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Abstract 
The present research is an attempt to study the borrowing hierarchy of Azerbaijani from Persian. 

The data collection was carried out using both library sources and field work. The majority of the 

data is from the speech interaction of Azerbaijani speakers living in the central part of Ardabil. 

The analysis of the data indicates that Azerbaijani speakers, in addition to using their native 

compound sentence patterns use Persian compound sentence patterns in their speech by 

borrowing Persian grammatical morphemes. Although a lot of Persian genitive and possessive 

phrases are used as borrowed phrases in Azerbaijani, these structures have not entered 

Azerbaijani as borrowed patterns. Persian prepositional phrases and Persian comparative 

adjective marker also appear as code-switched elements in bilinguals’ speech but they cannot be 

assumed as borrowed elements considering the borrowing code-switching distinguishing 

criterion. Evaluating research findings according to Stolz and Stolz (1996) suggested hierarchy of 

contact-induced changes and convergence progression shows that Persian subordinate compound 

sentence patterns have become more established in Azerbaijani system but the pattern borrowing 

has not occurred in phrase and word levels of Azerbaijani system yet. 
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 پژوهشیمقالة 

 زبان فارسی از آذربایجانی ترکیزبان گیری مراتب قرضسلسله

 1عبدالحسین حیدری
 .استادیار گروه زبان و ادبیات، دانشگاه فرهنگیان -1

 3/1/1931پذیرش:   93/9/1931 دریافت:

 چکیده
ای و شتیۀة کتاباانته  بته هتا  داده .است   کردهمطالعه را  از زبان فارسی آذربایجانی ترکیگیری زبان قرض مراتبسلسله حاضرپژوهش 

تشتیی   رکزی استتان اردبیت    مناطق م آذربایجانی ترکی گۀیشۀران تعامالت زبانی ها رامیدانی گردآوری شده اس . باش عمدة داده

گیتری  بتا قترض  ب زبتان وتۀد،   الگۀهای جمالت مرک ت بر افزون  ترکی آذربایجانیگۀیشۀران  که دهدمیها نشان داده تحلی . دهدمی

هتای اضتافه و   گتروه  همچنین ؛کنندوۀد استفاده می فتارهایگدر پارهنیز  زبان فارسیب جمالت مرک ی هاژهای دستۀری از الگۀتیۀا

فارستی   ا هنتۀز ستاو  اضتافه و ملیتی    ام ت  رونتد، میکار به آذربایجانی ترکیهای قرضی در صۀرت ترکیببهملیی فارسی فراوانی 

 عناصتر  مثابت  بته نیتز   فارستی زبان تر  –و پسۀند اضافه  های حرفروهگ .وارد نشده اس  آذربایجانی ترکیالگۀ به  وامصۀرت یک  به

 عناصتر را  هتا آنتتۀان  نمی ،گیری از رمزگردانیبه معیار تمایز قرض تۀج هبا کنند و آفرینی میها نقششده در گفتار دوزبانه رمزگردانی

استتۀلز  و پیشرف  همگرایتی  مراتب تغییرات حاص  از تماس زبانی در چارچۀب سلسلهپژوهش ارزیابی نتایج  .نظر گرف قرضی در

 ،است   تثبی  شتده آذربایجانی  ترکی درزبان فارسی   پایب ناهمالگۀی پیۀند بندهای جمالت مرک هد که دنشان می (1332) استۀلزو 

   اس . نیافته فاقات ها و واژهها آذربایجانی، ازجمله ساو  گروه سطۀح دیگر ساو  زبان ترکی در هنۀزگیری الگۀیی ا وامام 

 .، رمزگردانیماس زبانیتآذربایجانی،  فارسی، ترکیگیری، قرض مراتبسلسله :هاواژهکلید
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 مهمقدّ -1

ناپتییر  ای اجتنتاب پدیتده هتا  ارتباطات نام گرفته اس ، تماس یا بروۀرد زبان در جهان کنۀنی که دهیدة

گیتری،  قترض همچتۀن  هتایی  پدیتده تۀان بته  دارد که میتماس زبانی پیامدهای ماتلفی . آیدشمار میبه

تترین و  عناصتر زبتانی میتان دو جامعت  زبتانی، طبیعتی      تبتاد   . اشاره کترد ... و زبانی تداو ، رمزگردانی

شناستان،  زبتان بیشتتر  . شناوته شده است  گیری قرض عنۀانباکه  س ا هاآنترین حال  بروۀرد  متداو 

هتای  ها یا گۀیشاند که طی آن عناصری از یک زبان یا گۀیش به زبانگیری زبانی را روندی دانستهقرض

ترین باش هر زبان هستند و آزادانته  ثباتمعمۀ  واژگان بیطۀر به (.1915 شۀد )مدرسی،دیگر وارد می

گیتری  وام ،بته زبتان دیگتر    یها یا اصطالحات زبانورود واژه یابند.تۀانند از زبانی به زبان دیگر انتقا  می

فرهنت    براستاس ( 31: 2313) 2گفتت  کریستتا   بته  (.23: 2313، 1واژگانی نامیده شتده است  )دورکتین   

   زبان دیگر وام گرفته اس . (993)از  ، طۀ  هزار سا  تحۀ  آکسفۀرد، زبان انگلیسی در

است . تمرکتز مطالعتات درزمتانی روی      شدهزمانی مطالعه دو منظر درزمانی و هم گیری از هرقرض 

زمتانی نیتز، بته    هتا بتۀده است . مطالعتات حتۀزة هتم      بندی وۀیشتاوندی زبتان  تغییرات تاریای و طبقه

داشتته   تۀج ته  هتا آننحتۀی   واژی وهای ماتلف آوایتی، ستاو   ها و بررسی جنبهواژهبندی وام فهرس 

لین عناصری هستند کته در بروتۀرد و اصتطیا     ها او واژه( 1311) 9کافمنتۀماسۀن و دیدگاه  ازاس . 

ستۀی ستانگۀیان زبتان مبتد       فشتار فرهنگتی از   چته چنتان  .ندیابگیرنده، انتقا  میها به زبان قرضزبان

دنبتا  آن  بته شتۀد و  گیرنده منجتر متی  قرض  به دوزبانگی گسترده در جامع ،ت و شدید باشدمد طۀالنی

تتری داشتته   ساو  درونی قۀی هرچه نظام زبانی. بیفتدفاق ات  ی دستۀری و واجیگیرممین اس  قرض

 گیری ستاوتی در آن زبتان منجتر شتۀد    میزان شدیدتر باشد تا به قرض همانبهباید بروۀرد زبانی  ،باشد

   .(91: 2313، 3)ترفرزدالر

های تتا، ستاو  جملت  زبتان    نقشگی کنندواطر دریاف ها به( اسم233: 2332) 9میرزاسیاتن باوربه 

شتۀند.  هتای دیگتر انتقتا  داده متی    تر به زبان یا زبان، راح درنتیجهزنند و هم نمیبهپییرا را  گیرنده/وام

هتای  اضتافه بتر مقۀلته    ها و حروفزیرا فع ؛ محدود اس  اضافه فها و حروفع گیری قرض ،درمقاب 

گیری نامتۀازن عناصر ماتلف زبتانی مۀجتب   قرض دهند.می 2ها حال دیگر جمله حاکم هستند و به آن
                                                                                                                                                          
1. Ph. Durkin 
2. D. Crystal 
3. S. Thomason & T. Kaufman 
4. J. Treffers-Daller 
5. C. Myers-Scotton 
6. case 
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ستم  و ستۀی کشتف    گیری بههای مرتبط با قرضشد در اواور ده  هفتاد و اوای  ده  هشتاد، پژوهش

تتا بته   کۀشتیدند  هتا  طتۀ  ایتن ستا     درگتران  پتژوهش  بتد. گیری ستۀق یا های فرایند قرضمحدودی 

ی از مراتبت  سلستله بنتدی یتا   و طبقته دست  یابنتد    یگیتری زبتان  شتمۀ  در قترض  های جهانمحدودی 

در باتش بعتدی    گیتری مراتتب قترض   مبتانی نظتری سلسته    .ه دهندئگیری واژگانی یا ساوتی ارا قرض

 وۀاهد شد. بررسی ،پژوهش حاضر

شتمار  بته هتا  زبان تماس یا بروۀرددر  یۀام  بسیار مهم عاز جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی نزدییی  

از ییتدیگر نقتش   آذربایجتانی   هتای فارستی و ترکتی   زبانثیرپییری أدر ت ،این دو عام شک بی آیند.می

از این زبان بته   دلی  جایگاه اجتماعی، فرهنگی و ادبی زبان فارسی، عناصر زبانی فراوانی به .اساسی دارند

آذربایجتانی نیتز از ایتن قاعتده مستتثنا       زبان ترکی .های دیگر کشۀرمان انتقا  یافته اس ها و گۀیشزبان

دبیرمقتدم   ویژه در حۀزة واژگان، بسیار گسترده است . از زبان فارسی به این زبانگیری سهم وام نیس  و

هتای وتۀد را بته    همچنتان ویژگتی   1الیت  زبترین   مثاب بهزبان فارسی که اس  بر این باور ( 132: 1932)

گیری به همگرایتی ستاوتاری بیشتتر ایتن     کند و قرضمنتق  می 2الی  زیرین منزل های دیگر ایران به زبان

 ها با زبان فارسی وۀاهد انجامید.  زبان

صتۀرت پییرفتته است .    از زبتان فارستی    آذربایجانی ترکیگیری زمین  وام در دیمتعد  هایپژوهش 

و تغییترات   کترده ص مشتا  بایجتانی را  های قرضی از زبان فارسی در ترکتی آذر انۀاع واژه( 1953یاری )

( 1339) عبتدالملیی کهتن و  های نغزگتۀی یافته اس . دهکربررسی را  هاآنو معنایی  واژیساو  ،آوایی

ترکتی  هتای آوایتی، معنتایی و دستتۀری دو زبتان فارستی و       دلیت  تفتاوت  بته آن است  کته   دهندة  نشان

 کارهتای در  غیتر  ، راهآذربایجتانی  ترکتی کارهای انطباق افعا  قرضی برای زبتان  ، بهترین راهآذربایجانی

ترکتی  ( به کاربرد نشان  شرطی فارسی )اگر( در زبتان  1939محمۀدی )گیری معنایی اس . مستقیم و وام

( معتقتد  1332) 9لتی یابتد.  دنبا  آن، ترتیب عناصر جمله نیز تغییر متی بهاشاره کرده اس  که  آذربایجانی

بنتد   آذربایجتانی  ترکتی کلمه بیشتر نباشد(، گۀیشتۀران  چهار  بند مۀصۀلی کۀتاه باشد )اززمانی که  اس 

بته   هتا آنباشتد،   تتر طتۀالنی بند مۀصتۀلی   چهچنان .کنندای زبان وۀد را انتااب میهستهمۀصۀلی پیش

   آورند.زبان فارسی روی میاز ای هستهکاربرد بند مۀصۀلی پس

نماهتای کالمتی زبتان    از نقتش  آذربایجتانی  ترکیگۀیشۀران دهد که ( نشان می1932مطالع  اوتری ) 

                                                                                                                                                          
1. superstratum 
2. substratum 
3. S. N. Lee 
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جتای  نماهای کالمی فارسی بته استفاده از نقشدالی   ،ایشانباور به. کنندفارسی در گفتار وۀد استفاده می

نتتایج مطالعت    ست .  ا هاآنبۀدن  بۀدن، ساده و برجسته ، مۀاردی چۀن چندنقشیآذربایجانی ترکیمعاد  

 ترکتی واژه در زبتان   صتۀرت وام زبان فارسی به حروف ربط ةگر آن اس  که عمد( بیان1935حیدری )

 ترکتی شتۀد کته گۀیشتۀران    ربط فارسی مۀجب می گیری حروفکنند. قرضآفرینی مینقش آذربایجانی

   .کننداستفاده نیز پایه، از الگۀهای نحۀی زبان فارسی ب ناهمبرای پیۀند بندهای جمالت مرک  آذربایجانی

هتای فارستی در   واژهواماز ها اشتاره شتد،   ها و نتایج تعدادی از آنپیشین که به یافتههای پژوهشدر  

است .   شتده  هئت هتای ماتلفتی ارا  تحلی  ،آذربایجانی ترکیزبان  ساو بر ها آنتأثیر  و آذربایجانی ترکی

 تۀج ته  آذربایجتانی  ترکتی زبتان  در  بندی عناصر یا الگۀهای قرضیها و طبقهبه محدودی  که صۀرتیدر

مۀجتب شتده    آذربایجانی ترکیهای فارسی و تماس زبان تۀج هت قاب  ت و شد مد  چندانی نشده اس .

 ترکتی بته  نیتز   ربتط(  )مانند حروففارسی  تیۀاژهای دستۀری ،ستدهای زبانی در جریان داد واس  که 

هتای نحتۀی   ای در آرایتش ستازه  کننتده  گیری عناصر دستۀری که نقش تعیینواموارد شۀد.  آذربایجانی

پیامتدها و  تا  تالش شده اس پژوهش حاضر در شۀد. گیری الگۀیی در زبان پییرا منجر میدارند، به وام

از  یمراتبت سلستله نهایت    مطالعه شتۀد و در  آذربایجانی ترکیگیری عناصر دستۀری فارسی در وامنتایج 

 ه شۀد.ئارا آذربایجانی ترکیزبان در گیری ساوتی قرض

 گیریمراتب قرضمبانی نظری سلسله -2

گیتری  قترض لیت   او هتای  بررسیترین اهداف از مهم ،گیریها و بررسی نتایج قرضواژهبندی وامفهرس 

گیتری واژگتانی را   قرن بیستم بۀد که ترتیب طبیعتی وام گران پژوهشلین ( از او 1393) 1هاگنزبانی بۀد. 

 صۀرت زیر ترسیم کرد:  به

   .صۀت < اضافهحرف  <قید  <صف   <فع   <اسم 

 گیتری قترض  مراتبسلسله( با تحلی  عناصر قرضی زبان اسپانیایی در زبان چیۀوا، 1311) 2میۀسین 

 حترف  <نمتا  کمتی   <پایه هم حرف ربط < اضافهحرف  < فع  < صف  < اسم زبانی را گسترش داد:

   ربط وابسته. حرف < بس واژه <ضمیر  <تعریف 

( به نتایج مشابه دس  یافتند و ازنظتر  1311)و دیگران  9پال پاهمچۀن دیگری های پژوهشدرادامه  

بسته )حروف اضتافه، حتروف     فع ( نسب  به عناصر طبقو  ، صف باز زبان )اسم  ها نیز، عناصر طبقآن
                                                                                                                                                          
1. E. Haugen 

2. P. Muysken 

3. S. Poplack 
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 شۀند.  تر قرض گرفته میربط و ضمیرها( آسان

گیتری واژگتانی   گیتری الگتۀیی یتا ستاوتی در مقایسته بتا وام      ( معتقد اس  کته وام 2333) 1ماتراس 

هرحتا   بته رستد.  نظتر متی  بته  تتر مشتی  گیری ساوتی وام مراتبسلسلهبنابراین تعیین  تر اس ؛ثبات بی

؛ 1332 ،3استتۀلز استتۀلز   ؛1339، 9؛ رومتاین 1333،  2؛ ستالمۀنز 1311، کتافمن )تۀماسۀن و گران پژوهش

تۀماستۀن و   ازنظتر انتد.  گیری ساوتی پیشتنهاد داده وام ازهای ماتلفی بندیطبقه و... (2332 ،9والدآیاین

 گیتری واژگتانی از  آن اس  کته قترض  گر بیانگیری ساوتاری در یک زبان، ( وجۀد قرض1331کافمن )

 مراتتب سلستله در متد   گیتری  تترین ستطق قترض   پتایین بنابراین  ؛فاق افتاده اس در همان زبان ات  پیش

گیتری ستاوتاری و   که قترض  ( به واژگان اوتصاص دارد، درحالی1331گیری تۀماسۀن و کافمن )قرض

 .  دهدرخ میدر سطۀح باالتر تنها نحۀی، 

کتالم متمرکتز    سطۀح کاربردشتناوتی و تحلیت    راستای گیری را در( مطالعات قرض1333سالمۀنز ) 

ه، وۀب و...( اشاره کرد که ساو  گفتمان را در زبان پتییرا  نماهایی )مانند البت گیری نقشکرد و به قرض

ی چیتدمان  های نحتۀی ماننتد جملته، بنتد و حت ت     ساو ( نشان داد که 2332والد )دهند. آیاینتغییر می

پییر هستتند. براستاس   های گروهی تح  فشارهای شدید و فزایندة زبان غالب، آسیبها در ساو  واژه

( تغییرات حاص  از تماس زبانی در نظام زبان پییرا و پیشرف  همگرایتی  1332) استۀلزدیدگاه استۀلز و 

شتۀد و سترانجام در ستطق ستاو      نماهای کالمی متن شروع میآن با زبان غالب، از سطق کالم و نقش

 کلمه.   <گروه  <بند )پیۀند بندها(  <کالم  :یابدکلمات پایان می

عناصتر گفتمتانی    ،(1332) استتۀلز و استتۀلز  همگرایی  گیری و پیشرف قرض مراتبسلسلهدر مد   

( که به پیۀستتگی و  و... ولی، اصالً، وۀب، هالبت نماهای کالمی )گیری هستند. نقشآغاز پدیدة قرض  نقط

. یابنتد  متی آسانی از زبانی به زبان دیگتر راه  بهلین عناصری هستند که کنند، او انسجام در گفتمان کمک می

پایه در فرایند همگرایی زبان پییرا با زبان غالتب، دومتین ستطحی    پایه و ناهمب همساو  جمالت مرک 

ایفتا  ب، نقتش  رابط بین بندهای جمالت مرک ت  مثاب بهحروف ربط که گیرد. اس  که مۀرد هدف قرار می

بته   هتا آنیتابی  ای بر دیگر عناصر درون این بنتدها ندارنتد؛ بنتابراین راه   کننده ، تأثیر نحۀی تعیینکنندمی

تتر انجتام   ، راحت  اضتافه(  )حتروف  گیرنده نسب  به ستایر تیۀاژهتای دستتۀری   گفتارهای زبان وام پاره
                                                                                                                                                          
1. Y. Matras 

2. J. Salmons 

3. S. Romaine 

4. C. Stolz & T. Stolz 

5. A. Y. Aikhenvald 
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ت یابد و فشار فرهنگی زبان غالب با گیشت  زمتان زیتادتر شتۀد؛     ها شد چه بروۀرد زبانچنانشۀد.  می

ی ستاو   کنتد و حت ت  همتۀارتر متی  هتا  ها در سطق گروهفرایند همگرایی راه وۀد را برای بازآرایی سازه

 گیرد.  ها را نیز دربر میدرونی واژه

تقابت  بتا    دقیق درطۀر بهگیری ساوتی پیشنهاد داده اس ، ( برای وام1339ی که روماین )مراتبسلسله 

ونتدهای   <واژه )ونتدهای اشتتقاقی   ستاو   <( قترار دارد: واژگتان   1332) استتۀلز و استتۀلز  همگرایی 

(، بته  1339مراتتب پیشتنهادی رومتاین )   ییتد سلستله  أ( در ت1339) 1کتۀرواالن -ستیلۀا  .نحۀ <تصریفی( 

چته  کند. او معتقد اس  چنتان سازی در زبان نگاه میمنظر اص  اقتصاد زبانی یا ساده همگرایی ساوتی از

رسد، در همگرایی ساوتی نیتز  پایان میبهشۀد و در سطق نحۀ واژه شروع میسازی از سطق ساو ساده

( نیز شۀاهدی را از پدیتدة بروتۀرد زبتانی در نقتا      2333ماتراس ) ،هرحا بهافتد. فاق میهمین روند ات 

 استتۀلز گیتری و پیشترف  همگرایتی استتۀلز و     قترض  مراتتب سلستله کند که با ه میئماتلف جهان، ارا

 ( مطابق  دارد.  1332)

واژی داش  که الگۀ یتا الگۀهتای ستاو    تۀان سراغ ( کمتر جایی را می233: 2333گفت  ماتراس )به 

الگتۀ یتا الگۀهتای     ،کته آن دو زبتان   ثیر گیاشته باشد، درصتۀرتی أواژة زبان پییرا تزبان غالب بر ساو 

بالیتانی   ( تماس زبان ترکی239: 2333ب نداشته باشند. ماتراس )مشترکی در پیۀند بندهای جمالت مرک 

شترق ترکیته و شتما     زبان یۀنانی بیزانسی و زبان آرامی )در جنتۀب های اروپایی، زبان رومانی با با زبان

 استتۀلز استتۀلز و   پیشتنهادی گیتری  قترض  مراتتب سلسلهبرای  های بارززبان کرمانجی را نمۀنهعراق( با 

بالیانی الگۀی پیۀند بندهای اصتلی و وابستت  جمتالت     اس . هرچند زبان ترکی کرده( تۀصیف 1332)

وتۀد را حفت    صاقی لاواژة پیۀندی و ا این زبان هنۀز ساو اروپایی را پییرفته اس ؛ ام های ب زبانمرک 

ا ستاو   ای را از دس  نتداده، ام ت  اضافهبالیانی هنۀز جایگاه فع  پایانی و ویژگی پس اس . ترکی کرده

پیۀنتد بنتدها در   هم وۀرده است . راهبردهتای   بههای اروپایی اضافه و ملیی این زبان در بروۀرد با زبان

کند. تماس زبتانی  های غالب پیروی میهای رومانی و آرامی از الگۀ یا الگۀهای زبانب زبانجمالت مرک 

رومتانی و آرامتی   هتای ملیتی و اضتافی دو زبتان     های گروهو ترتیب سازهنحۀی تغییراتی را در آرایش 

   ثیر نگیاشته اس .أت هاآنواژی نظام ساو بر که  صۀرتی وجۀد آورده اس ، در به

 روش پژوهش -3

وری شتده  و میتدانی گتردآ  ای شتیۀة کتاباانته  بته ها داده .تحلیلی اس  - از نۀع تۀصیفینۀشتار پیش رو 
                                                                                                                                                          
1. C. Silva-Corvalan 
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 و... (1332؛ لتی،  1995؛ فرزانته،  1919گیۀی،  )احمدی آذربایجانی ترکیهای دستۀر زبان کتاب. به اس 

کهن و عبتدالملیی،  ؛ نغزگۀی1939فر، ؛ نبی1953)یاری، از فارسی  آذربایجانی ترکیگیری منابع قرضو 

پایته و ترکیتب   ب نتاهم هتای مرک ت  ب، جملهساو  سببی مرک همچۀن هایی داده .مراجعه شد و...( 1939

ستی  بر این، تعتامالت زبتانی   افزون  ؛بندی شدمیان مطالب ماتلف، استارا  و دسته ها( ازها )گروهواژه

شتهر و  منتاطق مرکتزی استتان اردبیت  )اردبیت ، مشتگین       آذربایجانی ترکینفر )مرد و زن( از گۀیشۀران 

نفتر از  ده  ستاع (.  پتانزده  آوری شتده است  )حتدود   بترداری جمتع  ضتبط و یادداشت   راه  حۀمه(، از

بته  ستان گفتتن   گروه، غیر از زبان بۀمی، تۀانتایی    و بقی ( بۀدندآذربایجانی ترکیزبانه )تک ،گۀیشۀران

 ةنفتر  دهشتدند. گتروه   هتا دو گتروه را شتام  متی    وتۀد دوزبانته   .زبان فارسی را نیز داشتتند )دوزبانته(  

و گتروه دیگتر کته از     اشتغا  داشتندکارهای آمۀزشی، فرهنگی و اداری  بهکرده یا دانشگاهی که  تحصی 

تفییتک در  بته شتده  های گتردآوری فراوانی کاربرد دادهروۀردار بۀدند، شغ  آزاد داشتند. سۀاد عمۀمی ب

بته   تۀج ته شده بتا   بندیهای طبقهدادهنمایش داده شده اس . گیری( )باش نتیجه (2)و  (1) هایجدو 

   .شدندتحلی   یزبان و همگراییگیری قرض مراتبسلسلهتغییرات ساوتی و در چارچۀب 

 جانییباآذر ناشی از تأثیر زبان فارسی بر زبان ترکی ساختیرات تغیی -4

تۀاند بتر ابعتاد دیگتر    می یبایجانآذر ترکی گۀیشۀراندر واژگان ذهنی های زبان فارسی تراکم باالی واژه

 نحتۀ کتالم و  ازجملته حتۀزة    ،های زبانیحۀزه در سایر یا تغییر گیریتأثیر بگیارد و به وامنیز  هاآنزبان 

   منجر شۀد.

 گفتمانکالم یا در سطح  تغییرات ساختی -4-1

دیتده   (1332) استتۀلز و استتۀلز  گیتری و پیشترف  همگرایتی    قرض مراتبسلسلهکه در مد   طۀرهمان

نماهتای  . نقتش افتتد فاق مینماهای کالمی به زبان دیگر ات با انتقا  نقشگیری قرضشروع روند  ،شۀد می

هتای  صتف ( و واژه و هتای محتتۀایی )استم    فاص  بتین واژه  ، حد (و... ولی، اصالً، وۀب، هالبت کالمی )

از زبتانی بته    هاآنیابی راه سادگیبه( قرار دارند و این ویژگی زبانی، ربط حرفو  اضافهحرف دستۀری )

بتا   ،ف آن است  نمای کالمی معر رابط  بین باشی که نقش ،کالمی نماهاینقش .کندزبان دیگر کمک می

نماهتای کالمتی   نقش کنند.به پیۀستگی و انسجام در گفتمان کمک می و دندهگفتار بعدی را نشان میهپار

 تۀج ته  ،نمتا یعنی شنۀنده با بیان نقتش  ؛رودکار میبهشنۀنده و درگیری او در گفتار  تۀج هدادن برای نشان

کننتدة گفتمتان،    های ماتلفی مانند شتروع نقش نماهای کالمینقش(. 2313، 1دهد )متیوۀد را نشان می
                                                                                                                                                          
1. M. Matei 
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 تۀج ته گترفتن، جلتب    ییتد أدادن پتییرش و در  مۀضتۀع، ت  شتان گفتمتان، ن  دهندة میث، ادامه پرکنندة

زیتادی  نماهای کالمی فارستی  نقشرا در یک گفتمان برعهده دارند.  و...کیدکردن بر مۀضۀع أمااطب، ت

ترکتی  بته زبتان   هتا یافت  شتد کته     میان داده در( اًکل و  ولی ،یعنی ،اام  ،باالوره ،واقعاً ،یحت  ،هالبت  ،اصالً)

و  آذربایجتانی  ترکتی هتای  زبانته )تتک  آذربایجتانی  ترکتی گۀیشتۀران   مت  هوارد شده اس .  آذربایجانی

( 935)با فراوانتی   نماهای کالمی فارسینقشاز حاضر، پژوهش فارسی(  - آذربایجانی ترکیهای  دوزبانه

   مثا :، برای اندگفتارهای وۀد استفاده کردهدر پاره

1) a. aslan   o   lɒzim    dayi    bïrɒ    ɟala.  

  اصالً        او   الزم           نیس      نجاای      بیاید
b. o lɒzim dayi aslan bïrɒ ɟala.  
c. o lɒzim dayi bïrɒ ɟala aslan.. 

 ( اصالً الزم نیس  او اینجا بیاید1

دهندة تأکید بتر مۀضتۀع بحتث     احساسی دارد و نشان، نقش عاطفی و (1)در جمل   اصالًنمای نقش 

کته   طۀریبه؛ شۀندنماهای کالمی عناصر اوتیاری هستند و در ساو  نحۀی جمله وارد نمیاس . نقش

ایتن  ای وارد کننتد، از جملته حتیف کترد.     که به ساو  نحۀی جمله ودشته  را بدون آن هاآنتۀان می

ها ایجاد انستجام در  کنند؛ تنها نقش آنگفتار اضافه نمیمعنایی نیز، چیزی به محتۀای پاره ازنظرنماها نقش

 گفتمان اس .

 ب(های مرکّدر سطح جمله )جمله تغییرات ساختی -4-2

 وارد شتده  آذربایجتانی  ترکتی نیز به زبتان  زیادی ربط فارسی  حروفنماهای زبان فارسی، بر نقشافزون 

زاره را بته ییتدیگر ربتط    کته دو گت   نحتۀی هستتند  های هقۀلربط م حروف( 1333) 1فریزر ازنظر اس .

که به پیۀستتگی و انستجام در    شناوتی هستند اربردکهای هنماهای کالمی مقۀلنقش که درحالی دهند، می

( و و... اام ت ، وپایته ) دو نتۀع حتروف ربتط هتم     هتر ، گۀیشۀران ترکی آذربایجانیکنند. گفتمان کمک می

 فارستی بتر    وابستت  حروف ربطکه تأثیرگیاری  برندکار میبه را ( زبان فارسیو... که، چۀن، اگر) وابسته

ربتط   از حروف آن دس به  (1311) 2کامری .(129: 1935)حیدری،  بارزتر اس  آذربایجانی ترکینحۀ 

یتا   .است  یافتته   انتقتا  هتای ترکتی   بعتد، بته زبتان   بهزبان فارسی اشاره دارد که از قرن سیزدهم میالدی 

ربتط   از حتروف  (111: 1995فرزانته ) و  (391: 1353) 9دی آنتدرهی  های دستۀر زبان ترکی متعد  کتاب

                                                                                                                                                          
1. B. Fraser 

2. B. Comrie 

3. R. Underhill 
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ان درطتۀ  ستالیان   زبانت تتر  برند که ( نام میو... هرچند، زمانی کهکه،  چۀن، چۀن، که، اام ، یا، وزیادی )

دو نتۀع حتروف ربتط     حتا ، هتر  هربهبرند. کار میبهاند و هنۀز هم متمادی از زبان فارسی قرض گرفته

ا ام ت  ؛شتۀند کار گرفتته متی  های ترکی، به( فارسی در زبانو... که، چۀن، اگر( و وابسته )و... اام ، و) پایه هم

، ایپایته ب نتاهم جمالت مرک ترکیب بندهای در از زبان فارسی آذربایجانی  نحۀ ترکی پییریتأثیردلی  به

 شتۀد بررستی متی   آذربایجتانی  ترکتی وابست  فارستی در گفتتار گۀیشتۀران     ربطحروف کاربرد  درادامه

 ترکتی شتده براستاس الگۀهتای زبتان فارستی و      ب گتردآوری فراوانی جمالت مرک  (.13تا  2 جمالت)

 شده اس .داده ، نشان (1)در جدو   آذربایجانی

. بنتد اصتلی بتدون    شتۀد متی از یک بند اصلی و یک بند وابسته تشتیی    ایپایهب ناهمجمالت مرک  

شتۀد.  ربط وابست  آشیار یا پنهان در جایگاه آغازی دیتده متی   ربط و بند وابسته با ییی از حروف حرف

 ،یینالتد  ةمشتیۀ ) شۀندتقسیم می)با بند متممی، وصفی و قیدی( ای به سه دسته پایهجمالت مرکب ناهم

ربتتط زبتتان فارستتی  بنتتدی حتتروفتقستتیم ارچۀبهتتا، در چتتهتتایی از دادهائتت  نمۀنتتهار(. 292: 1933

ربتط فارستی    ، حروفآذربایجانی ترکیگیرد؛ زیرا گۀیشۀران ( انجام می292-222: 1933ینی )الد ةمشیۀ

 برند.کار میب بهویژه بندهای جمالت مرک ها، بهزبانان برای پیۀند سازه را مانند فارسی

   مای با بند متمّپایهب ناهمجملة مرکّ -4-2-1

پتس  کاربرد آن  درنتیجه اس .م فع  ، بند وابسته، بند متم (2)ای مانند جمل  پایههای مرکب ناهمدر جمله

صت   م، مشا م ممین اس  پنهان باشتد. بنتد متتم    در آغاز بند متم  که  حرف ربطاجباری اس  و  ،از فع 

 و...)دانستتن(   bilmax)وۀاستن(،  istamax )گفتن(، demaxی از افعا  واژگانی مانند نحۀی دست  واص 

 بیانی یا ادارکی دالل  دارند.   ،اس  که به مفاهیم دستۀری
2) gїz-lɒr   bil-ir-di  (ki)    xɒnїm   müallim   ɟeʝ   ɟal-aʝax. 

         دوترها     دانستندمی   (که)  وانم          ممعل           دیر    آمد وۀاهد      

 . م دیر وۀاهد آمدوانم معل دانستند )که( می دوترها (2

 بنتد  مثابت  بته  متی متم  بنتد  زبتان،  ایتن  در است ؛  انشتعابی چت   نۀع از آذربایجانی ترکی میمتم  بند 

 فارستی،  کته   ربط حرف گیریوام اام  ؛(9 مثا ) گیردمی قرار مستق  بند ازپیش   معمۀطۀر به ،ای وابسته

 در را( فارستی  زبتان  الگتۀی ) انشتعابی راس  میمتم  بند آذربایجانی ترکی گۀیشۀران تا اس  شده باعث

 (.2 مثا ) برند کاربه وۀد زبان
3) xɒnїm  müallim -in    ɟeʝ    ɟal-ma-yïn      gїz-lɒr       bil-ir-di-lar. 

                        وانم        ممعل  -ملیی       دیر     آمدن-ملیی         دوترها         دانستندمی
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 م دیر وۀاهد آمد.دانستند )که( وانم معل دوترها می( 9

 ای با بند موصولی  پایهب ناهمجملة مرکّ -4-2-2

 بتا اوتیتاری است (    یشتۀد و بنتد  در این نۀع جمالت، بند وابست  مۀصۀلی )که بند وصفی نیز گفته می

 رود.کار میگروه اسمی )اسم( به دنبا  هست به که ربط حرف
4) ɒgɒʝ-lɒr  kï    ɟeʝ  ɟülla-di-lar    soyux   vїr-mɒ-dï. 

دروتان     که    شیۀفه دادند   دیر      سرما       نزد        

 .دروتانی که دیر شیۀفه دادند سرمازده نشدند (3

آیند، بنتابراین بنتد مۀصتۀلی    گروه نحۀی می ست اغلب پیش از ه آذربایجانی ترکیعناصر وابسته در  

 (.9آید )مثا  پیش از هست  اسمی می ،یک بند وابسته مثاب به آذربایجانی ترکی
5) ɟeʝ    ɟülli-yan   ɒgɒʝ-lɒr-ї   soyux  vїr-mɒ-dï. 

دیر   شیۀفه داده   دروتان          سرما    نزد                      

  ند.نشدسرمازده  دادنددروتانی که دیر شیۀفه  (9

ا (، ام ت آذربایجتانی  ترکتی از هست  اسمی قرار گرفته است  )الگتۀی   پیش ، بند مۀصۀلی (9) جمل در  

مۀجتب شتده است  بنتد      فارستی  کته  ربط گیری حرف، وامشۀدمی(، مشاهده 3طۀر که در مثا  )نهما

 کار گرفته شۀد.بهپس از هست  اسمی )الگۀی زبان فارسی(  آذربایجانی ترکیمۀصۀلی در 

 ای با بند قیدی  پایهب ناهمجملة مرکّ -4-2-3

حتروف  ؛ بند قیدی الزاماً با ییی از د، بند وابسته رابط  دستۀری قید را دار(5)و  (2)ب های مرک در جمله

 اینیته  مگتر ، که درحالی، هرچند، که چۀن، چۀن، اگر، که زمانیند از: ارود که عبارتکار میبهقیدی  ربط

، تقابت  ، هتدف ، شتر  ، زمتان ،  عل حاضر در آن به ییی از مفاهیم  حرف ربطو... . بند قیدی برحسب 

 کند.  اشاره می و... استثنا
6) o    zaman kï   san-i  bїr-dɒ       ɟor-dim söyün-dim. 

آن   زمان      که   تۀ -را    اینجا -در  دیدم           وۀشحا  شدم      

 .اینجا دیدم وۀشحا  شدمزمانی که تۀ را  (2
7) aɟar  pїl-ї            vɒr-dï  ba niya   san-a   ver-mir. 

اگر     پۀ -مالیی     دارد       پس  چرا    تۀ-دهد     بهنمی       

   .دهدبه تۀ نمی چرا پس دارد پۀ  اگر (5

هنت   آبتا  هتای ربطتی و   مۀارد بدون نشتانه بیشتر در  آذربایجانی ترکیب ترکیب بندهای جمل  مرک  

هتای مرکتب   پیۀند بندهای وابست  قیدی و بندهای مستق  در جملته  گیرد.میث انجام میبا یا شۀد میادا
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، بته فعت  بنتد    و...)اگر(،  sɒ-که(،  )هنگامی da-های ربطی ، هم با الحاق نشانهآذربایجانی ترکیپای  ناهم

وتاطر( و...،  )بته  ɟorɒکه(،  این )برای deyinقیدی  حروف ربط(، و هم با افزودن 3و  1های وابسته )مثا 

 پییر اس .(، امیان13تیۀاژ مستق  پس از بند وابسته )مثا   مثاب به
8) san-i bїr-dɒ   ɟor-an-da      söyün-dim. 

تۀ-را   اینجا-در  دیدن -هنگامبه      وۀشحا  شدم       

 اینجا دیدم وۀشحا  شدم. زمانی که تۀ را (1
9) pїl-ї            var-sɒ     ba   niya  san-a  ver-mir. 

پۀ -مالیی        داشتن-اگر   پس  چرا       تۀ -به     دهدنمی   

 .  دهدپۀ  دارد پس چرا به تۀ نمی اگر (3
10) san-i   ɒpɒr-mɒ-sïn  deyin     ɟeʝ    ɟal-di. 

تۀ-نبرد      را                  اینیهبرای      دیر     آمد         

   برای اینیه تۀ را نبرد دیر آمد. (13

شتۀند  آذربایجانی، یا به آور فعت  بنتد وابستت  قیتدی ملحتق متی       های ربطی در ترکیبنابراین نشانه 

دو  گیرند )ساو  تحلیلتی(. در هتر  صۀرت تیۀاژ مستق  در پایان آن بند قرار میبه)ساو  پیۀندی( یا 

در زبتان فارستی    حتروف ربتط  که  اس ، درحالی 1دارای فع  ناوۀدایستابیشتر حال ، بند وابست  قیدی 

شتۀند )ستاو    صۀرت تیۀاژ مستق  در آغاز بند وابست  قیدی بتا فعت  وۀدایستتا رتاهر متی     همیشه به

 تحلیلی(.

 ب  های سببی مرکّجمله -4-2-4

بلیته فعت     ؛شۀدگیرنده نمیبا مقۀل  اصلی وارد زبان واماس  که فع  بر این باور ( 1359) 2مۀراوزچیک

سازی در نظتام  و پس از انجام فرایند فع  شۀدرد میافعلی همچۀن اسم به زبان دیگر و مقۀل  غیر مثاب به

هتای انطبتاق   راه را ییتی از ساو  فع  سبک یا همیرد (، 2333) 9ولگمۀت گیرد.فعلی آن زبان قرار می

با فعت  ستبک    فعلی جزء غیر مثاب به. فع  قرضی شناسایی و تبیین کرده اس  ،گیرندهفع  در زبان قرض

سازند. فعت  ستبک بتۀمی در ایتن ترکیتب، وریفت        ب را میشۀند و فع  مرک گیرنده ترکیب میزبان وام

ب هتای مرک ت  شتۀد. فعت   دار متی را عهتده  و...زمان، نمۀد، شتمار  همچۀن های دستۀری صهنمایش مشا 

همین ساو  فع  سبک قترض  با در زبان فارسی  و... زدناستارت، ویراژدادن، کردنشۀتفراوانی مانند 

                                                                                                                                                          
 .(infinite verb) ندارندالعاتی همچۀن زمان، شاص و شمار شۀند و اط      افعالی که صرف نمی -1

2. E. Moravcsik 

3. J. Wohlgemuth 
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در ستاو   کته   درحتالی  ،فع  ساده و وۀدایستا هستند در زبان انگلیسی استارتو  شۀتاند. گرفته شده

نیتز افعتا  را    آذربایجانی ترکی. کنندقرضی ایفای نقش می فعلی جزء غیر مثاب بهفع  سبک زبان فارسی، 

 ترکتی گیتری کترده است . گۀیشتۀران     با الگۀبرداری از همین ساو  فع  سبک زبتان فارستی، قترض   

 و...)شتدن(   olmɒx )کتردن(،  elamaxمانند  فارسی را با فع  سبک زبان وۀد فعلی غیر جزء آذربایجانی

 ترکتی ب زبتان  مرک ت  هتای در میان انبۀهی از فعت   دادن(.)اجازه iʝɒza vermax ؛ امثبرای  ؛برندکار میبه

 iʝɒza vermaxشتدن(،  )باعتث  bɒyïs olmɒxبی همچتۀن  فعلی فارسی، افعا  مرک  غیرجزء با  آذربایجانی

ب را های سببی مرک ت گیری جملهوجۀد دارند که شی  ...و)مجبۀرکردن(  maʝbur elamax دادن(،)اجازه

ب زبتان فارستی ممیتن    با الگۀبرداری از ساو  ستببی مرک ت   (12و  11)مثا   آذربایجانی ترکیدر زبان 

   سازند. می
11) o  bɒyïs ol-dï (kï)  biz utuz-ax. 

او   باعث    شد    ما   )که(    ببازیم        

   .ببازیماو باعث شد )که( ما  (11
12) müdir   iʝɒza     ver-ma-di (ki)   uʃɒg-lɒr ɟed-a-lar. 

مدیر        نداد       اجازه             )که(  ها بچه       بروند                 

 ها بروند.  هاجازه نداد )که( بچ  مدیر (12

گیترد  قرار متی  شدنباعثب م فع  مرک شده در بند متم (، فع  سببی11در این نۀع جمل  سببی )مثا   

واژی ستببی ستاو   کته  درحتالی  ؛انتد فارسی قرض گرفتته سازی را از زبان زبانان این شیۀة سببیو تر 

(. فعت  ستببی در ایتن ستاو ، یتک      1939فتر،  اس  )نبی آذربایجانی ترکیترین ساو  سببی در رایج

   .پسۀند بیشتر از جف  غیرسببی دارد مثاب به (dür)تیۀاژ 

   öl-max مردن(+ ) dür ساز( )سببی =  öl-dür-max)کشتن( 

 هادر سطح گروه ساختیتغییرات  -4-3

ای، اضتافه حترف  های فعلی، اسمی، میان پنج گروه زبان فارسی )گروه ازدهد که ها نشان میبررسی داده

 ای بتا آرایتش نحتۀی   تفتاوت عمتده  زبتان فارستی   ای اضتافه حترف  دو گروه اسمی و  ،صفتی و قیدی(

و فعت    (o)، مفعتۀ   (s)سه سازة فاعت    .دارند آذربایجانی ترکی ای زباناضافهحرف های اسمی و  گروه

(v) شناسی آرایش جملته  نشان هستند، معیار اساسی ردهلحاظ صۀری و معنایی بیبههای وبری که جمله

 sov آذربایجتانی  ترکتی نشان وبتری  ها در جمل  بیترتیب واژه(. 1322، 1برگدهند )گرینرا تشیی  می

                                                                                                                                                          
1. J. H. Greenberg 
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باعتث   آذربایجتانی  ترکتی فارستی و  دو زبتان   نحتۀی در هتر  اعما  قاعدة قلب  (.39: 1332اس  )لی، 

یعنتی   ؛جا شۀندبهراحتی در جمله جابه)فع (  v)مفعۀ ( و  o)فاع (،  sهای شۀد که هرکدام از سازه می

 هتا در ستازه  درنتیجته آرایتش نحتۀی    ؛از فعت  جملته قترار گیرنتد    پس و پیش  تۀانندفاع  و مفعۀ  می

کته   طتۀر همتان ه البت ت  ؛کندتغییر نمی ،فارسیاز زبان گیری فع  با قرض آذربایجانی ترکی ةهای ساد جمله

فارسی و ترکیب آن با فعت    فعلی جزء غیرگیری با قرض آذربایجانی ترکیگۀیشۀران  ،بحث شدتر پیش

بته  را  و...دادن(، )اجتازه  iʝɒza vermaxشتدن(،  )باعتث  bɒyïs olmɒxبی همچۀن سبک بۀمی، افعا  مرک 

در ایتن   )ستاو  تحلیلتی(   ب فارسیگیری الگۀی ساو  سببی مرک که به قرض کنندزبان وۀد وارد می

   زبان منجر شده اس .

پیشین در گتروه صتفتی و قیتدی      وابستمثاب  بهنیز مانند زبان فارسی، قید مقدار  آذربایجانی ترکیدر  

ماننتد الگتۀی   )ویلتی(   çoxقید مقدار  ،وۀب()ویلی çox yaxçїبرای مثا  در گروه صفتی  ؛کندعم  می

هتا در گتروه صتفتی و    بنابراین آرایش ستازه  ،کار رفته اس )وۀب( به їyaxç از صف پیش زبان فارسی 

هتا،  های این گتروه گیری سازهتفاوت چندانی ندارد و قرض آذربایجانی ترکیدو زبان فارسی و  قیدی هر

 آورد.  وجۀد نمیبه آذربایجانی ترکیزبان ساو  در  ایتغییرات عمده

 گروه اسمی -4-3-1

 ةنحتۀی نیتز بتا چنتد واژ     جنبت   رود و ازکار میبههای صرفی واص واژی با نشانهلحاظ ساو  اسم از

 تی، یک استم در گتروه استمی   در روییرد سن . دهدعنۀان گروه اسمی تشیی  می باگروهی هم مرتبط،  به

: 1933ینی، التد  ة)مشتیۀ  آینتد شتمار متی  بههای آن ابستهو ،عناصر دیگر کند وگروه را ایفا می  نقش هست

33).   

  لیت و در طترح او   ه است  بۀد تۀج همۀرد نیز باز در دستۀر زایشی یرهای آن از دگروه اسمی و وابسته 

تعریتف،   ها )حتروف کنندهگر گروه اسمی به تعیینصجایگاه مشا ( 1353) 1چامسیی ةاییس تیر  نظری

شتۀاهد نظتری و تجربتی فتراوان       با ارائت  (1315) 2ابنی اق داش ؛ ام های ملیی( تعل نماها و صف کمی

عبتارت  بته  ؛قرار دارد 9تعریف نام گروه حرفثاب  کرد که گروه اسمی وۀد درون گروه نقشی دیگری به

( 1913)صتحرائی  های یافتهگروه اسمی اس .  ةتر و دربردارندتعریف، فرافین بزرگ گروه حرف، دیگر

از روابتط هستته و    یتتر تعریف، تۀصیف دقیق که گروه حرف دهدنشان می( 1939) ذوقیو مدرسی و 
                                                                                                                                                          
1. N. Chomsky 
2. S. P. Abney 
3. DP 
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بنتابراین بتا    ؛داردبرتتری  گرا در زبان فارستی  دهد و این الگۀ در تحلی  دستۀری صۀرتوابسته ارائه می

ییتی از  تنهتا   ۀدگرف  و گروه اسمی وت ی قرار تی به گروه اسمی مۀرد تعدی  جد روییرد سن  ،این نگاه

   قلمداد شد. 9و گروه مالیی  2، گروه اضافه1نماتعریف، گروه کمی حرف های گروهسازه

 آذربایجتانی  ترکتی دو زبتان فارستی و    نمتای هتر  تعریف و کمی های حرفها در گروهترتیب سازه 

آن،  تعریتف فارستی )ایتن،    ماننتد حتروف   آذربایجانی ترکیی هانماتعریف و کمیفوییسان اس . حر

، شتۀند کار بترده متی  بهاز اسم پیش ( و...نماهای فارسی )کمی، مقداری، بروی ( یا کمیو...همین، همان 

 مانند:
bu   ev                                ɒz   su      

این وانه = وانه  این                کمی آب = آب  کمی   

از ییتدیگر   آذربایجتانی  ترکیفارسی و  هایزبان های اضافه و مالیی در گروه هاسازهآرایش نحۀی  

 آذربایجتانی  ترکیولی در  ؛آیدالیه میدنبا  آن مضافبه. در زبان فارسی، ناس  مضاف و اس متفاوت 

 .(ahmad-in kitɒb-ї) کیتتابی  احمتدین =  احمتد  کتتاب   :ماننتد  ؛شتۀد ها، برعیس میترتیب همین سازه

 ku ye :ماننتد  ؛فارسی و گروه مالیی  گروه اضافه 129دهد که  نشان میپژوهش حاضر های بررسی داده

farhangiɒn (کۀی  فرهنگیان ،)meydɒn e imɒm ( میدان ،)امام tɒlɒr e velɒyat (  والی تاالر)، bulvɒr 

e amin  )هتا و  زبانته )تتک  آذربایجتانی  ترکتی گفتار گۀیشۀران در  و...ها و نام ادارات، ویابان)بلۀار  امین

   اس .یافته ها( نمۀد آوایی دوزبانه

 ایاضافهحرف گروه  -4-3-2

( 11: 1332گفت  لتی ) به (.2: 1919گیۀی،  )احمدی شۀدمحسۀب میپیۀندی  آذربایجانی زبانزبان ترکی

 هتای در واژه برای مثتا   ؛یابندپسۀند نمۀد می  ئدر هی آذربایجانی ترکیها در زبان اضافهتعدادی از پس

ev-dan  (،وانه)از bɒzɒr-dɒ (در بازار) ...پسۀندهای  وdan- و dɒ- (نقش مثاب به )هتا اضتافه   به واژهنما

اضتافه  هتای تحلیلتی و پتیش   زبان ةزمر که زبان فارسی در درحالیها را نشان دهد. شده اس  تا نقش آن

 ،بنتابراین  ؛شتۀند کار برده میبه اضافهحرف   گروه این زبان در جایگاه او  اضاف  حروفقرار دارد و اکثر 

 اضتاف  ترکتی   گروه حترف  هایها( با ترتیب سازهاضافهاضاف  فارسی )پیش های گروه حرفترتیب سازه

   ییسان نیس . آذربایجانی
                                                                                                                                                          
1. QP   

2. EzafP 

3. PossP 
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(، بعتد از حاال به) az hɒlɒ be bad (،همهبا این) bɒ in hame :مانند اضاف  فارسی گروه حرف (115) 

bɒ aʝala  ،)باعجله(barɒy e hefze  هتای  کته فقتط دوزبانته    شتد   ها یافمیان داده در و...( حف )برای

 ترکتی  یهتا زبانته ترکیبات در گفتار تکو این نۀع  برندمیکار بهکرده فارسی تحصی  - آذربایجانی ترکی

 بۀد.  نیافته آوایی نمۀد ی های عاد و دوزبانه آذربایجانی

هتا و  زبانته میان طیفی از سانگۀیان زبتان پتییرا )تتک    های زبان غالب درعدم تۀازن در کاربرد سازه 

 رمزگردانتی  زبانی منجر شده اس . گیری واژگانی از رمزگردانیها(، به بحث پیرامۀن تمایز قرضدوزبانه

 ؛(1: 2335، 1دولتم گفتار داللت  دارد )وان یک جمله یا پارهزبانی به استفادة متناوب از دو یا چند زبان در 

 mahi-lӕr rudxanӕ-dӕ üz-ür -dü-lӕr آذربایجتانی در جملت    ترکتی  -فرد دوزبانت  فارستی   :برای مثا 

 صۀرت عناصر رمزگردانتی را به)ماهی و رودوانه( های فارسی واژه ،کردند(ها در رودوانه شنا می)ماهی

 کار برده اس .  به آذربایجانی ترکیشده، در درون جمل  

هتا  گیرنده، ابتتدا در گفتتار دوزبانته   معمۀ  یک واژه در زبان قرض طۀربه (1339میرزاسیاتن ) ازنظر 

تتدریج همتین واژه بتا کستب     بته  ستپس  ؛شۀدشده یاد می واژة رمزگردانی مثاب بهشۀد که از آن راهر می

گیتری  شۀد؛ بنابراین ریش  قرضیابد و به واژة قرضی تبدی  میها نیز راه میزبانهگفتار یکبسامد باال، به 

کنتد کته تمتامی گۀیشتۀران     ارهار می (1313) 2سریدهار گردد.زبانی برمی مۀارد به رمزگردانیبیشتر در 

کته عناصتر    صتۀرتی  برنتد در کتار متی  هتا(، عناصتر قرضتی را بته    زبانته ها و یتک جامع  زبانی )دوزبانه

بستامد  ( 2332( و میرزاستیاتن ) 1313. پتاپال  ) شتۀد راهر می هاشده، فقط در گفتار دوزبانه نیرمزگردا

 ها را در زبان پییرا، معتبرترین معیار تمایز عناصر قرضی از عناصتر رمزگردانتی  نسبی و بسامد کام  سازه

ا بستامد عناصتر   ام ت  ؛س که بسامد کاربرد عناصر قرضی در زبان پییرنده باال معتقدند هاآندانند. شده می

طۀ  پیۀستاری قرار دارنتد کته    شده و قرضی در عناصر رمزگردانی .اس پایین کما بیش  شدهرمزگردانی

تتدریج بته عناصتر قرضتی     بته عناصر رمزگردانی شده  ،زبانی  ممین اس  با گیش  زمان در یک جامع

 تبدی  شۀند.

 تغییرات ساختی در سطح کلمه -4-4

تتر  -بتا پستۀند   یاف  شد که  آذربایجانی ترکیبۀمی سادة  صف  (22)، حاضرپژوهش های دادهمیان  در

ایتن   . و...تتر(  )بتزرگ  yeka-tar)زودتتر(،   tez-tar )زیتادتر(،  çox-tarماننتد   ؛ترکیب شده بۀدندفارسی 

                                                                                                                                                          
1. O. Van Dulm 

2. S. K. Sridhar 
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 آذربایجتانی  ترکیهای فقط در گفتار دوزبانه تر فارسی(-پسۀند +  آذربایجانی ترکیسادة  صف ) هاسازه

ونتد )پستۀند یتا     ،(فارسی تر )پسۀند صف  تفضیلی–پسۀند  غیر ازکرده مشاهده شد. فارسی تحصی  -

در ترکیتب شتده باشتد.     آذربایجانی ترکیهای بۀمی زبان فارسی یاف  نشد که با واژهدیگری از پیشۀند( 

 ةدر همتان شتی  ستاد   ، بدون دریاف  پسۀندی امروزی صف  در مفهۀم تفضیلی آذربایجانی ترکیزبان 

بتا چیتزی دیگتر،     یبا فترد دیگتر یتا چیتز     یفرد  د و فقط از باف  جمله یعنی مقایسشۀوۀد راهر می

 مفهۀم صف  تفضیلی شد مانند:   تۀج همتۀان  می
13) reza  ali-dan  yeka-di 

رضا    علی-بزرگ     از-اس          

 تر اس ( رضا از علی بزرگ19

 گیرییجهنتبحث و  -5

؛ میرزاستیاتن  1313؛ پتاپال ،  1313)ستریدهار،   گیتری به معیارهای تمایز رمزگردانی از قترض  تۀج هبا 

 ،فرزانته  ؛391: 1353 ،آندرهی  ؛1311 ،کامرینظیر منابع معتبر بیشتر  (و شۀاهد تاریای و میتۀب 2332

 ترکتی عناصر قرضی به  مثاب بهفارسی  حروف ربطنماهای کالمی و تۀان گف  که نقشمی ،(111: 1995

 و نظتام زبتان   ستاو  در  ؛نماهای کالمی عناصر نحۀی نیستندنقشکه  آنجا ازراه یافته اس .  آذربایجانی

هتا در  دادهبررسی . به گفتمان اس  اشیبفقط انسجام هاقش آننکنند و ای وارد نمیودشهگیرنده قرض

  وابستت  حتروف ربتط  گیری با قرض آذربایجانی ترکیگۀیشۀران دهد که نشان می ،(1)انطباق با جدو  

 .کنند میاستفاده گفتارهای وۀد در پارهب زبان فارسی نحۀی جمالت مرک الگۀهای  اززبان فارسی 

 آذربایجانی ترکیالگوهای زبان فارسی و  براساسب فراوانی انواع جمالت مرکّ (.1)جدول 

 جمع
 الگوی زبانی

 بنوع جملة مرکّ فراوانی و درصد
 زبان فارسی آذربایجانی ترکیزبان 

 فراوانی 23 25 35
 قیدی بند با

 درصد 99/32% 33/95% 133%

 فراوانی 11 13 21
 ب سببیمرک 

 درصد 21/23% 51/99% 133%

 فراوانی 12 19 29
 با بند مۀصۀلی

 درصد 31% 92% 133%

 فراوانی 3 9 11
 میبا بند متم 

 درصد 11/11% 25/25% 133%
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روش میتدانی، براستاس الگۀهتای    بته شتده  ب گردآوریو انۀاع جمالت مرک  فراوانی، (1)در جدو   

 نشان شده اس . آذربایجانی ترکیزبان فارسی و 

 ؛کننتد جایگزین ستاو  بتۀمی نمتی    نحۀی زبان فارسی را هایساو  آذربایجانی ترکی گۀیشۀران

های نحتۀی و غنتای زبتانی وتۀد     ع کاربرد ساو به تنۀ  گیری حروف ربط وابست  فارسیقرضبا بلیه 

بته   تۀج ته بتا   آذربایجتانی  ترکتی زبان فارسی یا پای  ب ناهمجمالت مرک نحۀی  الگۀهایاند. وسع  داده

مطالعتات پیشتین   هتای  در یافتته که  طۀرهمانروند. کار میبههای ماتلفی الع جمله، در باف ساو  اط 

های نحۀی ییتی از ابزارهتای مهتم بترای     ساو  ،شد( اشاره 1935( و حیدری )1939مانند محمۀدی )

تۀانتد ستاو    هتا متی  جتایی ستازه  روی عنصر یا عناصری از جمله است  و جابته   کردن تأکیدصمشا 

 ؛آینتد پیش از عناصر مستق  متی  آذربایجانی ترکیعناصر وابسته در زبان  العی جمله را دگرگۀن سازد.اط 

بنتد   ،آذربایجتانی  ترکتی  گۀیشتۀران ، مرکتب باشتد    جملت   بنابراین اگر تأکید جمله روی عناصر وابستت 

 ؛برنتد کتار متی  به انشعابی را چ می وابسته و بند متم های ربطی پس از بند ای، نشانههستهمۀصۀلی پیش

جملت    متی متم  غیتر بنتد  هتای  ستازه قیتدی و   حروف ربطروی هست  بند مۀصۀلی،  تۀج ها اگر کانۀن ام 

هتای نحتۀی   زبان فارستی از ستاو    حروف ربطگیری با وام آذربایجانی ترکیسانگۀیان ب باشد، مرک 

   کنند.استفاده میفارسی زبان 

 گفتار گویشورانهای زبان فارسی در فراوانی انواع مختلف سازه (.2)جدول 

 نوع سازه
 فراوانی/

 درصد

 نوع گویشور
 جمع

 تحصیل کرده ةدوزبان عادی ةدوزبان زبانهتک

 نماهای کالمینقش
 935 193 139 119 فراوانی

 %133 %31/99 %32/92 %32/21 درصد

 گروه اضافه و مالیی 
 129 52 92 99 فراوانی

 %133 %22/32 %33/91 %35/21 درصد

 اضافهحرف گروه 
 115 115 3 3 فراوانی

 %133 %133 %3 %3 درصد

 تر–پسۀند 
 22 22 3 3 فراوانی

 %133 %133 %3 %3 درصد

تتر آن زبتان در   –های زبان فارستی و پستۀند   نماهای کالمی، انۀاع گروه، فراوانی نقش(2)در جدو   

 ه شده اس .ئفارسی ارا - آذربایجانی ترکیو دوزبان   آذربایجانی ترکیزبان   گفتار گۀیشۀران تک

هتای  زبانته گفتتار یتک  های اضافه و ملیی فارسی فراوانی هتم در  گروه دهد کهنشان می، (2)جدو   
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 ؛فارستی نمتۀد آوایتی داشتته است       - آذربایجتانی  ترکتی هتای  و هم در گفتار دوزبانه آذربایجانی ترکی

فارستی   - آذربایجتانی  ترکتی هتای  فارستی فقتط در گفتتار دوزبانته      اضتاف حترف  کته گتروه    حالیدر

 ترکتی هتای بتۀمی   تر فارسی را بتا صتف   –ها پسۀند همچنین این دوزبانه ؛شۀدمشاهده میکرده  تحصی 

 ،)ستریدهار  گیتری معیارهتای تمتایز رمزگردانتی از قترض     براساس ،بنابراین ؛اندکردهاستفاده  آذربایجانی

هتای اضتافه و ملیتی فارستی     کته گتروه  گرف   نتیجهتۀان می (233میرزاسیاتن  ؛1313؛ پاپال ، 1313

 هتای حترف  گتروه که  درصۀرتی .شۀندکار برده میبه آذربایجانی ترکیهای قرضی در صۀرت ترکیب به

هتا  در گفتار دوزبانه شده رمزگردانی ها یا عناصرترکیب مثاب بههنۀز  آن زبان،تر –پسۀند  و فارسی اضاف 

 ترکتی قرضی در نظتام زبتان    هایها یا سازهبه ترکیبکنند و ممین اس  با گیش  زمان آفرینی مینقش

گیتری واژگتانی اغلتب بتدون     ( معتقدنتد کته قترض   1311تبدی  شۀند. تۀماسۀن و کافمن ) آذربایجانی

گیتری دستتۀری بته دوزبتانگی     قترض  که بترای  درحالی ؛دهددوزبانگی گسترده در جامع  زبانی رخ می

   س .ا، نیاز تۀج هگستردة سه نس  در زبان میزبان و در بازة زمانی قاب  

استتفاده   آذربایجتانی  ترکتی هتای قرضتی در   صتۀرت ترکیتب  های اضاف  فارستی بته  هرچند ساو  

وارد نشتده   آذربایجتانی  ترکتی صۀرت یک الگۀی قرضی بته  ا هنۀز ساو  اضاف  فارسی بهند، ام شۀ می

آذربایجانی از این الگۀ )ساو  اضافه( برای ترکیب عناصر زبان وتۀد استتفاده    اس  و سانگۀیان ترکی

هتایی مشتاهده   حاضتر، ستاو   پژوهش شدة های اضاف  قرضی گردآوریدر بین ساو ی حت کنند. نمی

ا بتا الگتۀی ستاو     قرضی( ام های از زبان فارسی بۀد )واژه هاآندهندة  های تشیی سازه اگرچهشد که 

 imɒm meydɒn-ï(، تتاالر  والیت   ) velɒyat tɒlɒr-iماننتد   ؛تۀلیتد شتده بۀدنتد    آذربایجتانی  ترکیاضاف  

 ... و )دانشگاهِ آزاد(، ɒzɒd dɒniʃgɒh-ïامام(،  میدان )

لتین  او  اضافه )ساو  اضافه و ملیی( های اسمی، گروهمیان گروه ازمعتقد اس  که  (2333تراس )ام 

 زیرا پیۀنتد عناصتر درونتی آن نستب  بته      ؛شۀدمقاب  پیشرف  همگرایی متزلز  می گروهی اس  که در

ستاو  درونتی    کنۀنتتا ها نشان داد که ا بررسی دادهام  ؛شیننده اس  های دیگر درون گروه اسمیسازه

 ترکتی هرچنتد زبتان   . حف  شتده است   زبان فارسی  تماس بادر  آذربایجانی ترکیگروه اضافه و ملیی 

ا ام ت  ؛را پییرفتته است   فارستی   ب زبتان الگۀی پیۀند بندهای اصلی و وابستت  جمتالت مرک ت    آذربایجانی

هنتۀز   آذربایجتانی  ترکتی هم ناۀرده اس . بهفارسی  ساو  اضافه و ملیی این زبان در بروۀرد با زبان

هنتۀز   این زبتان اس .  حف  کردههای ترکی اس ، ص  برجست  زبانواژة پیۀندی وۀد را که مشا ساو 

   .های ترکی اس ، از دس  نداده اس ای را که میراث زباناضافهویژگی پس



 95/ آذربایجانی از زبان فارسی   ترکی     گیری زبان    مراتب قرض سلسله

 

از  آذربایجتانی  ترکتی گیتری ستاوتی   قترض  مراتبسلسلهدهد که نشان مینۀشتار پیش رو  هاییافته 

بالیتانی،   ترکتی همچتۀن  هتایی  ( در زبتان 2333زبان فارسی در انطباق با شۀاهدی است  کته متاتراس )   

دلی  پدیدة بروۀرد زبانی، همگرایی با زبان غالتب از  بهها مطرح کرده اس . در هم  این زبان و...رومانی 

ارزیتابی نتتایج   تتر ادامته دارد.   ب شروع شده اس  و در ستطۀح پتایین  بندهای جمالت مرک  پیۀندسطق 

استتۀلز و  مراتب تغییرات حاصت  از تمتاس زبتانی و پیشترف  همگرایتی      در چارچۀب سلسلهپژوهش 

، در آذربایجتانی  ترکتی  نظام زبتان زبان فارسی بر  عمدةکه تأثیر  آن اس گر بیان( 1332) و استۀلز استۀلز

زبتان    پایت ب نتاهم الگۀی ترکیب بندهای جمتالت مرک ت   .ب بۀده اس سطق پیۀند بندهای جمالت مرک 

 سطۀح دیگر ستاو  زبتان   تاکنۀن درگیری الگۀیی ا وامام  ؛اس  تثبی  شده آذربایجانی ترکی درفارسی 

در  ستاوتی تغییرات بنابراین  ؛اس  نیافته فاقات و ساو  کلمه ها ، ازجمله ساو  گروهآذربایجانی ترکی

پیامتدهای طبیعتی   سۀیی با زبان فارسی صۀرت پییرفته اس  که از همراستای  آذربایجانی در زبان ترکی

 .  اس ها بروۀرد و تماس زبان

 منابع

 تهران: قطره.. فارسی ترکی و زبان تطبیقی دستۀر (.1919گیۀی، حسن ) احمدی

نامت   پایتان  .فارستی  - هتای ترکتی  میالمات دوزبانه نماهای کالمی فارسی دررسی نقشبر(. 1932اوتری، عارفه )

   نۀر. اردبی : دانشگاه پیامشناسی همگانی، ارشد زبانکارشناسی

 هتای پژوهش. آذربایجانی ترکیفارسی در  حروف ربطتأثیر تماس زبانی بر کاربرد (. 1935حیدری، عبدالحسین )

 .121-133 ،(2) 3، زبانی
 .(سم )تهران:  .او  چاپ  ،1 . جلدهای ایرانیشناسی زبانرده(. 1932دبیرمقدم، محمد )

 .195-123، 39، فصلنام  زبان و ادب فارسیتعریف در زبان فارسی.  حرف(. گروه 1913صحرائی، رضا )

 تهران: فرزانه. .آذربایجانی ترکیمبانی دستۀر زبان (. 1995فرزانه، محمدعلی )

المللتی  متین همتایش بتین   مقتاالت دو مجمۀعته  در گیر تاریخ. آذربایجانی ترکی(. زبان 1939محمۀدی، سۀلماز )
 های ایرانی و اسالمی.رکز پژوهشمتهران: ، ایرانی هایگۀیش و هازبان

گترا.  پایت  برنامت  کمینته    تعریتف در زبتان فارستی بتر     (. بررسی گروه حترف 1939) ذوقی نغمهمدرسی، بهرام و 

 .222-235، (2) 5، جستارهای زبانی ماهنام دو

 مطالعات فرهنگی.. تهران: پژوهشگاه علۀم انسانی و شناسی زبانجامعه(. 1915مدرسی، یحیی )

 .ویرایش دوم. تهران: سم  .دستۀر زبان فارسی )واژگان و پیۀندهای ساوتی((. 1933ینی، مهدی )الد ةمشیۀ



 1933، تابستان 2های غرب ایران، دورة هشتم، شمارة  گۀیش ها و / فصلنام  مطالعات زبان91

 

 جستتارهای . آذربایجتانی  ترکتی ب در های مرک (. بررسی معنایی، نحۀی و کاربردشناوتی سببی1939فر، نسا )نبی
   .239-229، (2) 5 زبانی،

. آذربایجتانی  ترکتی  فارسی، کردی وهای فعلی در زبانگیری (. وام1939) علی عبدالملییو  کهن، مهردادنغزگۀی

 .  119-35، (5) 3 ،تطبیقی یسشناهای زبانپژوهش

. آن هتای از زبان فارسی و بررسی عل  و زمینه جانییباذرآ ترکی انبگیری واژگانی زقرض(. 1953یاری، سیاوش )

   ی.ئشناسی همگانی، تهران: دانشگاه عالمه طباطباارشد زباننام  کارشناسیپایان
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