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Abstract 
The aim of this research is to study Persian discourse markers in Azerbaijani speakers’ 

speech. Data was collected from Azerbaijani speakers’ conversations over 18 hours in 

Ardabil. Investigating data shows that Persian discourse markers," xob, be hǝr hal, yǝni, 

vǝli, belǝxǝre, ǝslǝn, vaqeǝn, kolǝn, vallah, mǝsǝlǝn, xolase, be xatere, ǝlbǝte, be qoli, ǝma˒ 

dǝrhalike˒bǝd˒ ҫön˒ dǝqiqǝn˒ dǝrvaqe are used in Azerbaijani conversations. They take 

place in different positions in a sentence with various discourse functions. The reasons of 

these substitutions are multifunctionality, lack of equivalents and simplicity of Persian 

discourse markers. Data analysis based on linguistic and non-linguistic criteria of 

borrowing/code-switching differentiation shows that the majority of Persian discourse 

markers have been borrowed by Azerbaijani and some of them appear as code-switched 

elements in bilinguals’ speech. The findings are in line with Myers-Scotton’s view 

describing borrowing/code-switching continuum as a mechanism for accomplishment of 

borrowing process.  
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 مقالة علمی

 و آذربایجانی ترکی زبانةیک گویشوران مکالمات در فارسی کالمی نماهای نقش بررسی

 فارسی-ترکی دوزبانة

 3عبدالحسین حیدری، 2، عارفه اختری1افسر روحی ،1سادات غیاثیان مریم

 . نور شناسی همگانی، دانشگاه پیامِ زبانارشد کارشناس -6 .نور های خارجی، دانشگاه پیامِ و زبان شناسی دانشیار گروه زبان -9

 .استادیار گروه زبان و ادبیات، دانشگاه فرهنگیان -4

 94/4/9418 پذیرش:  8/96/9415 دریافت:

 چکیده
فارس ی  -ترک ی  ۀو دوزبان   آذربایج انی  ترک ی  ۀزبان  یک فارسی در گفتار گویشوراننماهای کالمی  نقشحاضر مطالعۀ پژوهش  هدف

ص ورت گرفت ه   شهرستان اردبیل و حومه  ۀدوزبانزبانه و تکزبان ترک ̗تمکالماساعت از  هجدهبراساس ضبط نوشتار پیش رو  است.

 در فق ط  ،ک م کم ابیش   بس امد  با بعد و درواقع ،خاطر به ،که درحالی ،هرحالبه کالمی نمای نقش پنجها نشان داد که  داده بررسیاست. 

 ،امّ ا  ،م لالا  ،هالبت    ،یعن ی  ،خالص ه  ،ولی ،چون) نماهانقش ۀبقی کهدرصورتی شود می یافت فارسی-آذربایجانی ترکی هایدوزبانه گفتار

 ب اال  بس امد  ب ا  و (ه ا  زبان ه  دو و ها زبانه یک) آذربایجانی ترکی گویشوران تمامیرا  (خب و الخرهاب ،ولی ،واقعاا ،دقیقاا ،واهلل ،اصالا ،کالا

 نس بت ب ه مع ادل ترک ی     نماهای کالمی فارسی بودن نقش، سادهآذربایجانی ترکیزبان بودن، نبود معادل در  چندنقشی .کنندمی استفاده

ب ا   اس ت. آذربایج انی   ترک ی در مکالمات گویشوران  زبانی عناصردالیل کاربرد این جمله از ،نماها نقشها و برجستگی آن آذربایجانی

نماه ای کالم ی   نق ش بیش تر   که شدص گیری، مشخ  تمایز رمزگردانی از قرض در زبانی ها براساس معیارهای زبانی و غیرتحلیل داده

ها نیز طی فراین د رمزگردان ی زب انی، در    کنند و تعدادی از آن آفرینی می آذربایجانی، نقش  واژه در زبان ترکی صورت وام زبان فارسی به

-ک ه پیوس تار رمزگردان ی   است ( 6002 و 9114) اسکاتن مایرزبا دیدگاه  انطباقدر  پژوهشهای شوند. یافته ها ظاهر میگفتار دوزبانه

   یابی عناصر از زبانی به زبان دیگر، مطرح کرده است. برای تکمیل و تلبیت راهسازوکاری  گیری را قرض

 .گیری، رمزگردانی ، قرضبایجانیآذر ترکی فارسی،   ،کالمی نماهای نقش :ها اژهکلیدو
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 مهمقدّ -1

 برخورد و درتماس هم با... و مهاجرت استعمار، جنگ، ندمان مختلف دالیل بر بنا انسانی، مختلف جوامع

 زبیانی  برخیورد  به منجر تماس این و گیرد می قرار باهم تماس در نیز هاآن های زبان درنتیجه هستند،

 بر هاآن ثیرگذاریأت و زبان دو تماس مختلف هایشکل به توانمی را زبانی برخورد اصطالح. شود می

 از .کیرد  لحیا   آن جیزو  را زبیانی  رمزگردانی و گیری قرض زبانی، تداخل ،یدوزبانگ و تعبیر یکدیگر

 عناصری آن طی که اند دانسته روندی را زبانی گیری قرض شناسان، زبانبیشتر  (9485) مدرسی دیدگاه

 .شود می وارد دیگر های گویش یا ها زبان به یگویش یا زبان از

 دارد داللیت  گفتیار پیاره  یا جمله یک در زبان چند یا دو زا متناوب استفادة به نیز زبانی رمزگردانی 

ای و  جملیه  ( رمزگردانیی را بیه دو نیوی بیین    6003) 4( و چان9113) 6دالر ترفرز (.9: 6005، 9دالموان)

ای به استفادة متناوب از دو یا چند زبیان در سیط     جمله اند. رمزگردانی بین ای تقسیم کرده جمله درون

ف کیرده و بیه   به زبان الف را متوقّگفتن سخن فرد ،لت دارد. در این نوی رمزگردانیباالتر از جمله دال

تر از دو یا چند زبان در سط  پایین ای به استفادة متناوب جمله زند. رمزگردانی درون زبان ب حرف می

ناصیر  صورت عههای انگلیسی ب واژه ،است largeاو  officeجمله داللت دارد. برای مثال در جملۀ از 

 ،گییری واژگیانی از رمزگردانیی   تمایز قرضاند.  کار برده شدهشده در درون جملۀ فارسی به رمزگردانی

 برانگیز بوده است. ازجمله موضوعات بحث

گییری  به عیدم تعییین میرز شیفاف بیین قیرض       (9185) 7( و آپل9151) 3فافگرانی مانند پژوهش 

( 6002 و9114) 8اسیکاتن  میایرز  و( 9180) 5الک پیا   هکی درحالی دارند، اشاره 2واژگانی و رمزگردانی

 بعیدی  های بخش در که اند کرده مطرح زبانی پدیدة دو این تمایز برایرا  زبانی غیر و زبانی معیارهای

 در ایواژه ابتیدا  معمولطور به که است معتقد (6002 و9114) اسکاتن مایرز .شودپژوهش بررسی می

 و شود می یاد شدهرمزگردانی واژة مثابۀبه آن از که شود می ظاهر هادوزبانه رگفتا در گیرنده،قرض زبان

 تبیدیل  قرضیی  واژة بیه  و یابدمی راه نیز ها زبانه یک گفتار به باال، بسامد کسب با واژه همین تدریج به
                                                                                                                                                                             
1. O. Van Dulm 

2. J. Treffers Daller 

3. H. Y. Chan 

4. C. Pfaff 

5. R. Apple 

 .ای استجملهمنظور رمزگردانی درون -2

7. S. Poplack 

8. C. Myers. scotton 
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 زبیان  برخورد ثرابر .گردد برمی زبانی رمزگردانی به مواردبیشتر  در گیری قرض ریشۀ بنابراین شود؛ می

 زبیان  ادبیی  و فرهنگیی  اجتماعی، جایگاه ازجمله دیمتعدّ علل بنابه و فارسی زبان با آذربایجانی ترکی

 . است شده آذربایجانی ترکی زبان وارد  فارسی زبان از زیادی واژگان فارسی،

 گفتیار  در یرمزگردانی  ۀدرنتیجی  دیگیر  برخیی  اامّ ؛اند شده گرفته وام عناصر این از ایعمده تعداد 

 نماهیای  نقیش  از تعدادی یابی راه راستا، همین در .روند می کاربه فارسی-آذربایجانی ترکی های دوزبانه

 این از تعدادی ظهور و بروز و آذربایجانی ترکی به...( و خالصه خوب، امّا، مانند) فارسی زبان کالمی

 حاضرپژوهش  فارسی،-ربایجانیآذ ترکی های وزبانهد گفتار در...( و کهدرحالی درواقع، مانند) نماها نقش

 ترکیی  ۀدوزبانی  و زبانیه تیک  گویشیوران  مکالمات در را فارسی کالمی نماهاینقش تا داشت آن بر را

 . کندمطالعه  آذربایجانی

نماهای کالمی  نقش جایگاهو  نقش بررسی و تعیین :ند از: الفاعبارت نوشتار پیش رو اهداف عمدة 

آذربایجیانی از   گویشوران ترکیی  ةتبیین علل استفاد :آذربایجانی. ب گفتار گویشوران ترکی فارسی در

 آذربایجانی.  ای از این عناصر زبانی در ترکی نماهای کالمی فارسی و چگونگی تثبیت تعداد عمده نقش

 well کالمینمای  قشن ۀمطالع با ها آن. کردمطالعه ( 9155) 9لباو و فنشل بارلیناوّرا نماهای کالمی  نقش

گیردد کیه    نمای کالمی بیه موضیوعی برمیی    نقش مثابۀبهنما  این نقشکه  ندزبان انگلیسی نشان داد در

 گفتمان در عنصر لیناوّ منزلۀبه well کهها وجود دارد. زمانی کننده صورت دانش مشترک میان شرکت به

  .دهد می ایارج نشده بیان موضوی یک به لزوما ،گیرد می قرار موضوی یا

پیش از گفتار با گفتمان  بین یک پاره ۀرا رابط wellو  still،so مانندنقش کلماتی ( 9184) 6لوینسون 

ای  این کلمات دارای حداقل یک جزء معنایی هستند که مخالف شرایط صدق گزارهفی کرد. معرّ خود

دارد، ادامه یا پاسیخی بیه    ربرکه این عناصر را د یگفتار پاره که چگونه آن هستند ةدهند و نشان است

 جیزو  وجداگانیه   ینماهای کالمیی را گروهی   نقش نیز (9187) 4زوییکیبخشی از گفتمان قبلی است. 

ها  زبان ۀدر زبان انگلیسی و در هممهمّی گروه دستوری  دانست و معتقد بودمیبزرگ ادات  ۀمجموع

نمای کالمیی   ها را نقشند و او آناردمختلفی چون ادات گفتمان و اصوات های عنوان وجود دارد که

از متنی که در  ،یک مکثبا  ،ظهستند وازنظر تکیه و تلفّ نماهای کالمی ازنظر نوایی مستقل نقش .نامدمی

تواننید  ا میامّ ،معمول بسیط هستندطور بهواژی  د. این عناصر ازنظر ساختنشو آن قرار گرفته جدا می
                                                                                                                                                                             
1. W. Labov & D. Fanshel 

2. S. Levinson 

3. A. M. Zwicky 
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هیچ جفیت مجیاوری    اند جدا هستند و ای که در آن قرارگرفته هب هم باشند. ازنظر نحوی از جملمرکّ

 9شییفرین مربیو  بیه    در ایین خصیو    گرفتهصورتپژوهش  ترین لین و دقیقدهند. اوّ تشکیل نمی

 را گفتار واحدهای داند که کالم می رشته به وابسته کالمی را عناصری نماهای نقشوی  است. (9185)

 .کنند می مرزبندی

 نماهیا  نقیش  اگرچه نحوی ازنظر معتقد است زیرا ،داند نه جمله را گفتار می بررسی واحد شیفرین 

 بیه  خللیی  نماهیا  نقیش  ماندن یا حذف چون ؛هستند جمله ساختار از مستقل اامّ ،آیند می جمله ازپیش 

 بچارچو معنا، در این بلکه ؛کنند نمی تعیین را کالم خا ّ معانی کالمی های نشانه .کند نمی وارد جمله

 آن ةبازنمایاننید  تنهیا  کالمی های نشانه و شود می شنونده تعیین پیشین تجربیات و بافت مانند مواردی

  well،oh ،but،or ،and ،because ،so ،then ،now،you know کالمی نماهای نقش (9185) شیفرین .است

کرده و  بررسی را this is the point و look، here، gosh، anyway مانند دیگری گروه و I mean و

 کند می هدایت ای موضعی بافت به را یگفتار پاره نامد که کالم می متنی های کننده نماها را هماهنگ نقش

 (9185) شییفرین بیاور  به .شود تعبیر آن درچارچوب است قرار وشود می تولید آن در گفتار پاره آن که

 -4 ؛گفتیار بیایید   پاره یک آغازین جایگاه در -6 ؛باشد مستقل جمله از نحوی بایدازنظر -9 نماها نقش

 ساده ازنظرآوایی و باشند همراه مکث با و بوده تکیه باشد و دارایداشته  نوایی برجستگی از اندازهای

  .باشند شده

 تشیکیل  ای را جداگانیه  نحیوی  ۀمقولی  کالمیی،  نماهیای  نقیش معتقد است کیه  نیز  (9111) 6فریزر 

 و ربیط، قییدها   حیروف  نحوی گروه سه از دراصل که هستند ایژگانیوا هایعبارت بلکه ؛دهند نمی

 گفتار پاره با است آن فمعرّ کالمی نماهای نقش که بخشی بین ۀرابط و اند شده تشکیل ای اضافه حرف

-پاره های پیغام که نماهایی نقش -9 :کند می تقسیم گروه دو به را نماها نقش او .دهد می نشان را بعدی

 ...و but، however ماننید  ای مقایسیه  نماهیای  نقیش  شامل سازند و می مربو  همبه را متن گفتارهای

 ...و so، well ماننید  تفسییری  نماهیای  ونقیش ... و as a result، then ماننید  اسیتنتاجی  نماهیای  نقش

 گفتمیان  میدیریت  از ای جنبیه  و شامل کنند می مرتبط همبه را ها موضوی که نماهایی نقش -6.شود می

و  (9185) نظریات شیفرینحاضر در پژوهش  .incidentallyو to return to my pointمانند  ،شوند می

 چارچوب درنظر گرفته شده است. منزلۀبه قیصورت تلفیبه (9111) فریزر

                                                                                                                                                                             
1. D. Schiffrin 

2. B. Fraser 
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زبانیه و  هیای تیک  سواحلی مکالمات در فرانسوی نماهای نقش براساس بررسی (6000) 9یجیدروو 

پیوستگی در  ی که در ایجاد انسجام ودلیل نقش مهمّنماهای کالمی به که نقش ستاگرفته   نتیجه دوزبانه

با  ها زبانه باید تا جایی که ممکن است برجسته باشند. این برجستگی در گفتار تک ،کنند گفتمان ایفا می

 بیا کیه  هیا ایین امکیان وجیود دارد      زبانیه  ا در گفتار دوامّ ؛شود از خود ایجاد میپس  یاپیش  مکث در

کیه   یعنی هنگامی ؛بیشتر شود این برجستگی ،نماهای کالمی از زبان دیگر رمزگردانی و استفاده از نقش

آید از  ها میآن ازپس  وپیش  شناختی خود هستند و کلماتی که ی کالمی مخالف محیط زبانهانما نقش

-هیای سیواحلی   هشوند. در گفتمان دوزبانی  ه میبرجسته شده و باعث جلب توجّ ،زبان دیگری هستند

 ،گفتمیان  در فرانسیوی  نماهیای  نقش که واژی از زبان سواحلی است ساخت-ساختار نحوی ،فرانسوی

  استفاده نماها نقش از این و گویندگان نددارخود  سواحلی همتای به نسبت بیشتری و تکیۀ برجستگی

 را آمریکیایی -ای آلمانیه دوزبانه در کالمی نماهای نقش تکاملی سیر (6000) 6سالمنزگاس و  .کنند می

 و ندا کرده استفادهاسکاتن  مایرز ماتریس زبان چارچوب مدل از خود های داده تحلیل در و کرده بررسی

 نماهیای  نقیش  دهید کیه   نشیان میی   هاآن پژوهش .دنده می نشان زبانی برخورد در را رمزگردانی نقش

 را ازدست لیهاوّ صورت درآخر و آلمانی شده نوارد زبا ای نشانه رمزگردانی عنوان منزلۀانگلیسی ابتدا به

 .شود می گیری قرض به تبدیل دهد و می

 و کرده تازه، بررسی مکزیکی های دوزبانه سخنان در را entonces وso ینما دونقش( 6003) 4آرون 

 زتمرک آرون با .رود می کار بهپژوهش  کنندگان شرکت از نیمی از بیش مکالمات در so که است  دریافته

 دو این کرد که بیان ،کردند می استفاده گفتارشان در entonces از هم و so از هم که گویندگانی روی

 بیا  را نماهای کالمیی انگلیسیی   نقش کارکرد و بسامد( 6002) 3هلواک  .هستند هم شبیه بسیار نما نقش

 باهم معمولطور به کرواتی-انگلیسی نماهای نقش که است رسیده نتیجه این و به مقایسه کروات همتای

 دو همچنین ؛باشندداشته  نقش چندین انگلیسی نمای نقش که شوند می جایگزین زمانی و افتند می فاقاتّ

 no نمای نقش که درحالی ؛نددار خود کرواتی همتای به نسبت باالیی بسامد so، yea انگلیسی نمای نقش

 همتیای  به نسبت kao کرواتی نمای نقش و اند شده تکرار اندازه یک خود به همتای با you know و

 عبیری  انگلیسیی  نمیای  نقیش  چهیار  (6099) 7مسیچلر  .دارد بیشیتری  بسامد like یعنی خود انگلیسی
                                                                                                                                                                             
1. V. A. DeRooij 

2. E. L. Goss & J. C. Salmons 

3. J. E. Aaron 

4. J. Hlavak 
5. Y. Maschler 
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Nu(urger)،bekitsur(briefly)،keilu(as if) وtov(tov) که کرده است بیان و بررسی را Nu بیشتردر 

 و خالصه ، برایbekitsur شود می استفاده لبمط ۀادام برای گوینده ةاجاز کسب برای کالمی های کنش

ازسیوی   ای نکتیه  پیذیر   tov و تمرکز نمای نقش و پرکننده مثابۀ، بهkeilu رود می کاربه گیری نتیجه

 کند. می بیان را گوینده

 از مختلیف  میدلهای  ۀارائی  و گفتمیان  بیه  مختلیف  دیدگاههای فیمعرّ ضمن( 9489) مقدم ذوقدار 

 بعد و ولی ،اامّ ،واهلل ،وقتاون، پس، حاال، خب فارسی نمای نقشهشت  تحلیل به کالمی نماهای نقش

  فارسی نقش در گفتمان زبان ،خبده است که شص درجریان توصیف این عناصر مشخّ .است پرداخته

 آشکار است.گیری نتیجه نمای نقش ،پس. ردپذیر  دا

طور بهنمایی است که  نقش حاالکنند.  می بر وجود تقابل بین دو بخش از گفتمان داللت ،ولیو  اامّ 

پیوند افزایشی هستند و در ساختار  اونوقتو  بعدآید.  گیری در گفتمان می بر سر واحدهای درونه هعمد

پرسش/ پاسی    های مجاور نمایی است که بیشتر در جفت نقش واهللخبری گفتمان نقش دارند و -مبتدا

 نماهای نقش از برخی (9481) زاده بهبهانی .شود دن پاس  استفاده میبوتقاضا یا ناکافی دادن ردّبرای نشان

 9185) 4رمیو  بلیک 6بنیادربط رویکرد و( 9182) 9نویلسو و اسپربر ربط ۀنظری بر تکیه با را عربی زبان

های  نماهای گفتمانی با ایجاد روال براساس این رویکرد، نقش .است دهکر مطالعه مجید قرآن در( 6006و

الی نیو ییاری   دریافت ربط اطّ راستایشنونده را در ثیرات شناختی، خواننده/أو محدودیت بر ت معنایی

 هیای کیامالً   های مختلف کارکرد توانند در بافتعربی می  در زبان فاءهای واحد مانند  نما کنند. نقش می

ثیرات أعنیای روالیی وتی   مور با استناد بیه م  بنیاد بلیک ربط رویکرد باشد. داشته یبا بسامد متنوّ یمتفاوت

ه به این عناصر در دهد و توجّ ه میئعربی ارا تری از این عناصر در زبان تر و شفاف شناختی، تحلیل دقیق

تواند نماها می نامناسب این نقش ۀترجمزیرا  ؛سزایی دارد یت بهمتون دینی اهمّ ۀترجم ویژهامر ترجمه به

 ا مقصود اصلی متن شود.منجر به فهم نادرست و در برخی موارد مغایر ب

 شیوند  میی  استفاده ارامنه در مکالمات که فارسی کالمی نماهای نقشالف(  9414) غیاثیان و رضایی 

و  ندابررسی کرده را خداییش و کالً ،واقعاً، اصالً، باالخره، ولی، حاال، یعنی، هرحال به، باباآقا، خب مانند

، اندکرده مطالعه را هاآن ارمنی معادل جایبه نماها نقش ینا از استفاده و علل هاآن های جایگاه همچنین

بودن، نبیود  چون چندنقشی ها، مواردیجای معادل ارمنی آننماها به همچنین علل استفاده از این نقش
                                                                                                                                                                             
1. D. Sperber & D. Wilson 

2. relevance based 
3. D. Blakemore 
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 ها بررسی شده است.نماهای کالمی فارسی و برجستگی آن بودن نقشارمنی، ساده زبان معادل در

تهرانی، رمزگردانی  ۀارامن ةساعت مکالمات روزمرّده هایی از  ( براساس دادهب 9414) غیاثیان و رضایی

اسکاتن  براساس مدل مایرزرا ای  جمله ی درون( و رمزگردان9156ای از دیدگاه بلوم و گامپرز ) جمله بین

رسیی  فا-های ارمنیی  اند که در مکالمات دوزبانه و به این نتیجه رسیده اندبررسی کرده( 6006 و 9114)

ای از بسامد باالیی  جمله افتد و رمزگردانی درون فاق میتهرانی به زبان ارمنی، رمزگردانی از هر دو نوی اتّ

 برخوردار است. 

، ، واهلل، میثالً ، کیالً ، واقعیاً که، یعنی، ولی، بیاالخره، اصیالً   خب، چون، درحالی حاضر،پژوهش  در 

 فارسیی  کالمیی  نماهیای  نقش جزء دقیقاً و هرحال ، بعد، بها، درواقعقولی، امّ ه، بهخاطر، البتّ خالصه، به

 کلمات این. است شده بررسی فارسی-آذربایجانی ترکی های دوزبانه و هازبانهتک گفتار در که هستند

 محسیوب  فارسی زبان در کالمی نماهای نقش جزء (9111) فریزر و( 9185) شیفرین نظریات براساس

 .شوند می

 پژوهشروش  -2

استان آذربایجانی  گویشوران ترکیرسمی  ساعت از مکالمات غیر هجدهبراساس ضبط ش رو پی نوشتار 

سیال  پنجیاه   سن بیاالی  آذربایجانی( بودند، ترکی زبانه )نفر که تکهشت  صورت گرفته است.اردبیل 

از ایین   یگروهی  .ط داشتندتسلّزبان بومی، به زبان فارسی نیز  برافزون  ،نفر(بیست افراد ) ۀبقی .داشتند

دانشیجویان دورة  ، نفرة دیگیر بازار بودند و گروه ده ۀاز کسب (40)تا  (66)سنی  ةبا محدود ،هادوزبانه

در میان گفتار گویشیوران   ی کالمینماهانقشبا شمار   شدند.نور را شامل می کارشناسی دانشگاه پیام

با  درواقعکالمی نمای نقشو  (%58)ا فراوانی ب مثالًکالمی نماینقشد که شص آذربایجانی، مشخّ ترکی

کمترین فراوانی کاربرد برخوردار هستند. ترتیب فراوانی کاربرد  ترتیب از بیشترین و، به(%2)فراوانی 

 شود:  صورت زیر نشان داده می حاضر، بهپژوهش  هایداده

 <واقعاً <اصالً <الخرهاب <اًدقیق <کالً<یعنی <خالصه <واهلل <هالبتّ <خب <چون <اامّ <ولی <مثالً

 .درواقع <هرحال به <کهدرحالی <خاطربه <قولیبه <بعد

نماهیای کالمیی فارسیی در     زیرا ابتدا کاربرد نقش ؛تحلیلی است - یحاضر از نوی توصیفپژوهش  

 ها در زبانآنبیشتر  های مختلف تشری  و سپس چگونگی ورود و تثبیتۀ مثالئگفتار گویشوران به ارا

   .شودمیتحلیل  آذربایجانی ترکی
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 ها تحلیل داده -3

-آذربایجانی های ترکی دوزبانهزبانه و افراد تک، نوشتار پیش روشده در براساس تحلیل مکالمات ضبط

، خالصه، مثالً، واهلل، کالً، واقعاً، اصالً، باالخره، ولی، یعنی، که درحالی، چون، خبنماهای  فارسی از نقش

نماهیا هرکیدام    کننید. ایین نقیش    استفاده می دقیقاًو  هرحال به، بعد، درواقع، اامّ، قولی به، هلبتّا، خاطر به

دادن پیذیر  و  گفتمان، نشیان  ةدهند مکث، ادامه ةگفتمان، پرکنند ةکنندشرویهای مختلفی مانند  قشن

بر موضوی، بیان  کیدأه مخاطب، تگرفتن، جلب توجّأییدسخن، ت ۀدرک موضوی، انتظار برای شنیدن ادام

گیری، تکذیب همراه با  گویی و نتیجه یدادن، کلّب و هیجان، بیان موضوی به شکل دیگر، توضی تعجّ

دارند. در بیشتر موارد را در گفتار بیان نظرات مخالف و بخش گفتمان  کید بر موضوی، تقابل بین دوأت

نماهای  ت استفاده از این نقشکنند. علّ ایفا میزمان بیش از یک نقش اند و هم نقشینماها چند این نقش

نماهای فارسیی، نبیود معیادل در زبیان ترکیی       برجستگی نقش ،آذربایجانی جای معادل ترکیفارسی به

بودن است. نماهای فارسی نسبت به معادل ترکی آذربایجانی و چندنقشی بودن نقشآذربایجانی و ساده

های مربوطه  ل همراه با مثالصورت دقیق و مفصّبه ها هریک از این نقش ،اصلی این طرح  در پژوهش

 شود. ها اشاره میبه اختصار به آن ،حجمدلیل محدودیت در بهنوشتار پیش رو،  ا درامّ ؛اند بررسی شده

 مثالً نمای نقش -3-1

هیای ترکیی    نماهایی است کیه در مکالمیات دوزبانیه    یکی از پرکاربردترین نقش مثالًنمای کالمی  نقش

فی گیرد و برای ذکر و معرّ نما در ابتدا و داخل گفتار قرار می رود. این نقشکار میفارسی به-جانیآذربای

 در زبان ترکی آذربایجانی معادل ندارد. رود. کار مینمونه و مثال به

1) kalaye  zərori və  ǧeire zərori  varəməz  məsələn    lamp    zəroridi.  

 کاالی   ضروری   و    غیر   ضروری    داریم           مثالً      المپ        ضروریه  

 المپ ضروریه.  مثالً ،ضروری داریم کاالی ضروری و غیر( 9
2) məsələn bu təsvir vaqeiətdə nə deyir məfhumu nəmənədi. 

 مثالً       اینتصویر   تو واقعیت  میگه چی  مفهومش    چی هست

 اقعیت چی میگه و مفهومش چی هست.این تصویر تو و مثالً( 6

 ولینمای کالمی  نقش -3-2

فارسیی،  -های ترکیی آذربایجیانی   نماهاست. در مکالمات دوزبانه نما نیز از پرکاربردترین نقش نقشاین 

دهد و در مواردی جایگاهش در ابتدا و بیشتر در بین  بین دو بخش گفتمان را نشان می ۀتقابل و مقایس

 گفتمان است.
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3) əfzayeşe qeymət turkiyədə nesbidi    vəli    iranda   soudidi. 

 قیمت      افزایشدر ترکیه    نسبی هست   ولیصعودی هست  درایران   

 در ایران صعودی هست. ولیافزایش قیمت در ترکیه نسبی هست ( 4
4) təqribən hudude 85,90 vahid ola bilər    vəli   dəqiqǝ   hesab eləməmişəm 

 تقریباً    حدود      10/87باشه میتونه  واحد    ولی     دقیقاً          ام حساب نکرده

 .ام نکرده حساب دقیقاً ولی باشه تونهمی واحد 10/87 حدود تقریباً (3

 چوننمای کالمی  نقش -3-3

. در داخل جمله استدارد بسامد باالیی فارسی، -های ترکی آذربایجانی در مکالمات دوزبانهنما  نقشاین 

بیان در جملۀ پیرو پایه را  ۀت و دلیل جملمعمول علّطور بهگیرد و  پایه و پیرو قرار می ۀو بین دو جمل

 .کند می

5) tailəndin noqrəsi irandan bərabərdi ҫön ordada   şərjidi  berada 

 تایلند         ران   قرهباای       برابره      چوناونجاهم    اینجاهم  شرجیه

 اونجا هم شرجیه اینجا هم. چونتایلند با ایران برابره  ةنقر( 7
6) bu  term rəveşe tədris qotorməmişəm ҫön nəvəd vahidi pas   eləməmişəm  

 این ترم    تدریس  رو  برنداشتم          چون     نود  واحدرو  پاس       ام نکرده
 ام. رو پاس نکردهنود واحد  چوناین ترم رو  تدریس برنداشتم  (2

 یعنینمای کالمی  نقش -3-4

. در زبیان  را داردترکردن موضوی  دادن و شفافنما نقش بیان موضوی به شکل دیگر، توضی  نقشاین 

 .استدر ابتدا و وسط گفتمان  آن ترکی آذربایجانی معادل ندارد. جایگاه

7) yəni  hər  yuzminə   həft   dərsəd   ҫəkir usdunə 

 یعنیرو    میکشه    درصد   هفت   صدتومن     هر 
 .ه رو کشمی درصد هفتتومن  صد هر یعنی (5

8) yəni dərmane qətəi yoxodu  

 یعنی  نداره   قطعی    درمان
 .درمان قطعی ندارهیعنی ( 8

 بخُنمای کالمی  نقش -3-5

 گییرد. در ترکیی آذربایجیانی معیادل     گفتار قرار میی در ابتدا و داخل پاره ؛نما چندنقشی است نقشاین 

/yaxҫe/ یا برای ایجاد مکث در گفتیار ییا    ،نمای آغازین باشد نقشتواند میتوان درنظر گرفت. را می
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 رود. کار می یید و پذیر  بهأه و تجلب توجّ

9) xob  siz   neinirsiz  əhvaluz   yaxҫedi  inşaallah 

 خبورین  شما انشاهلل        خوبه    احوالتون    چط

 .چطورین احوالتون خوبه انشاءاهلل( خب شما 1

و در نقش  شودمیندرت استفاده  ، بهyaxҫe، در ترکی آذربایجانی خبنمای کالمی فارسی  معادل نقش

 شود. ظ از معادل فارسی در گفتار استفاده میتلفّ گیساد خاطر به ؛مشابه هستند و کاربرد

10) yaxҫe hindi isdeysən hardan tokan totasan. 

 خبمغازه    ازکجا    میخوای     حاال     یریبگ

 .خوای از کجا مغازه بگیریخب حاال می( 90

 کالًنمای کالمی  نقش -3-6

هیای   و در جایگیاه  داردرا گییری  گویی و نتیجیه  یگفتمان، کلّ ةکنندهایی مانند شروی نمانقش نقشاین 

در زبان ترکی پژوهش حاضر  های گیرد. براساس داده ار قرار میگفت آغازین، میانی و گاهی در آخر پاره

در مکالمیات،   کیالً اسیتفاده از   ،شدن در زبان ترکی آذربایجیانی دلیل رایجآذربایجانی معادلی ندارد و به

 .رسد نظر میطبیعی به

11) kolən bazar dəyaneb hər senf. 

 کالًصنف هر   راکده      بازار     
 .ر هر صنف راکدهبازا کالً( 99

12) neҫə vahid pas eleyibsiz kolən 

 پاس کردین   واحد   چند     کالً
 .واحد پاس کردین چند کالً (96

 اصالًنمای کالمی  نقش -3-7

کید او بر موضوی میورد  أتکذیب گوینده و ت ةدهند نقش عاطفی و احساسی دارد و نشان ،نما نقشاین 

 آید و در زبان ترکی آذربایجانی معادل ندارد.  گفتار می ای پارهدر ابتد، وسط و انتهو  ؛استبحث 

13) əslən sobat yoxdu təvərom ҫox yuxarede bahalexde. 
 اصالًگرونیه      باالست   خیلی    تورم     نیست ثبات    

 م خیلی باالست گرونیه.ثبات نیست تورّ اصالً( 94
14) ketabe fillip kar vajşenasinin tərjoməsi əslən ҫexmeyib. 

 شناسی کار فیلیپ  کتاب   واج ترجمه   اصالً  درنیومده 
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   درنیومده. ترجمه اصالًشناسی  کتاب فیلیپ کار تو واج( 93

 باالخرهنمای کالمی  نقش -3-8

 و. در زبان ترکی آذربایجانی معادلی ندارد را داردگیری  سخن و نتیجه ةدهند های پایان نمانقش نقشاین 

 یبحث موضوی و ةگیری دربار گیرد و نتیجه گفتار قرار می ابتدا و وسط پاره ی مانندهای مختلف در جایگاه

 .دهد را نشان می

15) beləxərə  hər işdə    qərək səxtiye  kar ola 

 الخرهاهرکاری     ب       باشه  کار   سختی   باید 
 .کاری باید سختی کار باشه هر در باالخره( 97

16) əlan foqe lisansada əhəmiyət vermillər qərək qedib doktora Oxiyasan   beləxərə 

 نیت     به لیسانس   فوق  اآلدکترا    بری    باید       نمیدن     اهمّ      بخونی      باالخره
axri      ostad  daneşqah lexde 

 دانشگاهی   استاد    آخر    هست 
 آخر  استاد دانشگاهیست. باالخرهیت نمیدن باید بری دکتری بخونی لیسانس اهمّن به فوق ( اآل92

 هرحال بهنمای کالمی  نقش -3-9

در جایگاه و  داردرا گیری  سخن و نتیجه ةدهند نقش پایان ،نمای کالمی باالخره نقشمانند نما  نقشاین 

هیای   نی معیادل نیدارد و براسیاس داده   رود. در زبان ترکی آذربایجا می کار گفتار به آغازین و وسط پاره

 رود. کار می به هادوزبانهپژوهش در گفتار 

17) vəli be hər hal tokanen tanənmaǧeda mohem olur. 

 ولی حال  هر  به شناخته شدن   مغازه هم     هست    مهم  

 شدن مغازه هم مهم هست. شناخته هرحال به ولی( 95
18) be hər  hal   qərək təhəmol eliyəsən. 

 حال  هر   بهل       باید    بکنی     تحمّ
 ل کنی.باید تحمّ هرحال به (98

 واقعاًنمای کالمی  نقش -3-11

کیید او بیه   أهمراه تب و هیجان گوینده بههایی مانند آغازگر گفتمان، احساس تعجّ نقشاین نقش نما، 

آید. در گفتیار دانشیجویان    گفتار می وسط پاره در جایگاه ابتدایی وو دهد  کند را نشان می بیان می آنچه

 رود. کار می بازار به ۀبیشتر از کسب
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19) roşdi      vaqeən bişəz      əndazədi. 

 رشد    واقعاً    از بیش    اندازه هست 

 بیش از اندازه هست. واقعاً( رشد  91
20) /vaqeən vərzişədə   əlaqəm var zəbanada/ 

 واقعاًبه ورز  هم      عالقه    هم به زبان دارم
 هم به ورز  هم به زبان عالقه دارم. واقعاً (60

 بعدنمای کالمی  نقش -3-11

رود.  کیار میی   پیوند افزایشی به مثابۀ دهد و به گرفتن کار را نشان میترتیب وقوی و انجام ،نما نقشاین 

 ۀوسییل آید و توالی این جمالت به م میدو ۀاز جملپیش  در ابتدا و ؛شود هم استفاده می بعداًصورت  به

رود که بیشیتر در   کار میبازار و دانشجویان به ۀشود. در هر دو بافت کسب نشان داده می بعدنمای  نقش

را در زبیان ترکیی    /sohra/ ۀتوان معادل کلمنما می شود. برای این نقش یده میمکالمات دانشجویان د

اسیتفاده از   گیتوانید سیاد  دلییل آن میی  و  شود کم از آن استفاده میآذربایجانی درنظر گرفت که خیلی

 و معادلش هر دو جایگاه مشابهی دارند. بعدنمای  جای معادل آن باشد. نقش به بعدنمای  نقش

21) noqre əvəl italyadi  sohra tailənddi sohra korədi sohra turkiyadi. 

 ل    نقرهایتالیا هست  اوّ  بعدلند   تای     بعدکره           بعدترکیه        
 ترکیه. بعدکره  بعدتایلند  بعدل نقره ایتالیا هست اوّ( 69

22) bəd doctor ki bənerəri qordi təid elədi. 

 بعد یید     دید      بنرها روکه   دکتر أکرد ت
 د.یید کرأدکتر که بنرها رو دید ت بعد (66

 اامّنمای کالمی  نقش -3-12

 ولینمای کالمی  نقشمانند  ؛کند نما وجود تقابل و تفاوت بین دو بخش از گفتمان را بیان می شنقاین 

 گفتار دوم است. از پارهپیش  در وسط وآن  کند. جایگاه گفتار را باهم مقایسه می و دو بخش از پاره است

23) məşhədə deminə        noqrə   vereb tokollər ҫolə əma əyari  duz    olur. 

 جوری  تومشهدمیریزن   میزنن     نقره    همین   بازار   اما هست درست عیار   

 عیار  درست هست. اامّریزن بازار زنن میجوری نقره میتو مشهد همین( 64
24) ərşəde motərjemi ərdebildə yoxdu əma əlaqeye şədidim var. 

 اردبیل       مترجمی    ارشد نیست    تو   اامّشدیدی   عالقه       دارم  

 شدیدی دارم. ۀعالق اامّ ؛ارشد مترجمی تو اردبیل نیست( 63
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 هالبتّنمای کالمی  نقش -3-13

دادن احساس موافقت و ییا  فارسی برای نشان-های ترکی آذربایجانی نما در مکالمات دوزبانه نقشاین 

از آن پرسش  دادن بهت که برای پاس نمایی اس رود، همچنین نقش کار می عدم موافقت با موضوعی به

 .. در ترکی آذربایجانی معادلی ندارداستگفتار  پاره پایانو  آغازدر آن  شود. جایگاه استفاده می

25) şoǧlonan   razisən        əlbətə 

 از شغلت راضی هستی       هالبتّ

 .هالبتّاز شغلت راضی هستی.       ( 67
26) əlbətə kelashaye əməliyə qərək qələk 

 هالبتّ   های  به کالس  عملی     باید  بیایم  
 های عملی باید بیایم. به کالس هالبتّ (62

 دقیقاًنمای کالمی  نقش -3-14

 یید حرف گویندهأدادن و تفارسی برای پاس -های ترکی آذربایجانی در مکالمات دوزبانه نما نقشاین 

رود. در زبیان ترکیی    کیار میی   کیه از آن مطمی ن هسیتیم بیه    چییزی   ةشنونده یا صحبت درباروسیلۀ به

آید.  را دارد که نقش و جایگاه مشابهی دارند و در ابتدای کالم می /duzdi/یا  /duzdu/ آذربایجانی معادل

شود و دانشجویان  شود که معادل ترکی آذربایجانی بیشتر استفاده می بازار مشاهده می ۀدر مکالمات کسب

یا افراد با  ،باشد یتواند راحتی و آسانکاربردن آن می کنند که دلیل به یاستفاده م اًدقیقای نم بیشتر از نقش

 نظر برسند. تر به ابتر و جذّ خواهند باکالس جای معادل ترکی آن می نمای فارسی به استفاده از نقش

27) təliya biştər jənbeye eqtesadi baxelar          ta kadoyi     bəli duzdu 

 بیشتر  به طال  کنن   اقتصادی    از جنبهنگاه میکادویی  تا      بله      درسته
 .درستهبله    کنن تا کادویی.اقتصادی نگاه می ۀبه طال بیشتر از جنب( 65

28) zəbanşenasiye    karbordiyə   əlan tərjomə  ҫexeb   xob     ҫape   dəqiqən 

 شناسیزبان ن   کاربردی       برایه   ترجمه     اآلدراومد  خب     چا     دقیقاً

tir   ya mordad Mahdi. 

 ماهه      مرداد    یا   تیر
 تیر یا مرداد ماهه. دقیقاًچا   خبن ترجمه دراومده شناسی کاربردی اآلبرای زبان( 68

 کهدرحالینمای کالمی  نقش -3-15

فارسی تقابل و زمیان رخیداد کیاری را نشیان     -بایجانیهای ترکی آذر نما در مکالمات دوزبانه نقشاین 
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ترکی آذربایجیانی معیادلی نیدارد و از صیورت فارسیی در       آید. در گفتار می دو پاره در وسطو دهد  می

 شود. گفتارها استفاده می

29) bu   jens      usdunə yazeb önbeşmin dərhalike bu jensin ərzeşi önmin toməndi 

 این  جنس      شته     رویتومن    نو 97  که درحالیارزشش  جنس  این     90تومن هست   

 تومن هست. 90ارزشش  که درحالیتومن نوشته  97روی این جنس ( 61

30) qəlir bizdən uzun moqayisə elei         dərhalike biz deyrox entezarati az   olsun 

 خودشو   باما   میادکنه    مقایسه می که درحالی   باشه   کم انتظاراتش  میگیم    ما
 ما میگیم انتظاراتش کم باشه.  که درحالیکنه میاد خودشو با ما مقایسه می( 40

 خالصهنمای کالمی  نقش -3-16

کیردن   گیری و خالصیه  ، نتیجهسخن ةدهند نقش پایان الخرهباو  هرحال بهنمای  نما مانند نقش نقشاین 

زبیان   درو  آیید  گفتار میی  در جایگاه ابتدا و وسط پاره و را دارد مطالب موضوی و جلوگیری از اطناب

 ترکی آذربایجانی معادل ندارد.

31) xolasə   vəze bazar ҫox xarabdi. 

 خالصه  وضع   ازارب   خیلی خرابه  
 وضع بازار خیلی خرابه. خالصه (49

32) xolase payannamə işdəmək   ҫox  ҫətindi. 

 خالصه نامه  کارکردن      پایان  خیلی   سخته 
 نامه کارکردن خیلی سخته. پایان خالصه (46

 قولی بهنمای کالمی  نقش -3-17

قول از کسی در زبان ترکی آذربایجانی و همچنیین   نما برای دگرگفت و توضی  بیشتر و نقل نقشاین 

ر زبان ترکی معادلی ندارد. بیشتر در آید. د گفتار می در ابتدا و وسط پارهو رود  کار میقول بهصورت به به

 شود. بازار استفاده می ۀمکالمات کسب

33) beqoli   sən nəjor alsan mənfəto ҫəkib           usdunə satajaxsan. 

 قولی بهکشی    منفعتتو  بخری  هرطور  تو   فروشی      رو      میمی

 فروشی.میکشی رو  منفعتتو می ،تو هرطور بخری ،قولیبه( 44
34) beqoli    babonda   təhəol  eley 

 قولی  بهل    بابات هم  کنه    تحمّمی
 کنه. ل میبابات هم تحمّ قولی به (43
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 واهللنمای کالمی  نقش -3-18

دادن در پاس تواند برای میو آید  گفتار می نما در آغاز گفتمان و در جایگاه وسط و انتهای پاره نقشاین 

توان می واهللنمای کالمی  کار رود. برای نقش دادن راستگویی به خوردن و نشان یا قسم تقاضا مواقع ردّ

نمای واهلل  نقشزیرا  ؛رود کار می کم بهرا درنظر گرفت که خیلی /allahaandolsun/و  /allahəqi/معادل 

ا  در زبیان ترکیی    دهاستفا ،دلیل برخورد زبانی است و بهتر و کوتاهتر  آسان نسبت به معادل ترکی آن

 آید. نظر می آذربایجانی معمول و رایج شده است و خیلی طبیعی به

35) vallah həzinə lərdn dəraməd oxomur. 

 واهللها       جور در نمیاد   درآمد         باهزینه
 ها جور درنمیاد. درآمد با هزینه واهلل (47

36) doktordan daneşdem ki aqaye doctor vallah qijəlib qalmeşam. 

 با دکتر   آقای  که   حرف زدم        دکتر       واهللام   سردرگم     مونده

 ام. دهسردرگم مون واهللدکتر  با آقای دکتر حرف زدم که( 42

 درواقعنمای کالمی  نقش -3-19

تصیدیق  تیر   تیر و محکیم   گوییم قیوی  آید و کالم و حرفی را که می نما در جایگاه ابتدایی می نقشاین 

 ةکیم میورد اسیتفاد   کند. در ترکی آذربایجانی معادلی ندارد و همچنین بسامد کمتیری دارد و خیلیی   می

 گیرد. ها قرار می دوزبانه

37) dərvaqe ozu     xob    bi     bəhse motaleatid. 

 در واقعمطالعاتی هست   بحث    یک  خب  خود   

 ست. خود  خب یک بحث مطالعاتی ه درواقع( 45
38) yəni  dərvaqə edǧam oldu bahəm. 

 یعنی واقع در     باهم     شد     ادغام

 باهم ادغام شد. درواقعیعنی  (48

 خاطر بهنمای کالمی  . نقش3-21

کار  فارسی به-های ترکی آذربایجانی گیری در مکالمات دوزبانه دادن دلیل و نتیجه نما برای نشان نقشاین 

توانید معیادل   . در زبیان ترکیی آذربایجیانی میی    اسیت گفتیار   در ابتدا و وسط پارهجایگاه آن و رود  می

/onaqora یا qora/  جایگاه مشابه هستند. درواقع این  و در شودمیاستفاده  ندرتولی به ،داشته باشدرا

فارسی بازار بیشتر از معادل ترکی و دانشجویان از معادل  ۀنما از بسامد پایینی برخوردار است. کسب نقش
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 کنند. استفاده می

39) o       keifiyətinə qora   bir    aya  xarab olajax. 

 کیفیتش     اون    خاطر بهمیشه  خراب   ماهه   یک   
 .کیفیتش یک ماهه خراب میشه خاطر بهاون ( 41

40) bexatere bəzi məsaellər balaja mohitdə    ozudə        balaja olub 

 خاطر به تومحیط   کوچک     مسائل   بعضی    خود  هم   شده   کوچک  

 ود  هم کوچک شده.محیط کوچک خ تو بعضی مسائل، خاطر به( 30

 گیتیوان سیاد  میی  آذربایجانی را نماهای کالمی فارسی در مکالمات گویشوران ترکی کاربرد نقشعلل 

بیودن  ، چندنقشیی واهللماننید   نماهای فارسی نسبت به معادل ترکیی آذربایجیانی خیود،    برخی از نقش

و برجسیتگی   کیه  درحیالی  ماننید  آذربایجیانی  ، نبود معادل ترکیخبنماهای کالمی فارسی مانند  نقش

نماهیای کالمیی    نقیش  ،که گفته شد نماهای فارسی در محیط زبان ترکی آذربایجانی دانست. چنان نقش

برجسیته  تا حدّ امکان باید  ،کنند ایفا می ی که در ایجاد انسجام و پیوستگی در گفتماندلیل نقش مهمّ به

نماهای کالمی از زبان دیگر این برجسیتگی   رمزگردانی و استفاده از نقشبا  ها، گفتار دوزبانه باشند. در

 شناختی خود هستند و کلمات کالمی، مخالف محیط زبان نماهای که نقش یعنی هنگامی ؛شود بیشتر می

(. در 6000، جییورودد )نشو ه میبرجسته و باعث جلب توجّ ،استها از زبان دیگری از آنپس  وپیش 

که از زبان فارسی انتخاب شوند برجسته شده و  نماهای کالمی هنگامی های مورد بررسی نیز، نقش داده

 کنند. ترتیب نقش خود را در ایجاد انسجام و پیوستگی در گفتمان بهتر ایفا میبدین

 گیری بحث و نتیجه -4

-های ترکی آذربایجانی که در مکالمات دوزبانهنشان داد  پژوهش حاضر ةشدهای گردآوری دادهبررسی 

، ، واهلل، میثالً ، کالً، واقعاًکه، یعنی، ولی، باالخره، اصالً خب، چون، درحالینماهای فارسی  فارسی نقش

بیا  ند و هرکیدام  شیو  یمی  اسیتفاده  درواقیع و  هرحال، دقیقاً ا، بعد، بهقولی، امّ ه، بهخاطر، البتّ خالصه، به

 ها داده مطالعۀ کنند. های مختلفی را در گفتمان ایفا می نقش ،گفتار در ابتدا، وسط یا انتهای پاره گیریقرار

 ترکی گفتارهای گویشوران  لحا  کاربرد در پارهنماهای کالمی فارسی بهنقش ةآن است که عمدگر بیان

هیای  نماهیا، فقیط در گفتیار دوزبانیه    تعیدادی از ایین نقیش    و داردباالیی کمابیش  بسامد  آذربایجانی،

در چند دهۀ گذشته، معیارهای گوناگونی برای تمایز کند.  فارسی نمود آوایی پیدا می-یربایجانآذ ترکی

 مطرح شده است.  گیری و رمزگردانیقرضبین 
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 کند: گیری با رمزگردانی ارائه می ( معیارهایی را برای تمایز قرض9180) 9رسریدها

شده فقط  که عناصر رمزگردانی درحالی ؛برند کار میزبانی، عناصر قرضی را به ۀتمامی سخنگویان جامع -

 شود. کار برده میها به زبانه وسیلۀ دوبه

که عناصر  درصورتی ،اند میزبان بومی شده نحوی و واجی در زبانِ-عناصر قرضی ازلحا  ساختواژی -

 .اندنشدهن همگون شده در زبان میزبا رمزگردانی

کند که بسامد کاربرد عناصر قرضیی در زبیان پذیرنیده، باالسیت؛     (، اظهار می660: 9180الک ) پا  

او از تلفیق واجی/آواییی   ،این بر افزون  است؛پایین کمابیش  شده، که بسامد عناصر رمزگردانیدرحالی

کنید. سیازگاری و انطبیاق     انی، یاد میگیری واژگانی از رمزگردمعیار دیگری برای تمایز قرض مثابۀ به

ا عدم انطباق واجی بر امّ ؛گیری است عناصر واژگانی با الگوهای واجی زبان دریافت کننده، نشانۀ قرض

( معتقد است کیه معتبرتیرین معییار بیرای     6002 و9114) اسکاتن مایرزپدیدة رمزگردانی داللت دارد. 

گیردد. عناصیر    سامد نسبی و بسیامد کامیل برمیی   گیری به ب تشخیص تفاوت بین رمزگردانی و قرض

. عناصیر  ی دارنید ییا کیامل   بیاال بسیامد   کیه عناصیر قرضیی    درحالی ،شده بسامد کمی دارند رمزگردانی

شده و قرضی در طول پیوستاری قرار دارند که ممکن است با گذشت زمان در یک جامعیۀ   رمزگردانی

در  ایکه کلمه ممکن استبنابراین  ؛رضی تبدیل شوندشده به عناصر ق تدریج عناصر رمزگردانیزبانی به

واسطۀ کاربرد زیاد تدریج با کسب بسامد باال بهشده شروی شود و به عنصر رمزگردانی مثابۀزبان میزبان به

 زبانه به کلمۀ قرضی تبدیل شود. سخنگویان یک

 4یگیری کیانون  رضو ق 6یگیری فرهنگ گیری را به دو نوی قرض ( قرض39: 6006) اسکاتن مایرز 

مفاهیمی داللت دارند کیه در فرهنیگ زبیان پذیرنیده      ند. عناصر قرض فرهنگی بر اشیاء یاکتقسیم می

یا مفاهیمی داللت دارند که زبان پذیرنده نیز واژگیان ییا    ءتازگی دارد، امّا عناصر قرض کانونی بر اشیا

گییری فرهنگیی    نسبت به قیرض نونی گیری کا ترتیب قرضها را در خود دارد؛ بدینعناصر معادل آن

عناصیر   مثابیۀ کند که عناصر فرهنگی نباید به (، پیشنهاد می6006) اسکاتن مایرزجایگاه متفاوتی دارد. 

ها  زیرا آن واژه ؛بار در پیکرة زبان پذیرنده رخ دهندهر چند فقط یک ؛شده درنظر گرفته شوند رمزگردانی

ذهنیی  های قرضی هستند و بخشی از واژگان  خود واژهخودبهدر فرهنگ زبان پذیرنده تازگی دارند و 

 اند.گویشوران آن زبان شده

                                                                                                                                                                             
1. S. K. Sirdhar 

2. Cultural borrowing 

3. Core borrowing 
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 و واقعدر، خاطر به، کهلیدرحا، هرحالبه)کالمی نمای  نقش پنج که شدص ها، مشخّ داده با مطالعۀ دقیق

 ؛دشیو  یافیت میی   فارسیی -هیای ترکیی آذربایجیانی    دوزبانهدر گفتار فقط  یکمکمابیش  با بسامد (بعد

 ،واقعاً، دقیقاً، واهلل، اصالً، کالً، امّا، مثالً، هالبتّ، یعنی، خالصه، ولی، چوننماها )نقش ۀدرصورتی که بقی

 و بیا بسیامد بیاال    ها( زبانه ها و دو زبانه آذربایجانی )یک   تمامی گویشوران ترکیرا  (خب، الخرهاب، ولی

ربسامد فارسی رخ داده است که نماهای پ آوایی نقشبر این، تغییراتی در سط  افزون  کنند؛میاستفاده 

آذربایجانی  ترکی نماهای فارسی با ساخت آوایی  توان آن را معلول فرایندی دانست که به تطبیق نقش می

 منجر شده است:

 æmmaنماهای  شود تا نقشباعث می است آذربایجانی  ترکی صۀ بارز زبان مشخّکه ای  هماهنگی واکه -

ویژه در  آذربایجانی )به ترکی در گفتار گویشوران  vallahو  ammaصورت  به، )واهلل( vællah و ا()امّ

های گرد و پسین صهآذربایجانی به مشخّ ترکی ای در زبان  هماهنگی واکه ها(، ظاهر شود. زبانه گفتار تک

ی سیاختمان واژه را  اشود و همیشه این هجای آغاز کلمه نیست که ازلحا  هماهنگی واکه مربو  می

بیر  خصو  در کلمات قرضی، واکۀ هجای دوم  از کلمات، بهبرخی بلکه در  ؛دهدقرار می رثیأتحت ت

کنید، دلییل چنیین تغیییری کیامالً      های دیگر کلمه را تنظیم میثیرگذار بوده و واکهأل تواکۀ هجای اوّ

و  vallahا( بیه  )امّی  æmmaو ( واهلل) vællah کیه طور  همان(. 90: 9483ص نیست )محمودی، مشخّ

amma .تبدیل شده است 

فراشیته  آذربایجیانی، ا   ترکیی  هجایی( در زبیان   های تکویژه واژههای قرضی )بهواژه ۀهای میان واکه -

 xolase)کیالً(،   Kollæn)چیون(،   chonنماهای  همین دلیل نقشبه ؛(98: 9483شوند )محمودی،  می

گیرد و   با واکیۀ پیشیین،  ) chün ،næcüll ،sææxülصورت آذربایجانی به  ترکی)خالصه( فارسی در 

 شود.)واکۀ پیشین افراشته( تبدیل می bilæxæræالخره( به ا)ب belæxære د ونشو افراشته( تلفظ می

 belæxære، ه()البتّی  ælbætte ماننید  در جایگیاه آخیر،   نماهای کالمیی فارسیی   نقشهای میانه  واکه -

 به واکۀ افتادهآذربایجانی   های ترکیزبانه در گفتار تک )اصالً( slænæ و )خالصه( xolase ،الخره(ا)ب

طیور کیه   همیان  د.شوظ میتلفّ slanæ و ælbættæ،bilæxæræ،sææxülyanïصورت تغییر یافته و به

ی نمیا  نقیش همچنیین   ؛ص نیسیت ی کامالً مشخّاتدلیل چنین تغییر ،( اشاره دارد90: 9483)محمودی، 

ای از بنابراین بخیش عمیده  ؛ شودمی تبدیل yanï به آذربایجانی )یعنی( در ترکی yæni کالمی فارسی

در انطباق کامل با نظام  (واهللو  الخرهاب، کالً، امّا، هالبتّ، یعنی، خالصه، چوننماهای کالمی فارسی ) نقش

شوند. درنتیجه با درنظرگیرفتن معییار   آذربایجانی، در گفتار گویشوران آن زبان نمایان می ترکی آوایی 
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ها یا  زبانه یک وسیلۀبه هاها و کاربرد آنزبانی )فراوانی رخداد واژه زبانی )تلفیق واجی( و معیارهای غیر

 مثابۀ ( بهبعد و درواقع، خاطربه، کهدرحالی، هرحالبهنماهای کالمی )توان گفت که نقشها( می دوزبانه

آذربایجانی ایفیای نقیش     عناصر قرضی در زبان ترکی منزلۀ نماها بهبقیۀ نقش شده و عناصر رمزگردانی

 .کنند می

واژی و  بر تلفیق واجیی از تلفییق سیاخت   افزون  (،9117) 9نچا الک و می پا گرانی مانند پژوهش 

نبودن دلیل قابل تقطیعا بهامّ؛ کنند گیری واژگانی استفاده می نحوی نیز برای تمایز رمزگردانی از قرض

عنصر صرفی و زمان فعل با  ها،نماهای فارسی )عدم دریافت پسوند و پیشوند( و عدم حاکمیت آننقش

نماهیای  شود. نقیش  نظر می  واژی و نحوی در همین ارتبا  صرفبند وابسته، از مباحث تلفیق ساخت

نماهای ست. نقشا د، جایگاهی که فاقد نقش تتانهای محمول )فعل( قرار دارکالمی خارج از موضوی

نمیا قیرار    مهای نقشی بند متمّبنابراین در الیه ؛کالمی، نقش گفتمانی کنش گفتاری گزاره را دربر دارد

از پیش  نماهای کالمی در جایگاهی کند. نقشهای گفتمانی بند را رمزگزاری میصهگرفته است و مشخّ

 رد.گی گروه زمان که جایگاه گروه مبتدا و تأکید است، قرار می

 و و...( کیه ، اگیر ، ونند حروف ربیط ) ، به انواعی از تکواژهای نقشی ما(79و  22: 9189) 6یکامر 

های ترکی وارد اشاره دارد که از قرن سیزدهم میالدی به بعد، به زبان ...(و ولی، اامّ) نماهای کالمی نقش

: 9484گییوی )  احمیدی و  (998: 9475) دی مانند فرزانهر زبان ترکی متعدّهای دستوشده است. کتاب

زبانان در طول برند که ترکنام میعنوان ادات با و...( ،ولی، چون، اامّ) ی کالمی مانندانماه نقش( از 680

(، 9188) 4نبرند. توماسیون و کیافم   کار میاند و هنوز هم به سالیان متمادی از زبان فارسی قرض گرفته

که دهد؛ درحالی در جامعۀ زبانی رخ می دوزبانگی گستردهگیری واژگانی اغلب بدون  معتقدند که قرض

ه، نیاز بازة زمانی قابل توجّ گیری دستوری به دوزبانگی گستردة سه نسل در زبان میزبان و در برای قرض

 هست.

زبیانی تمیایز    ها براساس معیارهیای زبیانی و غییر    ، همچنین تحلیل دادهشواهد تاریخی و مکتوب 

، خالصه، ولی، چون)نماهای کالمی زبان فارسی نقش ةدهد که عمد ی، نشان میگیر رمزگردانی از قرض

آفرینیی   آذربایجانی نقش  واژه در زبان ترکی صورت وام به (دقیقاً، واهلل، اصالً، کالً، امّا، مثالً، هالبتّ، یعنی

عناصیر   مثابۀ بهنیز  (بعد و درواقع، خاطربه، کهدرحالی، هرحالبه)نماها  کنند و تعدادی از این نقش می
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شوند و ممکن است با گذشت فارسی ظاهر می-ربایجانیآذ ترکی های  شده در گفتار دوزبانه رمزگردانی

حاضر، شیاهد عینیی   پژوهش  های های قرضی تبدیل شوند. یافته واسطۀ کاربرد زیاد، به واژه زمان و به

هاست که یگر، درنتیجۀ برخورد و تماس بین آنیابی عناصر از زبانی به زبان د برای تکمیل و تثبیت راه

 فی نمود. گیری معرّقرض-عنوان پیوستار رمزگردانیبا( آن را مطرح کرد و 6002و  9114) اسکاتن مایرز

ترکیی  گویشیوران  نماهای کالمی فارسی در گفتیار   بیان علل استفاده از نقش آمده دردست های به یافته

نماهای کالمی فرانسوی در  نقش ة( دربار6000های پژوهش دروویج ) آذربایجانی این پژوهش با یافته

نماهای فرانسوی  گر این امر بود که نقشی کار وی بیانسویی دارد. نتایج کلّهم زبانان، مکالمات سواحلی

و  دارندبرجستگی بیشتری نسبت به همتای سواحلی خود فرانسوی -های سواحلی در گفتمان دوزبانه

نماهیای کالمیی    کنند. در این پژوهش نیز نقیش  نماهای کالمی بیشتر استفاده می ن نقشگویندگان از ای

در ارتبا  با  های این پژوهش برجستگی بیشتری دارند. یافتهنسبت به معادل ترکی آذربایجانی  ،فارسی

نییز  نوشیتار  در ایین   .دارد مطابقیت ( 6099با پژوهش مسیچلر )  نماهای کالمی های مختلف نقش نقش

د، نرو کار میبه کردنگیری و خالصه برای نتیجه خالصه و هرحال ، باالخره، بهکالًی کالمی هانما شنق

کسب  در خبنمای کالمی  کند، نقش گوینده را بیان میازسوی  ای پذیر  نکته دقیقاًنمای کالمی  نقش

کید أبرای ت واقعاًمی نمای کال شود و نقش مکث استفاده می ةمطلب و پرکنند ۀگویندگان برای ادام ةاجاز

های هلیواک   با یافتهحاضر پژوهش  یها یافتهبر این افزون  ؛کار رفته استو تمرکز روی موضوعی به

او  ؛ستا راستانماهای چندنقشی بر همتای خود با یک نقش نیز همداشتن نقشاولویت بارةدر( 6002)

زمیانی   افتنید و  فیاق میی  ل بیا هیم اتّ  معموطور بهکرواتی -نماهای انگلیسی که نقش نتیجه گرفته است

 .باشندداشته چندین نقش  نمای انگلیسی شوند که نقش جایگزین می

 منابع
 تهران: قطره.. فارسی ترکی و زبان تطبیقی دستور (.9484گیوی، حسن ) احمدی

 ارشد اسیکارشن ۀنام . پایاننماهای کالمی در قرآن مجید بررسی برخی از نقش(. 9481زاده، هدیل )بهبهانی

 .دانشگاه عالمه طباطبایی تهران .شناسی زبان

ادبیات  دکتری ۀنام ها در زبان فارسی معاصر. پایانکارکرد آن نماهای گفتمان و (. نقش9489مقدم، رضا ) ذوقدار

 دانشگاه اصفهان. .فارسی

 های دوزبانه کالماتم در فارسی کالمی نماهای نقش بررسی (.الف 9414) رضایی حکیمه و سادات مریم غیاثیان،

 .935-967 (،9) 7 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه شناخت،زبان .فارسی-ارمنی
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-ارمنی های دوزبانه گفتار به نگاهی با رمزگردانی ةپدید بررسی(. ب 9414) ------------------------

 .960-904(، 60)90 ،شناسی زبان و زبان. نتهرا فارسی

 . تهران: فرزانه.مبانی دستور زبان آذربایجانی(. 9475) فرزانه، محمدعلی

زبانان (. تغییرات تلفظی واژگان فارسی هنگام استفاده در گفتار رسمی زبان نوشتاری ترک9483محمودی، بتول )

 .91-9 ،(6) 9 شناسی،زبان و زبانتبریز. 
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