلند است و اولی کوتیاه و در آن است ک   аواکۀ  با æواکۀ وج  تمایز آوایی 
 .  تکی در موقعیت بدون 

در الفبای آسی متمایز از آوایی اسیت کی  در زبیان روسیی دارد، ایین حیرف ы [ә ] حرف
 شود. رفعال بودن زبان و لب تولید میدر حالت  ی ای کوتاه است ک واک 

ای شیود. ایین حیرف در مجیاورت واکی می[ w] همخوان[ و u]شامل دو وا  واکۀ  уحرف
 آید. همخوان درمی صورتب دیرر 

حیروف وجی  خوانشی متفاوت از الفبای سیریلی  دارند. عمومیاً ایین  з[ž] [ و ʃ] сحروف 
 های مختلف آسی.تمایزی هستند در گویش

 در واژگیان  jوا شیبی     وجیود نیدارد. ایین حیرفدر الفبای سییریلی дж  [j] سایشیان
 شود.انرلیسی ادا می

 دارد.[ داللت zبر وا  ]  дзهمخوان 
-ц  [tse]  ی هیاوا تواند برابر با شود: آن میدر هم  موارد انسایشی واقع نمیدر آسیс[c ]
 شود. [ خوانده میsو ]
بای سیریلی  در آسی متفاوت و متمایز است: این حرف در نقشیی کی  در الفъ عنمت نقش  -

شیود کی  از زبیان روسیی شود تنها در آن دست از واژگان مشاهده مییدر زبان روسی واقع می
واجی جدیید در نظیام آواییی آسیی را  اند و دیرر آنک  در ترکیب با برخی حروف،اقتباس شده

 гъ  [h ،]къ [kˀ ،]пъ [pˀ ،]тъ [tˀ ،]хъهیای زییر: ارهدونری از انیدعبارتو آنهیا  دهدنشان می
[q ،]цъ [čˀ ،]чъ [hč]. 
 

 نوشتپی
1. O forvo. all the words in the world. pronounced. дата обращения: 12 августа 2021. 

https://ru.forvo.com/languages-pronunciations/os/ 
2. Национальный корпус русского языка / National corpus of the Russian language 

(https://ruscorpora.ru/) 

https://ru.forvo.com/languages-pronunciations/os/
https://ruscorpora.ru/
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اه ادبیی معتبیر میلیون واژه بر مبنای گردآوری متون روسی، یی  پایری 922با بالغ بر « بدنۀ ملی زبان روسی»

، «بدنیۀ زبیانی». وجود این ور جستجوگر و دستور واژگان کلیدیهای زبانی با توج  ب  موتاست با فراوانی نمون 
شیود و گیام سینرین های ادبی ک  ب  کم  موتور جستجوگر ب  آسانی استخرا  مییای است از نمون گنجین 
هیا و ... را سیاده هیا، سیخنرانیهای زبانی در ادبییات، روزنامی ویژه از نوت یافتن نمون های ب بر در پژوهشزمان
 ها بسیار کاربردی است.نام های علمی، و مقاالت و پایاننماید و از این جهت در نرارش در پژوهشمی

 

 منابع

 .  42- 34: (1تا  4، )فصلنام  آینده، («4فرهنگ تاریخی زبان آسی ). »4332ابوالقاسمی، م. 
بررسی تهابق اصهنحات زبیان، گیویش و . »4399پور علیرضا. ولی و مداینی اول، ت ؛م ابوئی مهریزی،

ای هیا و لهجی هایی از نزدیکیی زبیان روسیی بیا گیویشهای فارسی و روسی و نمون لهج  در زبان
 .  142- 132: (3)42، های خارجیهای زبانشناختی در زبانپژوهش ،«فارسی

فصلنام  تحقیقاتی  ،«ین زبان رایج در قفقازرتدربارة زبان آسی. معرفی اجمالی مهم». 4349ن.  توکلی،
 .  441- 422(: 23) 4 ،مهالعاتی آران
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