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فصل اول:                   

 کلیات پژوهش
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  گفتارپیش -1-1

ها، احساسات و عواطف انسانی، پیام رسان علوم و اي براي بیان افکار، اندیشهزبان نعمتی خداوندي و وسیله    

و  ي ذهن، اندیشـه، سازیم؛ زبان آئینهمان را میفنون و هنرهاست؛ ابزار مهمی است که با آن زندگی اجتماعی

اي تحول پذیر است که اگـر امکـان دیـدار دو نسـل     زبان بشري به اندازهفرهنگ آدمی و تمامیت جهان است. 

کـه  ). بـی آن 315ص 2001کـاران،  فهمیدند (آکماجین و همداشت، زبان همدیگر را نمیبسیار دور وجود می

ي آن اظهار نظر بکنیم و یا آن را مورد سوال قرار دهـیم، وقتـی   مان آگاه باشیم یا دربارهينسبت به زبان مادر

  ). 12، ص1985فهمیم (روبینز، گیرند، میگیریم یا زمانی که به کار میآن را به کار می

ها بیشتر دهند در واژهاست. تغییرات مهمی که در زبان رخ میشناسی هاي مهم زبانواژه یکی از شاخهساخت

توان یافت از عناصـر و  شوند تا در دیگر عناصر زبانی؛ به ویژه تغییرات قرضی که کمتر زبانی را میمنعکس می

بانی تواند ما را در فهم عناصر زواژه میي ساختواحدهاي زبان دیگر استفاده نکند. بنابراین پرداختن به مسئله

  بومی و غیربومی یاري دهد.

    بیان مسئله -1-2

شناسی، رایانه و ... را بـه  شناسی، روانهاي مختلفی چون فلسفه، زبانموضوعی که توجه پژوهشگران رشته    

ها و تشخیص صحیح آنهاست. او چگونه اشیاء جا از واژهصحیح و به يخود جلب کرده توانایی بشر در استفاده

بـرد؟ آیـا   کند و نام آنها را به درستی به کـار مـی  شناسایی می ،بیندعی را که پیرامون خود میمختلف و متنو

ي ذهنـی خـود،   دارد؟ آیـا در ذخیـره  هاي مختلف را در ذهن خود نگه مـی اي از شکلبراي انواع اشیاء ذخیره

  پرسش دیگر. هاهاي این اشیاء و از جمله نام آنها نیز ضبط شده است؟ و دهسایر ویژگی جنس و

هـا و چگـونگی   هـاي مختلـف واژه  ي صـورت نامند. صـرف، مطالعـه  می 1ي ساختمان واژه را صرفمطالعه     

هـا بـه   انـد؟ واژه واژه و تغییرات حاصل در صورت کـدام ها در زبان است. قواعد حاکم بر ساختشدن آنساخته

گیرند؟ آیا هـر واژه  یک واژه چگونه شکل میهاي مختلف ي دستوري تعلق دارند و صورتکدام مقوله یا طبقه

                                                           
1 Morphology  
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اي بیش از یک معنی داشته باشد، گویشوران چگونه به معناي مورد نظر گوینده فقط یک معنی دارد؟ اگر واژه

ي متفاوت یک معنی داشته باشد؟ در این صورت چه کسـی  برند؟ آیا ممکن است چند واژهیا نویسنده پی می

ي آن واژه تغییـر  برد؟ آیا با افزودن وند به واژه، معنـا و مقولـه  موقعیت به کار می کدام واژه را کجا و در کدام

هـا مربـوط بـه    (ایـن واژه  geddimي بـا واژه » روممـی « gedeyram يواژه کند؟ به طور مثال تفاوتمی

آیا چیست؟ » رفتم«هاي این گویش مبناي تحلیل ماست) گویش برندق در جنوب شهر خلخال است که داده

  شود؟هر واژه فقط به یک شکل تلفظ می

هـاي زبـانی و اجتمـاعی خاصـی بـه      شـود و در بافـت  هر واژه به یک یا چنـد صـورت تلفـظ و معنـا مـی          

ــی ــار م ــده  ک ــان، پدی ــوران زب ــراي گویش ــه ب ــی  رود ک ــدیهی م ــاده و ب ــا افت ــیش پ ــراي  اي پ ــا ب ــد. ام نمای

هـاي مختلـف آوایـی،    فهوم چندان سـهل و سـاده نیسـت و آنـان ناچارنـد بـه حـوزه       پژوهشگران زبانی این م

هــا بــا یکــدیگر توجــه کننــد تــا بلکــه بتواننــد ماهیــت واژه،  معنــایی، صــرفی، نحــوي و تعامــل ایــن حــوزه

هــاي ي حــوزهســاختار و کــاربرد آن را بــه صــورتی موجــه و نظــام منــد توصــیف کننــد. از ایــن رو در کلیــه

بیننـد و هـر یـک بـه طریقـی      شناسان خـود را ملـزم بـه شناسـایی و توصـیف واژه مـی      زبانی، زباني مطالعه

ننـد و ابـزار تولیـد و شـناخت آن را فـراهم      ي شـگفت انگیـز را بـه نـوعی معرفـی ک     کوشند تا این پدیـده می

آورد.

زبـان ترکـی   سطوح مختلف واژگـانی ونـدهاي   2ي صرف واژگانیاین پژوهش سعی دارد تا در چارچوب نظریه

  ي قرار گرفتن وندهاي اشتقاقی و تصریفی را در سطوح مختلف بررسی نماید.آذربایجانی و نحوه

  هاي پژوهشسوال -1-3

 کاربرد دارند؟ آذربایجانی چه نوع وندهایی در زبان ترکی - 1

  شوند؟شان به چند سطح تقسیم میبر حسب رفتار واجی وندهاي زبان ترکی آذربایجانی - 2

 شود؟ي پایه ایجاد میي واژهوندهاي اشتقاقی و تصریفی به پایه، چه تغییراتی در تکیهافزودن  با - 3

کدام یک زایاتر است؟ به عبـارت دیگـر    آذربایجانی از بین وندهاي اشتقاقی و تصریفی در زبان ترکی - 4

 ؟4شود یا وند تصریفیهاي محتمل افزوده میپایه به بیشتر  3وند اشتقاقی

  

 

                                                           
2 lexical morphology theory 
3 derivational affix  
4 inflectional affix 



٤ 
 

  فرضیه پژوهش -1-4

  کاربرد دارد. 5تنها پسوند آذربایجانی هاي بشري، در زبان ترکیاز بین وندهاي موجود در زبان -

و  6یشوند: وندهاي غیـر خنثـ  در زبان ترکی آذربایجانی وندهاي اشتقاقی و تصریفی به دو سطح تقسیم می -

  .7وندهاي خنثی

بر باشد، تکیـه بـر   ه و به شرطی که پسوند تکیهرو به جلو بود 8هتغییر جایگاه تکی آذربایجانی در زبان ترکی -

  گیرد.پیوندد، قرار میروي پسوند جدیدي که به واژه می

بیشـتري برخوردارنـد.    9در زبان ترکی آذربایجانی وندهاي تصریفی در مقایسه با وندهاي اشتقاقی از زایـایی  -

  شوند.هاي محتمل افزوده مییعنی وندهاي تصریفی به بیشتر پایه

    اهداف پژوهش - 1-5

    هدف اصلی: 

  پایه يشناسایی نحوه ترتیب اتصال وندهاي اشتقاقی و تصریفی در سطوح مختلف به واژه

  اهداف فرعی: 

  در زبان ترکی آذربایجانی شناسایی پسوندهاي موجود

  شناسایی وندهاي اشتقاقی زبان ترکی آذربایجانی

  شناسایی وندهاي تصریفی زبان ترکی آذربایجانی

  شناسایی میزان زایایی وندهاي تصریفی در مقایسه با وندهاي اشتقاقی

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

پـردازد.  ها و روابط حاکم بر آنها مـی ي ساختمان درونی واژهشناسی است که به مطالعهاي از زبانصرف شاخه

ده سازد: نخست اینکه بتـوان  اي است که دو منظور را برآورهدف نهایی مطالعات صرفی دست یافتن به نظریه
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به کمک این نظریه ساختمان واژه در زبان مورد مطالعه را توصیف کرد و ابزاري براي شناسایی انواع واژه، اعم 

هاي بسیط و همچنین قواعـد  ي واژه(قابل تجزیه)، عناصر سازنده 11(غیر قابل تجزیه) و غیر بسیط 10از بسیط

-د استثنایی و شرایط حاکم بر سـاخت اي باید بتواند مواراین چنین نظریه ساخت واژه را فراهم آورد. عالوه بر

هاي رایج را نیز توصیف کند؛ به عبارتی دیگر ساختمان درونی واژه در زبان مورد نظر را بتواند بـا صـراحت و   

هاي ها و همچنین واژهگویشور بومی توصیف و تبیین کند و قدرت شناسایی واژه 12دقتی منطبق بر شم زبانی

کننـد. دوم، هـدف   اي را داشته باشد که از قواعد و هنجارهاي رایج در زبان مورد مطالعه، تبعیـت نمـی  بیگانه

اي اسـت کـه قـدرت    دست یافتن بـه نظریـه   ،پردازندصرفیون یا کسانی که به طور اخص به مطالعه صرف می

ها مبناي آن ساختارهاي صرفی زبان توصیف و تبیین حوزه صرف دستور جهانی را داشته باشد؛ یعنی بتوان بر

هاي مختلف دنیا هاي صرفی را بیان کرد. مطالعات صرفی زبانها و انواع گوناگونیو وجوه اشتراك و افتراق آن

  نظیري برخوردارند.ي صرفی از تنوع و گوناگونی بیها در حوزهمنجر به درك این واقعیت گشته است که زبان

در کشـور مـا فعالیـت زیـادي صـورت نگرفتـه اسـت، بـراي         زبان ترکی آذربایجانی  يآنجا که در حوزه از    

هـاي مربـوط بـه    این زبان دارد، انجام فعالیت يشناختی در حوزهپژوهشگري که تمایل به انجام فعالیت زبان

  . ماهیت واژه، ساختار و کاربرد آن، نیازمند تالش وافري است

احسـاس خـود را بیـان     آورد تا نیازهایش را برآورده سازد، نظر وهر فرد در طول روز سخنانی بر زبان می     

کند، یا اطالعاتی در اختیار دیگران بگذارد. او در تمام این موارد با عنصري موسوم به واژه سر و کـار دارد. بـا   

دهـیم. تمـام اشـیائی کـه در     عی، خیالی یا ذهنی نام میها، حاالت و اعمال واقاستفاده از واژه به اشیاء، پدیده

محیط خود می بینیم اعم از بومی و غیربومی، جدید و قدیم نامی دارند که گویشوران زبان بـا آن آشـنایند و   

 evlar، »درختـان « ɑɤɑjlɑr، »مـادر « ɑnɑ، «پـدر « ɑtɑهایی چون برند. کلمهدر گفتار خود به کار می

-زبانان، حتـی بـی  ي تركرا همه» یارانه« yɑrɑnaو » تلویزیون« televizion، »عکس« aks، »هاخانه«

فهمند؛ به عبارتی فارغ از اینکه یک واژه از کـدام  ها را میکنند و معناي آنسوادها در گفتار خود استفاده می

آنکه هیچ یک از بی ،یابددیار آمده، بومی، جدید یا قدیمی است به راحتی در گفتار گویشوران زبان کاربرد می

بخشی از دانـش   يها را به منزلهي واژه فکر کنند. گویشوران هر زبان واژهاي به اصل و ریشهگویشوران لحظه

توانند این واحدهاي بنیادي و مهم زبانی را توصف کنند یا توصیفی جامع شناسند، اما نمیخود می 13واژگانی

هم معنی دارد، پـس   جملهتوان گفت معنی دارد می واژهه شود و فراگیر از آن به دست دهند. چنان چه گفت

                                                           
10 simple 
11 compound 
12 intuition 
13 Lexical knowledge 



٦ 
 

هایی مثل شود، می توان به واژهتفاوت این دو در چیست؟ اگر گفته شود که هر جمله از چند واژه تشکیل می

 »darsoxuyɑn )خواندرس ،(čoxbilan بسیار دانا)       و... اشاره کـرد کـه بـا آن کـه از دو یـا سـه واژه ،(

هایی اشاره کرد که فقط از یک کلمه توان به جملهاند، خود یک واژه تلقی می شوند، همچنین میساخته شده

  اند، مانند:تشکیل شده

1 sahar nama imtɑhɑn vɑruz?                                           1- امتحانی دارید؟     چه فردا                                 

2 sar       2- صرف.                                                                                                          

             

توانند واژه را به درسـتی و بـه کمـال توصـیف کننـد، مشـکلی در شناسـایی واژه و        با آنکه گویشوران نمی    

شـود. از همـین رو   هاي درسی و تخصصی مطـرح مـی  مباحث فقط در کتاباستفاده از آن ندارند و این قبیل 

یکی از مطالبی که در مطالعات زبانی توجه اغلب محققان و پژوهشگران را به خود جلب نموده و تـا بـه حـال    

تـر و  هـا و مهـم  هاي بسیاري را برانگیخته، موضوع ساختمان واژه، شیوه ساختن واژه در زبانها و مناقشهبحث

 ).8ص  1389هاي زبان است (شقاقی، دشوارتر از همه، هویت خود واژه و تشخیص آن از دیگر عناصر یا سازه

کننـد. هـر گویشـوري در محـیط زبـان      مطالعاتی از این قبیل توجه متخصصان صرف را به خود جلب می     

گیرد، پس چه لزومی دارد که به ها را ناخود آگاه فرا میساختن آن ها، قواعد کاربرد ومادري خود این صورت

این انواع بپردازیم؟ حقیقت این است که انسان و زبان او در خأل و جدا از دیگـر جوامـع انسـانی بـه      يمطالعه

گوینـد.  اند و همه به زبانی واحد سخن نمیدهند. افراد بشر پیوسته با یکدیگر در ارتباطحیات خود ادامه نمی

 ها ندارند. ملل مختلف در طول تـاریخ بـه دالیـل گونـاگونی از    افتن از دیگر زباناي جز آگاهی یبنابراین چاره

انـد.  زبان بـوده اند، که با آنان همقبیل کشورگشایی، تجارت، تبادل فرهنگی و... نیاز به ارتباط با کسانی داشته

-سان براي یادگیري زبانناپذیر انو وضعیت حال بشر گواه تالش پایانماندگان از گذشتگان توجه به آثار باقی

هاي بیگانه و آموزش زبان خود به دیگران است. از سوي دیگر چگـونگی فراگیـري زبـان مـادري و همچنـین      

  هاي علوم گوناگون را در ادوار مختلف به خود جلب کرده است.آن نیز توجه متخصصان حوزه 14ساختار

  روش انجام پژوهش -1-7

اي خواهد بود، از روش اسنادي ( پژوهش اسنادي، پژوهش توسعهدر این پژوهش که از نوع نظري و     

) ) 276ص  1382انند آرشیوها یا آمار رسمی است (مجد فر، مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعات اسناد؛ م

ها و سطوح وندها و نیز از کتب و مدارك منثور و منظومی که از ها به منظور بررسی الیهبراي جمع آوري داده
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هاي ضبط وقایع زبانی و سایر تکنولوژي يهاي گذشته به جاي مانده و گفتگوهاي گویشوران جامعهدوره

گیرند عمدتاً شامل اطالعات و شود. اسنادي که در پژوهش اسنادي مورد استفاده قرار میتاریخی استفاده می

 ،اند (گیدنزگردیدهمورد بحث فراهم  ينتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهشگران قبلی در حوزه

  ).726ص  ،1378

شود. مآخذ مورد استفاده در اصالت یک تحقیق اسنادي به منابع حائز اهمیتی است که از آنان استفاده می    

  اي سه دسته هستند:تحقیقات اسنادي و کتابخانه

رشته ها و همچنین کتب تخصصی در یک طلسها، انامهها، دانش) کتب؛ شامل دو دسته فرهنگ لغت1

  اند؛علمی

  اند.هاي عمومی و تخصصیها و سایر مجلهها و نشریات ادواري؛ شامل روزنامه) مجله2

صالح مثل بانک مرکزي، مرکز آمار قضائی وزارت هاي ذيهایی است که توسط سازمان) اسناد؛ شامل نشریه3

  ).256، ص1383انی، شوند (ساروخدادگستري و ... منتشر می

  ساختار پژوهش -1-8

  این پژوهش که در بخش اول آن کلیات پژوهش مطرح شد، شامل چهار فصل دیگر است.

واژه در ي سـاخت هایی کـه در حـوزه  در فصل دوم ضمن معرفی اجمالی زبان ترکی آذربایجانی به پژوهش    

چـارچوب نظـري   ي همین فصـل  پرداخت. در ادامه خواهیم ،ها انجام شدهزبان ترکی آذربایجانی و دیگر زبان

  کرد.خواهیم را معرفی » شناسی واژگانی کیپارسکیي صرف و واجنظریه«این پژوهش یعنی 

و تکیـه،   19، پایـه 18، سـتاك 17، ریشـه 16بسـت ، ونـد، واژه 15در فصل سوم ضمن توضیح مفاهیم واژه، تکـواژ     

  هیم کرد.وندهاي اشتقاقی و تصریفی زبان ترکی را فهرست خوا

شناسـی  ، الگوي صرف و واجها خواهیم پرداخت، در بخش دوم این فصلادهدر فصل چهارم که به تحلیل د    

کنیم؛ در بخش ترکی را مطرح میوندهاي سطح اول و دوم زبان  کنیم؛ در بخش سومرکی را معرفی میزبان ت

 جایگاه تکیه در پنجم کنیم؛ در بخشمی ن ترکی را ذکري زبااین فصل دیدگاه صرف واژگانی و قاعده چهارم
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affixes is drived two levels, according to their phonetic behavior. At first level are a group 
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    In fourth chapter according to analysis which was performed in this research, it  turned 
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