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  چکیده
بر اساس گونۀ زبـانی   ،مقالۀ حاضر به توصیف و تحلیل برخی از فرایندهاي واجی پربسامد در زبان ترکی بیجار

از چهار گویشـور زبـان ترکـی بیجـار و ضـبط چهـار سـاعت         ،بدین منظور. می پردازد "د سلطاناوچگنب"روستاي 

همچنـین یکـی از   . گویش ها اسـتفاده شـده اسـت    ۀاز پیش تعیین شده بر مبناي مطالع ۀمکالمه و طرح پرسشنام

همـاهنگی  . از صحت اطالعات کسب شده اطمینان حاصل کـرده اسـت   ،نگارندگان به عنوان یک گویشور ترك زبان

، همگـونی بـین همخـوان و    /ــ /و / ـ/و در پسوند مصدرساز / ـ/و / ـ/واکه اي در پسوند جمع 

واکه، هماهنگی واکه اي به هنگام افزودن پسوند ماضی ساز، تبدیل همخوانهاي بی واك به واکدار و درج واکه میان 

 ،شواهد کـافی  ۀبا ارائ ،فرایندهایی است که در این مقالههمخوانی پایانی در کلمات قرضی ترکی از مهمترین  ۀخوش

  . عنوان می شود ،مربوط به هر فرایند ةمورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و قاعد

به منظور تأیید و اثبات این مطلب به خدمت گرفته می شوند که فرایندهاي واجی  ،داده ها و قواعد ارائه شده

به تنهـایی و مسـتقل از سـایر     ،دارد و مشخصه هاي شرکت کننده در هر فراینددر زبان ترکی بیجار وجود  ،مذکور

  .در فرایند هاي واجی شرکت می کنند ،مشخصه ها

  هماهنگی واکه اي، همگونی، درج، اصل سلسله مراتب رسایی : واژگان کلیدي

 

   مقدمه -1

. شمال شرقی در اسـتان کردسـتان واقـع شـده اسـت      کیلومتري 80در  "اوچگنبد سلطان"روستاي 

ساکنین این روستا و چندین روستاي اطراف آن به لهجه اي از زبان ترکی سخن می گوینـد کـه در کنـار    

  .بر آن نهاده شده است "ترکی بیجار"چند لهجۀ شبیه به هم نام 

اساس گونۀ زبانی مـردم  بر  ،ربیجا د فرایند واجی در زبان ترکیتحقیق حاضر به توصیف و بررسی چن

ی کـه  لیلی انجام شده و عالوه بر منابعتح -این کار به شیوة توصیفی. روستاي اوچگنبد سلطان می پردازد

پیکرة زبانی بر اساس راهنمـاي پیشـنهادي فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی       می آید، در بخش کتابنامه

در تهیـۀ  . تهیه و مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت   ،و واژگان دیگر) ، بخش ضمیمه1382یدهی، نوروزي ز(

  . پیکرة زبانی مذکور از چند گویشور بومی روستاي اوچگنبد سلطان استفاده شده است

                                                                                

  بیجار زبان ترکی و ترکی -2
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       پیونـدي یـک زبـان    ،در تقسیم بندي زبانها بر مبناي ساختمان کلمات "Turkish"زبان ترکی 

"agglutinative"  یک زبان پیوندي پسوندي  ،و به طور خاص) 57،ص1993کاتامبا، (به شمار می رود

ي رده بنـدي  ویژگی ساختواژي زبان ترکی که در گـروه زبانهـاي پیونـد   ) 38، ص1380محمد نژاد،. (است

شود بدین قرار است که یک واژه می تواند از توالی تعدادي تکواژ ساخته شود و مرز بین تکواژهـا در   -می

  :مثال ) 9، ص1378روحانی، . (واژه مشخص است

                         دستهاي من                                                    

  دست - نشانه جمع  -من براي                                                                                       

  :مثال ) 10همان، ص. (پیروي می کند SOVبر اساس آرایش جمله نیز زبان ترکی از الگوي

                                                                                  h.                                           زدا گربه ر حسن              

            V                O   S  فاعل  مفعول  فعل                 

زبان ترکی را به همراه زبانهـاي   "Altaic theory"بر اساس نظریۀ آلتایی  ،شناسان عده اي از زبان      

ــولیم ــوزي "Mongolian" غـ ــاي   "Tungus"و تونگـ ــانوادة زبانهـ ــاییاز خـ ــد  آلتـ ــی داننـ مـ

ترکـی را  . رایج ترین و شاخص ترین عضو این خانوادة زبانی اسـت  ،زبان ترکی). 215،ص 2002کلوسون،(

  )8، ص 1380رضایی باغ بیدي، .(و مغولی و تونگوزي را آلتایی شرقی می نامند می نامند آلتایی غربی

در شبه جریزة بالکان، ترکیه، ایران، قفقاز، جمهوریهاي آسیاي مرکـزي، شـمال غربـی چـین و     ترکی 

. تقریباً پنجاه میلیون نفر در سراسـر دنیـا بـه زبانهـاي ترکـی تکلـم مـی کننـد        . منطقۀ سیبري رایج است

  26 تعداد زبانهاي ترکی رایج در دنیا را بـیش از ) 298،ص 1366( "هیئت") 444، ص 1989کریستال، (

تـرین زبانهـاي ترکـی مـی تـوان بـه ترکـی ترکیـه، ترکـی           از مهـم . داند و آنها را بر می شـمارد  زبان می

زبان آذري را بر اساس جدایی کشور  "هیئت". ، ترکی ترکمنی و ترکی ازبک اشاره کرد)آذري(آذربایجانی 

مربوط به کشـور   ،ذري شمالیآ. به دو گروه شمالی و جنوبی تقسیم می کند ،آذربایجان و آذربایجان ایران

از جملـه اسـتانهاي    ،شامل لهجه هاي تمامی مناطق تـرك نشـین ایـران    ،آذربایجان و آذري گروه جنوبی

زبان ترکی بیجار یکی از شاخه هـاي   ،بر این اساس. آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، زنجان و قزوین است

  )313، ص 1366هیئت، . (آذري جنوبی به شمار می رود

زبانهاي ترکی رایج در ایران را اینگونه تقسـیم بنـدي مـی    ) 9و 8، صص 1380( "ضایی باغ بیدير"

  :کند

  )به خصوص در استانهاي آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و زنجان( ترکی آذري یا آذربایجانی  -2-1

  )به خصوص در استانهاي فارس، کرمان وخراسان( ترکی افشاري -2-2

ه خصوص در شهرهاي اسفراین، بجنورد، درگز، سبزوار، شـیروان، قوچـان، کـالت    ب( ترکی خراسانی -2-3

  )نادرو نیشابور

  )به خصوص در شمال استانهاي مازندران، گلستان وخراسان( ترکمنی -2-4

  )به خصوص در اطراف ساوه ،در استان مرکزي( خلجی  -2-5

  .رود آذري به شمار میترکی بیجار شاخه اي از ترکی  ،بر اساس این تقسیم بندي       
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، از بیش از نیمی از جمعیـت شهرسـتان  . شهرستان بیجار در شمال شرقی استان کردستان قرار دارد       

ولی در یکی از بخشهاي شهرستان به نام حسن آباد  ،مردم شهر بیجار به زبان کردي تکلم می کنند جمله

زبان زنجان و آذربایجان غربی، زبان ترکی  به دلیل همسایگی با استانهاي ترك ،)j( یاسوکند

  .رایج است

. گفته می شود ترکی بیجاربه این گونه از زبان ترکی که در شهرستان حسن آباد و اطراف آن رایج است، 

روسـتاي اوچگنبـد   ) 309، ص 1366هیئـت، . (زبان ترکـی دارنـد   ،آبادي از شهرستان بیجار 135در واقع 

، یکی از روستاهاي ترك زبان بخش حسن آباد می باشد که شـغل مـردم   نفر سکنه 300سلطان با حدود 

  .آن عموماً کشاورزي و دامداري است

جدا از کتابهاي موجود دربـارة بخشـهاي مختلـف زبـان ترکـی       ،تا آنجا که نگارندگان اطالع یافته اند      

). 43، ص 1380ناصـح،  . ك.ر. (آذري، پایان نامه هاي فراوانی نیز دربارة آن به رشتۀ تحریر در آمده است

کاري در قالب پایان نامـۀ کارشناسـی ارشـد ارائـه     ) 1370(حسابگر ،شناسی زبان ترکی آذري در باب واج

در مـورد  ) 1995(همچنین مریمـی  . داده است که بیشتر مربوط به آواشناسی و مباحث آواشناختی است

در . را نوشته است که کاري قابل اسـتفاده اسـت  پایان نامۀ خود  ،مقایسۀ نظام آوایی ترکی آذري و فارسی

اما کتـابی بـه زبـان فارسـی      ،شناسی وجود دارد کتابهاي مختلف دربارة زبان ترکی نیز مطالبی دربارة واج

  .شناسی زبان ترکی وجود ندارد دربارة واج

تفاوتهـایی نیـز    علیرغم تشابهات فراوانی که بین آواهاي ترکی استانبولی و ترکـی آذري وجـود دارد،         

،ص 1998( "Lass"، الس )25، ص Kenstowicz" )1994"کنسـتویچ   ،به عنوان نمونه .موجود است

هشت واکه بـراي  ) 629، ص 1987( "Kornfilt"، کرنفیلت )129، ص 1962( "Lyons"، الینز )145

بـان ترکـی   نـه واکـه بـراي ز   ) 63، ص 1995(و مریمی ) 5، ص 1348(و وزین پور استانبولی زبان ترکی 

بـه عنـوان نمونـه،    . اتفاق نظر وجود نـدارد  نیز آذريانهاي زبان ترکی در مورد همخو. آذري بر می شمارند

) 51ص (تعداد همخوانهاي ترکی آذري را بیست و یـک و مریمـی   )  56ص (و حسابگر ) 5ص (وزین پور 

  .بیست ودو همخوان می دانند

. کنـد  - کار را متفـاوت مـی   ،ی آذري متفاوت است و همین امرترکی بیجار در برخی از آواها با ترک       

 //بیجار  در ترکی(بیجار  وعدم وجود همین واج در ترکی آذريواجهاي ترکی  در مجموعۀ/ / واجوجود

در ترکی بیجار / ) /ق(، /) /چ(، /d) /ج(در تولید آوا هايهمچنین تفاوت ، )است  //واجگونه اي از 

، منبـع  شناسـی ترکـی بیجـار    در مـورد واج .که می توان به آنها اشـاره کـرد   اختالفی اند ، از مواردوآذري

زبانی چهار ساعت ضبط صدا از اهالی روستاي اوچگنبد براي تشخیص آواها  مکتوبی مشاهده نشد و پیکرة

 در اینجا از همکـاري تمـامی گویشـوران شـرکت کننـده در     . و بررسی فرایند هاي واجی به کار گرفته شد

  . مقالۀ حاضر سپاسگزاري می شود

ـ  . همخوان و نه واکۀ ساده در ترکی بیجار شناسایی شد یکتعداد بیست و ،در نهایت        ب در واکـۀ مرکّ

  .به بررسی برخی از فرایندهاي واجی در ترکی بیجار پرداخته می شود ،در ادامه. ترکی بیجار وجود ندارد
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  ارائه و تحلیل داده ها -3

هر مجموعه داراي یـک یـا   . ابتدا مجموعۀ داده ها و سپس تحلیل آنها ارائه می شود ،این قسمتدر        

  .چند فرایند واجی است که پس از ارائه ، تحلیل و  بررسی شده و قاعدة مخصوص آن عنوان خواهد شد

ترکـی بیجـار   ضروري است تا بـه جـدول واکـه هـاي      ،قبل از اینکه داده ها و تحلیل آنها ارائه شود        

  .نگاهی بیاندازیم

  جدول واکه هاي ترکی بیجار

  ]پسین - [                                                                    ]پسین+ [                

 ]گرد - [            ]گرد+ [                                             ]گرد -[             ]گرد+    [

                                                                                                                   ] +

                ]افراشته

  

                                                                                                                     - 
  افراشته

                                                                                                                               - 

  افتاده

                                                                                                                        ] +

  ]افتاده

کـی بیجـار در مقایسـه بـا ترکـی      همانطوري که در جدول فوق نشان داده شده است، واکه هـاي تر        

واکه ها داراي سه درجه  ،، بدین صورت که در ترکی بیجاراندافراشتگی متفاوت  ، از لحاظ درجۀبولیاستان

احتماالً ایـن تفـاوت در   . واکه ها دو درجه افراشتگی دارند ،لیبو، در حالیکه در ترکی استاناست افراشتگی

  .به تأثیر از فارسی پدید آمده است ،ترکی بیجار

  

  داده هاي مربوط به پسوند مصدر ساز -3-1

 //بریدن                                   /  /               تمیز کردن

 //    سوراخ کردن                 /     /     شنا کردن                   

  //                  هل دادن  /         /        خوردن                        

 //     خوابیدن                          //           پریدن                       

 //        سوختن                       / /       شت دست           بستن م

 //                   شمردن              //                     شستن

  //   افتادن                            /    /                           زدن      

  //           خندیدن                      //     پاره کردن                   
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  //            مالیدن                 /   /  خراشیدن                       

  //          دیدن                    /     /     ترسیدن                       

  //            شکافتن                   //           )                گشتن(شدن

  //        فحش دادن                  / /                        خواندن      

  

بررسی داده . کار رفته استه ب /max-/و  /mec-/پسوندهاي مصدرساز  ،در مجموعۀ داده هاي فوق

بـین واکـۀ پسـوند     (vowel harmony) همـاهنگی واکـه اي  هاي این مجموعه نشان می دهد کـه  

  .همگونی بین واکه و همخوان پسوند نیز وجود دارد ،عالوه بر آن. مصدرساز و واکۀ ستاك وجود دارد

بـا توجـه بـه ارزش ایـن     ] گـرد [و ] ینپسـ [ارزش مشخصه هـاي   ،در مورد بیشتر پسوندهاي ترکی       

در واژه هـاي   ،بـه عبـارت دیگـر   ). 25، ص 1994کنستویچ،. (تعیین می شود ،مشخصه ها در واکۀ ستاك

واکه هاي گرد و غیر گرد نیز بـه  . واکه هاي پسین و واکه هاي پیشین با هم به کار نمی روند ،اصیل ترکی

ابتـدا واکـۀ پسـوند در     ،در دو مجموعۀ فوق). 386-7، صص 1995الور، . (می کنند –همین صورت عمل 

 ،]پسـین [همخوان پسـوند در مشخصـۀ    ،هماهنگ کرده و سپس ،خود را با واکۀ ستاك ،]پسین[مشخصۀ 

و با  /c/کامی  –همخوان لثوي ] پسین -[بدین صورت که با واکۀ  ،خود را با واکۀ پسوند همگون می سازد

همگونی همخوان با واکه گفتـه مـی    ،به فرایند اخیر". کار می رودبه  /x/همخوان مالزي ] پسین[+ واکۀ 

دو قاعدة زیر را  ،پس) 154، ص 1380حق شناس، ( ".باشد پسرویا  پیشروشود که ممکن است از نوع 

  :خواهیم داشت

                                                    همخوانی            -          افراشته            -     همخوانی             -                     

        C◦                                                                              3-1)الف(  

                      α               پسین     α               افراشته -           پسین  

  

  

  

  همخوانی                                                             +          همخوانی         -                     

  )  ب(1- 3همخوانی     +                                                                                  #     

α                               پسین              α  پسین  

  

با واکـۀ سـتاك هماهنـگ    ] پسین[نشان می دهد که واکۀ پسوند در مشخصۀ ) الف( قسمت) 1-3(قاعدة 

بـا واکـۀ   ] پسـین [نیز همگونی بین همخوان پسـوند را در مشخصـۀ   ) ب( قسمت) 1-3(می شود و قاعدة 

از زیرسـاخت   "بریدن" /cs-mec/ صورت اشتقاقی با توجه به قواعد باال ،بنابراین. پسوند نشان می دهد

  :به این صورت می باشد ،تا روساخت

            /#cs-MEC#/                                                بازنمایی زیرساختی 
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    csmeC)                           در مشخصۀ پسین( قاعدة هماهنگی واکه اي 

                   csmec                             واکه  قاعدة همگونی همخوان با 

 [csmec]                    بازنمایی روساختی                                                 

/-MEC/  بــه صــورت واج شــامل(Archiphoneme) زیــرا مشــخص نیســت صــورت   ،نوشــته شــده

  .است /mec-/یا  /mx-/زیرساختی پسوند مصدرساز به صورت 

  

  داده هاي مربوط به پسوند جمع و اضافی -3-2

              3-2-1                                          3-2-2  

  راه/ -          /                 //راه ها   پشت    / -           /   //پشتم 

      کار/ -    /                           //کارها     شوهر  / -       /      //شوهرم 

  گاو/     /                  //گاو ها   چشم    / -        /    //چشمم 

  تیر/ -            /               //تیر ها     مو   / -         /         //مویم 

  دختر/ -      /           //دخترها   خون    / -       /    //خونم 

  ته / - /                          //ته ها    سر    / -       /        //سرم 

  باد / -             /               //بادها      گردن  / -     /   //گردنم 

  بو/ -/                      //بوها   دندان    / -        /        //دندانم 

  عروسی/ -  /             //عروسی ها   پا    / -     /        //پایم 

  شب/ -       /      //ب ها ش      علف / -        /           //علفم 

  مو/ - /                          //موها      نفس  / -  /   //نفسم 

  چشم/ -        /           //چشم ها   راه     / -     /             //راهم 

  بچه                      / - /                  //بچه ها       رف ح/ -     /     //حرفم 

  دنبه/ -      /                     //دنبه ها   ران    / -       /        //رانم 

  خشک/ -/             //خشک ها       زبان/ -         /        //زبانم 

  تخم مرغ//                                         دختر/ -   /    //دخترم

  /  -/تخم مرغ ها      زنبیل/ -    /     //زنبیلم 

  زخم/ -        /     //زخمم  

  بو/ -       /       //بویم 

همـاهنگی  2-2-3داده هـاي  . ظاهر می شـود  /lr-/و  /lr-/ع در ترکی بیجار به دو صورت تکواژ جم  

بـدین صـورت کـه واکـۀ      ،بین واکۀ پسوند و واکۀ ستاك نشان مـی دهـد  ] پسین[واکه اي را در مشخصۀ 

-3کنـد و داده هـاي   می  هماهنگ     ]پسین[خود را با واکۀ ستاك در مشخصۀ  ،موجود در پسوند جمع

الزم به ذکر اسـت کـه   . می دهد   هنگی واکه اي را در هنگام افزودن پسوند اضافی مالکیت نشانهما2-1

یکـی بـه    ،در مـورد پسـوند اول شـخص مفـرد     ،به عنوان مثال .پسوند اضافی به دو شکل آشکار می شود
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شده زمانی به کار می رود که ستاك به واکه ختم  /m-/پسوند . /vm-/ و دیگري به صورت  /m-/صورت 

نشان دهندة واکه است که  "v"نماد ،در دومی. زمانی که ستاك به همخوان ختم شده باشد vm-//باشد و

و ] پسـین [بدین صورت که واکۀ پسوند در مشخصۀ . تغییر شکل می دهد ،در هماهنگی واکه اي با ستاك

اضافی همیشـه داراي  پسوند مالکیت یا  الزم به ذکر است که واکۀ. شود -می با واکۀ ستاك همگون] گرد[

  :قاعده هاي زیر را داریم ،بنابراین. است] افراشته[+ مشخصۀ 

  

  همخوانی -همخوانی            -              

             C◦                                                              -        الف(2- 3همخوانی(  

                       α پسین               α پسین  

  

  

  همخوانی - افراشته                  +          همخوانی         -                       

          +C◦    α     پسین                α      ب(2-3                                 پسین(  

β                                     گرد         β                        افراشته+ گرد  

  

همراه با ستاکهایی به کار می رود که واکۀ آنهـا  / -/نشان می دهد که پسوند  )الف(2-3قاعدة        

با ستاکهایی به کار می رود که واکۀ سـتاك داراي  / -/باشد و پسوند جمع ] پسین[+ داراي مشخصۀ 

نشان می دهد که پسـوند مالکیـت در مشخصـه هـاي      )ب(2-3اعدة همچنین ق. باشد] پسین -[مشخصۀ

و تحلیل آنها به ایـن   2-3با توجه به داده هاي مجموعۀ . با واکۀ ستاك همگون می شود] پسین[و ] گرد[

به تنهـایی و مسـتقل از    ،]گرد[و ] پسین[ ، یعنی واکه نتیجه می توان رسید که هر کدام از مشخصه هاي

  .  فرایندهاي واجی شرکت می کندسایر مشخصه ها در 

  

  داده هاي مربوط به همگونی همخوان با واکه -3-3

                       3 -3 -1                                                                     3 -3-2  

  //       ؟            چه کسی/                                 /آهسته                        

  //     خروس                         /                         /گوسفند دو ساله            

  //      سوراخ              /                                      /زیاد                          

  //     برف                   /                                         /    )               کمان(تیر

  //    داماد                           /                /ناخن                         

/درخت                          /                                   چشمه                     //  

  //          گُل                                                    / /تخم                           

  //    سگ                                                  //برگ                         
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  //          آسمان                          /                    /        استخوان             

/دهان                                                              /         بزرگ          //  

  //    گندیده                    /                             /دل                            

/پسر                                              /                                  نر      //  

  //            گوش                            /                 /بچه                           

  /-/       آمدن                             /            -/             انداختن         

  /-/         ریدن     ب               /                 -/   دادن                      

  

و / /،//،//،//راشتۀ نشان می دهد که نوعی همگونی بین چهار همخوان اف 3-3بررسی داده هاي       

بدین صورت که در . می باشد  ]پسین[این همگونی در مشخصۀ . واکه ها در ترکی بیجار صورت می گیرد

بـا  / /و / /و همخوانهاي ] پسین[+ با واکه هاي ] پسین[+ با مشخصۀ / /و / /همخوانهاي  ،یک کلمه

این همخوانها ممکن است قبل یا بعد از واکـه   .همراه می شوند ]پسین -[با واکه هاي ] پسین -[مشخصۀ 

همگونی همخوان بـا   1-3-3در داده هاي . یعنی این همگونی به صورت پیشرو یا پسرو وجود دارد ،بیایند

از نوع پیشرو می باشد که بـه ترتیـب در مثالهـاي     ،این همگونی 2-3-3از نوع پسرو و در داده هاي  ،واکه

/ / و/ /قاعده هاي زیر وجود خواهد داشت  ،بنابراین .صدق می کند   :  

  

  همخوانی+     همخوانی         -              

     C◦                                                                        +     الف( 3-3همخوانی(  

                       α                پسینα پسین  

  

  

  همخوانی+ همخوانی                              -      

                        C◦                                               +     ب(  3- 3همخوانی        (                      

α        پسین                                  α پسین  

  . می کند     در مورد همگونی پیشرو صدق) ب(3-3ورد همگونی پسرو و قاعدة در م) الف(3-3قاعدة    

  

  داده هاي مربوط به درج واکه  ـ4ـ3

  2ـ4ـ3                                                               1ـ4ـ3                       

  همراه با درج                                             بدون درج                       

 / /طبل    /                /قبر         /     /نفت    /           /برق 

  / /سطل           /       /شهر      /       /شرط   /            /نطق 

  / /شکل          /            /عطر      /     /واکس   /            /فرق 
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/عقد                  / شانس/       /     شُکر/             /      عقل/  /  

/نقد                 / قرص/   /        صبر/             /      مبل/   /  

  //شخم     /               /چتر      /       /فارس /              /کارد 

  //فیلم      /             /مهر      /      /رنگ /              /مفت 

  / /تخم        /             /عمر      /    /چسب /             /بخت 

  //طلسم                 //فکر      /      /نک با/             /ضبط 

  

بـا  . مـی گیـرد    بر اساس قواعد ساخت هجا در یک زبان صورت ،آرایش همخوانها و واکه در یک هجا

در هـر  . همخوانها در یک هجا، از قواعد ساخت هجا در زبان پیروي مـی کنـد  ) combinatory(هم آیی 

از . ها متفاوت می باشد این محدودیت ،ساخت هجا حاکم است که در زبان دیگر هایی بر محدودیت ،زبان

به ) phonotactic(از زبانی به زبان دیگر فرق می کند و واج آرایی  ،آرایش همخوانها در یک هجا ،این رو

هجـا  . می شود که از قواعد خاص زبان پیـروي مـی کنـد        در زبان مطرح) parameter( عنوان پارامتر

قبـل  . تشکیل شده است که در همۀ زبانها در ساخت هجا وجود دارد) nucleus( "هسته"داقل از یک ح

می تواند به کار رود که تعداد همخوانهاي موجود ) coda( "پایانه"و بعد ازآن ) onset( "آغازه"از هسته 

  )    125، ص 1382کامبوزیا، .(از زبانی به زبان دیگر متفاوت است ،در آغازه و پایانه

و  رد ترکی بیجـار شـده  فقط از کلماتی انتخاب شده اند که از زبان فارسی وا 4-3داده هاي مجموعۀ 

کلمات اصیل فارسی نباشند و از زبانهـایی   ه هاژالبته ممکن است برخی از این وا. (اندداراي خوشۀ پایانی 

). سی وارد زبان ترکی بیجار شده اندکلمات از زبان فار مانند عربی وارد فارسی شده باشند، با این حال این

برخی از آنها همان ساختار هجایی را . به دو گونه رفتار می شود ،با این کلمات قرضی در زبان ترکی بیجار

شـامل ایـن    1ــ 4ـ3دست نخورده باقی مانده است که مجموعۀ  ،حفظ کرده اند و خوشۀ همخوانی پایانی

الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . در بین خوشۀ پایانی تلفظ مـی شـوند   با درج واکه ،ا برخی دیگرکلمات است، ام

. اسـت و خوشـۀ همخـوانی در ابتـداي هجـا وجـود نـدارد        ساخت هجایی ترکی به صورت 

  )86و  85، صص 1995مریمی، (

چنین دریافت می شود که آرایش همخوانهـا   ،از مطالعۀ این دو گروه کلمات با دو نوع ساخت هجایی

 sonority hierarchy("اصل سلسله مراتـب رسـایی  "خوانی پایانه متفاوت است ودر خوشۀ هم

principle (ه هـاي همخـوانی آغـازه بـه     بر طبق این اصل، خوش. در این تقسیم بندي هجا دخالت دارد

می یابند و خوشه هاي همخوانی پایانه هر چه از هسته دورتر می شوند، ) sonority( رسایی سمت هسته

درجۀ رسایی به ترتیب از واکه ها، غلت هـا، روان  ). 254، ص 1994کنستویج، (شود کمتر میرسایی آنها 

بـه طـوري کـه واکـه هـا       کاهش مـی یابـد،  ) obstruent(سمت همخوانهاي گرفته  ها و خیشومی ها به

، 127، ص 1382کامبوزیـا،  . ك.ر. (کمتـرین درجـۀ رسـایی برخوردارنـد     رساترین و همخوانهاي گرفته از

هر جا که همخوان دوم در خوشۀ همخـوانی پایانـه داراي    ،با توجه به اصل سلسله مراتب رسایی) 3رنمودا

در مـواردي کـه   . ، معموالً درج واکه صورت می گیرد]رسا -[          است و همخوان اول ]رسا+ [مشخصۀ
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ین درج اتفـاق  است، ا ]رسا -[و همخوان دوم  ]رسا+ [همخوان اول از خوشۀ دو همخوانی داراي مشخصۀ 

نیازي بـه   ،گونه خوشه هاي همخوانی است، بنابراین رعایت  قاعدة رسایی در این ،ت این امرعلّ. نمی افتد

  .          درج واکه نیست

ژه قاعدة زیر بـه کـار    براي داده هاي مربوط به درج واکه و تقسیم یک هجا به دو هجا در یک وا ،پس      

                                                                                                                                                :                  رود می

  همخوانی+                  

        #                                C         ] همخوانی [                       3 4ـ      

  رسا +                    

                                     همخوانی                +                                                                                                     

  یک واج با مشخصه هاي    ،نیاگر همخوان دوم خوشۀ پایا ،قاعدة فوق بیانطبق        

  رسا               +                                                                                                       

معموالً این واکه تکرار . باشد، یک واکه میان خوشۀ دو همخوانی درج می شود /r/ ،/l/ ،/m/یعنی مانند 

باشد درج ] رسا - [    چنانچه عضو پایانی خوشۀ همخوانی داراي مشخصۀ. در کلمه می باشدواکۀ ماقبل 

  .واکه انجام نمی گیرد

  

  داده هاي مربوط به تبدیل همخوانهاي بی واك به واکدار ـ5ـ3

  شلوغ/  -                                    /               //شلوغ هستم   

  گوش/ -                                      /                 //وشم گ         

  چشمه/  -                                 /             //براي چشمه   

  چالق/ -     /                                           //براي چالق   

  شانه/ -          /                                              //ات  شانه  

  ناخن/  -                                      /            //ناخنم   

  پا /-               /                                                   //پایم   

  سگ/ -                                           /             //سگم          

  دل/ -                                                /                    //دلم   

  استخوان/  -                                     /         //استخوانم   

  آب دهان/  -       /                         //آب دهانم    

  بچه/  -                                         /                    //بچه ام   

  خاك/ -                                    /            //براي خاك   

  سرما/ - -                        /               /) /است(سردمه  

  آغوش/ -       /                                        //آغوشم   

  وجل/ -                                   /               //جلوي من   

  مشک/ -      /                                             //براي مشک         
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  آب دوغ/  -                                 /          //آب دوغ من   

  ورد/  -                            /                  /) /دور هستم(دورم   

  کوتاه/  -                         /             /) /کوتاه هستم(کوتاهم         

  الک/ -                                   /               /) /الک من(الکم   

  آمدن/  --                                         /          /-/آمدنم   

  ایستادن/ -       /                          /-ـ/ایستادنم   

  خوردن/  --                                         /          /-/خوردنم   

  شستن/  --                                     /            /-/شُستنم   

  

خـواه بـه    /c/و  /x/می توان به این نتیجه رسید که همخوانهاي بی واك  ،با توجه به داده هاي فوق 

بـه همخوانهـاي واکـدار     ،عنوان واج پایانی ستاك یا تکواژ و خواه به عنوان همخوان پایانی تکواژ مصدرساز

افزودن پسوندهایی که با واکه شـروع   در هنگام ،این تبدیل. تبدیل می شوند/ /و / /متناظر خود، یعنی 

بدین صورت که همخوانهاي  ،اتفاق می افتد ـ... و   --  ،-  ،-  ،-  ،مانند  -می شوند،

/x/  و/c/  هنگامی که بین دو واکه واقع می شوند، واکدار شده و به//  و/ الزم بـه  . تبدیل می شـوند  /

) بین دو واکـه (می باشد که در محیط واکه اي / /اجگونه اي از و ،در ترکی بیجار //یاد آوري است که 

  :   می توان نوشت 5ـ3قاعدة زیر را در مورد داده هاي   ،از این رو. ظاهر می شود

  همخوانی+       همخوانی          +                                                        

 C                       5-3              واکدار -               واکدار    +                                                 

  جلوي دهانی - جلوي دهانی             -     ]     همخوانی -[      ]  همخوانی - [

  يتیغه ا -        تیغه اي            -                                                

  

  داده هاي مربوط به همگونی در پسوند جمع ـ6ـ3

  ابر/ -                              [         /[ابرها                

  کت/ -                                   [         /[کت ها                

  علف/ -    [                                          /[علف ها               

  گوشت/ -                              [        /[گوشت ها                

  شپش/ -                          [              /[شپش ها                

  زن/ -                            [       /[زن ها                

  ران/ - [                                        /[ران ها                

  اسم/ -                                 [             /[اسم ها                

  بال/ -                           [    /[بال ها                

  توت/ -                                 [         /[توت ها                

  زیر/ -                                   [           /[زیرها                
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-[پسرها                                              [     /  /پسر  

  عروس/ -                          [  /[عروس ها               

  بینی/ -                        [         /[بینی ها                

  شکم/ -                       [      /[شکم ها                

  مار/ -                               [           /[مارها                

  دروغ/ -         [                     /[دروغ ها                

  شوهر/ -       [                                 /[شوهرها                

  برف/ -                             [           /[برف ها                

  زمین/ -                             [           /[زمین ها                

  کر/ -     [                                       /[کرها                

  

/ ــ /فرایند همگونی ناقص و کامـل را در هنگـام افـزودن پسـوند جمـع       6ـ3داده هاي مجموعۀ      

                          کلماتی که همخوان پایانی  ،بدین صورت که در هنگام افزودن پسوند جمع. نشان می دهد/ ـ/و

  لثوي+                                   

                                          در ابتداي پسوند جمع تأثیر گذاشته و / /است بر همخوان       کناري  -     آنها داراي مشخصۀ

  سایشی -                                   

/ /و / / ،// ،//مخـوان پایـانی سـتاك یعنـی     بـا ه  ،نحـوة تولیـد    در مشخصۀ/ /موجب می شوند تا 

آشکار است که همخوان ابتدایی پسوند همیشـه   6ـ3با توجه به مثالهاي موجود در مجموعۀ . همگون شود

  :قاعدة زیر صدق می کند ،براي داده هاي مجموعۀ مذکور ،بنابراین. واکدار می باشد

لثوي                                                                                                                 + کناري                           -       لثوي             +                            

 Ar                   + -        6ـ3     سایشی                                      -              کناري  

  کناري+ واکدار                        + سایشی                    -                     

  

بـه   ،از زیرسـاخت تـا روسـاخت    "بینی هـا "]  ـ[صورت آوایی  ،با توجه به قاعدة فوق

  :صورت زیر می باشد

- A/                               بازنمایی زیرساختی                                            

/       

  -                                 قاعدة هماهنگی واکه اي در مشخصۀ پسین            

  -        با همخوان پایانی ستاك در نحوة تولید/ /قاعدة همگونی همخوان 

                                                          بازنمایی روساختی                      

][  
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  داده هاي مربوط به هماهنگی واکه اي در پسوند ماضی ساز ـ7ـ3

نشان دهنـدة واکـه اي    ""نماد . ظاهر می شود/ /پسوند ماضی ساز در ترکی بیجار به صورت      

به منظـور   ،در داده هاي زیر،به همین دلیل. متغیر است ،است که با توجه به شخص ، شمار و واکۀ ستاك

کم کردن متغیرها فقط از پسوند سوم شخص مفرد استفاده شده است تـا همـاهنگی واکـه اي در پسـوند     

  .  ماضی ساز نمایان تر باشد

  2ـ7ـ3                                                            1ـ7ـ3                           

  بدوز/ -    /                     //دوخت    بخر   /  -                /        //خرید 

  بنوش/ -     /                      //نوشید    بخواب   / -          /      //خوابید 

  بگو/  -          /                     //گفت       بیانداز/  -     /          //انداخت 

  بگیر/  -        /                 //گرفت برو      / -                 /       //رفت 

         ربشو/ -     /                      // شست      برس/ -                / //رسید 

  بساز/  -  /                   //ساخت     جدا کن  /  -             /  //جدا کرد 

  بیافت/ -     /                    //افتاد   ببین     / -          /            //دید 

  بخند/ -       /                  //خندید     بریز  / -              /   //ریخت 

  تف کن/ - /          //تف کرد     بشکاف / -     /       //شکافت 

  پاره کن/  -  /      //پاره کرد    بیا    / -             /            //آمد 

  بزن/ -      /                   //زد  بچین     /  -        /            //چید 

  بشکن/  - /  //شکست       بکار/ -       /              //کاشت 

 پاره کن/ -       /     //پاره کرد   بترس     / -   /        //ترسید 

  بدان/ -/                          //دانست  ان      بخو/ -         /      //خواند 

  پاك کن  -/                    ///پاك کرد      خسته شو /-     ///خسته شد 

می کـه پسـوند   و هنگا اند] افراشته-[همگی داراي مشخصۀ  ،واکه هاي ستاك 1 -7-3در داده هاي 

بـا  ] گـرد [و ] پسـین [ماضی ساز سوم شخص مفرد به آنها افزوده می شود، واکۀ پسوند در مشخصه هـاي  

این همگونی اتفـاق نمـی افتـد و واکـۀ پسـوند        ،]افراشتگی[واکۀ ستاك همگون می شود اما در مشخصۀ 

  .ظاهر می شود] افراشته[+ همیشه به صورت 

همـاهنگی بـه    ،می باشند بنـابراین ] افراشته[+ هاي ستاك داراي مشخصۀ واکه  2ـ3ـ7در مجموعۀ        

، ]پسـین [بدین صورت که واکۀ موجود در پسوند ماضـی سـاز در سـه مشخصـۀ      ،صورت کامل وجود دارد

قاعدة زیر را براي هر دومجموعۀ فوق  ،بدین ترتیب. با واکۀ ستاك هماهنگ می شود] افراشتگی[و ] گرد[

  :می توان نوشت 

  همخوانی        پسین                          αهمخوانی                 -                            

           C  +C◦     α                                                                        7ـ3پسین                       

            β            گرد        β                              افراشته        + گرد  
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+  [ داراي مشخصـۀ    واکۀ موجود در پسـوند ماضـی سـاز    ،همانگونه که در قاعده نیز مشخص است       

واکـه هـاي      یعنی بستگی بـه . است و مشخصه هاي پسین و گردي آن در بافت تعیین می شود ]افراشته

  .دارد ]گردي [و  ]پسین [ستاك در دو مشخصۀ 

                                                                                        

  نتیجه گیري ـ4

با توجه به مجموعه داده هاي ارائه شده در این تحقیق و تحلیل آنها چنین برمی آیـد کـه قواعـدي           

. از فرایندهاي پربسامد در زبان ترکی بیجار می باشد ،واکه مانند هماهنگی واکه اي و همگونی همخوان با

موضـع گیـري مشـخص و     ،      همانند زبانهـاي دیگـر   بیجار در برخورد با واژگان قرضی  همچنین ترکی

ایـن  . بررسی شد داراي خوشۀ همخوانی پایانی بودند قاعده مندي دارد که نمونۀ آن در کلمات قرضی که 

خود را با ساخت هجاي زبـان ترکـی    وقتی وارد زبان ترکی می شوند، ،مات قرضیبررسی نشان داد که کل

  .می پذیرند       هجایی این زبان را هماهنگ می کنند و آرایش

 ،بلکه مبناي کـار  ،ارائۀ تمام فرایندهاي واجی ترکی بیجار نبوده است ،هدف نویسندگان مقالۀ  حاضر

هفت نوع فرایند واجی پر بسامد در زبان  ،در این مقاله. طرح شودآن بوده تا برخی از فرایندهاي پربسامد م

هماهنگی واکـه اي، همگـونی همخـوان بـا واکـه، درج واکـه و       . ترکی بیجار مورد مطالعه قرار گرفته است

به شمار می ترین این فرایندها  از مهم ،همخوانهاي بی واك پایانی به واکدار در موضع بین دو واکه تبدیل

  .  روند

عرصه بـراي تحقیـق و    ،رکی از جمله زبانهایی است که داراي فرایندهاي واجی متنوع است بنابراینت

این امر ممکن  ،بررسیهاي فراوان و جدي باز است و با توجه به وجود گویشوران زیاد این زبان در کشور ما

  .می نماید
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