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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی زبان ترکی ِگرمی در منطقه مغان استان اردبیل میپردازد .چنین بررسیای از
منظر ردهشناختی بر مبنای دیدگاه ردهشناسان برجستهای چون کامری ( )1989و گرینبرگ ()1974
صورت میگیرد .هدف از این مطالعه ،توصیف و ثبت ویژگیهای ردهای آن در گروههای متفاوت
نحوی است .نگارندگان معتقدند که با توجه به تنوعات زبانی در مناطق مختلف ایران و سرعت نابودی
بسیاری از زبانها و گویشها ،مطالعه و بررسی گویشها و زبانهای متفاوت از ضروریات است.
بنابراین ،درپژوهش اخیر سعی شده تا با گردآوری دادهها و بررسی بسیاری از آنها ،نحوۀ قرار گرفتن
سازهها در جمله و گروههای نحوی مشخص و معرفی شود .مرور شواهد و دادههای زبان ترکی گرمی
نشان میدهد که ترتیب سازهها در آن «فاعل  +مفعول  +فعل» است .چنین آرایش واژگانی ،صورت
بینشان گروههای نحوی این زبان است .بنابراین ،قرار گرفتن فاعل و مفعول پیش از فعل و قرار گرفتن
حرفاضافه و صفت پیش از اسم از ویژگیهای بارز این زبان است .به عنوان یکی از گونههای زبان
فعل پایانی ،فرایندهای نحویای مانند اسنادسازی ،برجستهسازی و جابهجایی میتوانند ترتیب واژهها
را در جمله تغییر دهند و آرایش سازهای دیگری (نشاندار) ارائه دهند .در زبان ترکی ِگرمی ،فرایند
تکرار گروههای نحوی ،از نشانههای تأکید است.
کلمات کلیدی :زبان ترکی گرمی ،رده ،آرایش سازهای ،زبان پیوندی ،تأکید

 .1استادیار گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران(.نویسنده مسئول) *
Email: vaezi@iaurasht.ac.ir
.2دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبانشناسی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.
 .3استادیار گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.
تاریخ دریافت95/8/4 :

تاریخ پذیرش97/4/11 :
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 .1مقدمه
در نیمۀ دوم قرن بیستم ،حوزۀ مطالعه ردهشناسی از ساختواژه به ترتیب سازهای؛ یعنی ترتیب عناصر
معنادار جمله تغییر کرد .رویکرد مورد نظر را برای نخستین بار،گرینبرگ در سالهای  1963و 1966م.
در دو کنفرانس جهانی معرفی کرد و از آن زمان تاکنون توجه زیادی را به خود معطوف داشته است .در
مطالعات گرینبرگ ،تنها نیمی از جهانیهای تلویحی به ترتیب سازهای مربوط میشوند .وی در
مطالعات خود ،مختصۀ تمایزدهندۀ ترتیب سازهای و رابطۀ الگوهای انتزاعی مربوط به آن را با توجه به
جهانیهای تلویحی تعریف میکند .بنیان پژوهشهای او بر ترتیب قرار گرفتن فاعل ،فعل و مفعول،
صفت ،حرف اضافه و مالکیت ،استوار است .بنابراین و با توجه به ترتیب سازههای فاعل،مفعول و
فعل ،شش ردۀ زبان اصلی را میتوان از یکدیگر بازشناخت(گرینبرگ .)87:1978،این ردهها عبارتند از:
. sov -svo -vso -vos -ovs –osv

گرینبرگ معتقد است در گروههای اسمی ،ترتیب قرار گرفتن صفت و اسم باعث به وجود آمدن دو
توالی محتمل  ANو  NAمی شود و بر همین اساس ،ترتیب واقع شدن اسم و بند موصولی ،اسم و
ً
ساخت اضافی و نهایتا اسم و حرف اضافه به ترتیب به صورت امکانات زیر خواهد بود:
 RelNو NRel؛  GNو NG؛  PrepNو  ( ، NPrepگرینبرگ.)90 :1978 ،
علیرغم اینکه بیشتر پارامترهای باال مستقل از یکدیگرند ،اما یکی از مهمترین اهداف گرینبرگ،
یافتن ارتباطات مختلف میان این پارامترهاست .او در این ارتباط الگوهایی را برای نشان دادن نحوۀ
تعامل این پارامترها معرفی میکند .نخستین الگویی که گرینبرگ معرفی میکند چنین است« :یک
زبان دارای حروف اضافۀ پیشین خواهد بود ،اگر و تنها اگر عنصر ملکی پس از اسم قرار گیرد»(کرافت،
 .)99 :1999چنین مطابقهای را گرینبرگ «همسازی» ( )harmonyمی نامد .بعدها ارتباطات زیر الگوی
همسازی معرفی شدند:
VO TYPE: vo, vs [i.e. vso], Prep, NGen, NA, Nnum,Ndem, NRel, AuxV, etc.
OV TYPE: ov, sv [i.e. sov], Post, GenN, AN, NumN, DemN, RelN, VAux,etc.

اما به باور گرینبرگ ،زنجیرههای همسازی نمیتوانند تمامی احتماالت ترتیبهای سازهای موجود
ً
در زبانها را توصیف کنند؛ مثال در برخی زبانها توالی  DemNو  NRelهمزمان با یکدیگر دیده شده
است .به همین دلیل گرینبرگ توالیهایی را معرفی میکند که میتوانند به طور «ناهمساز»
( )disharmonicیعنی مخالف الگوهای باال به کار بروند و این الگوهای ناهمساز را «ردۀ غالب»
( )dominantمینامد .منظور وی از ردۀ غالب ،ردهای است که علیرغم وجود ترتیب سازهای
ً
ناهمساز در آن ،ردۀ زبانی ثابت میماند .ترتیب غالب ،متداولترین توالی در زبانهای دنیاست .مثال
ترتیب  DemNمتداولتر از  NDemاست و ترتیب  NRelنیز بیش از ترتیب  RelNدر زبانها دیده
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میشود .متداولترین الگوی غالبی که جهانیهای گرینبرگ پیشبینی میکنند به قرار زیر است(کرافت،
.)100:1999

 : SV, VO, Dem N, NumN, NA, NRel, etc.گونههای غالب
زبان ترکی جزو پنج زبان غیر ایرانی رایج در ایران است و گو یشوران زیادی دارد .برخی از
زبانشناسان ،زبانهای ترکی را به همراه زبانهای «مغولی» و « تونگوزی» ،سه شاخه از زبان
«آلتایی» به شمار میآورند و بر این اساس ،ترکی را آلتایی غربی و مغولی و تونگوزی را آلتایی شرقی
مینامند .مراکز اصلی رواج زبانهای ترکی ،شبه جزیزۀ بالکان ،ترکیه ،ایران ،قفقاز ،جمهوریهای
آسیای مرکزی ،شمال غربی چین و منطقۀ سیبری است .زبانهای ترکی رایج در ایران که هر یک
گونههای خاص خود را دارد عبارتند از « :ترکی آذری»« ،ترکی افشاری»« ،ترکی خراسانی» « ،ترکی
ترکمنی» و «ترکی خلجی» .در این میان ،چهار گونۀ نخستین به همراه «ترکی آناتولیایی» در ترکیه ،پنج
ً
عضو اصلی شاخۀ «اوغوز» (ترکی جنوب غربی) را تشکیل می دهند .زبان خلجی را غالبا عضوی از
شاخۀ ترکی مرکزی و همخانواده با زبانهای «اویغوری» و «قرقیزی» میدانند(رضایی باغ بیدی-9:1385 ،
.)8

پژوهش حاضر سعی دارد به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .1با توجه به نگاه ردهشناختی ،زبان ترکی ِگرمی در کدام ردۀ زبانی قرار میگیرد؟
 .2ویژگی ترتیب سازهها در هر یک از گروههای نحوی در زبان ترکی ِگرمی چیست؟
 .3ساختهای بی نشان و نشاندار آنها کدامند؟
هدف پژوهش حاضر ،توصیف و ثبت ویژگیهای آرایش سازهای گویش ترکی ِگرمی است .با توجه
به تنوع گونههای زبانی رایج در ایران و سرعت نابودی آنها ،کار تحقیق و گردآوری گویشهای این
منطقه نیازمند سازماندهی علمی است .پراکندگی این گویشها در پهنهای وسیع و در پارهای موارد
صعبالعبور کوهستانی ،کار گردآوری گویشها را با دشواریها بسیار مواجه میکند .ضرورت
مطالعات تطبیقی گویشی ،مسئلهای است که نمیتوان اهمیت آن را در مطالعات مردمشناختی و علوم
اجتماعی از نظر دور داشت .بی تردید ویژگیهای جغرافیایی و تأثیر عوامل انسانی و اجتماعی،
تحوالت شگرفی در گونههای زبانی به وجود خواهد آورد .جای شگفتی نیست که ترکیای که در
مناطق مختلف ایران( آذربایجان ،اردبیل ،آستارا ،انزلی ،مغان و دیگر مناطق ایران) به کار میرود با
ترکی ترکیه و کشور آذربایجان متفاوت است .این تنوعات گویشی موجب گوناگونیهایی در آداب و
رسوم خاص گویشوران میشود.
آموزش همگانی نعمتی بود که دستاوردهای بسیاری برای سوادآموزان به ارمغان آورد اما متأسفانه
اثر مخرب آن را بر گویشهای مناطق مختلف ایران نمیتوان از نظر دور داشت .مشکالتی که
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گویشوران مختلف هنگام سوادآموزی با آن روبهرو میشدند این شبهه را برای والدین به وجود آورد که
اگر فرزندشان از ابتدا به فارسی صحبت کرده بود رشد تحصیلی بیشتری مینمود .این مسئله در کنار
جایگاه و اعتبار اجتماعی خاص زبان فارسی ،موجب اضمحالل گویشها شد .در این میان نقش
ً
رسانه نیز انکارناپذیر بود .تهیۀ برنامههای صرفا به زبان فارسی تا چند سال اخیر و مورد تمسخر قرار
گرفتن برخی از گویشها و لهجهها باعث انزجار گویشوران از به کار بردن گویششان شد .این در
حالی است که در چند سال گذشته ،هجوم فرهنگ بیگانه نیز به موارد باال اضافه شده است .همۀ
موارد مذکور ،تأثیر اجتنابناپذیری بر گونههای زبانی در جهت حذف تدریجی آنها و حرکت به سوی
زبان غالب یعنی فارسی دارند .از این رو ،دیری نخواهد گذشت که زبانها و گونههای زبانی محلی
محکوم به نابودی میشوند .به همین دلیل مطالعۀ خصوصیات دستوری گویشها و شناخت دقیق
آنها باعث میشود تا بتوان در حوزههای مختلف دستور زبان فارسی آنها را حفظ کرد.
جنبه نوآوری این تحقیق را میتوان تعیین ردۀ زبانی و ترتیب سازهای گونهای از زبان ترکی به نام ِگرمی
دانست .یکی از زبانهایی( گونههایی از زبان ترکی ) که پیشتر مورد توجه نبوده است .با پژوهش
حاضر میتوان ویژگیها و تفاوتهای جزئی ِگرمی را با دیگر زبانهای ترکی نیز به دست آورد .بنابراین
تعیین ردۀ زبانی و آرایش سازهای این زبان را میتوان پنجرهای جدید دانست که به مثابۀ آن میتوان به
نظامهای نحوی ،صرفی ،معنایی و آوایی آن نیز توجه کرد.
 .1-1زبان ترکی
زبان ترکی آذری که در کتابهای مختلف با نامهای « زبان آذربایجانی »  « ،زبان آذری »  « ،ترکی
آذری » و «ترکی آذربایجانی» خوانده میشود ،در کشورهای جمهوری آذربایجان ،ایران ،ترکیه،
سوریه ،افغانستان ،عراق و  ...گویشوران زیادی دارد .این زبان در ایران در استانهای آذربایجان
شرقی و غربی ،اردبیل ،زنجان ،زبان عموم مردم و در سایر نواحی ایران مانند تهران ،قزوین ،خراسان،
اراک ،ساوه ،همدان ،فارس ،اصفهان ،کرمان و  ،...زبان بخشی از مردم را با لهجههای مختلف
تشکیل میدهد.
 .1-1-1زویشهای مختلف ترکی آذری
الف) ترکی آذری شمال

ترکی آذری شمال به چهار گروه مختلف تقسیم می شود که عبارتند از:
 گروه گونههای غر بی :قازاخ ،قره باغ گنجه و آیریم؛ -گروه گونههای شرقی :قوبا ،باکو ،شاماخی ،مغان و لنکران ؛
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 گروه گونههای شمالی :نوخا ،زاقاتاال و قاخ ؛ گروه گونههای جنوبی :نخجوان ،اردوباد و ایروان( هیئت.) 310-13 : 1366 ،ب) ترکی آذری جنوبی

 گونۀ مرکزی :تبریز  ،مراغه؛ گونۀ شمالی :مرندف اهر؛ گونۀ شمال غربی :خوی  ،ماکو؛ گونۀ شمال شرقی :بکرآباد  ،باجروان؛ گونۀ شرقی :اردبیل ( ساواالن ) ،خلخال؛ گونۀ جنوبی :صایین قلعه؛ گونۀ غربی :ارومیه  ،سلماس؛ گونۀ جنوب شرقی :زنجان؛ گونۀ جنوب غربی :ساووج بوالق ( ساوجبالغ )؛ترکی همدان ،اراک ،قزوین ،تهران ،ساوه ،ترکی قشقایی و ترکی خراسانی جزو لهجههای مختلف
ترکی آذری هستند .ترکی خراسانی تحت تأثیر زبانهای فارسی  ،ترکمنی و کردی قرار دارد .ترکی
عراقی نیز لهجۀ دیگری از ترکی آذری است که بسیار تحت تأثیر ترکی عثمانی و عریی قرار دارد(هیئت،
.) 324 -320 : 1365

 .2-1پیشینۀ تحقیقات ایرانی در مورد آرایش سازهای
زبانشناسان ایرانی نیز در مورد ردهشناسی و آرایش سازهای زبانها ،پژوهشها و مطالعاتی داشتهاند
که در ادامه به آن اشاره میشود.
 -هیئت (:)1366

هیئت ،زبان ترکی را با زبانهای هند و اروپایی مقایسه و تفاوتهای آنها را بیان میکند .او تفاوت
اساسی بین آنها را در ویژگیهای ساختمانی و نحو یا ترتیب کالم و ترتیب عناصر جمله میداند .در
زبانهای هند و اروپایی ،عنصر اصلی(مبتدا و خبر) در ابتدا قرار میگیرد و عناصر بعدی با ادات ربط
به شکل حلقههای زنجیر به یکدیگر مربوط میشوند و اگر عناصر بعدی قطع شوند ساختمان جمله
ً
ناقص نمیشود .ولی در زبان ترکی ترتیب عناصر کامال بر عکس است؛ یعنی ابتدا باید عناصر ثانوی و
فرعی تنظیم و گفته شود ،عنصر اصلی یا فعل هم در آخر قرار میگیرد :مفعولهای صریح ،غیر صر یح
و فعل .شایان ذکر است که مشخصبودن مفعول صریح ،در تقدم و تأخر آنها در جمله تأثیر
دارد(مثالهای  1و .)2
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برگردان :مشتاقانه به شیراز رفتم تا دوستم را که بعد از شش سال خواندن پزشکی برگشته است،ببینم.
اگر مفعول صریح مشخص باشد بر مفعول غیرصریح غیرمشخص ،مقدم میشود .مثال ()2چنین
است:
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نشان داد خودش تابلوهایش را به بازدیدکنندگان در موزه روز گذشته نقاش
برگردان :نقاش ،روز گذشته در موزه تابلوهای خود را به بازدیدکنندگان خودش نشان داد.
 -رئیسنیا ()1368

وی ریشهشناسی زبان ترکی آذربایجانی را چنین ذکر میکند :زبانهای ترکی به چندین شاخه و شعبه
تقسیم میشوند که ترکی آذربایجانی به گروه غربی خانوادۀ زبانهای ترکی ،وابسته است .به نظر وی
منابع اصلی زبانهای منسوب به شاخۀ غربی خانوادههای ترکی و از آن جمله زبان آذربایجانی عبارت
بوده است از :زبانهای قبایل و طوایفی که به نامهای ساک ،سکیف ،سکا ،گاس ،گاسبی ،گاسیت،
خزر ،سابیر ،سووار ،هون ،گوی ترک ،تورک غز ،اوغوز ،قبچاق ،و ...شناخته شدهاند .اینان در
سدههای پیش از میالد و نیز در نخستین هزارۀ میالدی در اطراف دریای خزر مسکن گزیدهاند .زبان
آذربایجانی نیز مانند سایر زبانهای وابسته به گروه غربی تحت تأثیر حوادث اجتماعی-تاریخی
پیچیدهای به صورت زبان واحد خلق تشکل یافته است.
 -فرزانه ()1371

وی دستور زبان ترکی رابه صورت سنتی بررسی میکند و اشاراتی به ترتیب اجزای جمله دارد .او تقدم
عنصر وابسته یا تابع به عنصر مستقل یا اصلی را در گروه واژهها را از ضوابط و قانونمندیهای بنیادین
زبان ترکی میداند .وی معتقد است این اصل در صورتی در ساخت جمالت قابل تأیید است که فعل،
عامل اصلی و محور جمله شناخته شود نه فاعل یا مبتدا .از طرف دیگر ،فرزانه بر اصل دیگری در زبان
ترکی اشاره میکند و آن عدم لزوم کاربرد حروف ،عالئم و ادات ربط در ایجاد ارتباط میان قسمتهای
مختلف کالم و از جمله میان اجزای مختلف جمالت مرکب و بخصوص جمالت مرکب وابسته است.

ردهشناسی ترتیب سازهای گویش ترکی گرمی 

107

 .3چارچوب نظری
زبانها ممکن است بر اساس معیاری متفاوت از آنچه که به طبقهبندی وراثتی مشهور است؛ یعنی با
توجه به «نوع» و «رده» ( ) typeآنها طبقه بندی شوند .در این نوع طبقهبندی که «طبقهبندی
ردهشناختی» نامیده میشود ،زبانها بر اساس تشابه ساختاریشان و بدون در نظر گرفتن مسائل
تاریخی طبقهبندی میشوند (لمان97:1992 ،؛ کریستال .)392:1992 ،به طور مثال ،آدلونگ زبانها را در دو
گروه عمده قرار میدهد :زبانهای «تک هجایی» ( )monosyllabicمثل چینی و زبانهای «چند
هجایی» ( )polysyllabicمثل ترکی .سپس با ارائۀ برخی ویژگیهای آوایی ،صرفی و نحوی هر یک از
آنها به مقایسهاشان میپردازد(لمان.)96:1992 ،
تاکنون مالکهای متفاوتی ،از قبیل معیارهای آواشناختی و واجشناختی ،ساختواژه و معیارهای
نحوی از قبیل آرایش جمله ،جایگاه صفت و مالک مقایسه و همچنین پیشوندی یا پسوندی یک زبان
برای ردهبندی زبانها مطرح گردیده است ،اما اهمیت ساختواژه و نیز به دلیل این که آرایش جمله به
عنوان یک معیار اصلی در این ردهبندیها در نظر گرفته میشود ،بحث را با آنها ادامه میدهیم .از
اواسط دهۀ  1960م .با انتشار مقالۀ اساسی و پیشگام گرینبرگ( )73-22 :1974زبانشناس آمریکایی
در بارۀ ردهشناسی بر اساس آرایش جمله ،توجه زبانشناسان به این زمینه از ردهشناسی معطوف گشت.
وی در این مقاله در ارتباط با کشف ،توصیف و طبقهبندی جهانیهای مربوط به روابط نحوی عناصر
تشکیلدهندۀ جمله ،به تشریح مبانی نظری ردهشناسی بر اساس آرایش جمله میپردازد و پس از تعیین
پارامترهای ردهشناسی آرایش سازهای بر پایۀ یک پیکرۀ نمونهای از زبانها 6 ،طبقه آرایش جمله را از
لحاظ بسامد از معمولترین تا نادرترین به ترتیب زیر اعالم میدارد.
SOV>SVO>VSO>VOS>OVS>OSV

گرینبرگ و کامری توانستند در بررسیهای ردهشناختی و ویژگیهای متفاوت در زبانها مانند
پارامترهای اصلی و پارامترهای فرعی در آرایش جملهها ،به ردههای زبانی و جهانیها دست یابند.
پژوهش حاضر با توجه به جنبههای ردهشناختی در صدد است مشخصههای یکی از گونههای زبان
گرمی از نگاه ردهشناختی
ترکی را که پیشتر مورد بررسی نبوده است تعیین نماید .از این رو زبان ترکی ِ
مورد توجه قرار می گیرد.
 .4تحلیل دادهها
در این بخش به ترتیب واژهها در گروههای نحوی میپردازیم تا بتوانیم این گروههای نحوی ( گروههای
فعلی ،صفتی ،قیدی ،مالکیت ،اسمی و حروف تعریف) را از نظر آرایش سازهها بررسی کنیم.

  108فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،شمارۀ  ،20تابستان 1397

 .1-4زروه فعلی
گروه فعلی با توجه به نوع فعلی که در آن قرار میگیرد مورد بررسی قرار گرفته است .در این بررسی
فعلهای الزم ،متعدی  ،دومفعولی و سببی مورد توجه است.
 .1-1-4فعلهای الزم
فعل ناگذر یا الزم که آن را به ترکی فعل بیتأثیر نامیدهاند ،فعلی است که به مفعول نیاز ندارد و یا فاعل
به تنهایی معنی جمله را کامل می کند:
3- Ošāγ -lγr

gal -di -lar.

پ.ج -ش -.آمدن پ.ج -.بچهها
برگردان :بچهها آمدند.
فعل ناگذر که در زبان فارسی همیشه به صورت ساده و اصلی است؛ یعنی بدون افزودن میانوند میآید،
در زبان ترکی دو گونه است :الف) -نادستورمند (بیقاعده) ب) -دستورمند(باقاعده).
 .1-1-1-4فعل الزم بیقاعده
این فعل ،خود به خود و بدون آنکه چیزی به آن بیفزاییم الزم است ،مثال:
4- Sahar tezdan yolādāš -im

galar -di.

ش -.آمدن پ.ج -دوستان

زود

صبح

برگردان :صبح زود دوستم میآمد.
 .2-1-1-4فعل الزم باقاعده
فعل الزم با قاعده ،فعلی است که در اصل ،متعدی است ،ولی با افزودن میانوندهایی به صورت الزم
در میآید .فعلهای الزم باقاعده ،فعلهای مجهولواره هستند؛ به عبارت دیگر ،از آنها بوی فعل
مجهول میآید و در ترجمه به فارسی نیز اغلب معادل مجهول دارند(فرزانه ،)52-32 : 1371 ،مثال:
( gormakدیدن :متعدی)( gorsanmak -دیده شدن :الزم مجهول)
(tutmāγگرفتن :متعدی) ( tutulmāγ-گرفته شدن :الزم مجهول)
 .2-1-4فعل متعدی (زذرا)
فعل گذرا یا متعدی که در ترکی ،آن را فعل باتأثیر نامیدهاند ،فعلی است که از فاعل به مفعول میگذرد؛
به عبارت دیگر به مفعول نیاز دارد:
-i.

-d

gatir

ش -.ماضیساز -آوردن
برگردان :آیالر کتاب را آورد.

kitāb -i

5- Aylār

را -کتاب آیالر
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در زبان ترکی ،فعل در ساختار اصلی و سادۀ خود ممکن است ناگذر یا گذرا باشد ،مانند galmak

(آمدن) و ( yātmāγخوابیدن) ناگذرند ،ولی ( yāzmāγنوشتن) و( oxumāγخواندن) گذرا هستند .اما
افزون بر این دسته از فعلهای ناگذر و گذرا ،با افزودن میانوندهایی به فعلهای ناگذر ،آنها را گذرا
میسازند و با افزودن میانوندهایی به فعلهای گذرا آنها را تبدیل به ناگذر میکنند ،چنانچه با افزودن
میانوند( )-irtبین بن و شناسۀ فعل نا گذرا( gečmakگذشتن) ،آن را به( gečirtmakگذرانیدن) که فعل
گذرا است بدل میسازند و با افزودن میانوند ( )-sanدر بین بن و شناسۀ فعل ( gormakدیدن) که
گذراست ،آن را به gorsanmakکه ناگذر است بدل میکنند ،در صورتی که در زبان فارسی ،فعل ناگذر
از اصل ،ناگذر (ناگذر بیقاعده) است و فعل ناگذر باقاعده وجود ندارد و تنها فعل گذراست که از
ناگذر ساخته میشود و به صورت گذرای باقاعده در میآید (فرزانه .)61-32 :1371،
با توجه به آنچه گذشت ،فعل متعدی از حیث ساختار به دو دسته تقسیم میشود :فعل متعدی
بیقاعده و فعل متعدی باقاعده.
 .1-2-1-4فعل متعدی بیقاعده
فعل متعدی بیقاعده فعلی است که از اصل ،گذرا(متعدی)باشد ،مانند
( āpārmāγبردن) که بدون افزودن میانوندی گذرا هستند:
-di - lar

dayiš

-in

ādat -lar

yemak

(خوردن) و

6- Ādāmlār oz

ش -.عوض کردن پ.م -.پ.ج -.عادت خود
برگردان :انسانها عادتهای خود را عوض کردند.

انسانها

.2-2-1-4فعل متعدی باقاعده
ً
فعلهای متعدی باقاعده در زبان ترکی معموال با افزودن میانوندهایی به فعلهای ناگذر ساخته
میشوند ،مانند:
(gazmakگشتن)(gazdirmak -گرداندن).
(oynāmāγبازی کردن)  ( oynātmāγ -بازی دادن)
( gečmakگذشتن) ( gečirtmak-گذرانیدن)
(pišmakپختن) ( piširmak-پزاندن)
( donmakچرخیدن) ( dondarmak-چراخاندن)
 .3-1-4فعلهای بود برزرد
در زبان ترکی ،فعلهای ویژه با ساختارهای خاصی هستند که با افزودن میانوندهایی از ساختهای
گذرا ساخته میشوند ،اما برخالف بیشتر فعلها که در این مقام ،تبدیل به فعل مجهول و ناگذر
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میشوند ،این فعلها ناگذر نمیگردند ،بلکه نوعی فعل گذرا میشوند که فاعل و مفعول آنها یکی
است؛ به عبارت دیگر ،در این ساختارها فعل از فاعل صادر میشود و به خود فاعل برمیگردد و یا بر
آن واقع میشود .به جملههای زیر توجه فرمایید(فرزانه:)51-32 :1371 ،
-di.

-ini āč

ش -.بازکرد را-

7- Sāsān qāp

در ساسان

برگردان :ساسان در را باز کرد.
درجمله باال فعل  āčdiگذراست و فاعل آن ،ساسان و مفعولش «در» ( )qāpiاست .حال اگر فعل
همین جمله را به صورت خودگذر 1در بیاوریم ،چنین می شود:
-di.

-il

āč

8- qāpi

ش -.ن.م -.باز شدن در
برگردان :در باز شد.
در جملۀ باال āčildi ،که از فعل گذرای  āčdiساخته شده است ،با ساخت جدید خود ناگذرنماست؛
یعنی در نگاه نخست چنین مینماید که فعل ناگذر است در صورتی که چنین نیست و مانند فعلهای
گذرا ،مفعول دارد .منتها مفعول آن ،کلمۀ  qāpiاست که فاعل فعل نیز هست و فاعل و مفعول ،روی
هم افتاده و یکی شدهاند؛ یعنی هم کار  āčildiبر آن واقع شده(مفعول فعل  )qāpiو هم کار از او صادر
شده است(فاعل فعل .)qāpi
همین حالت را «ساسان» در جملۀ زیر دارد:
-di.

yuyun

9- Sāsān

ش -.آب تنی کردن ساسان
برگردان :ساسان آب تنی کرد = خودش را شست.
فعل  yuyundiکه از فعل گذرای ( yudiشست) ساخته شده ،نوعی گذراست ،منتها هم فاعل و هم
مفعول آن« ،ساسان» است؛ یعنی فعل از ساسان صادر شده و بر خود ساسان واقع شده است.
این ساختار فعلی را که درآن فعل از فاعل سر میزند و به خود او برمیگردد و یا بر آن میگذرد،
میتوان فعل «خودبرگرد» و یا فعل «خودگذر» نامید.
ً
فعلهای متعدی و الزم با قاعدۀ ترکی ،معموال با افزودن واج میانجی به ساختارهای بیقاعده پدید
میآیند:
(gazmakناگذر)( gazdirmak-گذرا) ( gormak ،گذرا)( gorsanmak-ناگذر)
ً
اما برخی از فعلهای ناگذر و گذرای باقاعده هستند که ساختار بیقاعده ندارند و اصوال در زبان
به صورت باقاعده به کار میروند و ساختار ناگذر و گذرای آنها اندکی با هم فرق دارد؛ بدین معنی که
ساختار ناگذرشان با واج میانجی« »nدر تقابل با ساختار گذرایشان که همراه واج میانجی« »tاست
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قرار میگیرد .به عبارت دیگر،این افعال با تبدیل واج میانجی« »nدر ساختار ناگذرا به« ،»tفعل ،گذرا
میشوند و با تبدیل « »tدر ساختار گذرا به«ن» ،ناگذرا میگردند(احمدی گیوی.)32 :1384 ،
(gizlanmaناگذر= الزم) –  (gizlatmakگذرا= متعدی)
این گونه فعلها که ساختار ساده و اصلی ندارند بلکه ساختار گذرا و ناگذر آنها با میانوندهای «»t
و« »nدر تقابل هم صرف میشوند ،فعلهای ناگذر و گذرای تقابلی نامیده شدهاند.
 .4-1-4فعلهای دووجهی
فعل دووجهی ،فعلی است که گاهی به صورت ناگذر و گاهی به صورت گذرا در جمله به کار میرود،
مانند فعل  gozlaدر دو جملۀ زیر که در جملۀ نخست ناگذرا و در جملۀ دوم گذراست:
yixilar -sān.

10- gozla

ش -.افتادن پاییدن
برگردان :بپا نیفتی.
gozla.

bu māšin -i

gala -nacan

تا -آمدن

پاییدن را -ماشین این

11- man

من

برگردان :تا آمدن من این ماشین را بپا.
 .5-1-4فعلهای سببی
پارهای از فعلهای گذرا ،افزون بر مفعول ،به متمم نیز نیاز دارند و بدون آن نمیتوانند معنی جمله را
تمام کنند؛ مانند .istamak-vermak-olmāγ
-i.

-d

Solmāz -ā

orgat

12- Sānāz dars -i

ساناز

ش -.ماضیساز -آموختن به -سولماز را -درس
برگردان :ساناز درس را به سولماز یاد داد.
فعل  orgatdiدر جملۀ باال عالوه بر مفعول (درس) ،به متمم (سولماز) نیز نیاز دارد و بدون آن
نمیتواند معنی جمله را کامل کند:
-i.

-d

orgat

13- Sānāz dārs -i

ش -.ماضیساز  -آموختن را -درس

ساناز

برگردان :ساناز درس را آموخت.
این گونه فعلها که هم به مفعول و هم به متمم نیاز دارند «فعلهای سببی» یا فعلهای گذرای دو درجه
نامیده میشوند و چون در دستورهای سنتی پیشین فارسی ،مفعول را «مفعول بیواسطه» و متمم
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را«مفعول باواسطه» یا«مفعول غیر صریح » مینامیدند؛ فعلهای سببی را هم به علت نیاز به آن دو،
فعلهای دو مفعولی گفتهاند(ر.ک.احمدی گیوی.)52-38 :1384،
افزون بر فعلهای گذرا که در اصل ،سببی (گذرای دو درجهای) هستند و به مفعول و متمم نیاز
دارند ،پارهای از فعلهای گذرا نیز با افزودن یک میانوند ،سببی میشوند:
(نوشانیدن :سببی) ( ičmak + -irt = ičirtmakنوشیدن :گذرا)
و نیز پارهای از فعلهای ناگذر را با افزودن دو میانوند ،سببی میکنند؛ یعنی نخست فعل ناگذر را با
یک میانوند ،گذرا کرده بعد با میانوند دوم آن را به صورت سببی در میآورند:
( yātirtmāγخواباندن:سببی)= ( yātmāγ + -irtخوابیدن :ناگذر)
در فعلهای گذرای دو درجهای یا سببی ،همان گونه که با حذف مفعول ،معنی جمله ناقص و
نارسا میشود ،با حذف متمم نیز جمله نارسا و ناتمام میگردد:
-i.

-d

14- Rezā qalam -i Bābak -a ver

ش -.ماضیساز -دادن به -بابک را -قلم رضا
برگردان :رضا قلم را به بابک داد.
-i.

15- Rezā qalam -i Bābak -dan āl -d

ش -.ماضیساز -گرفتن از -بابک را -قلم رضا
برگردان :رضا قلم را از بابک گرفت.
در دو جملۀ باال( )verdiو( ،)āldiفعلهای گذرای دو درجهای هستند و همان طور که به
مفعول(قلم) نیاز دارند ،به متمم (بابک – رضا) نیز نیاز دارند .در ادامه ،یک بار مفعول و بار دیگر متمم
را حذف میکنیم و میبینیم که در هر دو صورت معنی جمله ناقص و ناتمام میشود.
در جمالت دومفعولی نیز ترتیب سازهای  sovاست و با افزایش مفعول و سایر اجزای جمله تغییری پیدا
نمی کند.
-i.

16-Rezā bābak -a ver

-d

ش -.ماضیساز -دادن به -بابک رضا
برگردان :رضا به بابک داد(.جملۀ بیمفعول ناقص)
-i.

17- Rezā bābak -dan āl

-d

ش -.ماضیساز -گرفتن
برگردان :رضا از بابک گرفت(.جملۀ بیمفعول ناقص)
-i.

-d

از -بابک رضا
18- Rezā qalam-i ver

ش -.ماضیساز -دادن را -قلم رضا
برگردان :رضا قلم را داد(.جملۀ بیمتمم ناقص)
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19- Rezā qalam-i āl

ش -.ماضیساز -گرفتن را -قلم رضا
برگردان :رضا قلم را گرفت(.جملۀ بیمتمم ناقص)
 .2-4زروه قیدی
قید کلمهای است که مفهومی به مفهوم فعل و گاهی به مفهوم صفت ،مسند و یا قید دیگر میافزاید و
ً
در زبان ترکی مانند زبان فارسی معموال در آغاز جمله (اغلب پس از فاعل) میآید:
-i.

-d

20- doktur gej

get

ش -.ماضیساز -رفتن دیر

دکتر

برگردان :دکتر دیر رفت.
 .1 -2-4اقسام قید از حیث سابتار
 .1-1-2-4قید ساده
ُ
( tezزود)( gej ،دیر)( tund ،تند) ( subصبح)( kond ،کند)(yāxči ،خوب)(pis ،بد)
-ey.

ش-.

yāxči yāz

نوشتن خوب

21- Ali

علی

برگردان :علی خوب مینویسد.
ّ
 .2-1-2-4قید مرکب
در زبان ترکی ،قید مرکب اقسام گوناگونی دارد .برخی قیود مرکب از حروف اضافهای مثل «،»dān
«»ad« ،»danو»gor«،»ičun«،و ...ساخته میشوند:
yāvāšcā, gun bagun, gozbagöz, sonrā, sorādānān, yāvāšdān,yāvāšjānā….
-dā.

šāxān

ildirim -lār

(حرف اضافه) موقع -برق زدن پ.ج -.رعدوبرق
برگردان :میترسم وقتی که رعد و برقها برق می زنند.
و برخی دیگر ،با تکرار فعل  +مصوت « »aساخته میشوند؛ مانند yātā
خواب)āstā ،

22- qorxiyam

میترسم

( yātāخوابآلوده ،در حالت

( āstāآهسته آهسته).
-i.

-d

yāz

ش -.ماضیساز -نوشتن
برگردان :علی نامه را خواب آلود نوشت.

yātā yātā

23- Ali nāma -ni

خوابآلوده را -نامه علی
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قید مرکب به شکلهای دیگر هم ساخته میشود که در این مقال نمیگنجد.
قید از این جهت که در اصل برای قید بودن در زبان ساخته شده است یا نه ،دو گونه است:
 .2-2-4قید مختص
کلمهای است که در اصل به عنوان قید و یکی از اقسام هفتگانۀ کلمه پدید آمده است؛ مانند:
( tezزود)(gej ،دیر)( hala ،حاال)( yāvāšjānā ,بهآرامی)( birdanbira ،ناگهانی).
čox -du.

24- Hala ārzū -m

است -زیاد پ.م -.آرزو حاال
برگردان :حاال آرزویم زیاد است.
 .3-2-4قید مشترک
قید مشترک کلمهای است که در اصل ،اسم ،صفت ،شبه جمله ،فعل و یا کلمۀ دیگری بوده است و
گاهی در جمله نقش قیدی بازی میکند؛ یعنی هم قید است و هم اسم یا صفت یا فعل و . ...مانند:
( sābāhاسم ،فردا)( yāxči،صفت ،خوب)(eyvāy ،شبه جمله ،ای وای)(gorasanقید ،شاید).
-ey.

25- Ali yāxči yāz

ش -.نوشتن خوب علی
برگردان :علی خوب مینویسد.
.4-2-4جایگاه قید
در زبان ترکی ،قید در جایگاههای گوناگونی قرار میگیرد .قید سادۀ زمان را میتوان قبل و بعد از هر
وابسته و در هر جایگاهی قرار داد .البته نظر اکثر دستورنویسان ترکی بخصوص احمدی گیوی()1384
این است که صورت بنیادیتر آن است که قید در اول جمله بیاید .ترتیب سازههای جملۀ قیدگونهدار
چنین است:
1
× ( -فاعل)  -× -مفعول  -×-مفعول غیر مستقیم -×-فعل×-
قید سادۀ مکان در هر موضعی میآید بجز پس از فعل .آمدن آن در آغاز جمله به قصد تأکید است.
×( -فاعل) -×-مفعول -×-مفعول غیر مستقیم -×-فعل
 .1عالمت ضربدر× نشاندهندۀ جایگاه قیدهای ساده در جمالت سادۀ خبری و عالمت ابرو که فاعل در آن قرار داده
شده نشاندهندۀ فاعل اختیاری است.
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قیدهای سادۀ حالت را می توان درست قبل از فعل یا قبل از فاعل و مفعول قرار داد.
×(-فاعل) -×-مفعول -مفعول غیر مستقیم -×-فعل.
قیدهای زمان را که به صورت گروه حرف اضافه باشند میتوان در هر موضعی بجز قبل از فاعل و پس
از فعل قرار داد.
×(-فاعل) -×-مفعول -×-مفعول غیر مستقیم -×-فعل.×-
قیدهای مکان را که به صورت گروه حرف اضافه باشند فقط باید قبل از فعل قرار داد.
(فاعل) -مفعول -مفعول غیر مستقیم -× -فعل
قیدهای حالت را که به صورت گروه حرف اضافه باشند فقط قبل از فاعل و پس از فعل نمیتوان
آورد.
 .3-4زروه صفتی
صفت کلمهای است که همراه اسم میآید و حالت و کیفیت آن را بیان می کند.
صفت انواع مختلفی دارد که در ذیل برخی از آنها را به اجمال توضیح میدهیم.
 .1-3-4صفات ساده
این صفات تنها دارای یک جزء ثابت هستند .مثال:
(gozalزیبا)( aq-سفید)( ujā-بلند)( goda-کوتاه)( čirkin-زشت) .
صفات ساده اگر همراه اسم دیگری (موصوف) بیایند ،در حکم صفتاند ولی اگر به تنهایی و به
طور مستقل به کار روند ،اسم محسوب میشوند و حالتهای اسم را میپذیرند .در مثال ،26
« »gozalصفت است چون با اسم  qizآمده است ولی در مثال  » gozal« ،27قید است چون بدون
اسم نوشته شده است.
26- Minā gozal qiz - dur.

است -دختر زیبا

مینا

برگردان :مینا دختر زیبایی است.
yāz -ey.

27- Minā gozal

ش -.نوشتن زیبا مینا
برگردان :مینا زیبا مینویسد.
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 .2-3-4صفت برتر
این نوع از صفت که در فارسی با افزودن پسوند«تر» به صفت مطلق ساخته میشود ،در زبان ترکی
ً
نشانه ویژهای ندارد و آن را دقیقا مانند صفت مطلق به کار میبرند و تفضیلیبودن آن از بافت و مفهوم
جمله برمیآید:
-māli -dur.

kitāb o kitāb -dān oxu

از -کتاب آن کتاب

28- bu

است -تر -خواندن
برگردان :این کتاب از آن کتاب خواندنیتر است.
ولی گاهی به تفنن یا تداوم با افزودن پسوند«»rāγبه آخر صفت مطلق و یا آوردن قید« »dāhāپیش از
صفت مطلق ،بدان معنی تفضیل و برتری میدهند:
yāxši -rāγ -dur.

است -تر -خوب

این

29- bārišiγ dāvā -dān

از -جنگ

صلح

برگردان :صلح از جنگ بهتر است.
30- yāz obiri fasl -ilar -dan dāhā gozal -dur.

است -زیبا
برگردان :بهار از فصلهای دیگر زیباتر است.

تر

از -پ.م -.فصل دیگر بهار

.3-3-4صفت برترین
این نوع صفت در فارسی با افزودن پسوند«ترین» به صفت مطلق ساخته میشود ،اما در ترکی ،پسوند
ویژهای ندارد و در آن مقام ،قید تأکید  anو گاهی  lāpرا پیش از صفت مطلق میآورند.
boyuk šāƏiri -dur.

31- Hāfiz iranon an

است -شاعر بزرگ ترین ایران حافظ
برگردان :حافظ بزرگترین شاعر ایران است.
boyuk šaƏiri -dur.

32- Šahriyār Āzarbyjānon lāp

است -شاعر بزرگ ترین
برگردان :شهریار بزرگترین شاعر آذربایجان است.

آذربایجان

شهریار

 .4-3-4صفت پیوندی
این گونه صفات ،با افزودن برخی پسوندها به آخر کلمات ساخته میشوند؛ به عنوان مثال:
 با پسوند چهار شکلی(:)-čiصفات ساخته شده با این پسوند مفهوم شغل را افاده میکنند و اسم فاعل نیز هستند؛ مانند:
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damir+ -či=damirči

 با پسوند چهار شکلی(-liیا:)-loصفات ساخته شده با این پسوند ،مفهوم کمیت ،کیفیت ومنسوبیت را افاده میکنند؛ مانند:
(بانمک) doz + -lu = dozlu
 با پسوند چهار شکلی (:)-sozصفات ساخته شده با این پسوند ،مفهوم عکس صفات فوق را القا میکنند:
(بینمک) doz + -sūz = dozsūz
 با پسوند چهار شکلی ( -likیا:)-lukصفات ساخته شده با این پسوند ،مفاهیم متنوعی را افاده میکنند؛ مانند:
(روزانه) gun + -luk = gunluk
 همچنین عالوه بر این پسوندها از پسوندهای ( )-yik(،)-jil(،)-kiو  ...نیز برای ساخت صفاتپیوندی استفاده میشود.
 .4-4حرف اضافه
حرف اضافه که به ترکی ،آن را  qoşmaنامیدهاند ،کلمهای است که هم در زبان فارسی و هم در زبان
ترکی به آخر اسم و جانشین آن افزوده میشود وآن کلمه را متمم فعل و جمله میسازد؛مانند دو حرف
اضافه«َـ = »aو dānدر دو جملۀ زیر:
-d

-i.

Tabriz -a get

ش -.ماضیساز -رفتن به -تبریز

33- Ahmad

احمد

برگردان :احمد به تبریز رفت.
-i.

-d

34- Āydin dānišqāh -dān gal

دانشگاه

ش -.ماضیساز -آمدن از-

آیدین

برگردان :آیدین از دانشگاه آمد.
 .1-4-4زروه حرف اضافه
ً
گروه حرف اضافه معموال با اسم و حرف اضافۀ چسبیده یا ناچسبیدۀ بعد از آن شروع میشود .جای
متعارف گروه حرف اضافه پس از مفعول مستقیم و قبل از فعل است.
(فاعل)(+مفعول)(+گروه حرف اضافه) +فعل
-i.

-d

āl

35- Ali kitāb -i

ش -.ماضیساز -گرفتن را -کتاب علی
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برگردان:علی کتاب را گرفت.
 .5-4زروه اسمی
گروه اسمی عنصری است که در نقشهای مختلفی نظیر فاعل ،مفعول مستقیم ،مفعول غیر مستقیم و
مفعول حرف اضافهای به کار میرود .گروه اسمی میتواند اسمی ساده یا ضمیر یا اسم مرکب یا اسمی
وابستهدار یا بند اسمی باشد .نشانههای صرفی مانند «مفعولنمای »eو نشانۀ جمع « »lār-larفقط به
گروه اسم متصل میشوند.
 .2-5-4توصیفکنندههای زروه اسمی
با آوردن صفات قبل از اسم میتوان گروه اسم را تعریف کرد.
došunan ādām

36- gozal dāγ.

کوه بزرگ
آدم فهمیده
در این دو جمله« ،زیبا»(  )gozalو «فهمیده»( (došunanکه صفت هستند به جانشینی از اسم به
ترتیب نقشهای فاعل و متممی را به عهده گرفتهاند.
 .6-4زروه اضافی () genitive

ترکیبهای اضافی در زبان ترکی همانند ترکیبهای وصفی ،بر عکس ترکیبهای اضافی زبان فارسی و
عربی است؛ یعنی در زبان فارسی ابتدا مضاف و سپس مضافالیه آورده می شود ولی در زبان ترکی
ابتدا مضافالیه میآید و سپس مضاف قرار میگیرد.
در ترکیبهای اضافی زبان ترکی ،هم مضافالیه (اگر معین ومشخص باشد) عالمت نحوی می-
پذیرد و هم مضاف .عالمتهای مضافالیه و مضاف همان عالمتهای وابستگی (ملکی) اسم است و
به طور کلی از حالت وابستگی اسم ترکیبهای اضافی ساخته میشوند ،به بیانی دیگر ،حالت
وابستگی اسم همان «ترکیب اضافی» است.
عالمتهای مضافالیه :پسوندهای( )ūn-on-an-un-inهستند.
اگر مضافالیه مختوم به مصوت باشد ،صامت «ن» بین کلمه (مضافالیه) و عالمت مضافالیه( )-in
قرار میگیرد .در این حالت عالمت مضافالیه پسوند پنج شکلی ( )nun-non-nƏn-nan-ninخواهد
رنگ در).
بود و بهتر است به طور منفصل از مضافالیه نوشته شود؛ مانند ِ ( qāpƏnon rangi
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نشانههای اضافه در این زبان این گونهاند. )-ū,-u,-o,-Ə,-i( :
اگر مضاف مختوم به مصوت باشد ،صامت«س» بین کلمه(مضاف) و عالمت مضاف(-ی) قرار
میگیرد .دراین حالت عالمت مضاف ،پسوند چهار شکلی(  )-sū,-su,-sƏ,so,-siخواهد بود .به
استثنای کلمات (sūآب) و( naچه) ،در ترکیبهای اضافی ،کسره(ِـ) به آخر مضاف افزوده میشود؛
میز احمد(.)Ahmadon mizi
مانند ِدر باغ (ِ -)bāγƏn qāpƏsi
ّ
مالکیت
.7-4

ّ
مالکیت
 .1-7-4اقسام
مالکیت را در زبان ترکی به صورتهای زیر نشان میدهند:
 با اضافه نمودن پسوندهای-li-lī-lu-lūبرگردان :اهل ِگرمی.
 -با اضافه نمودن پسوند« -nonیا  »-inبه اسم:

37- germi -li

پ.مالکیت ِ -گرمی

libā -si.

38- Ātām-on

پ.م -.لباس پ.م -.پدر
لباس پدرم.
برگردانِ :

kitābi.

39- Ali -non

کتاب پ.م -.علی
کتاب علی.
برگردانِ :
ّ
مالکیت درجمله
 .2-7-4بیان
مالکیت در جمله ،با افزودن پسوند()-nonیا()-ninkiبه اسم و آوردن فعل ر بطی ساخته میشود.
Ali -non -dur.

40- bu ev

است -پ.م -.علی خانه این
برگردان :این خانه مال علی است.
Ali -ninki -dur.

41- bu ev

است -پ.م -.علی خانه این
برگردان :این خانه مال علی است.
man -im -dur.

42- bu ev

است -پ.م -.من خانه این
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برگردان :این خانۀ من است.
man -imki -dur.

43- bu ev

است -پ.م -.من خانه این
برگردان :این خانه مال من است.
همان طور که دادهها نشان میدهند ،ترتیب سازهها و عملکرد گروههای نحوی در در زبان ترکی با
زبان فارسی تفاوت دارد .اما نکتهای که بر ترتیب قرارگرفتن گروههای نحوی در این زبان تأثیر دارد،
تأکید است .بنابراین بخش بعدی را به این مبحث و راهکارهایی که سبب تأکیدیشدن ساختارهای
نحوی در این زبان میشود ،اختصاص دادهایم.
 .8-4سابت تأکیدی
.1-8-4تأکید در جمله
تأکید در جمله چه برای تقابل سازهها با یکدیگر و چه به دالیلی دیگر باشد به چند روش انجام
میگیرد .از روشهای رایج تأکید جمله ،یکی زیرکردن صدا و دیگری تکرار کل یا بخشی از جمله
است.
doydum.

سیر شدم

-nan doydum

سیر شدم

-on

44- al

از -پ.م -.دست

برگردان :از دستت سیر شدم سیر.
جملۀ مذکور را می توان با آوردن فعل به اول جمله نیز مؤکد کرد.
doydum.

سیر شدم

-on- nan

45- doydum al

از -پ.م -.دست سیر شدم

برگردان :سیر شدم از دست تو ،سیر شدم.

ً
ً
و یا با آوردن بقیۀ جملۀ سوگندی یا قیدهایی مانند «واقعا و کامال »تأکید کرد.
doydum.

سیر شدم

46- vāllāh al

-on- nan

به خدا

از -پ.م -.دست

برگردان :به خدا از دست تو سیر شدم.
ً
برگردان :واقعا از دست تو سیر شدم.

47- vāqean al

doydum.

-on - nan

سیر شدم

از -پ.م -.دست

ً
واقعا
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.2-8-4تأکید در سازه
 .1-2-8-4تأکید تقابلدهنده ( )contrastive focusو غیر تقابلدهنده در سازه
این نوع از تأکید ،کانون تمرکز بر روی یک سازه را نشان میدهد که بیش از دیگر سازهها است .در
صورتی که تأکید بر سازهای ،آن را از دیگر سازهها متمایز کند کانون یا تأکید «تقابلی» است.
تأکید تقابلدهنده و غیرتقابلدهنده را میتوان با برجستگی آوایی بیان کرد .تکیه یا برجستگی آوایی به
تنهایی نمیتواند تأکید را تقابلدهنده یا غیر تقابلدهنده کند بلکه فقط عنصر مؤکد را برجسته میسازد.
ً
ضرورتا وجود یا عدم تأکید تقابلدهنده را بافت مشخص میکند .در مثال ،48صفت به صورت غیر
تقابلدهنده ،مؤکد شده است و در مثال ،167تأکید بر ضمیر اشاره ،تقابل دهنده است.
qiz -dur.

48- gozal

است -دختر زیبا
برگردان :دختر زیباست.
-yam.

49- bu -ni isti

ش -.خواستن را -این
برگردان :این را میخواهم.
 .3-8-4اسنادیشدزی ( ) clefting

اسنادیشدگی ،حرکت عنصر مؤکد از جایگاه اصلی و بینشان به آغاز جمله و قبل از فعل(اغلب فعل
ربطی) است .پس از فعل نیز ضمیر موصولی « ،»kiشامل مفعول غیر مستقیم و مفعول حرف اضافه
قرار میگیرد.
-i.

gal -d

dur -ki

50- Ali

ش -ماضیساز -آمدن که -است علی
برگردان :علی است که آمد.
 .1-3-8-4اسنادی شدزی ضمیرزذار
با اسنادیشدگی ضمیرگذار میتوان عنصر غیرمؤکد را از جایگاه متعارفش حرکت داد و آن را قبل از
عبارتهایی نظیر«( »okiآنکه)(oyerki ،آنجاییکه)( ozāmānki ،آن زمانیکه) گذاشت.
51-Oki qāč -ey Mina -dur.

است -مینا ش-دویدن آنکه
برگردان :آن که میدود میناست.
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.4-8-4عناصر پذیرای تکیه تأکیدی ( ) emphatic stress

تکیۀ تقابلدهنده و غیر تقابلدهنده را میتوان برای تأکید بر گروه اسم و صفت اسنادی و وضعی و فعل
ً
و قید قرار داد .باید توجه داشت که در زبان ترکی به جای فاعل – که معموال حذف می شود -ضمیر
شخصی میآوردند تا بر«کننده کار» ( )agentتأکید کنند .اگر در این حالت ،تکیه بر ضمیر مذکور واقع
شود تقابلدهنده خواهد بود .در مثال شمارۀ  ،53ضمیر جانشین فاعل ،برای تأکید ذکر شده ولی
تقابلدهنده نیست .در مثال ،54تکیه نیز روی این ضمیر قرار گرفته و آن را تقابلدهنده کرده
است(.البته تفاوت این دو جمله در بافت و زیر یا بمکردن صداست).
52- man gul -i dar -dim.

ش -.چیدن را -گل من
برگردان :من گل را چیدم.
dar -dim.

53- man gul -i

ش -.چیدن را -گل من
برگردان :من گل را چیدم.
 .5-8-4وجه تأکیدی فعل
این نوع فعل بر وجوب (واجب بودن) اجرای فعل و یا عدم اجرای آن تأکید میکند .عالمت وجه فعل
ً
تأکیدی ،پسوند دو شکلی ( )-māli,-maliاست که مستقیما به بن فعل افزوده میشود .ساختار وجه
تأکیدی فعل به قرار ذیل است:
الف -شکل ساده:
ضمایر متصل شخصی «گروه اول»  + ( -māli ، -mali ) +بن
مثال( galmak :آمدن)  -بن: gal
gal +( māli ، mali ( + yam,-san ,-dur ,-yik,-siz ,-dilar
gal+mali+yam/am=galmaliyam,
galmaliyam ,galmalisin,galmalidur, galmaliyuk, galmalisiz, galmalidular

مثال:

( yāzmāγنوشتن)  -بنyāz

yāz +māli + yam = yāzmāliyam
yāzmālƏyam - yāzmālƏsān - yāzmālƏdur - yāzmālƏyiγ - yāzmālƏsuz - yāzmālƏdulār

(وجه تأکیدی فعل نیز از اختصاصات زبان ترکی محسوب میشود).
مثال:
-suz.

-mali

54- siz Tabriz -a gal

ش -.و.ت -.آمدن به -تبریز شما
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برگردان :الزم است که به تبریز بیایید /آمدن شما به تبریز ضروری است.
ب)حالت منفی:
یکی از حالتهایی که میتواند تأکید بر روی فعل را نشان دهد منفیسازی آن است که در زیر با مثال
آمده است:
-mali -yam.

-ma

gal

55- man Tabriz -a

ش -.و.ت -.پ.منفی -آمدن به -تبریز
برگردان :من نباید به تبریز بیایم /.آمدن من به تبریز ضروری نیست.

من

 .9-4برجستهسازی ( ) prominency

یکی از راههایی که موجب تغییر سازهها میشود ،برجستهسازی است که طی آن با جابهجایی سازهای،
جمله نشاندار میشود .برجستهسازی در اینجا به مفهوم « نشاندارشدن» ( )markedسازههاست.
این نوع جابهجاییها میتواند در جایگاههای متفاوتی رخ دهد که در زیر به آن اشاره میشود:
 .1-9-4جابهجایی
انتقال عناصر جمله از جایگاه بنیادیشان به جایگاههای دیگر جهت تأکید یا برجستهسازی را
جابهجایی گویند.
.1-1-9-4جابهجایی به جایگاه آغاز ین
مبتداشدگی فعل و آمدن آن به آغاز جمله نشانۀ تأکید تقابلدهنده است .دراین نوع جمالت،
مبتداسازی فعل ،تاکید بر عمل انجامگرفته را مینمایاند.
-dim ššam - -mi.

پ.م -.را -شام

56- ye

ش -خوردن

برگردان :شامم را خوردم.
تمامی سازههای جمله را به غیر از صفت میتوان برای تأکید جابهجا کرد .درست است که آرایش
بنیادین سازهها بر اساس «  » SOVاست اما گاهی برای تأکید و بیان منظور میتوان جای سازهها را
تغییر داد .البته در این صورت ،مفهوم نیز حفظ میگردد.
.1-1-1-9-4حرکت مفعول
-i.

-d

57- top -i Ali vir

ش -.ماضیساز -زدن علی را -توپ
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برگردان :توپ را علی زد ( علی توپ را زد).
انتقال عناصر به جایگاه آغازین جمله ،رایجترین راه برجستهسازی است .در مثالهای زیر عالمت
تهی ( )øجایگاه اولیۀ عناصر ،برجسته شده است.
ِ
 مفعول مستقیم:-mi

-ya.

Ø oynā

ش -.پ.منفی-بازی کردن

58- futbāl yāxši -dur

فوتبال

است -خوب

برگردان :بهتر است فوتبال بازی نکند.
 مفعول مستقیم نکره:-ey.

ist

59- bir dana kitāb Rezāā

Ø

رضا

ش -خواستن

کتاب

عدد یک

برگردان :یک کتاب رضا میخواهد.
 مفعول مستقیم معرفه:-duyγ.

-i biz Ø āāxtār

ش -.جستجو کردن

60- bu ev

ما را-خانه این

برگردان :این خانه را ما جستجو کردیم.
 مفعول غیر مستقیم:top -i Ø ver -dim.

ش -زدن

61- Ali -ya

را -توپ به -علی

برگردان :به علی توپ را دادم.
 مفعول حرف اضافه:get -dim Tabriz-a.

به -تبریز

ش -رفتن

62- Ali -nan man Ø

من

با

علی

برگردان :با علی به تبریز رفتم.
.2-1-1-9-4حرکت قید زمان
-i.

-d

get

Ali Tehrānā -ā

ش -.ماضیساز -رفتن به-
برگردان :دیروز علی به تهران رفت.

63- dunan

تهران علی دیروز
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.3-1-1-9-4حرکت قید مکان
-i.

-d

get

64- Tehrānā -ā Ali dunan

ش -.ماضیساز -رفتن دیروز علی به -تهران
برگردان :علی دیروز به تهران رفت.
.4-1-1-9-4حرکت قید حالت
-d

-i.

qayit

-a

ev

65- surat -nan Ali

ش -.ماضیساز  -برگشتن به -خانه علی
برگردان :علی با سرعت به خانه برگشت.

با -سرعت

.5-1-1-9-4حرکت قید تأکید
-dum.

ً
برگردان :واقعا از دستت خسته شدم.

alon -nan yorul

66- vāqean san -on

ش -.خسته شدن از -دست پ.م -.تو

ً
واقعا

.5نتیجهزیری
در پایان این پژوهش میتوان گفت که در هر کدام از گروههای نحوی ،هسته در سمت راست ،پس یا
ً
پیش از واژههای وصفی خود میآید؛ مثال در فارسی ،صفت بعد از اسم میآید یا در گروه فعلی ،فعل در
پایان و در گروه حرف اضافه ،حرف اضافه قبل از وصفیها میآید .اما چنان که مالحظه گردید ،در
زبان ترکی گرمی ،نهاد در اول جمله میآید و اگر صفت یا اسم و ضمیر وجود داشته باشد ،بین
نهاد(فاعل) و فعل میآید.
نکتۀ دیگر این که معیار آرایش سازهها در انواع جمالت زبان ترکی« ،فاعل +مفعول +فعل» است
اما گاهی به خاطر تأکید ،ترتیب سازهها به هم میریزد و آرایش فرعی «مفعول +فعل» به خود میگیرد.
هر یک از گروههای نحوی در این گونۀ خاص از زبان ترکی ،ویژگیهای خود را دارند که با زبانهای
دیگر از جمله فارسی متفاوت است.
پینوشتها
(  . )1برای تعیین نقش معنایی فاعل میتوان از گروه فعلی و فعل استفاده کرد که نقش معنایی فاعل خود
میتواند یک کنشپذیر باشد؛ مثالJohn broke a leg :
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