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چکیده
این پژوهش در تالش برای بررسی روشهای طبیعی واژهسازی در زبان ترکی آذربایجان است و با رویکردی
علمی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته است و در این راستا از رویکردهای آوایی ،نحوی و معناشناختی حاکم
بر این فرایند نیز غافل نبوده است .سامعی ( )1395پژوهشی در مورد فرایند ترکیب و واژهسازی در زبان فارسی
انجام داده است ،که این انگاره ،منبع الهام این پژوهش بر روی زبان ترکی آذربایجان بوده است .البته
ساختواژه و فرایند واژهسازی در زبانهای فارسی و انگلیسی ارائه
پژوهشگران ،آثار علمی فراوانی در مورد
ِ
دادهاند؛ اما به نظر میرسد که نظر سامعی ( )1395و کاربرد متغیرهای ' 'xو ' 'yاز طرف ایشان قابل
پیادهسازی بر روی زبانهای دیگر از جمله زبان ترکی است .فقدان چنین پژوهشی را در زبان ترکی به وضوح
میتوان احساس کرد .پژوهش حاضر با بهرهگیری از نظریۀ سامعی ( )1395بر آن است که بتواند تحقیق
مشابهی را در مورد زبان ترکی آذربایجان انجام داده و چگونگی فرایند ترکیب و واژهسازی زبان ترکی را بر
اساس انگارۀ نظری سامعی تبیین نماید .الگوهای مختلفی معرفی شدهاند که نکتۀ اصلی مورد توجه در طراحی
این الگوها ،قابلیت پیادهسازی آنها در ترکیبها و مدخلهای واژگانی زبان ترکی آذربایجان بوده است؛ در
تقدم و ّ
برخی از آنها متغیر ' 'xپیشتر قرار گرفته و در برخی دیگر متغیر ' ،'yو این ّ
تأخر در قرارگیری متغیرها
با درنظر گرفتن ساختارهای واژگانی زبان ترکی بوده است .این پژوهش ،واژهها و ترکیبهای مختلف را مورد
واکاوی قرار داده و درست همانند اثر سامعی ،آنها را با زنجیرۀ نحوی متناظرشان مقایسه کرده است .نتیجۀ
تحقیق توانسته فرایند واژهسازی زبان ترکی را با نشاندادن متغیرهای واژهساز در زبان ترکی معرفی نماید.
کلمات کلیدی :ترکیب ،ترکی آذربایجان ،ساختواژه ،صرف ،واژهسازی.
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 .1مقدمه
زبان پدیدهای خاص و اجتماعی است که منبعی برای ابراز محبت و عالقه و ابزاری برای مبادلۀ افکار،
مقاصد و نظرات در میان مردم جامعه است .زبان محصو ل زندگی جمعی انسانها است و مانند دیگر
اشکا ل اجتماعی ،همواره در تحو ل و دگرگونی است و مبنای توسعۀ انسانی در جوامع بشری به شمار
میرود .زبان ،فرایندی اجتماعی است که در همۀ جنبههای زندگی وارد میشود و جنبههایی چون
دانش ،فنآوری ،هنر و اقتصاد و دیگر جنبههای زندگی در جامعه به وسیلۀ زبان رشد میکنند و این
رشد و توسعه به طور مستقیم در زبان تبلور پیدا میکند .هرگونه بحث و مطالعه بر روی زبان خاص،
باید با هدف شناخت بهتر و استفاده دقیقتر از این ابزار ارتباطی همراه باشد.
مطالعات و بررسیهای گستردهای درمورد زبان ترکی و پیدایش و پیشینۀ تاریخی آن و ریشههای
زبان آذری باستان صورت گرفته است و محققان بسیاری به تفصیل به معرفی این زبان و ساختار نحوی
و آوایی و حتی واژگانی آن پرداختهاند؛ اما در بررسی مطالعات ذکر شده ،میتوان مالحظه کرد که در
تعاریف دقیق ساختواژی زبان ترکی ،شکاف بزرگی وجود دارد و مطالعات قابل اعتمادی در مورد
واژهها و ترکیبات زبان ترکی و ریشهها و سازههای آنها دیده نمیشود و این که موثقترین مطالعات
انجام شده ،به زبان ترکی عثمانی پرداختهاند و یا به آن زبان نگارش شدهاند ،که البته با اطمینان میتوان
گفت که دلیل این امر ،رسمیبودن زبان ترکی در آن جمهوری است .از این رو محققانی که در
دانشگاههای کشور ترکیه فعالیت میکنند ،به این امر مهم همت گماشتهاند .اما ز بان ترکی رایج در
آذربایجان ایران از این اقبا ل محروم بوده است.
آذربایجان و بهویژه
ِ
سامعی ( )1395مطالعهای در مورد فرایندهای پردازش واژه در زبان فارسی انجام داده است و
انگارهای نظری برای فرایندهای واژهسازی و ترکیب در زبانفارسی ارائه کرده است؛ البته این انگاره که
دکتری حسین سامعی
در اصل ،الگویی برای معرفی قواعد واژهسازی در زبان فارسی است رسالۀ
ِ
است که با راهنمایی استادان حقشناس ،صادقی و باطنی در سا ل  1996انجام شده است.
هدف اصلی این پژوهش ،معرفی چارچوب فرایند واژهسازی ترکی با توجه به انگارۀ نظری سامعی
( )1395در فارسی است .ایدۀ سامعی ( )1395که برای زبان فارسی فراهم شده است ،منبع الهام محققان
برای انجام این تجزیه و تحلیل است و به نظر میرسد که برای زبان ترکی و بهویژه زبان ترکی آذربایجان
نیز میتوان با استفاده از مد لهای ' 'xو ' 'yمورد نظر سامعی ( ،)1395مطالعۀ مشابهی را پیاده نمود.
پیشرو چنین است:
پرسش مطرح شده برای طرح
تحقیق ِ
ِ

ترکیب و واژهسازی در زبان ترکی آذربایجان --------)44 -21( ...مروارید جزائی و همکاران 23 

چگونه میتوان فرایند ترکیب 1و واژهسازی 2زبان ترکی را بر اساس انگارۀ نظری سامعی
تحلیل کرد؟

()1395

 .1-1پیشینۀ تحقیق
در زبان ترکی ،همواره تجزیه و تحلیل کلمه و فرایند تشکیل کلمه ،بخشی از مطالعات زبانی بوده
است .کلمات ترکیبی میتوانند با ادغام سادۀ دو عنصر شکل بگیرند ،ارتباط دقیق بین این عناصر
بسیار متغیر است .طبق نظر جکندوف ( )2002این عناصر ممکن است به نوعی"فسیلهای زبانی"
باشند؛ یعنی انواع ساختارهای زبانی که از اولین صورتهای زبان بشری باقی ماندهاند و دارای
کمترین رابطه با عناصر دیگر هستند .این نظر با نقش ترکیب در زبانهای امروز جهان تطابق دارد.
ِد ِرسلر ( )1987توصیه میکند که زبانها ممکن است که بدون افزودن وند نیز اقدام به ترکیب کنند ،اما
به نظر میرسد که عکس این قضیه صادق نباشد.
پینکر ( )1999این مسئله را بررسی میکند و اشاره مینماید که در سامانۀ پردازش واژگانی،
دوگانگی دیده میشود .در حالیکه صورتهای باقاعده ،قابل پیشبینیاند؛ صورتهای بیقاعده نیز
میتوانند در فرهنگ لغات ذهنی ذخیره شوند.
زبان ترکی در طبقۀ "زبانهای التصاقی" قرار دارد و بخشی از گروه زبانهای "پیوندی" است .زبان
ترکی ،اسم و فعل و همچنین شرایط و قواعد جدید را با پیوندها و پیوستها میسازد؛ حتی برخی از
واژههای دستوری ممکن است تنها با تغییر صداها (واکهها) در ریشۀ کلمات حاصل شوند .علی-
بکیراوغلو ( )2017صداهای ذکر شده را با جزئیات آنها مطالعه کرده است .در پژوهش حاضر،
صداهای مورد نظر این محققان نیز به عنوان یک متغیر در نظر گرفته شدهاند.
هنوز مطالعۀ طبقهبندی شده و جامعی برای فرایندهای واژهسازی در زبان ترکی وجود ندارد .آرام
( ،)1387در مقالهای با عنوان "بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذری" به منظور محکزدن انگارۀ
کیپارسکی با دادههایی غیر از دادههای زبان انگلیسی ،نتیجه گرفته است که فرایند اشتقاق ،فرایندی
زایا در زبان ترکی است و بر مبنای آن میتوان واژههای جدید متعددی در این زبان ساخت .این در
حالی است که بهرامی خورشید ( ،)1394در پژوهشی که با تحلیل دادههای زبان فارسی انجام داده است
ا
این انگاره را حداقل برای صرف واژگانی در زبان فارسی ،انگارهای نسبتا ناکارآمد معرفی کرده است .با
این حا ل ،مطالعات زیادی در مورد فرایندهای واژهسازی انجام گرفته است و در بیشتر این مطالعات،
.compounding
.word forming
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تأکید اصلی بر این است که زبان ترکی به طور ساختاری ،ریشۀ کلمه را به صورت ثابت حفظ میکند و
با افزودن برخی از پسوندهای ساختاری که دارای نقشهای مختلف هستند کلمات مختلفی را به این
ریشههای ثابت افزوده و آنها را به واژههای جدید تبدیل میکند و همیشه تأکید میشود که زبان ترکی
یکی از بارزترین نمونههای زبانهای التصاقی ( )agglutinativeاست .در مطالعۀ حاضر ،متغیرها هم
در ابتدا و هم در انتهای ترکیب دیده میشوند و میتوان پی برد که پیوندیبودن زبان ترکی به این معنا
نیست که متغیرهای واژهساز تنها در انتهای واژهها و ترکیبها قرار میگیرند.
تکین ( )1967اشاره میکند که دو نوع ریشه وجود دارد:
الف) ریشۀ ساده (اولیه) ،که نمیتواند تجزیه شود؛ مانند ( avشکار) و ( kalبمان)؛
ب) ریشۀ مشتق (ثانویه) ،که از ریشۀ ساده به دست میآید و ممکن است با التصاق یا ترکیب حاصل
شده باشد؛ مانند ( avcıشکارچی) و ( kalanکسی که باقی میماند)(نک :تکین .)104 :1967 ،در این
پژوهش ،عناصر التصاقی مورد بحث تکین به عنوان متغیر در نظر گرفته شدهاند.
ِم ِنگس ( ،)1994سامانههای تصریفی را به دو بخش اسمی و فعلی تقسیم میکند .به بیان او ،در زبان
ترکی تمایز قابل مالحظهای بین ریشههای اسمی و فعلی وجود دارد و همچنین پسوندهای واژهساز به
دو گروه مخالف تقسیم میشوند(منگس.)157 :1994 ،
ارگین ( )1994ادعا میکند که چهار راه برای برخورد با یک مدخل واژگانی و مفهوم جدید وجود دارد:
الف) گرفتن یک واژۀ خارجی
ب) ایجاد یک گروه واژگانی
پ) جستجو و پیدا کردن یک واژۀ مرده در زبان
ت) ساختن یک واژۀ جدید با افزودن پسوندهایی به ریشهها و ستاکها (نک :ارگین)221 – 219 :1994 ،؛ به
ا
نظر میرسد که موارد ب و ت مورد نظر ارگین مورد تأیید در پژوهش حاضر بوده و دقیقا در این مطالعه
آزموده شدهاند.
آهناوف ( )2013و کاراآغاچ ( )2012با تمرکز بر روند واژهسازی ،مقولههای زیر را معرفی میکنند:
الف) روش درج کردن :اضافه کردن پسوند به ریشه یا ستاک و یا موارد مرتبط (ایجاد یک واژه معنیدار
جدید)؛
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ب) روش منعطف :الگوهای خاصی در زبان وجود دارند و واژههای جدید خروجی این الگوها
هستند؛
پ) روش دوگانسازی :این روش استفاده چندانی ندارد ،اما کلماتی وجود دارند که به این ترتیب
ساخته میشوند؛ مانند( kara kara :تکرار واژه 'سیاه')( taza taza ،تکرار واژه 'تازه')ağaç mağaç ،
(تکرار واژه 'درخت')؛
ت) روش ترکیب :ساختن یک واژه جدید با ادغام کردن تکواژها( karagöz ،سیاه چشم)؛
ث) روش استفاده از واژههای کمکی :این نوع واژه ممکن است با ترکیب دو واژۀ مختلف از طبقههای
مختلف دستوری ایجاد شود اما یکی از این دو واحد واژگانی به نوعی نقش موصو ل را دارد و باعث
گسترش دامنۀ معنایی واژه میشود .بنابراین واژۀ تولیدشده میتواند به یک حوزۀ معنایی بزرگتر تعلق
پیدا کند؛ مانند ( yazabilmeتوانا بودن برای نوشتن)( tanıştırmak ،معرفی کردن کسی با چیزی یا
کسی)؛
ج) روش توالی واژگانی :برخی از رخدادهای نحوی ممکن است در طو ل استفاده از زبان رخ دهند.
برخی از افرادی که به زبان ترکی صحبت نمیکنند از این روش برای به کارگیری ساختار نحوی سود
میبرند؛ مانند ( taş adamمرد سنگی)( kapı adam ،مرد قوی)؛
چ) روش تأکید :در این روش ،لهجه به عنوان واحد متصلکنندۀ واحد تولید به واحد جذب ،عمل می-
کند .تأ کید در زبان ترکی دارای ساز و کار متمایزی نیست؛ به عنوان مثا ل :در زبان روسی ᴈãᴍᴅᴋ
(دژ)( ᴈaᴍᴅᴋ ،قفل) است (آهناوف313-300 :2013 ،؛ کاراآغاچ)253 – 251 :2012 ،؛ همانطور که در تحلیل
دادهها خواهیم دید ،همه موارد فوق با پیادهسازی انگاره سامعی ( )1395قابل شناساییاند.
روش اختصارسازی روشی است که به طور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد و فهرست طویلی از
ا
کلمات اختصار یافتهای را که عمدتا انگلیسی ) (USAو گاه فارسی ( )NAJAو گاهیاوقات نیز ترکی
هستند ،پیش روی ما قرار میدهد؛ مانند ( GÜNAZبرای  )Güney Azərbaycanو (GAMOH
برای  .)Güney Azərbaycan Milli Uyanış Hǝrekatıالبته اختصارسازی ،روش صرفهجویی در
نوشتن و تلفظ است و نباید به عنوان راهی برای واژهسازی جدید در نظر گرفته شود.
با نگاهی به نمونههایی که ِا ِکر ( )2013ارائه کرده است و به صورت کلیشهای مطرح شدهاند ،میتوان
مشاهده کرد که پسوندهای موجود در واژههای ( üsteباال)( girdi ،وارد شد) و ( nurdanاز نور) با
روش نمونهگیری وارد زبان ترکی شدهاند .البته اثر روش معنیسازی را هم میتوان در این واژهها
مشاهده کرد (کاراآغاچ .)114 :2012 ،تدوین و غربالگری ،روشهایی هستند که واژگان را به صورت زبان
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نوشتاری استاندارد درمیآورند و استفاده از آنها را در زبان جدید میسر میکنند؛ البته این روشها،
روشهای واژهسازی به شمار نمیروند.
عالوه بر این سه روش ،دیده میشود که کلمات معنیدار جدید ممکن است با تغییر حروف صدادار و
همخوانها در مبانی واژگان ترکی (ریشهها و ستاکها) تولید شوند .این روش را که در فرایند واژه-
سازی زبان ترکی مشاهده میشود ،آهن اوف ( )2013و واردار (" )2002روش چرخش در اشتقاق واژه"
نامیدهاند .این ویژگی یکی از متمایزترین ویژگیهای زبان ترکی بهشمار میرود .در این روش ،تولید
یک واژۀ معنادار جدید و یا تعیین طبقۀ واژگانی آن با تغییر صوتهای آن واژه (آهناوف )302 :2013 ،و نام
جنس (مردانه ،زن ،خنثی) ،شمار ،شخص ،زمان ،حالت و غیره صورت میگیرد و در عمل ،زبان با
تغییر صدای موجود در واژه ،ترتیبی میدهد که واژه از غنای معنایی گستردهتری برخوردار شود(واردار،
.)52 :2001

در زبان ترکی واژههایی مشاهده میشوند که تنها با "روش تغییر صوت" تولید نشدهاند ،بلکه یک
پیچش زبانی نیز در فرایند تولید آنها اتفاق افتاده است .کارا ( )2011این روش را به طور گسترده در
پژوهشی تحت عنوان "واژههای جدا افتاده" به بحث گذاشته است.
در مطالعۀ حاجیامیناوغلو ( ،)1991اسم ممکن است حاوی دادههایی در مورد فعل و ریشۀ آن باشد.
در واژههای اسم( ayrılmak -ترک کردن) ،اسم ak +؛ ( ayakپا) ،اسم -ریشه را مشخص میکند،
بنابراین  a-یک فعل است (همان)18 :؛ اگر در نظر بگیریم که ریشۀ فعل  a-است ،اولین اشتقاق آن اسم-
خواهد بود؛ مانند ( ayır-جدا کن)( ayrıl ،جدا شو) و یا مانند ( at-پرتاب کن)( az- ،از جاده و یا
مسیر مستقیم خارج شو) و ( aç-باز کن) که جنبههای مختلف معانی را بیان میکنند و با استفاده از
روش تباد ل صوتی تولید شدهاند و همگی قابل شناسایی با متغیرهای مورد نظر این پژوهشاند.
هادی ( )1995در مطالعۀ خود به نام "ترکی هنر است" معتقد است که «پسوندهای ترکی ثابت هستند و
میتوانند مانند یک کلید اصلی به هر ریشهای پیوست شوند و پسوندها از حروف موجود در ریشه
پیروی میکنند»(هادی .)49 :1995 ،این پژوهش ،ستاکها را به دو دستۀ "ستاکهای اسمی" و
"ستاکهای فعلی" و پسوندها را به دو دستۀ "پسوندهای اسمی" و "پسوندهای فعلی" تقسیم کرده
است .پژوهش حاضر نیز با تأیید پژوهش هادی ( ،)1995نتایج آن را با توجه به انگارۀ سامعی ()1395
تبیین کرده است.
فالزر و ساراچالر ( )2018مرور کوتاهی بر برخی عملکردهای مهم زبان ترکی دارند .آنها زبان ترکی را
ا ِ
ّ
از لحاظ ترکیب زبانی ،خالق معرفی میکنند و با افزودن پسوند به ریشۀ واژگان ،حدود  30000واژه،
بجز اسامی خاص ،میسازند.
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واژههای ترکی به طور گستردهای تحت تأثیر زبانهای عربی ،فارسی ،یونانی ،ارمنی ،روسی ،فرانسوی،
ایتالیایی ،آلمانی و اخیرا انگلیسی قرار دارند .کلمات ترکی میتوانند چندین پسوند تصریفی و اشتقاقی
ا
را به خود بگیرند؛ یک واژۀ ترکی میتواند تنها یک کلمه باشد اما ترجمهای معاد ل تقریبا یک جمله را
داشته باشد:
اگر ما قادر به نوشتن باشیم = yaz + a + bil + ǝcǝk + sǝ + k

همۀ تکواژها دارای واژگونههایی هستند ،که با توجه به واکههای حاوی آن در ریشۀ واژه متفاوتاند:
(از او) ( – on +danاز تو) sǝn + dǝn

وجود چندین مشتق در یک واژه یک رخداد غیر معمو ل نیست .میتوانیم واژۀ
" "aparabildiklǝrimizdǝndıرا معرفی کنیم که دارای یک ریشه و نه پسوند است(این یکی از مواردی
بود که ما میتوانستیم با خودمان داشته باشیم).
فالزر ( )2017ادعا میکند که تجزیه و تحلیل صرفی یک واژه میتواند دنبالهای از برچسبها مطابق با
ا ِ
عبارات آشکار (یا پنهانی) نمایشداده شده باشد .او به واژه ( uzaklaştırılacakاو به محل دوری
فرستاده خواهد شد) اشاره کرده و پنج برچسب را معرفی میکند که به ریشه ( uzakدور) اضافه شده-
اند که عبارتند از:
( + )1صفت
( + )2فعل  +تبدیل شدن،
( + )3فعل  +علت،
( + )4فعل  +مجهو ل  +موقعیت،
( + )5صفت  +شناسه آینده  +ضمیر.
برچسب او ل نشان میدهد که ریشه ،صفت است؛ برچسب دوم نشاندهندۀ این مطلب است که
اشتقاق فعل ،اتفاق افتاده و معنای آن "تبدیل شدن" است؛ برچسب سوم نشان میدهد که یک فعل
سببی ،مشتق شده است؛ برچسب چهارم نشاندهندۀ مشتقشدن یک فعل مجهو ل است؛ برچسب
پنجم نشاندهندۀ یک اشتقاق در شناسۀ آینده است.
ینیترزی و تور و افالزر ( )2017میگویند« :اشکا لشناسی صرفی ،تعیین مفهوم صحیح محتوایی
نشانهها در یک جمله است .یک نماد ساختواژی در مجموعهای از تجزیههای صرفی دارای نشانهای
است که توسط یک تحلیلگر صرفی تولید میشود و سپس برای هر یک از تحلیلهای ساختواژی یک
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نماد صرفی را با توجه به اطالعات متنی و یا زبانشناختی انتخاب میکند .این کار را میتوان به عنوان
یک تعمیم برای مسئله برچسب زدن به طبقه دستوری ،در مورد زبانهای غنی از لحاظ تصریف
مشاهده کرد (ینیترزی.)53 :2017 ،
ّ
آریسوی و ساراچالر ( )2017معتقدند که «مد لهای زبانهای متمایز که از مد لهای مولد برای انجام
وظایف مختلف فراتر رفتهاند ،امکان ادغام آسان ویژگیهای ساختواژی و نحوی را در مد لسازی
زبانی فراهم میکنند»(آریسوی و ساراچالر.)66 :2017 ،
بدین ترتیب ،خصوصیات التصاقی ز بان ترکی ممکن است باعث افزایش میزان لغات اضافی در لغت-
نامه شود که میتواند با استفاده از واحدهای زیرواژگانی برای پیدا کردن ویژگیهای خاص زبان،
کاهش یابد و همچنین فرایند واژهسازی و ترکیب در آن ،قابل شناسایی با متغیرهای مورد بحث این
پژوهش است.
ینیترزی و تور و افالزر ( )2017در "شناسایی مدخلهای اسمی" پافشاری میکنند .آنها بر این باورند
که این موضوع برای پردازش زبانهای مختلف طبیعی و مسائلی مانند جذب داده ،پاسخ به پرسشها،
ترجمۀ ماشینی و  ...دارای اهمیت خاصی است.
با کمی دقت نظر در تحقیقها و مطالعههای انجام شده میتوان جای خالی پژوهشی را که تنها به
اصو ل واژهسازی و شناسایی ترکیبهای موجود و بالقوه در این زبان پرداخته باشد ،حس کرد .به نظر
میرسد پژوهش حاضر در حد توان نویسندگان خود ،به این مهم پرداخته است.

 .2چارچوب نظری پژوهش
سامعی ( )1395مطالعهای در مورد موضوع واژهسازی در زبان فارسی انجام داده و انگارهای نظری برای
آن ارائه داده است .به نظر میرسد که ما نیز میتوانیم همین کار را برای زبان ترکی و بهویژه زبان ترکی
آذربایجان ،با استفاده از ''xها و ''yهای این مد ل انجام دهیم.
اما منظور سامعی از ' 'xو ' 'yچیست؟ ایدۀ اصلی و طبقهبندی او در ادامه خواهد آمد .الزم به ذکر
است که تمام جزئیات این قسمت از کار دقیق خود ایشان که به زبان فارسی انجام شده الهام گرفته
است .او در مدخل تحقیق خود بیان میکند که «موضوع کار من ،توصیف فرایندهای طبیعی واژهسازی
در زبان فارسی است .این کار را با تحلیل دادهها و با هدف رسیدن به فرایندها و قواعد حاکم بر تولید
واژگان فارسی انجام دادهام .در این زمینه برخی از مسائل واجی ،نحوی و معنایی واژهسازی در فارسی
نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند»(سامعی.)3 :1395 ،
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این مرور به طور خاص به فرایندهای اصلی واژهسازی در انواع مختلف اسمهای فعلی ،صفتها و
قیدها اشاره دارد .کلیشههای نحوی (اصطالحات و عبارات) ،پیشوندها و ترکیبهای فعلی و
اصطالحات ترکیبی در این تحلیل گنجانده نشدهاند.
تفاوت اصلی بین دو گروه از کلمات عبارتند از:
الف) قواعد حاکم بر ساخت اسمها ،صفتها و قیدها با قواعد حاکم بر سازههای نحوی تفاوت
دارند ،به طوری که میتوانیم در مورد ساختارها و قواعد حاکم بر ساخت آنها ،متفاوت از ساختار
نحوی آنها صحبت کنیم و طبیعت متفاوت ذکر شده ،ما را بر آن داشت تا بخش مستقلی را به
واژهسازی دور از نحو اختصاص دهیم.
ب) قوانین حاکم بر ساخت اصطالحات ،پیشوندها و پیوندها ،و همچنین حروف ترکیبی ،نحوی
هستند و بنابراین از قواعد ذکر شده متفاوتاند؛ به عنوان مثا ل ،رابطۀ بین فرا و رفتن در فرا رفتن و یا
شیء وابسته با فعل وجود دارد .به
حرف و زدن در حرف زدن رابطهای است که بین وابسته با فعل و ِ
طوری که این وابستهها میتوانند مانند سایر واحدهای نحوی به طور مستقل گسترش پیدا کنند :فراتر
رفتن ،حرفی زدن .همین قاعده در مورد حروف ترکیبی نیز قابل استفاده است :حرف اضافۀ بهسوی
میتواند به صورت به آنسوی نیز مورد استفاده قرار گیرد(سامعی.)4-3 :1395 ،
سپس سامعی ( )1395چند تعریف مختصر برای تعدادی از اصطالحاتی ارائه میدهد که الزم است
از دیدگاه او تعریف شوند ،این تعاریف به شرح زیر هستند:
.1کلمه
در زبانشناسی ،مفهوم "کلمه" یا "واژه" به دلیل ابهام آن اغلب حذف میشود(پس از مقاله 1970
چامسکی ،اوضاع تغییر کرده است) .برخی از نظریههای زبانشناختی سطوح مستقل این کلمه را
نمیپذیرند .در بعضی از زبانها ،پدیدههایی وجود دارند که به عنوان یک کلمه در نظر گرفته میشوند؛
در حالیکه همان پدیده ممکن است با تعاریف ارائه شده توسط زبانشناسان سازگار نباشد یا معاد ل آن
در زبان دیگری ممکن است زنجیرهای بزرگتر یا کوچکتر باشد؛ برای مثا ل ،در زبان ترکی ،زنجیرهای
از چهار تکواژ  ev-lǝr-in-dǝیک کلمه است ،اما معاد ل فارسی آن در خانهشان دو کلمه است و معاد ل
انگلیسی آن  in their houseسه کلمه به حساب میآید.
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 .2طبیعیبودن
ساخت واژه را میتوان از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد" :الگوهای طبیعی" و "الگوهای
الگوهای
ِ
ساخت واژه در عملکرد زبان طبیعی روبرو
ساخبرچسبی" .در الگوهای طبیعی ما با سازوکارهای
ِ
هستیم .در این زمینه ،گویشور زبانی میتواند به نیازهای واژگانی خود پاسخ دهد .پاسخهای زبانی به
ا
این نیازها عمدتا به سه طریق انجام میشوند:
الف) قرض گرفتن واژگان؛
ب ) ایجاد تغییرات دستوری و معنایی در واژههای موجود؛
پ) ساختن کلمات جدید
تمام این روشها به طور طبیعی در زبان رخ میدهند ،اما مورد سوم بر اساس الگوهای مشخصی
اتفاق میافتد که بخشی از ساختار دستوری زبان است.
 .3توصیف
روش ما در اینجا "توصیفی" است ،نه "تجویزی" ،ما نمیگوییم که یک کلمه چگونه باید ساخته شود،
ما فقط میخواهیم نشان بدهیم که اصطالح کلمه چیست.
.4نظام آوایی
نظام آوایی یا بخش واجی ،بخشی از نظام زبان است که در آن الگوها و قواعد رابط بین واجها برای
شکل دادن زنجیرههای آوایی و تولید نشانههای زبانی واجی و ادراک و تحلیل آنها قرار دارد.
 .5نظام معنایی
نظام معنایی یا بخش معناشناختی ،بخشی از زبان است که مفاهیم کلی تفسیر معنایی پیامهای زبانی را
تعریف کرده و توضیح میدهد.
 .6نظام دستوری
نظام دستوری زبان ،بخش مرکزی زبان است .در این بخش ،کوچکترین واحد با نمودهای آوایی و
محتوای معنایی؛ یعنی نشانههای زبانی ،شناسایی میشوند و ترکیبی از این واحدها منجر به تشکیل
واحدهای بزرگتر کلمات ،گروهها و عبارات میگردد .زیر شاخههای نظام دستوری" ،واژگان" و
"نحو" هستند.
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 .7واژگان
هر یک از نشانه های زبانی ذخیره شده در واژگان ،یک مدخل واژگانی هستند .اما چگونه میتوان
نشانه های زبانی ذخیره شده در واژگان را تشخیص داد؟ کدام یک از این سه اصطالح را میتوان یک
واحد واژگانی نامید :میروم ،رونده ،رفتن؟ کلمۀ میروم یک صورت ثابت یا یکنواخت نیست و با توجه
به نیازها و پیام زبانی متفاوت است .میتوان گفت که این کلمه و سایر موارد مشابه آن انواع مختلفی از
یک صورت واژگانی هستند .واژۀ رونده یک مدخل واژگانی نیست ،زیرا دارای ویژگیهای متمایز
نحوی و معنایی است و به آسانی نمیتواند در یکی از شبکههای واژگانی معنایی قرار بگیرد.
 .8نحو
نحو ،زمینه عملکرد برخی از قوانین محدود است که اشاره به حضور واحدهای واژگانی و دنبالههای
نحوی برای تشکیل یک پیام زبانی را دارد.
.9صرف
صرف بخشی از نظام دستور زبان است و از طریق قوانین محدود و واحدهای واژگانی ممکن است به
اشکا ل و جمالتی تبدیل شود که در ساخت زنجیرههای نحوی قابل استفاده هستند؛ به عنوان مثا ل ،در
این بخش ،مصدر رفتن میتواند به شکل میروم ،رفته باشم ،میرفتم و غیره تغییر پیدا کند؛ و طبق
سلیقۀ گویشور و جایگاه رسمی و معنایی مورد نظر او نمود پیدا کند.
 .10واژهسازی
واژه سازی بخشی از نظام دستوری است که کلمات جدیدی را با کمک مجموعهای از قوانین موجود
ا
در زبان تولید میکند ،بدون این که کلمات لزوما در لغتنامه ثبت شوند و تبدیل به یک مدخل واژگانی
گردند.
بنابراین ،پردازش کلمه ،زیرمجموعهای از نظام دستوری است که حاوی دو دسته قواعد است:
قوانین واژهسازی و قوانین لغوی سازی.
 .11شکل دستور
چهار بخش دستور و ارتباط کلی بین آنها را میتوان در نمودار زیر مشاهده کرد:
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نحو 2
7

8

6

تصریف 3

واژهسازی 4
10
5

9
واژگان 1

جدول از سامعی اقتبان شده است (سامعی.)32 :1395 ،

 -1واژگان ،انبارۀ صورتهای زبانی است که دارای فهرست بازی برای هر واحد واژگانی است.
 -2نحو ،قوانین محدودی برای ایجاد زنجیرههای همگانی بین واحدهای واژگانی زبان است.
 -3تصریف ،تبدیل واحدهای واژگانی به صیغههای عینی است.
 -4بخش واژهسازی ،واحد ساخت کلمات جدید است.
جدید ایجاد شده در بخش واژهسازی
داد بخش تصریف ،واحدهای واژگانی و کلمات
ِ
 5و  -6درون ِ
است که باید به اصطالحات کاربردی تبدیل شود تا بتواند در جملهسازی به کار گرفته شود.
داد تصریف ،صیغههایی است که برای ایجاد زنجیرههای نحوی به بخش نحو میروند.
 -7بخش برون ِ
ساخت واژههای جدید
 8و  -9بخش واژهسازی با استفاده از زنجیرههای نحوی و تصریفی اقدام به
ِ
میکند و یا از واژگانی که در زبان وجود دارند به عنوان ستاک استفاده میکند.
واژههای آماده شده در بخش واژهسازی یا به طور مستقیم در فرایند ساخت جملهها وارد میشوند و یا
در لغتنامه ذخیره میشوند (نک :سامعی.)33-1 :1395 ،
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پس از معرفی دقیق این انگارۀ نظری و تبیین دقیق اجزای آن ،اکنون میتوان به این نتیجه روشن رسید
که چنین مد ل و الگویی فقط برای یک زبان مشخص؛ مانند زبان فارسی قابل پیادهسازی نیست و با
توجه به ذات فراگیری که دارد میتواند در مورد هر زبان دیگری؛ مثل زبان ترکی آذربایجان نیز قابل
طرح باشد.

 .3تحلیل دادهها
زبان ترکی یکی از زبانهای گروه زبانهای اورا ل 1و آلتایی 2است و یک زبان "التصاقی" بهشمار
میرود .مهدیخان ( )1960استدال ل میکند که در زبانهای پیوندی ،ریشۀ فعل ثابت باقی میماند و
ضمیمهها و پسوندها به آن متصل میشوند .بنابراین ،ریشۀ فعل میتواند در حالتهای مختلفی تظاهر
پیدا کند .در این زبانها ،واژگان زبان نیز در معنا و ساخت ،مؤثر هستند اما ساخت بسیار واضحی
دارند و اجزای ساختار نیز ثابتاند .در این زبانها ،ریشۀ کلمات از یک یا چند هجا تشکیل شده است
و بین هجاها نیز موصو لهایی وجود دارد .در این زبانها ،کلمات اصلی همیشه موجودیت واحد دارند
و اگر معنای ثانویه بدانها اضافه شود ،صورت اصلی آن کلمه تغییر نمیکند(نک :همان.)15-7 :
به طور کلی ،اگر یک عنصر متغیر ( )xو یک عنصر متغیر یا یک عنصر ثابت مانند ( )aبا دو توالی
احتمالی تشکیل شده باشند ،در اینصورت با سه فرایند واژهسازی روبرو خواهیم بود؛ هر کدام از این
قواعد در کنار قواعد ویژه دیگری قرار میگیرند .اگر عنصر ثابت را با ( )aو عنصر متغیر دوم در کنار
متغیر ( )xرا با ( )yو یا با (' )xنشان دهیم ،فرایندهای موردنظر ما میتوانند در حالتهای زیر نمود
پیدا کنند.
 .1-3یک فرایند با یک عنصر متغیر و یک عنصر ثابت
در این فرایند ،یک عنصر ثابت با یک عنصر متغیر (ستاک) همراه است.
[] x , a
بر اساس توالیهای احتمالی دو عنصر و همچنین توانایی تکثیر عنصر ثابت ،این فرایند سه حالت
مختلف پیدا میکند.

.Ural
.Altai

1
2
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 .1-1-3ستاک و عنصر پیشین]a -x[ :
در این فرایند ،عنصر ثابت قبل از متغیر قرار میگیرد .عنصر ثابت ،شامل واحدی میشود که در ّ
سنت
زبانی "پیشوند" نامیده میشود و همچنین واحدهای دیگری که پیشوند نیستند ،اما حضور آنها در یک
بافت مشخص ،ممکن است باعث ایجاد یک واژۀ قابل پیشبینی شوند .این نتایج مربوط به
ویژگیهای نحوی قواعد این فرایند و ویژگیهای معنایی آنها است.
الزم به ذکر است که هیچ عنصر ثابت با ویژگی پیشوند زبانی در زبان ترکی وجود ندارد؛ بنابراین موارد
زیر نمونهای از فرایند [ ]a -xهستند ،اما عناصر ثابت ) (aپیشوند نیست.
][od –x

)مشعل( ), Odlacروز عید( od günü

][barmaq –x

)پوشش انگشت( ), Barmaqlıqانگشت کوچک( barmaqca

][can –x

)بیجان( ), Cansızزنده( canlı

][qol –x

)عروسک( ), Qolçaqبا ل و پر( qol qanad

 .2-1-3ستاک و عنصر پسین
در این فرایند ،عنصر ثابت پس از متغیر قرار میگیرد .همچنین شامل آنچیزی است که به طور ّ
سنتی
ا
"پسوند" نامیده میشود و آنچه که به طور ّ
سنتی "پسوند" نامیده نمیشود .قواعد زیر معموال از نوع
[ ]x- aهستند:
][x –daş

)خواهر و یا برادر( ), Qardaşهمریشه( kökdaş

][x –lik

)امنیت( ), Güvǝnlikزمین پر از قارچ( göbǝlǝklik

][x –dǝn

)از آسمان( ), Göydǝnاز زمین( yerdǝn

][x –lı

)عسلی( ), ballıروغنی( yağlı
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عناصر ستاک و دو عنصر ثابت[a1 –x –a2] :

در این حالت یک عنصر ثابت دو قسمت عنصر متغیر را احاطه کرده است .در ّ
سنت زبانی ،عنصر
قبلی را پیشوند و یکی و عنصر پسین را پسوند مینامند ،اما برای وقوع همزمان آنها توضیحی وجود
ندارد .این اشکا ل به صورت [ ]a1 –x -a2نشان داده میشوند:
][göz –x –Ci

)نگاه انداختن( ), Göz atmakچشم باز کردن( göz açmak

][Əkin –x –Ci

)نوعی الله( ), Əkin lalǝsıنوعی کالغ( Əkin qarqası

سامعی ( )1395ادعا میکند که «حالتهای سه گانه فرایند [ ،]a ، xاز لحاظ شکل ،به طور کامل
شبیه فرایندی به نام "اشتقاق" در سنتهای موجود زبانی هستند ،اما از لحاظ کاربرد و درج عناصر در
آن ،بسیار گستردهتر از مشتق عمل میکنند .مبنای فرایند اشتقاق بر روی نظریه "وند افزایی" است که
میتواند در صورت همراهی با ستاک و یا پایه ،تصریف واژگانی محسوب میشود و باعث ایجاد
تغییرات معنایی و ساختاری میگردد»(سامعی.)44 :1395 ،
نظریۀ "وندافزایی" یک نظریۀ محدود است که بر اساس قوانین تاریخی زبان قرار گرفته است نه ساز و
کارهای موجود در قوانین ساخت واژگان زبانی ،و بیشتر به توجیه ساختار واژگان موجود میپردازد .در
بیشتر شرایط خوشبینانه ،واژگان مجموعهای از واحدهایی هستند که در گذشته ساخته شده و در
لغتنامه ذخیره گشته اند .بنابراین" ،وندها" نمایانگر تاریخ زبان هستند و زبان جاری کنونی را معرفی
نمیکنند« .و از آنجایی که تاریخ زبان دارای تنوعی بیشتر از زبان جاری است ،رسیدن به یک نقش
منسجم و معنایی برای عملکرد یک نشانه زبانی کاری دشوار است»(سامعی.)44 :1395 ،
نظریۀ "عنصر ثابت" بر ارتباط صوری و معناشناختی واحدهای واژگانی تمرکز دارد و که شباهتهای
ا
رسمی با عواقب معنایی نسبتا مشابه میتوانند منجر به ایجاد مدلی شوند که نه تنها باعث تولید
واحدهای واژگانی جدید میشود ،بلکه ممکن است به ارائه تحلیلی مناسب برای معنای کلمات اصالح
شده جدید نیز کمک کند .نظریۀ عنصر ثابت نه تنها به ساختار رسمی -معنایی واحدهای واژگانی
توجه دارد ،بلکه به پیشبرد قواعد واژگان تازه نیز میپردازد.
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 .2-3یک فرایند با دو عنصر متغیر غیرهمسان
در این فرایند ،دو عنصر متغیر یا دو ستاک مختلف با یکدیگر همراه هستند:
[]x ، y
هیچ یک از دو عنصر ثابت نیستند و قاعده این است که رابطهای بین این دو برقرار شود .در یک فرایند
با یک عنصر ثابت که ] ]x ، aدارای نقش مرکزی برای عنصر ثابت " "aاست ،قاعدۀ دستوری بسط
نقش معنایی و دستوری این عنصر در کل ساختار است .در قابدستمال ،عنصر دستمال به عنوان
ّ
عنصر ثابت ،خواص دستوری و معنایی خود را به کل کلمه منتقل میکند .اما در [ ]x ، yچنین
عنصری وجود ندارد ،رابطهای بین دو عنصر برقرار است و نوع این ارتباط با قواعد نحوی قابل توجیه
ا
است .رابطه بین ( rastaراست) و ( bazarبازار) در ( rasta bazarبازار راسته) دقیقا مشابه رابطهای
است که در کلمات ( mǝhǝllǝ bazarıبازار محله) یا ( cumǝ bazarıبازار جمعه) مشاهده میشود.
ا
بنابراین میتوان پرسید که آیا این ساختارها ،اساسا ساختارهایی همگانی هستند که با کلمات مطرح
شدهاند و در لغتنامه تثبیت شدهاند .اثبات چنین فرایندی امکانپذیر است ،اما ابتدا مراحل تاریخی
این واحدها باید ردیابی شوند؛ باید روشن شود که آیا دورههایی وجود داشتهاند که این واحدهای
نحوی در قالب زنجیرۀ نحوی در آنها نمود پیدا کرده باشند .اما پیدا کردن چنین موارد اولیه ،در بسیاری
مواقع دشوار و غیرممکن است .به هر روی در زبان ترکی ،عبارات  rasta bazarو şeytana bazar
(بازار شیطان) وجود دارند (به نظر میرسد که اشکا ل متنوعی از  rasta bazarıو şeytana bazarı
ا
میباشند)؛ آیا واژۀ ( uzun bazarبازار دراز) نیز در ابتدا  uzun bazarıبوده و بعدا تغییر حالت داده
است؟ آیا  baş barmağıقبل از کلمه ( baş barmakانگشت بزرگ) وجود داشته است؟ اگر چنین
است ،در مورد ( sarı gǝlinعروس نور) چه میتوان گفت؟
به نظر میرسد که در این سازهها قواعدی وجود دارند که در مورد ساختار کلمات و نه در مورد ساختار
عبارات (اما نه همه آنها) صادق هستند .فرضیۀ حاضر این است که این قواعد ،ریشه در نحو دارند و
یک محصو ل نحوی نیستند .به این معنی که ممکن است یک قاعدهای را خلق کنیم که در آن دو اسم
بتوانند عبارتی را ایجاد کنند و در محصو ل خود عالمت واضحی مثل ' 'sıنداشته باشند؛ خروجی چنین
قاعدهای بر یک محور پارادایمی میتواند واژههایی مانند ( canbirیک روح در دو جسم) و یا
ا
( quşbalaپرنده کوچک) باشد .در کنار این قاعده ،چندین اصطالح نیز وجود دارد که هرچند ظاهرا
بروندادهای قاعدۀ ذکر شده هستند؛ اما در واقع ،محصوالت فرایند ترکیب نحویاند .نکتۀ مهم این
ا
است که به لحاظ همزمانی ،جداسازی محصوالت این دو فرایند تقریبا غیرممکن است.
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 .3-3یک فرایند با دو عنصر متغیر یکسان
در این فرایند ،دو متغیر در کنار یکدیگر قرار دارند ،اما بر خالف فرایند [ ،]x , yرابطۀ آنها در محور
ّ
همزمانی غیر قابل توجیه نیست .آنها دارای یک رابطۀ جانشینی هستند؛ یعنی متعلق به یک دستور یا
معنای مشابه در طبقه معناییاند.
]'[x , x
جفتهای متغیر در ساختار کلمات ( dǝvǝ qüşüشترمرغ)( ölüm qalım ،مردن یا ماندن)basabas ،

(تراکم زندگی)( burun buruna ،بینی به بینی)( dağ daş ،کوه و سنگ) هر دو متعلق به طبقۀ
دستوری یا معنایی یکساناند ،در حالی که در کلمات  ،baş barmak ،sarı gɑlinیا  rasta bazarواژه
های حاوی این ترکیبها به طبقههای مختلف دستوری یا معنایی تعلق دارند.
به طور رسمی ،در برخی موارد ،عنصر اتصالی بین دو متغیر وجود دارد .این عنصر اتصا ل میتواند
بخشی از فرایند ترکیب در نظر گرفته شود ،که گاهیاوقات از طریق فرایندهای واجی حذف میشود.
/az – dan – çox – dan/

)کم یا زیاد( azdan çoxdan

/al – ım – sat – ım/

)خرید و فروش( alım satım

/qız – qız – a/

)فقط دخترها( qız qıza

/baş – baş – a/

)سر به سر( baş başa

صورتی وجود دارد که متعلق به این فرایند است ،در این فرایند عناصر مشابه هستند؛ یعنی یک
متغیر در ترکیب تکرار میشود ]'[x , x؛ به طور مثا ل ،در کلمات ( yuhayuشستن و شستن)،
( vürhavürبزن بزن)( gǝlhagǝl ،بیا و بیا).
یک فرایند ]' [x , xنیز وجود دارد که در آن متغیر دچار نوعی تکرار ناقص میشود؛ به عبارت دیگر،
یک متغیر متوالی در ترکیب وجود دارد که مشابه متغیر اصلی و از لحاظ مکانی نزدیک به آن است .این
متغیر ،جعلی است و فاقد معنای مستقل بوده و کاربردی ندارد .این نوع ساخت ،بسیار شبیه به فرایند
دوگانسازی است و یک پدیدۀ شایع در زبان غیر رسمی ترکی است .تفاوت بین این فرایند و فرایند
دوگانسازی این است که در فرایند دوم بخشی از فرم پایه برای ایجاد یک کلمه جدید تکرار میشود ،اما
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در این فرایند ،واژگان کلمه به صورت تکراری و به منظور تشدید معنای اصلی کلمه به کار میروند و
ا
لزوما معنی جدیدی ندارند .البته این وضعیت در فرایند دوگانسازی نیز قابل مشاهده است.
اصطالحات زیر بعضی از نمونههای آن هستند:
ا
( Taraq turuqترق و توروق) ( sağ salim ،امن و امان) ( qıp qırmıze ،واقعا قرمز).
این فرایند یکی از پیچیدگیهای قواعد آوایی در زبان ترکی است که در آن واژگان با تکرار واجی کلمۀ
اصلی به قوانین آوایی پیوست میخورند .کلباسی ( )1992تالش کرده است که این نتیجه را در زبان
فارسی شناسایی کند ،اما برای دستیابی به تعاریف قابل قبو ل و قواعد قابل پیشبینی با مشکالتی
روبرو بوده است .امینی ( )1393به تفصیل به «بررسی فرایند دوگانسازی در زبان ترکی» پرداخته و
نتیجۀ پژوهش خود را در مقالهای به همین نام منتشر کرده است .او در تحقیق خود مواردی چون موارد
باال را در طبقۀ دوگانسازی کامل که در زبان ترکی بسیار شایع است قرار میدهد.
 .4-3فرایندهای ترکیب [ ]y ، xو ]'[x , x

فرایندهای [ ]y ،xو ]' [x , xبه طور ّ
سنتی فرایندهای ترکیبی نامیده میشوند و در طرف مقابل فرایند
اشتقاق قرار میگیرند .در ّ
سنت ،در فرایند ترکیب ستاکها جایی برای وندها وجود ندارد و رابطۀ بین
دو ستاک ذکر نشده است .نظریههای اخیر ،هر دو رابطه را به عنوان دستهای از فرایندهای نحوی در
نظر میگیرند .با این حا ل همانطور که در مورد [ ]y ،xاشاره شد ،فرایند ]' [x , xنیز ریشه در نحو
دارد ،اما این قواعد هیچ ارتباطی با مسائل مربوط به نحو ندارند مگر در بعضی از مالحظات رسمی.
چگونه میتوانیم محدودۀ ترکیبهایی مانند ( bazak duzak ،qıp qırmıze ،yuhayuآرایش مارایش)
را از طریق فرایندهای نحوی توضیح دهیم؟ البته "ترکیبهای" متمایز با اشکا ل نحوی ثابت ،به آسانی [
 ]y ،xقابل تشخیص نیستند ،زیرا ستاکهای جداگانهای در ساختار آنها وجود دارد .اگر کلمات
 dǝvǝ qüşüو  qıp qırmızeیك گروه اسمی ثابت یا بروندادهای ]' [x , xباشند نیز قاعدۀ موردنظر
هرگز قابل اثبات نیست.
.5-3روابط فرایندها
براساس نشانههای نامشخص ذکر شده ،هر دو ترکیب [ ]y ،xو ]' [x , xمیتوانند در یک پیوستار در
ا
نظر گرفته شوند که در آن یکی از قطبها شامل کلمات کامال سازنده ،مانند مشتقات و پسوندها است
و قطب دیگر شامل فرایندهای نحوی مانند گروههای اسمی است .در حقیقت ،چند مرزبندی برای
توجیه این پیوستار وجود دارد .در این مورد yer göbǝlǝğe / yer göbǝlǝk ،نزدیک به یک نتیجۀ
نحوی است و  yeralamaنزدیک به یک کلمۀ سازنده است .این دو زنجیر ،بر اساس معیارهای

ترکیب و واژهسازی در زبان ترکی آذربایجان --------)44 -21( ...مروارید جزائی و همکاران 39 

شناخت کلمه ،هر دو کلمه هستند اما حضور نمادهای دستوری گاهبهگاه در کلماتی مانند
 göbǝlǝğeآنها را به نحو نزدیک میکند ،در حالی که کلمۀ  yeralmaفاقد چنین ویژگیهایی است.

yer

این پیوستار در [ ]y ،xو ]' [x , xنیز قابلتوجه است .بسیاری از واحدهای این مد ل ،عناصر ثابتی
هستند و به نوعی ستاکهای خودایستا هستند و رابطهای مانند [ ]y ، xمیتواند بین آنها و
ا
متغیرهایشان در نظر گرفته شود .آیا  almaلزوما یک عنصر ثابت در ترکیب  yeralmaاست؟ پاسخ به
این سؤا ل بسبرچسبی به معیارهای تعیین عنصر ثابت دارد .در اینجا ،برای تعیین یک ستاک مستقل
به عنوان یک عنصر ثابت ،دو حالت عمده باید در نظر گرفته شود :او ل ،وجود کاربرد متعدد و قابل
توجه (نسبت به کاربرد ساختار های دیگر) در یک بافت دستوری -معنایی در یک زمان معین؛ و دوم،
ایجاد برخی تأثیرات معنایی و نحوی مشخصی که نتایج دستوری قابل پیشبینی دارند .با این حا ل،
همیشه این ساختارها را میتوان به عنوان [ ]y ، xدر نظر گرفت.
میتوان یک پیوستار را در نظر گرفت که یک قطب آن نشاندهندۀ فرایندهای مشتقشده مانند  işçiیا
 yeralmaهستند و قطب دیگر نشاندهندۀ فرایندهای ترکیبی از نوع [ ]y ، xمانند yer göbǝlǝğe
هستند .در عین حا ل ،کلمۀ  qüş balaو کلمۀ ( gülxanaبسته به تکرار  xanaدر سایر نمونههای
واژگانی) به فرایندهای مشتقشده نزدیکی دارند ،همچنین  qırmızıو  gözü açنزدیک به قطب ترکیب
هستند.
میتوان یک پیوستار کلی ایجاد کرد که به طور همزمان هر دو فرایند [ ]y ،xو ]' [x , xو فرایندهای
نحوی مانند نمونههای زیر را ادغام میکند:

 .4نتیجهگیری
با توجه به این که نشانههای سوسوری ابزار کافی برای مد لسازی حالتها و نگرشهای مختلف
ساختواژی نیستند ،علی رغم این که میتوان آنها را به تمام انواع ساختارهای صرفی تعمیم داد ،الزم
است که نگاهی ساختاری به صرف و حتی نحو زبان داشته باشیم ،به نحوی که این رویکردهای
ساختمند ،جنبههای جدیدی از نقاط ساختواژی را در نظر بگیرند؛ با نگاهی اجمالی به تحقیقهای
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از پیشانجامشده در زمینۀ ساختواژی زبان ترکی ،جای خالی این نوع نگرش و رویکرد ساختمند به
واژگان و اصل پیدایش ترکیبهای جاری در زبان به وضوح قابل مشاهده است.
سامعی ( )1395که منبع الهام محققان برای انجام پژوهش حاضر بوده است ،متغیرهایی مانند ' 'xو ''y
را برای بررسی ساختار ترکیبها و ارزیابی فرایندهای واژهسازی در عناصر زبان فارسی ،در نظر گرفته
است .پژوهش حاضر واژگان و ترکیبهای موجود در زبان ترکی و بهویژه زبان ترکی رایج در آذربایجان
جنوبی را که در خاک ایران واقع شده است و گویشوران متعددی دارد ،به منظور شناسایی اجزای
تشکیلدهندۀ آنها و یافتن رابطهای بین این متغیرها واکاوی کرده است .در زبان ترکی جایی برای
پیشوندها وجود ندارد و هر ترکیبی را میتوان با اضافهکردن پسوندها به ریشهها ایجاد نمود؛ اما در
فرایند واژهسازی'x' ،ها و ' 'yهایی وجود دارند که کلمات و واژگان و مدخلهای واژگانی زبانی را می-
سازند .پیوستاری بین زنجیرههای نحوی و واژههای ترکیبی وجود دارد که تمایز و تفارق آنها و
قضاوت در مورد آنها کار دشواری است .پژوهش حاضر این فرایندها را ارزیابی کرده و پس از تحلیل،
واژههای ترکیبی آنها را با زنجیرههای نحوی متناظرشان مقایسه نموده است و توانسته به وضوح واژهها
و ترکیبهای زبان ترکی را با توجه به متغیرهای سازندۀ آنها که با نمادهایی چون ''xها و ''yها نشان
داده شدهاند شناسایی کند؛ همانطور که سامعی این کار را انجام داده است.
هدف اصلی این پژوهش ،معرفی چارچوب فرایند واژهسازی ترکی در رابطه با انگارۀ نظری سامعی
( )1395در فارسی بود.ایدۀ سامعی ( )1395که برای زبان فارسی فراهم شده است ،منبع الهام محققان
برای انجام این تجزیه و تحلیل بود و به نظر میرسد که این کار برای اندیشمندان ،مترجمان،
کنندگان فیلم و تمامی عالقهمندان زبان و ادبیات
سخنرانان ،اهالی رسانه ،نویسندگان ،هنرمندان ،تهیه
ِ
ترکی قابل استفاده باشد .امید است که دوستداران زبان ترکی آذربایجان ،روزی موفق به بنیاد نهادن
سازمانی همسو با فرهنگستان زبان و ادب فارسی گردند و بتوانند از این پژوهش و رویکرد در ساخت
و معرفی واژگان و ترکیبهای جدید ترکی استفاده کنند.
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