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ّ
تحقیق حاضر قصد دارد تا تغییرات نحوی حاصل از تأثیر زبان فارسی بر جمالت مرکب زبان
ترکیآذربایجانی را مطالعه نماید .دادهها از منابع معتبر زبان ترکیآذربایجانی و تعامالت زبانی
گویشوران ترکیآذربایجانی مناطق مرکزی استان اردبیل ( 30نفر) گردآوری شد .تحلیل دادهها نشان
داد که وامگیری جزغیرفعلی و حروفربط زبان فارسی باعث شده است تا گویشوران ترکیآذربایجانی
از میان دو یا چند ساخت نحوی جایگزین زبان خود ،الگوهای منطبق با ساختهای مشابه و متناظر
در زبان فارسی (بند متممی راست انشعابی ،ساخت سببی تحلیلی ،بند موصولی پسهستهای و بند
وابسته با حرفربط آغازی) ،را انتخاب کرده و بهکار بندند .تغییرات نحوی حاصل از تأثیر زبان فارسی
بر ترکی آذربایجانی ،تغییراتی بیگانه با نحو آن زبان نیست ،بلکه همۀ این ساختهای نحوی در
ترکیآذربایجانی وجود دارد و فقط فراوانی کاربرد آنها با بهرهگیری از راهکارهای تخصیص و گسترش،
افزایش یافته است .تغییرات نحوی حاصل که اغلب دالیل کاربردی دارد؛ در جهت همگرایی زبان
ترکیآذربایجانی با زبان فارسی انجام یافته است.
ّ
کلمات کلیدی :تماس زبانی ،جمالت مرکب ،تخصیص ،گسترش
 .1استادیار گروه علوم انسانی ،دانشگاه فرهنگیان.
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.1مقدمه
برخورد یا تماس زبانی میتواند پیامدهای گستردهای برای زبانهای درگیر داشته باشد و تمامی
مقولههای واژگانی ،نحوی و واجی آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد (توماسون و کافمن .)1988 ،1برخورد
زبانی میتواند به اشکال مختلف تماس دو زبان و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر (قرضگیری ،همگرایی،
ً
تداخل و  )...نمایان شود .تماس زبانی که عمدتا حاصل مجاورت جغرافیایی دو یا چند زبان است،
یکی از دالیل اصلی تغییر زبانها محسوب میشود و به طور سنتی نقش برجستهای را در حوزۀ
مطالعات زبانشناسی تاریخی-تطبیقی ایفا نموده است .رد و بدل شدن عناصر واژگانی بین زبانها،
اولین و سریعترین نتیجۀ تماس آنهاست اما تماسهای منظم و طوالنیمدت بین گویشوران جوامع
ً
مختلف زبانی موجب میشود تا عناصر و الگوهای نسبتا پیچیدهتر زبانی نیز وام گرفته شوند .مدتها
تصور میشد که نظام نحوی یک زبان در برابر پدیدۀ وامگیری ،مصون است اما مطالعات مرتبط با
تماس زبانی در اقصی نقاط دنیا (توماسون و کافمن1988 ،؛ هریس و کامپیل1995 ،2؛ آیخینوالد ،)2002 ،3نشان داد
که ساختهای نحوی مانند جمله ،بند و حتی چیدمان واژهها در ساختهای گروهی ،تحت فشارهای
شدید و فزایندۀ زبان غالب ،آسیبپذیر هستند .قرابت جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی زبانهای
فارسی و ترکیآذربایجانی ،انتقال سازهها و الگوهای مختلف زبانی بین آن دو را ممکن ساخته است و
به دلیل جایگاه اجتماعی ،فرهنگی و ادبی زبان فارسی ،سهم وامگیری زبان ترکیآذربایجانی از زبان
فارسی به ویژه در حوزۀ واژگان ،بسیار گسترده بوده است .مطالعات فراوانی در ارتباط با وامواژههای
فارسی در ترکیآذربایجانی انجام یافته است که در قسمت پیشینه ،به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد
ولی به تغییرات نحوی حاصل از تأثیر زبان فارسی بر ترکیآذربایجانی ،توجه چندانی نشده است.
بنابراین تحقیق حاضر بر آن است تا پیامدها و نتایج راهیابی تکواژهای دستوری زبان فارسی ،به ویژه
حروفربط زبان فارسی به زبان ترکیآذربایجانی را مطالعه نماید و به پرسشهای زیر پاسخ دهد :آیا
ّ
وامگیری تکواژهای دستوری فارسی ،به وامگیری الگویی ترکیآذربایجانی از جمالت مرکب فارسی،
منجر شده است؟ یا این که زبان ترکیآذربایجانی در پی وامگیری تکواژهای دستوری زبان فارسی ،فقط
کاربرد ساختهای مشابه و متناظر با آن زبان را بسط و گسترش داده است؟

 .1-1ضرورت تحقیق
پژوهشهای مرتبط با وامگیری از اواخر دهۀ هفتاد و اوایل دهۀ هشتاد ،به سمت و سوی تعیین سلسله
مراتب نتایج وامگیری سوق یافت و محققان تالش کردند تا به محدودیتهای جهانشمول این پدیدۀ
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زبانی دست یابند .البته هاگن ،)1950( 1از اولین محققان قرن بیستم بود که ترتیب طبیعی وامگیری
واژگانی را به صورت زیر ترسیم کرد:
اسم > فعل > صفت > قید > حرفاضافه > صوت

3

در ادامه ،تحقیقات دیگری نظیر میوسکن )1981( 2و پاپالک ،سانکوف و میلر ( ،)1988به نتایج
مشابه دست یافتند و از دیدگاه آنها نیز عناصر طبقه باز زبان (اسم ،صفت،فعل) نسبت به عناصر
4
طبقه بسته (حروف اضافه ،حروف ربط و ضمیرها) ،سهلتر وام گرفته میشوند .به نظر میرزاسکاتن
( ،)240 :2002اسمها بهخاطر دریافت کننده بودن نقشهای تتا ،ساخت جملۀ زبان وامگیرنده/پذیرا را
به هم نمیزنند و در نتیجه ،راحتتر به زبان یا زبانهای دیگر انتقال داده میشوند .آیخینوالد (:2006
 ،)2معتقد است که هیچ عنصری حتی الگوهای زبانی نیز نمیتوانند در برابر وامگیری مقاومت کنند.
مطالعات متعددی تغییرات نحوی حاصل از تماس زبانها را در نقاط مختلف جهان بررسی و یا تحلیل
نمودهاند .برای نمونه ،توماسون ( ،)88 :2001به تغییر ترتیب کلمات جمله از ساخت نحوی فاعل +
مفعول  +فعل به ساخت نحوی فاعل  +فعل  +مفعول در زبانهای مجارستانی و فنالندی غربی اشاره
دارد که در اثر تماس با زبانهای آلمانی و اسالوی بهوجود آمده است .هاینه ،)2006( 5با بررسی اکثر
مطالعات در باب تماس زبانها ،نتیجهگیری کرده است که گویشوران زبان بدل( )1به دنبال تماس با
زبان مدل ،6آرایش نحوی جدید و بیگانه با نظام زبانی خود را بهکار نبردهاند .در مطالعۀ هاینه (،)2006
به دلیل عدم رد و بدل شدن مادۀ زبانی بین زبانهای درگیر در پدیدۀ تماس زبانی ،از اصطالحهای زبان
مدل و زبان بدل به جای زبان وامدهنده و زبان وامگیرنده استفاده شده است .از نظر هاینه (،)2006
آنچه که گویشوران زبان بدل درنتیجۀ تماس با زبان مدل انجام میدهند ،یک نوع تغییر در کاربرد
ساختهای نحوی زبان بومی و سازماندهی مجدد آنهاست .گویشوران زبان بدل یک ساخت نحوی،
از میان دو یا چند ساخت نحوی جایگزین 7موجود در زبان خود ،که با ساخت نحوی مشابه و متناظر
در زبان مدل ،انطباق کامل دارد؛ انتخاب میکنند و در بافتهای گوناگون بهکار میبندند .هاینه
( ،)2006با ارائۀ شواهدی از تغییرات در ترتیب سازههای ساختهای نحوی متأثر از پدیدۀ تماس زبانی
در زبانهای مختلف ،راهکارهایی را معرفی مینماید که عملکردشان به تغییر در نحو زبان بدل در جهت
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انطباق و همسویی با نحو زبان مدل ،منجر میشود .تخصیص 1و گسترش 2کاربرد ساختهای نحوی،
عمدهترین راهکارهای پیشنهادی هاینه ( ،)2006هستند.
 .1-2راهکار تخصیص
دامنۀ کاربرد ساخت یا ساختهای نحوی از طریق این راهکار ،محدود میشود .یک الگوی نحوی از
میان دو یا چند الگوی جایگزین که با الگوی مشابه در زبان مدل ،مطابقت دارد ،انتخاب میگردد و در
اکثر بافتها بهکار برده میشود درحالی که الگو یا الگوهای دیگر در حاشیه قرار میگیرند .در همین
ارتباط هاینه ( ،)2006به نقل از توماسون ( ،)89 :2001bبه زبان کادیویو 3اشاره دارد که از ویژگی
ً
ترتیب کلمات نسبتا آزادی در چیدمان واژههای یک جمله برخوردار است ( ovs, vos, sov, osv, vso,
 .)svoدوزبانههای کادیویو-پرتغالی در ترجمۀ جمالت پرتغالی به زبان کادیویو ،از ترتیب کلمات svo
پیروی میکنند .توماسون ( ،)2001bمعتقد است که این دوزبانهها تحت تأثیر زبان پرتقالی به استفاده از
الگوی  svoروی آوردهاند و بیشتر از آن بهره میبرند؛ درحالی که به کارگیری الگوهای دیگر ساخت
جمله در حاشیه قرار گرفته است.
 .1-3راهکار گسترش
رایجترین راهکار انطباق ساخت نحوی زبان بدل با ساخت زبان مدل ،راهکار گسترش میباشد .فراوانی
رخداد الگوهای کمکاربرد یا محدود به بافت خاص ،با بهرهگیری از این راهکار ،افزایش مییابد و از
آنها در بافتهای زبانی جدید استفاده میشود .هانیه ( ،)2006به نقل از چیکووانی،)131 :2005( 4
یکی از گویشهای زبان عربی به نام قاشقا-دریا را مثال میزند که در ازبکستان به آن محاوره میشود.
الگوی غالب ساخت جمله در گویش قاشقا-دریا ،الگوی  svoبود و الگوی  sovفقط در بافتهای
خاص کاربرد داشت؛ اما گویشوران قاشقا-دریا 5با تأثیرپذیری از زبانهای هندواروپایی مانند زبان
فارسی و تاجیک و زبانهای ترکی همچون زبان ازبکی ،استفاده از الگوی  sovرا گسترش دادهاند و
حاال این الگو را نیز در بافتهای جدید زیادی به کار میبرند.
مطالعات فراوانی در زمینۀ قرضگیری از زبان فارسی به زبان ترکیآذربایجانی صورت پذیرفته است.
سلوبین ،)1986( 6با مطالعۀ مشکالت کودکان ترکزبان در یادگیری بند موصولی و سایر بندهای
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وابسته ،اظهار نموده است که ترکزبانان بهویژه ترکزبانان ایرانی برای فایق آمدن به مسائلی نظیر
ّ
پردازش ساختواژۀ پیچیده (پیوندیبودن زبان) و حالتگذاری در جمالت مرکب زبان خود ،به
استفاده از آرایش نحوی ساختهای وابستۀ زبان فارسی ّ
متوسل میشوند .یاری ( ،)1374انواع
واژه های قرضی از زبان فارسی در ترکی آذربایجانی را مشخص کرده و تغییرات آوایی ،ساختواژی و
معنایی آنها را بررسی نموده است .لی ،)1996( 1با ارائه پیکرۀ زبانی از کاربرد بند موصولی در
ترکیآذربایجانی ،نشان داد که سخنگویان ترکیآذربایجانی در اکثر مواقع از الگوی بند موصولی زبان
فارسی در پارهگفتارهای خود استفاده مینمایند .او معتقد است که وقت بند موصولی کوتاه باشد (از 4
کلمه بیشتر نباشد) ،گویشوران آذربایجانی بند موصولی پیشهستهای زبان خود را انتخاب میکنند اما
اگر بند موصولی طویلتر باشد ،آنها به کاربرد بند موصولی پسهستهای روی میآورند .دلجوی
( ،)1376نیز معتقد است که ترکیآذربایجانی ،بند موصولی پسهستهای را از زبان فارسی به عاریت
گرفته است .یافتههای نغزگویکهن و عبدالملکی ( ،)1993حاکی از آن است که به دلیل تفاوتهای
آوایی ،معنایی و دستوری زبان فارسی و ترکیآذربایجانی ،بهترین راهکارهای انطباق افعال قرضی برای
زبان ترکیآذربایجانی ،دو راهکار درج غیرمستقیم و وامگیری معنایی میباشد .محمودی ( ،)1393به
کاربرد نشانۀ شرطی فارسی (اگر) در زبان ترکیآذربایجانی اشاره کرده است که در پی آن ،ترتیب عناصر
جمله نیز تغییر مییابد .او نشان میدهد که ساخت جدید جایگزین ساخت بومی نمیشود ،بلکه
هریک بسته به عواملی همچون ساخت اطالع جمله ،در بافتهای مختلفی بهکار میروند.

 .2دادهها و روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی است .برای گردآوری دادههای تحقیق از هر دو نوع منابع
کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .به مقالهها ،پایاننامهها و کتابهای معتبر (منابع مرتبط با
ترکیآذربایجانی که در بخش پیشینه و تحلیل دادهها به آنها اشاره شده است) که قرضگیری
ترکیآذربایجانی از فارسی یا دستور زبان ترکیآذربایجانی را مطالعه کردهاند ،مراجعه گردید و دادههای
ّ
ّ
نظیر ساخت سببی مرکب ،جملههای مرکب ناهمپایه و ترکیب واژهها (گروهها) از میان مطالب
مختلف ،استخراج و دستهبندی شد .عالوهبر این گروه دوم دادهها ،از تعامالت زبانی  30نفر (مرد و
زن) از گویشوران ترکیآذربایجانی مناطق مرکزی استان اردبیل (اردبیل ،مشگینشهر و حومه) ،از
طریق ضبط و یادداشتبرداری جمعآوری شده است (حدود  12ساعت) .نویسنده در گردآوری و
تحلیل دادهها ،بهدلیل ترکزبان بودن از ّ
شم زبانی خود هم استفاده نموده است و در اکثر موارد
ً
ّ
سواالت به نحوی از گویشوران پرسیده میشد تا جوابها از طریق جمالت مرکب بیان شود؛ مثال برای
1
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ّ
تولید جملۀ مرکب سببی  ،2از گویشور یرسیده شد :چرا بچهها زودتر نرفتند؟  10نفر از گروه که
تکزبانه (ترکیآذربایجانی) بودند ،از سنین باالی  50سال برخوردار بودند و بقیه گروه ،غیر از زبان
بومی ،توانایی تکلم به زبان فارسی را نیز داشتند (دوزبانه) و سنشان بین  18تا  60سال در نوسان بود.
ّ
در جدول  ،1تعداد و انواع جمالت مرکب گردآوریشده به روش میدانی ،براساس الگوهای زبان
فارسی و ترکیآذربایجانی ،مشخص شده است که نمونههایی از آنها ،در مثالهای  1تا  16قابل
مشهود است.
ّ
تعداد و نوع جمالت مرکب
گردآوریشده

ّ
 47جملۀ مرکب با بند قیدی
ّ
 28جملۀ مرکب سببی
ّ
 25جملۀ مرکب با بند موصولی
ّ
مرکب با بند ّ
متممی
 11جملۀ

ّ
تعداد جمالت مرکب منطبق با الگوی

ّ
تعداد جمالت مرکب
ً
منحصرا با الگوی زبان

زبان فارسی در پی قرضگیری

ترکیآذربایجانی

تکواژهای دستوری فارسی

27
10
13
2

20
18
12
9

ّ
 .2-1تغییرات نحوی ناشی از تأثیر زبان فارسی بر جمالت مرکب ترکیآذربایجانی
عدم توازن در قدرت و اعتبار اجتماعی زبانها در جوامع چندزبانه موجب میشود تا سیطرۀ زبان غالب
بر زبانهای دیگر ،روز به روز افزایش یابد .نیاز گویشوران زبانهای دیگر به واژههای تازه در مواجه با
حوزههای جدید نوآوریهای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی ،به میزان و شدت وامگیری واژگانی آنها از
زبان غالب سرعت میبخشد .بهوضوح ،چنین نیازهایی انگیزۀ اصلی ورود واژههایی زیادی از زبان
فارسی به زبان ترکی آذربایجانی بوده است .عالوه براین ،تحصیل به زبان فارسی و انجام مکاتبات
اداری و غیراداری به همان زبان ،باعث گردیده است تا حجم قابل توجهی از واژههای فارسی به
ترکیآذربایجانی راه یابد .تراکم باالی واژههای زبان فارسی در واژگان ذهنی سخنگویان
ترکیآذربایجانی ،میتواند بر ابعاد دیگر زبان آنها ،تأثیر بگذارد و به وامگیری یا تغییر در سایر
حوزههای زبانی ،ازجمله حوزۀ نحوی منجر شود.
1
گویشوران زبان پذیرا در نوعی از وامگیری که ساکیل ( ،)2007از آن به عنوان وامگیری
الگویی/انگارهای یاد میکند ،قاعدۀ انتزاعی را وام میگیرند (مادۀ زبانی انتقال داده نمیشود) .مثل
. Sakel

1
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وامگیری الگویی یا انگاره ای جمع مکسر عربی و جمع بستن کلمات فارسی با آن ،مانند بنادر؛ بندر
یک کلمۀ فارسی میباشد (نغزگوی کهن و عبدالملکی .)1393 ،وامگیری واژههایی(مانند فعلها،
حروفاضافه و  )...که نقش تعیینکنندهای در آرایش سازههای ساختهای نحوی دارند ،بیشتر به
وامگیری الگویی در زبان پذیرا میانجامد اما چنین واژههایی ،کمتر توسط گویشوران یک زبان به
عاریت گرفته میشوند؛ زیرا فعلها و حروفاضافه بر سازههای دیگر جمله حاکم هستند و به آنها
حالت 1میدهند .ساخت فعل سبک یا همکرد یکی از رایجترین راههای انطباق فعل در زبان
قرضگیرنده است .فعل قرضی بهعنوان جزغیرفعلی با فعل سبک زبان وامگیرنده ترکیب میشوند و
ّ
فعل مرکب را میسازند .فعل سبک بومی در این ترکیب ،وظیفۀ نمایش مشخصههای دستوری نظیر
ّ
زمان ،نمود ،شمار و  ...را عهدهدار میشود .فعلهای مرکب فراوانی مانند شوت کردن ،ویراژ دادن،
استارت زدن و  ...در زبان فارسی از طریق همین ساخت فعل سبک قرض گرفته شدهاند .شوت و
استارت در زبان انگلیسی یک فعل ساده و خودایستا هستند درحالی که بهعنوان جزغیرفعلی قرضی در
ساخت فعل سبک زبان فارسی ایفای نقش مینمایند .ترکیآذربایجانی نیز افعال را با الگوبرداری از
همین ساخت فعل سبک زبان فارسی ،قرضگیری کرده است .گویشوران ترکیآذربایجانی جزغیرفعلی
فارسی را با فعل سبک زبان خودشان بهکار میبرند مانند( ijāza vermax :اجازه دادن).
( elamaxکردن)( olmāx ،شدن) و ( vermaxدادن) ،از رایجترین فعلهای سبک زبان
ّ
ترکیآذربایجانی هستند که با وامگیری جزغیرفعلی فارسی ،بسامد یا فراوانی کاربرد فعل مرکب در این
ّ
زبان را باال بردهاند .در میان انبوهی از فعل مرکب زبان ترکیآذربایجانی با جزغیرفعلی فارسی ،افعال
ّ
مرکبی همچون ( bāyïs olmāxباعث شدن)( ijāza vermax ،اجازه دادن)majbur elamax ،
ّ
(مجبور کردن) و ....وجود دارند که شکلگیری جملههای سببی مرکب را در زبان ترکیآذربایجانی
ّ
(مثال  1و  ،)2با الگوبرداری از ساخت سببی مرکب زبان فارسی ممکن میسازند.
1( o bāyïs ol-dï (kï) biz gāč-āx.
بدویم

ما (که) شد باعث او

 -1او باعث شد (که) ما بدویم.
moallim ijāza ver-ma-di (ki) ušāx-lār ɉed-a-lar.
بروند

بچهها

(که)

نداد

اجازه

(2

معلم

 -2معلم اجازه نداد (که) بچهها بروند.
دهقانی ( ،)2000معتقد است که در این نوع جملۀ سببی (مثال  ،)1فعل سببیشده در بند متمم فعل
ّ
مرکب باعث شدن قرار میگیرد و ترکزبانان این شیوۀ سببیسازی را از زبان فارسی قرض گرفتهاند.
1

. case
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عالوه بر جز غیرفعلی فارسی ،حروفربط زبان فارسی نیز به زبان ترکیآذربایجانی راه یافته است.
حروف ربط (مانند ّاما ،درحالی که ،اگر و  ،)...در حدفاصل بین واژههای محتوایی (اسم ،صفت) و
واژههای دستوری (فعل و حرفاضافه) قرار دارند و این ویژگی زبانی ،به سهولت راهیابی آنها از زبانی
به زبان دیگر کمک مینماید .هر دو نوع حروف ربط همپایه (و ،اما )... ،و وابسته (اگر ،چون ،که و
 )...زبان فارسی ،توسط گویشوران ترکیآذربایجانی بهکار برده میشود که تأثیرگذاری حروفربط
ّ
وابسته فارسی بر نحو ترکیآذربایجانی بارزتر است .جمالت مرکب ناهمپایهای ،دستکم از یک بند
اصلی و یک بند وابسته تشکیل میشود .بند اصلی بدون حرفربط و بند وابسته با یکی از حروفربط
وابستۀ آشکار یا پنهان در جایگاه آغازی دیده میشود .ارائۀ نمونههایی از دادهها ،در چهارچوب
ّ
تقسیمبندی جمالت مرکب ناهمپایهای مشکوهالدینی ( ،)256-262 :1394انجام میگیرد؛ زیرا
گویشوران ترکیآذربایجانی ،حروفربط فارسی را مانند فارسیزبانان برای پیوند سازهها ،بهویژه
ّ
بندهای جمالت مرکب بهکار میبرند.
ّ
الف -جملۀ مرکب ناهمپایهای با بند متمم

ّ
در جملههای مرکب ناهمپایهای مانند جملۀ  ،3بند وابسته ،بند متمم فعل میباشد و به همین سبب

کاربرد آن بعد از فعل ،اجباری است و حرفربط که ،در آغاز بند متمم ممکن است پنهان باشد .بند
متمم ،مشخصۀ نحوی دستۀ خاصی از افعال واژگانی مانند ( demaxگفتن)( istamax ،خواستن)،
( bilmaxدانستن) و  ...است که به مفاهیم دستوری ،بیانی و یا ادارکی داللت دارند.
3( ušāx-lār bil-ir-di (ki) zanɉ tez vïr-ïl-ājāx.
زده خواهد شد زود زنگ (که) میدانستند بچهها

 -3بچهها میدانستند (که) زنگ زود زده خواهد شد.

ّ
ب -جملۀ مرکب ناهمپایهای با بند موصولی

در این نوع جمالت ،بند وابستۀ موصولی (که بند وصفی یا درونه نیز گفته میشود و یک بند اختیاری
است) از طریق حرفربط که ،به دنبال هستۀ گروه اسمی (اسم) بهکار میرود.
kï ɉej ɉal-di-lar gāpï-dā gāl-dï-lār.

ماندند

 -4بچههایی که دیر آمدند پشت در ماندند.

پشت در

آمدند

دیر که

4( ušāx-lar
بچهها

تماس زبانهای فارسی و ترکیآذربایجانی(ص ----------------- )70-53عبدالحسین حیدری61 
ّ
ج -جملۀ مرکب ناهمپایهای با بند قیدی

ً
ّ
در جملههای مرکب  5و  ،6بند وابسته رابطۀ دستوری قید را داراست؛ بند قیدی الزاما با یکی از
حروفربط قیدی بهکار می رود که عبارتند از :زمانی که ،اگر ،چون ،چون که ،هرچند ،درحالی که،
مگر این که و  . ...بند قیدی برحسب حرفربط حاضر در آن به یکی از مفاهیم علت ،زمان ،شرط،
هدف ،تقابل ،استثنا و  ...اشاره میکند.
5( o zāmān kï san-i sas-la-dim gonšu-lār ɉal-di-lar.
آمدند

همسایهها

صدا کردم

را -تو که

زمان آن

 -5زمانی که تو را صدا کردم همسایهها آمدند.
vār-dï ba niya ɉet-mir.

نمیرود چرا پس

ɣeyrat-i

6( aɉar

دارد مالکیت-غیرت اگر

 -6اگر غیرت دارد ،پس چرا نمیرود.
کامری ،)1981(1به انواعی از حروف ربط زبان فارسی اشاره دارد که از قرن سیزدهم میالدی به بعد ،به
زبانهای ترکی وارد شده است و کتابهای دستور زبان ترکی متعددی مانند آندرهیل،)438 :1979(2
فرزانه ( ،)118 :1357از حروف ربط زیادی (و ،یا ،اما ،که ،چون ،چون که ،زمانی که ،هرچند و )...
نام میبرند که ترکزبانان در طول سالیان متمادی از زبان فارسی قرض گرفتهاند و هنوز هم بهکار
میبرند.

.2-2تحلیل دادهها
بررسی دادههای گردآوری شده این تحقیق نشان میدهد که گویشوران ترکیآذربایجانی با بهرهگیری از
راهکارهای تخصیص و گسترش ،از میان دو یا چند ساخت نحوی جایگزین زبان خود ،الگوهای
منطبق با ساختهای مشابه و متناظر در زبان فارسی (بند متممی راستانشعابی ،ساخت سببی
تحلیلی ،بند موصولی پسهستهای و بند وابسته با حرفربط آغازی) ،را انتخاب کرده و بهکار میبندند
که در ادامه با ارائۀ مثالهایی توضیح داده میشود.
 .2-2-1راهکار تخصیص
محدود شدن کاربرد بند متممی چپانشعابی در زبان ترکیآذربایجانی مثال خوبی برای رخداد راهکار
تخصیص در ترکیآذربایجانی امروزی ،به دلیل تماس با زبان فارسی است .بند متممی در زبانهای
1

. Comrie
. Underhill

2
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ترکی (مثال  ،)7از هر دو الگوی چپانشعابی و راستانشعابی )7 a, b( 1تبعیت میکند .اما
سخنگویان ترکیآذربایجانی تحت تأثیر زبان فارسی و با وامگیری حرفربط که ،مانند فارسیزبانان،
الگوی راستانشعابی (مثالهای  7 cو  )3را بهکار میبرند و الگوی چپانشعابی ( )7 aدر زبان
2
ترکیآذربایجانی امروزی از کاربرد حداقلی برخوردار است .یافتههای این تحقیق با مطالعۀ کرال
( ،)287 :2005مطابقت دارد که معتقد است امروزه ترکزبانان در ارتباط با بند متممی ،به ندرت از
الگوی چپانشعابی استفاده میکنند.
7( a) bїrā ɉal-sin isti-yir-am.
میخواهم

اینجا

بیاید

b) isti-yir-am bїrā ɉal-sin.

بیاید

اینجا

میخواهم

c) man isti-yir-am (ki) bїrā ɉal-sin.

بیاید اینجا (که)

میخواهم

من

من میخواهم (که) اینجا بیاید.
 .2-2-2راهکار گسترش

ّ
گسترش کاربرد جملههای سببی مرکب ،بند موصولی پسهستهای و بند وابسته با حرفربط آغازی،
نمونههای بارز راهکار گسترش در زبان ترکیآذربایجانی هستند که در اثر تماس با زبان فارسی بسط
یافتهاند.
 .2 -2-3ساخت سببی
کامری ( ،)1989در الگوی ردهشناختی خود ،ساختهای سببی را به سه دستۀ واژگانی ،ساختواژی و
ّ
تحلیلی (مرکب) تقسیمبندی میکند.
گنجشک ُمرد  /بچه گنجشک را کشت( .سببی واژگانی)
بچه غذا خورد  /مادر غذا را به بچه خوراند( .سببی ساختواژی)
بچه غذا خورد  /مادر باعث شد (که) بچه غذا بخورد( .سببی تحلیلی)
سببی ساختواژی رایجترین ساخت سببی در ترکیآذربایجانی است (نبیفر .)1393 ،فعل سببی در این
ساخت ،یک تکواژ ( )dürبهعنوان پسوند بیشتر از جفت غیرسببی دارد.
مردن öl
کشتن öl-dür
. Left branching and right branching
. Kiral

1
2
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دو فعل ( goymāxاجازه دادن) و ( gurmāxتحریک کردن) در زبانهای ترکی وجود دارد که به رخداد
ّ
ساخت سببی مرکب در این زبانها منجر شده است (مثالهای  8و  .)9نبیفر ( ،)1393از این
ساختهای سببی بهعنوان ساختهای سببی اجازهای در ترکیآذربایجانی نام میبرد که در آنها هیچ
اجباری در کار نیست و از سببیهای ضعیف شمرده میشوند.
8( Ali goy-mā-dï man ɉed-am.
بروم

من

نگذاشت

علی

 -8علی نگذاشت (که) من بروم.
Ali-nan sāvāš-am.

دعوا کنم

با -علی

man-i gur-dï

9( o

تحریک کرد را -من او

 -9او مرا تحریک کرد (که) با علی دعوا کنم.
ّ
امروزه در گونۀ رسمی زبان ترکیآذربایجانی از فعلهای مرکب اجازه دادن و تحریک کردن به جای
ً
 goymāxو  gurmāxاستفاده میشود .عالوهبراین همانطوری که قبال ذکرگردید ،الگوبرداری زبان
ّ
ّ
ترکیآذربایجانی از ساخت فعل مرکب زبان فارسی ،به افزایش فراوانی کاربرد فعلهای مرکب سببی
مانند ( bāyïs olmāxباعث شدن)( ijāza vermax،اجازه دادن)( majbur elamax ،مجبور کردن) و
ّ
 ....کمک نموده است و درنتیجه بهکارگیری ساختهای سببی مرکب همچون مثالهای  1و  2در
ً
ّ
ترکیآذربایجانی افزایش پیدا کرده است ،هرچند ساخت سببی مرکب با کاربرد خیلی محدود (منحصرا
دو فعل ،مثالهای  8و  ) 9از قبل در این زبان وجود داشت .طبق جدول  ،1از میان  28جملۀ سببی
گردآوری شدۀ تحقیق حاضر ،حدود  65درصد با استفاده از قرضگیری جزغیرفعلی فارسی +فعل
سبک ترکیآذربایجانی ،بهکار رفته است.
 .2-2-4بند موصولی
عناصر وابسته در ترکیآذربایجانی اغلب پیش از عناصر مستقل میآیند ،بنابراین بند موصولی در مقام
یک بند وابسته پیش از هستۀ اسمی میآید (مثال .)10
10( ɉej ɉalan ušāx-lār gāpï-dā gāl-dï-lār.
ماندند

پشت در

بچهها

آمدند دیر

 -10بچههایی که دیر آمدند پشت در ماندند.
اما گویشوران ترکیآذربایجانی تحت شرایط خاص از بند موصولی پسهستهای نیز استفاده میکنند:
اول این که هستۀ اسمی بند موصولی از ضمایر مبهم باشد و دوم این که ضمایر مبهم از لحاظ ساخت
ّ
اطالعی جملۀ مرکب در کانون توجه قرار گیرند (مثالهای  11و .)12
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namana o de-yir man āl-ïr-ām.

میخرم

من میگوید او

(11

هرچه

 -11هرچه (که) او میگوید من میخرم.
hārā Ali isti-yir āpār-ïr-ām.

(12

میبرم میخواهد علی هرجا

 -12هرجا (که) علی میخواهد میبرم.
دلجوی ( )65 :1376و لی ( ،)208 : 1996بند موصولی پس از هستۀ اسمی در زبان ترکیآذربایجانی
را محصول تماس این زبان با زبان فارسی میدانند .لی ( ،)208 : 1996طبق آمار منتج از پیکرۀ زبانی
نشان میدهد که به دلیل تأثیر زبان فارسی 39 ،درصد بندهای موصولی در پارهگفتارهای گویشوران
ترکیآذربایجانی بهصورت پسهستهای نمایان میشود .اما همانطوری که از مثالهای  11و 12
ً
مشخص است امکان رخداد بند موصولی پسهستهای در ترکیآذربایجانی قبال هم وجود داشته است.
زیرا قرار گرفتن ضمایر مبهم در جایگاه هستۀ بند موصولی و در کانون توجه واقع شدن آنها ،باعث
میگردد تا بند موصولی پسهستهای در زبان ترکیآذربایجانی شکل گیرد (بافت خاص) .گویشوران
ترکیآذربایجانی با وامگیری حرفربط "که" فارسی ،فقط کاربرد این ساخت را در زبان خود بسط و
گسترش دادهاند (مثال  .)4طبق جدول  ،1در  48درصد بندهای موصولی گردآوریشده تحقیق حاضر،
از حرفربط که فارسی استفاده شده است.

.2-2-5بند وابستۀ قیدی
ّ
ترکیب بندهای جملۀ مرکب ترکیآذربایجانی در اغلب موارد بدون نشانههای ربطی و از طریق آهنگ
ّ
ادا و یا مکث انجام میگیرد ،اما پیوند بندهای وابستۀ قیدی و بندهای مستقل در جملههای مرکب
ناهمپایۀ این زبان با نشانههای ربطی ،به طرق زیر صورت میگیرد:
الف -پیوند بندها با الحاق نشانههای ربطی ( -daهنگامی که)( -sā ،اگر) و  ،...بهعنوان پسوند به
فعل بند وابسته.
13( san-i sasliyan-da gonšu-lar ɉal-di-lar.
آمدند

همسایهها بههنگام-صداکردن را-تو

 -13زمانی که تو را صدا کردم همسایهها آمدند.
ba niya ɉet-mir.

نمیرود

 -14اگر غیرت دارد پس چرا نمیرود.

ol-sā

14( ɣeyrat-i

چرا پس اگر-باش مالکیت-غیرت
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ب -پیوند بندها با حرفربط قیدی
مستقل ،پس از بند وابسته.

deyin

(برایاین که)،

ɉorā

ɉej ɉal-di.

آمد

(بهخاطر) و  ...بهعنوان تکواژ

deyin

دیر برایاین که

15( san-i āpār-mā-sïn
نبرد

را-تو

 -15برای این که تو را نبرد دیر آمد.
ج -پیوند بندها با حرفربط قیدی ( yoxsāوگرنه) بهعنوان تکواژ مستقل ،پیش از بند وابسته.
yoxsā man ɉatir-ar-dim.

میآوردم

من

وگرنه

16( san-na tāpšïr-mïš-dï
سفارش کرده بود

به تو

 -16به تو سفارش کرده بود وگرنه من میآوردم.
فعل بند وابسته در هر دو نوع ساخت نحوی الف و ب ،اغلب بهصورت ناخودایستا نمود آوایی پیدا
ّ
میکند ،اما اگر بند وابسته در یک جملۀ مرکب ناهمپایۀ ترکیآذربایجانی به شرط یا موقعیت غیرواقعی
و غیرممکن داللت داشته باشد ،در آن صورت؛ حرفربط قیدی در آغاز بند وابسته با فعل خودایستا
قرار می گیرد (ساخت نحوی ج) .کاربرد این ساخت که محدود به بافت خاص است با پیوند بندهای
ً
وابسته و مستقل زبان فارسی کامال مطابقت دارد و وامگیری حروفربط قیدی چون ،زمانی که ،اگر،
هرچند ،درحالی که ،به جز این که و ( ...مثالهای  5و  )6از زبان فارسی موجب شده است تا فراوانی
ساخت نحوی نوع ج ،در زبان ترکیآذربایجانی بسط و گسترش یابد .طبق جدول  42 ،1درصد از
بندهای وابستۀ قیدی دادههای تحقیق حاضر ،با استفاده از حروف حروفربط قیدی زبان فارسی،
بهکار رفته است.
گویشوران زبان بدل در مطالعۀ هاینه ( ،)2006بدون وامگیری مادۀ زبانی (تکواژهای دستوری) ،کاربرد
ساختهای نحوی زبان خود را با ساختهای نحوی متناظر در زبان مدل ،مطابقت میدهند درحالی
که راهیابی برخی تکواژهای دستوری زبان فارسی (بهعنوان زبان وامدهنده) به زبان ترکیآذربایجانی
(بهعنوان زبان وامگیرنده) ،باعث شده است تا گویشوران ترکیآذربایجانی از میان ساختهای نحوی
جایگزین زبان خود ،الگوهای منطبق با ساختهای مشابه و متناظر در زبان فارسی (ساخت سببی
تحلیلی ،بند متممی راستانشعابی ،بند موصولی پسهستهای و بند وابسته با حرفربط آغازی) ،را
انتخاب کرده و بهکار بندند.
ساخت های نحوی یکی از ابزارهای مهم برای مشخص کردن تأکید روی عنصر یا عناصری از جمله
است و جابهجایی سازهها میتواند ساخت اطالعی جمله را دگرگون سازد (محمودی .)1393 ،عناصر
وابسته در زبان ترکیآذربایجانی پیش از عناصر مستقل میآیند ،بنابراین اگر تأکید جمله روی عناصر
ّ
وابسته جمله مرکب باشد؛ گویشوران ترکیآذربایجانی ،بند موصولی پیشهستهای ،نشانههای ربطی
()2
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پس از بند وابسته و بند متممی چپ انشعابی را بهکار میبرند؛ اما اگر کانون توجه روی هستۀ بند
ّ
موصولی ،حروفربط قیدی و سازههای بند غیرمتممی جملۀ مرکب باشد ،سخنگویان ترکیآذربایجانی
با وامگیری حروفربط زبان فارسی از ساختهای نحوی منطبق با آن زبان استفاده میکنند.

 .3نتیجهگیری
تغییرات نحوی حاصل از تأثیر زبان فارسی بر ترکیآذربایجانی ،تغییراتی بیگانه با نحو آن زبان نیست و
به معنی پیدایش ساختهای نحوی جدید در زبان ترکیآذربایجانی هم نمیباشد ،بلکه آنچه که تازگی
دارد ،راهکارهای تخصیص و گسترش در این زبان میباشد که به بسامد باالی کاربرد ساختهای
نحوی منطبق با ساخت های مشابه و متناظر زبان فارسی ،منجر شده است .بنابراین چه انگیزههای
کالمی -معنایی ،چه دالیلی که محققان پیشین نظیر سلوبین ( )1986و لی ( ،)1996مطرح نمودند،
ّ
همگی دالیل کاربردی هستند که محرک تغییرات نحوی در جمالت مرکب زبان ترکیآذربایجانی
شدهاند و گویشوران ترکیآذربایجانی با ایجاد این تغییرات به تنوع کاربرد ساختهای نحوی و غنای
زبانی خود وسعت دادهاند.
ارزیابی یافتهها و نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که در کل ،تغییرات نحوی حاصل در جمالت
ّ
مرکب زبان ترکیآذربایجانی در جهت همسویی با زبان فارسی صورت پذیرفته است که از پیامدهای
طبیعی برخورد و تماس زبانها میباشد .همانطوری که دبیرمقدم ( ،)142 :1392معتقد است زبان
فارسی بهعنوان الیۀ زبرین 1همچنان ویژگیهای و مولفههای ردهشناختی خود را به زبانهای دیگر
ایران بهعنوان الیۀ زیرین 2منتقل میکند و قرضگیری و تأثیرپذیری ،به همگرایی ساختاری بیشتر این
زبانها با زبان فارسی خواهد انجامید.
پینوشتها
 -1نغزگویکهن و عبدالملکی ( ،)1393معادل بدل را به جای  replicaبهکار بردهاند (صورت زبانی که
در زبان وامدهنده ،مالک و الگوی وامگیری قرار گرفته است ،مدل نامیده میشود و صورت متناظر و
مشابه آن در زبان پذیرا ،بدل نام دارد).
 -2افعالی که صرف نمیشوند و حاوی اطالعاتی همچون زمان ،شخص و شمار

نیستند).(infinite verb

. superstratum
. substratum

1
2
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