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چکیده

در.وجود دارد ختیشنا ردهفعل و مفعول همبستگیِ رگرفتنِقرا و ترتیبِ اضافه حرفبین نوع 

پیکرة پژوهش از .مورد بررسی قرار گرفته است ترکیِ خراسانیاین همبستگی در مقالۀ حاضر 

در دست انجامپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري درکه اطلسِ زبانیِ ایراناي طرح ه هداد

ترکیِ خراسانی است که در جمله و عبارت 360این پیکره شامل.، استخراج شده استاست

 منظورِ به.اند رفته کار به»، راپیشِ، در، به، از، تا، با«اضافۀحرف7گویشیِ معادلِهاآن

جغرافیاییِگونۀ24مجموعدرپژوهشایندرمقایسه،امکانایجادوهاداده محدودکردنِ

مورد )پیش از تقسیم به سه استان(بزرگ خراساني استان ها يرایج در آبادترکیِ خراسانیِ

پیش  نجاه شمسی وهاي مورد بررسی در دهۀ پ دادهگردآوري جا که  از آن .اند بررسی قرار گرفته

ات کشوري جدید که خراسان بزرگ را به سه استان شمالی، جنوبی و رضوي تقسیم از تقسیم

مد نظر بوده )بدون تفکیک(کرد انجام شده است، در پژوهش حاضر  استان خراسان دهۀ پنجاه 

صورت  هستند که یا به اضافه پسهمگی ،حروف اضافه،مورد بررسی زبانیهاي در گونه.است

 نشانِبی اضافه و ترتیبِنوع حرف ازنظرِ ترکیِ خراسانی.یابند واژة مستقل یا پسوند تظاهر می

 پایانی فعلي ها زبانو از ردة  )SOV(فعل -مفعول-فاعل جانییباآذر مشابه ترکیِ ،ارکان جمله

بررسی،موردترکیِ خراسانیِجغرافیاییِهايگونه در تمامیِاي پژوهش نشان داد ه هیافت.است

ویابند میتظاهرپسوندیامستقلواژةصورتدوبهوهستنداضافه پسیهمگاضافهحروف
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تأثیريمحدود،موارديدرجزمنطقه،يها زبانسایروفارسیبازبانیايه هگوناینمجاورت

ترکیِ حاصل از این پژوهش،  بر این، مطابق نتایجِ افزون.استنداشتهساختاینتغییردر

با ترتیب فعل  اضافه حرفدرخصوص همبستگی نوعِ زبان ختیِشنا ردهي ها یاز همگان خراسانی

.ندک میو مفعول تبعیت 

.ترکیِ خراسانیترتیب فعل و مفعول، ، اضافهنوع حرفختی، شنا ردههمبستگی :اه هکلیدواژ

مقدمه-1

گروه اسمی را با فعل  شود و روابط دستوري یا معناییِیک گروه اسمی همراه میاي که با واژه

اضافه حرفهد، د میجمله یا بند نشان 
1

فۀ اضا حرفمثالً در زبان انگلیسی  .ودش مینامیده  

with  در جملۀHe opened the door with a key درایر(است نمونۀ این نوع کلمات
2
،

2007:82-81(.

قرارگرفتن  ا، ترتیبِه هترتیب واژبههاي مربوط ی زبان یکی از موضوعسشنا ردهدر 

 اضافه حرفدو نوع ،)a2005:346(درایر اعتقادبه،بر این مبنا.و گروه اسمی است اضافه حرف

اضافه پیشدارد، وجود  ها زباندر 
3

اضافه پسو  
4
بعد  اضافه پسو  یقبل از گروه اسم اضافه پیش.

تواند  یم اضافه پسن پژوهش، یا یِمورد بررس ، مانند زبانِها زبانیدر برخ.ردیگ یاز آن قرار م

ش از خود یپ یِو به گروه اسم )5،1996:81یل(ابدیا پسوند تظاهر یمستقل  ةواژ صورتبه

یفیتصر يگذار نشان، یده ن نوع حالتیا.دیاعطا نما يحالت دستور
6
،7کیبل(ده شده است ینام 

2004:1(.

اعتقاد گرینبرگبه ،سوي دیگراز
8

ییها یا با هم همبستگه هاي ترتیب واژه همؤلف،)1966(
9

 ، بین ترتیبِها ییکی از این نوع همبستگ.که او به برخی از آنها اشاره کرده است دارند

خود با عنوان  1992در مقالۀ درایر.وجود دارداضافه حرففعل و مفعول و نوع  قرارگرفتنِ

1. adposition
2. M. S Dryer
3. preposition
4. postposition
5. S. N. Lee
6. inflectional marking
7. B. J. Blake
8. J. H. Greenberg
9. correlation
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بین فعل و مفعول و  موجود يها یهمبستگبیانِبه »ي ترتیب واژة گرینبرگیها یهمبستگ«

یل صتفبهمقالۀ حاضر نظريِ پردازد که در بخش مبانیِ میا ه هاي ترتیب واژه هبرخی از مؤلف

.شرح داده شده است

 و چگونگیِ ترکیِ خراسانیجغرافیاییِ ايه هدر گون اضافه حرفمؤلفۀ نوع  ،حاضر پژوهشدر 

.ودش میفعل و مفعول بررسی  قرارگرفتنِ آن با ترتیبِ همبستگیِ

ي اوغوزها زبانتعلق به گروه مزبان ترکی
1

ي ها زبانجنوبی از  ي غربیِها زبانیا گروه  

تبارترکی
2

منگس(است  
3
جانسن ؛1995:60،

4
تبار هم شاخۀ  ي ترکیها زبان).1998:82،

، عالوه بر این زبانکه )1995:61منگس، (هند د میآلتایی را تشکیل  خانوادة زبانیِ غربیِ

در مناطقی  آن و تنوعات زبانیِزبان ترکی .ودش میاي و ژاپنی را شامل مغولی، تونقوز، کره

مانند ترکیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و چند کشور دیگر 

دارد این زبان در ایران،  ).1394:166ی اصل،ی؛ صفا54و  1390:47ده مزرجی، زاقلی(رواج

هستند،  زبانعمده ترك طور بهشرقی و اردبیل که  غربی، آذربایجانهاي آذربایجان غیر از استان

جدید دو استان  مطابق تقسیمات کشوري (5ستان خراسانجمله اهاي دیگر نیز ازدر استان

این استان،  ترکیِ.ودش میگرفته  کار بهپراکنده  صورت به)خراسان شمالی و خراسان رضوي

 در شمال استان خراسان، ناحیۀ مرزيِ بیشتراین گونۀ ترکی .نامیده شده است ترکیِ خراسانی

مله جاز.سخنگویانی دارد این استانیی از مناطق مرکزيِها شکشور ترکمنستان و در بخ

توان به بجنورد، شیروان، فاروج، قوچان، می ،ودش میشهرهایی که این گونۀ زبانی در آنها تکلم 

).1390:57زاده مزرجی، قلی(درگز، کالت، اسفراین، سبزوار، نیشابور و مشهد اشاره کرد 

اضافه حرفدو نوع نسبت به گروه اسمی،  اضافه حرفپیشتر اشاره کردیم که بسته به جایگاه 

 نیز ها زبانبرخی از .نندک میاز بین آنها انتخاب  ها زبان، که اضافه پسو  اضافه پیشوجود دارد؛ 

ی از این معموالً یک ،ها زباناین گونه در .گیرند می کار بههمزمان  طور بهرا اضافه حرفهر دو نوع 

یی هم وجود دارند که هر دو نوع ها زبان.ودش میشناخته اضافۀ اصلی حرف عنوانِ به،نوع دو

1. Oghuz
2. Turkic
3. K. H. Menges
4. L. Johonson

تقسیمات کشوري جدید است که آن را به سه استان ، خراسان بزرگ و پیش از »استان خراسان«در پژوهش حاضر مراد از 5

.اي دیگر تصریح شود که به گونه شمالی، جنوبی و رضوي تقسیم کرده است مگر آن
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در.نادرند ها زبانالبته این نوع  ؛ودش مییک از آنها اصلی محسوب نرا دارند اما هیچ اضافه حرف

گرفته  کار بهنما حالت عنوانِ بهوجود ندارد و تنها وندهاي حالت  اضافه حرفهمها زباناز بعضی 

).2007:86درایر، ؛a2005:347-346درایر، (وند ش می

فعل و مفعول  قرارگرفتنِ ا را با ترتیبِه هاي ترتیب واژه هي مؤلفها یهمبستگ )1992(درایر 

که شواهدي براي وجود مبنی بر اینبرخی منتقداندر پاسخ به وي.بررسی کرده استتفصیل به

وجود ا این همبستگی ه هیا اگر در برخی از مؤلف ا نیسته هاي ترتیب واژه ههمبستگی بین مؤلف

 ي ترتیبِها یهد که همبستگد میاي زبانی است، نشان ه هداشته باشد تنها خاص بعضی خانواد

دلیل برخورد زبانی استبه ،هدد میا رخ ه ها همگانی هستند و تغییراتی که در ترتیب واژه هواژ

.)2011:376درایر، (

ا ه هترتیب واژختیِ شنا ردهي ها یهمبستگبارةپژوهشگران ایرانی که در ازجمله

در مقالۀ خود ترتیب اصلی او .است)1381(واحدي لنگرودي اند، یی انجام دادهها شپژوه

هاي همبستگی کلمات و چهارده مورد از جفت
1

زبان گیلکی  اي شرقیِه هرا در یکی از گون

)1381:174واحدي لنگرودي، (پژوهش وي نتایج حاصل از .بررسی کرده است)لنگرودي(

است و از مجموع  SOVآن است که ترتیب زیربنایی و اساسی کلمات در این گویش  حاکی از

VOمورد دیگر با  5و OVمورد با ترتیب 9شده در این گویش،  جفت همبستگی بررسی 14

ا در زبان فارسی و سه زبان ه هترتیب واژ بررسیِبه)2001(دبیرمقدم .هدد میهمبستگی نشان 

یک زبان فارسی با این که ،اعتقاد اوبه.پردازدمی)کردستان(و کردي  ایرانیِ گیلکی، مازندرانی

 قبالدر دلیل مالحظات تاریخی در گذر از فارسی باستان تا فارسی نو، به،است پایانی فعلزبان 

وي اضافه .دوگانه دارد يرفتار)1992(ختی درایر شنا ردهاي ه هي مربوط به مؤلفها یهمبستگ

-مفعوليها زبان، دو زبان گیلکی و مازندرانی مورد بحثاي ه همؤلفرگرفتنِبا درنظند که ک می

.وندش میمحسوب  )VO(مفعول -فعلو زبان کردي  )OV(فعل 

ا ه هی ترتیب واژسشنا ردهنوشته شده و به موضوعِ ترکیایی که در مورد زبان ه هیکی از مقال

نتایج حاصل از پژوهش خود وي .است)1394(اصل ییصفامقالۀ  ،پرداخته استاین زباندر 

.ي جهان مقایسه کرده استها زبانو ییآسیا-ییاروپاي ها زباندر دو جدول جداگانه با را 

ي ها زبانو  ییآسیا-ییي منطقۀ اروپاها زباندر مقایسه با  ترکیزبان ،ي مذکورها لمطابق جدو

1. correlation pair
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برخی  این زبان،اصل ییباور صفابه.قوي است پایانی فعلي ها زباناي ه هجهان غالباً داراي مؤلف

دست بهالیۀ زبرین  عنوانِ بههمگرایی با زبان فارسی  دلیلبهخود را  قويِ پایانیِ فعلاي ه هاز مؤلف

).1394:182فایی اصل، ص(است آورده

قرارگرفتن فعل  ا با ترتیبِه هاین مؤلف ختیِشنا ردهي ها یا و همبستگه هاي ترتیب واژه همؤلف

در گویش تاتی گیفان که از براساس پژوهش درایر در مقالۀ خود )1395(و مفعول را هدایت 

:1395(هدایتاي ه هطبق یافت.کرده است بررسیروستاهاي استان خراسان شمالی است، 

 و است میانیغیربنیادي فعل صورت بهو  پایانی فعلبنیادي  صورت بهگویش مذکور  ،)194

.تاین گونۀ زبانی تاحدي نسبی اس ختی درشنا ردهي ها یهمبستگ

درایر در دو گونۀ  اي همبستگیِه همؤلفه از مؤلف 11ي گرینبرگ و ها یجهانی از جهان 9

نتایج حاصل .اندبررسی شده)1396(میردهقان و مهدوي کرمانشاهی و ایالمی در مقالۀ  کرديِ

این دو گونۀ کردي وجود  تفاوت چندانی در ساختارهاي زبانیِهد که د میاز بررسی آنها نشان 

).312-1396:313میردهقان و مهدوي، (ندارد

که در آن عالوه بر شرح موضوع، به پیشینۀ مطالعات مربوط  بخشاین بر  افزونمقالۀ حاضر

در.استگیري ا و نتیجهه هنظري، تحلیل داد مبانیِي ها شبه موضوع مقاله اشاره شد، شامل بخ

ا و ه هدرایر در موضوع ترتیب واژ 2007و  2005، 1992يها لبخش مبانی نظري به آثار سا

در بخش تحلیل، .شده است ا اشارهه هاي ترتیب واژه هتی بین مؤلفخشنا ردهي ها یهمبستگ

در بخش  ،اند و درنهایت مقاله تحلیل شده نظريِ چارچوبشده، برپایۀ گردآوري اي زبانیِه هداد

ترکیِ فعل و مفعول در  با ترتیب قرارگرفتنِ و همبستگی آن اضافه حرفگیري، نوع یجهنت

.به بحث گذاشته شده استخراسانی

مبانی نظري-2

تگی بین ترتیب فعل و در مقالۀ خود، وجوه همبس)1992:87(گونه که اشاره شد، درایر همان

مورد بحث و ازسوي دیگر هاي خاصی از عناصر دستوري را سو و ترتیب جفتمفعول از یک

تر نیز افرادي همچون لمانند که پیشک میاشاره او .استبررسی قرار داده
1

، ونمان)1973(
2

1. W. P. Lehmann
2. T. Vennemann
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)1973،a1974،b1974،1976(ونمان و هارلو ،
1

، کنو)1977(
2

، گیون)1974(
3

)1975(،

کینان
4

، فرازیِر)1979(
5

ماکسوِل، )1979،1985(
6

هاکینزو  )1984(
7

)1983،1984،

پیکرة مورد .اندهاي متفاوتی ارائه کردهتبیین ختیشنا ردهي ها یر مورد همبستگد)1990

معتقد است که توالی یک جفت )1992:82(او.ستا زبان دنیا 625متشکل از درایر،بررسیِ

لحاظ آماري همبستگی نشان به»مفعول«نسبت به »فعل«رخداد ، با ترتیبِ yوxۀمؤلف

yالگو با فعل و  هم xدر این جفت همبستگی .نامدمی»جفت همبستگی«هد و آن را د می

اضافه حرف«جفت به همبستگیِدرایر در این مقاله .ودش مینظر گرفته الگو با مفعول در هم

سوي دیگر، اشاره ازو ترتیب فعل و مفعول سو از یک »و گروه اسمی)اضافه پسو  اضافه پیش(

هستند، تمایل به  OVیا »فعل-مفعول«یی که داراي ترتیب ها زباناعتقاد او، به.ندک می

هستند، تمایل به  VOیا »مفعول-فعل«یی که داراي ترتیب ها زبانو  اضافه پساستفاده از 

 و ترتیبِ اضافه حرف، همبستگی بین نوع این مقالهدر  وي).همان(دارند  اضافه استفاده از پیش

نشان داده است که عیناً در این بخش  ها زباندر 1جدول فعل و مفعول را در قالب  قرارگرفتنِ

.ودش میارائه 

)1992:83،درایر(و ترتیب قرار گرفتن فعل و مفعول اضافه حرفهمبستگی مؤلفۀ نوع -1جدول 

TOTALSAMERNAME

R

AUS-

NEWGU

I

SEASIA&O

C

EURASI

A

AFRIC

A

10719251752615OV&Post

p

7001033OV&Prep

12430014VO&Post

p

70520615816VO&Prep

1. R. Harlow
2. S. Kuno
3. T. Givon
4. E. L. Keenan
5. L. Frazier
6. D. N. Maxwell
7. J. A. Hawkins
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 ،وجود دارد OVگروه زبانی که در آنها ترتیب  107هد که د مینشان )1(دولج

بسامد  ،جدولدر این .اي هستنداضافه پیشهستند  VOگروه زبانی که  70اي و اضافه پس

براي تبیین این نوع )1992(درایر .کنند کم است تبعیت نمیالگو  از این یی کهها زبان

وابسته-ند که یکی از آنها نظریۀ هستهک میاي متنوعی را مطرح ه هنظری ها یهمبستگ
1

 است، 

ي از هم آغازپایانی و هسته در این نظریه دو نوع زبان هسته .زدپردامیبه انتقاد از آن  وياما 

شناسان بر تشخیص اند، عدم اجماع زباند میبر این نظریه وارد  ایرادي که او.وندش میمتمایز 

نظریۀ سوي «با عنوان  هوي یک نظری ،همین دلیلبه.هسته و وابسته در یک گروه است

غیرگروهی  ايه همقول«،الگو با فعلاي همه ه، سازطبق این نظریه.هدد میارائه را  2»انشعاب

هستند )انشعابی(اي گروهی ه همقول«،الگو با مفعولاي همه هو ساز»)عابی یا واژگانیغیرانش(

).89-1992:90درایر، (

همبستگی  هاي، بین جفت4و دوسویه 3سویهبه دو نوع رابطۀ یک در مقالۀ دیگر خوددرایر 

 ،هدد میبین دو مؤلفه را نشان  ۀطرفسویه، رابطۀ یک ارتباط یک.ی قائل استسشنا ردهدر 

نوع  11وي .)96-2007:97درایر، (که در ارتباط دوسویه این رابطه دوطرفه است  درحالی

.ندک میعرفیمي دنیا ها زباندر را سویه جفت همبستگی یکنوع 2دوسویه و  جفت همبستگیِ

به این  ،استبرقرار ول و ترتیب فعل و مفع اضافه حرفبین نوع که سویه رابطۀ دو یکی از انواع

اي و اگر زبانی اضافه معموالً آن زبان پس باشد، پایانی فعلکه اگر زبانی  استتبیین صورت قابل 

).89-2007:96،؛ درایرb2005:387،درایر(است  پایانی فعلاي باشد، معموالً اضافه پس

SVO/VSO(و نوع زبان  اضافه حرفرابطۀ بین جایگاه ، )65-2006:63(5کرزنبه گفتۀ 

وجود داشته  اضافه پسممکن است یک یا دو SVOي ها زبانمثالً در .نسبی است)SOVیا 

کاربرد دارد، درحالی که اي است که در زبان انگلیسی  اضافه پسagoمثال  عنوانِ به.باشد

threeعبارت در.اي است اضافه پیشانگلیسی زبانی  years ago ،رااضافه پسکاربرد این

اضافه پسود که غیر از یک ش میمحسوب  SOVزبان آلمانی عمدتاً یک زبان  .بینیم می

)nach(کند استفاده میاضافه پیش، فقط از.nach در  صرفاً ااماست اضافه پیشهم در اصل

1. Head-Dependent Theory
2. Branching Direction Theory
3. unidirectional
4. bidirectional
5. D. Kurzon
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meiner(یک عبارت  Meinung nach(در.دارد اضافه پسنقش »نظر منبه«معناي به

بیشتر .ا بیشتر استه اضافه پیشا از ه اضافه پساست، تعداد  SVOیک زبان فنالندي که 

یی که داراي نظام ها زباندر بسیاري از .اندا از اسم و تعدادي نیز از فعل مشتق شدهه اضافه پس

مثالً در زبان .ندک میحالت متمم گروه اسمی را حاکمیت  ،اضافه حرفآشکار هستند،  حالت

izدر عبارت »از«معناي بهizفۀ اضا حرف،روسی komnatyحالت اضافی  ،»از اتاق«معناي به

ي اسالوي و همچنین در آلمانی و التین برخی حروف اضافه با ها زباندر .ندک میرا حاکمیت 

د یا مکان را، بیش از یک حالت را حاکمیت نبسته به این که جهت را نشان ده ،معناي مکان

inدر عبارت  inفۀ اضا حرفنی الممثالً در زبان آ.نندک می das Hausدر خانه«معنی به«

Haus)im(inند ولی در عبارتک میحالت مفعولی را حاکمیت  dem»معناي در خانهبه«

این نکته را باید درنظر داشت که .ندک میبرایی را حاکمیت /ايحالت به اضافه حرفهمان 

آکان ي میانجیِها زبانمثالً در .همگانی نیست ها زباندر  اضافه حرفکاربرد 
1

و مالنزیایی 
2

که  

است اضافه حرفلحاظ دستوري و معنایی در نقش بهافعال پیاپی کاربرد دارند، فعل دوم 

):جاهمان(

‘Kofi took a cloth for me’Akan (Kurzon 2006:65)

Kofi fa-a ntoma ma-a me

Kofi take-PERF cloth give-PERF

me

1-

شواهدي براي  )336-2011:339(درایر  ،مطرح شدمقدمهبخش گونه که در همان

.هدد میفعل و مفعول ارائه  گرفتنِا و ترتیب قراره هختی بین برخی مؤلفشنا ردهي ها یهمبستگ

هد که نسبت د میاي زبانی که در شش منطقۀ جهان قرار دارند، نشان ه هاو با شواهدي از خانواد

تر از نسبت هستند بیش OVاست و خود از نوع  اضافه پساضافۀ آنها از نوع یی که حرفها زبان

نسبت  ،ازسوي دیگر.دارند اضافه پیشاز نوع  اضافه حرفهستند و  OVاست که ییها زبان

بیشتر  اضافه پسداراي  آغازینِي فعلها زبانهستند نیز از  اضافه پیشکه داراي  VOي ها زبان

.است

1. Akan
2. Melanesian
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روش پژوهش-3

ایران  زبانیِ ملیِ هاي طرح اطلسِ جمله است که از داده 360پیکرة این پژوهش مشتمل بر 

در این .که در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري در دست انجام است استخراج شده است

 طریقِاز ،گرددآن به دهۀ پنجاه خورشیدي برمی هاي زبانیِ طرح که شروع گردآوري نمونه

هاي باالي ده آبادي هاي زبانیِ جمله، گونه 36واژه و عبارت و  105اي مرکب از نامهپرسش

هاي ها و جمله در عبارت.شودر کشور ازطریق مصاحبۀ مستقیم و ضبط صدا گردآوري میخانوا

قابل »با، در، به، از، تا، پیشِ«اي شامل حروف اضافۀ اضافه مورد گروه حرف 6نامه، این پرسش

.استخراج است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است

خراسان رضوي، خراسان شمالی و  سه استانِدهۀ پنجاه، مرکب از  از استان خراسانِ

نشان داده شده در آبادي از شهرهاي،  300حدود  کنونی، ترکیِ خراسانیِ خراسان جنوبیِ

ایجاد امکان مقایسه، از هر  وها داده منظورِ محدودکردنِ به.در دست است2و  1تصاویر 

هاي هاي یک بخش از شهرستان يیکی از آباد زبان، گونۀ ترکیِ هاي تركشهرستانِ داراي آبادي

 360، درمجموعصورت تصادفی انتخاب شد و  بهگفته هاي پیشنشان داده شده بر روي نقشه

 شمسی 1350جمله  در قلمرو جغرافیایی استان خراسان با تقسیمات کشوري مربوط به دهۀ 

 هاي اطلسادهالزم است بار دیگر تأکید شود که در زمان گردآوري د.مورد پژوهش قرار گرفت

 و در آن زمان ه، تقسیمات کشوري با امروز تفاوت داشت1350در دهۀ از شرق کشور زبانی ایران

هاي خراسان شمالی، رضوي و امروز به استان ه است وپارچه بوداستان خراسان به صورت یک

هاي اطلس زبانی ایران، در دهۀ پنجاه شمسی، ترکی طبق داده.جنوبی تقسیم شده است

هاي زیر نقشه.خراسانی در دو استان خراسان شمالی و خراسان رضوي کنونی رواج داشته است

 رنگی ی که به صورتهایهاي شهرستانبر اساس تقسیمات کشوري امروز هستند و آبادي

.انددر دسترس بودهاین پژوهش  براي ،اندنمایش داده شده



نقشۀ استان خراسان شمالی-1

نقشۀ استان خراسان رضوي -2

در . اند آوانویسی و سپس تحلیل شده IPAشده ابتدا با استفاده از الفباي 

عنوانِ چارچوب نظري مورد استفاده قرار  به )2007و

کاررفته در هریک از  اضافۀ به هاي حروف نمونه تحلیل، پس از استخراجِ

 قرارگرفتنِ اضافه در هر مورد با ترتیبِ ترکیِ خراسانی، همبستگی نوع حرف

 ها با ترکیِ این گونه تفاوت یا تشابه میزانِ درك منظورِ به
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1تصویر 

2تصویر 

شده ابتدا با استفاده از الفباي  هاي گردآوري داده

وb2005(ها، آثار درایر  تحلیل داده

تحلیل، پس از استخراجِدر بخش . اند گرفته

ترکیِ خراسانی، همبستگی نوع حرف هاي جغرافیاییِ گونه

به. فعل و مفعول مورد بررسی قرار گرفت
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 محدودیت دلیلِ به.معیار، مقایسۀ مختصري با این گونۀ زبانی نیز صورت گرفته است یجانیباآذر

ذکر  اند و در هر مورد بهشده در بخش تحلیل گنجانده نشدههاي آوانویسی کل نمونه ،مقاله حجمِ

.یک یا چند نمونه که بیانگر موضوع باشند اکتفا شده است

اه هتحلیل داد-4

اي ه هگون اي زبانیِه هاز بررسی داد.زیمپردامیمده گردآ اي زبانیِه هداددر این بخش به تحلیل 

اي ه هاست و گونOVي ها زباناز نوع این زبانآید که چنین برمی ترکیِ خراسانیجغرافیاییِ

الزم به .دننک میاي زیر این ادعا را تأیید ه هنمون.جغرافیایی آن نیز از این حیث تفاوتی ندارند

، درصورت وجود از حروف اضافۀ مورد بررسی هریکبراي ،است که در این پژوهشیادآوري 

ه قرار گرفته اي زبانی ازسوي گویشوران مورد استفاده هکه در دادآنها اي مختلف،ه هتکواژگون

.اند بودند ذکر شده

2- mæn    sæn-ə   Ɉɤr-d-ɪm  

م1 من         تو  -رادیدن  -گذشته-ش

S O V

ʼمن تو را دیدمʻ)بخش :بجنورد

)مرکزي

3- fa:tmæ ist-ɪr-d-ə   inæk-lær-ə 

saɡ-sɪn 

م2 م3گاو  -نشانۀ جمع-رادوشیدن  -ش -ش

خواستن         فاطمه  -گذشته

S O

V

ʼخواست گاوها را فاطمه می

)بخش مرکزي:درگز(ʻبدوشد

،پردازدبه بررسی آن می ]آذربایجانی[بان ترکی زدر دستور)1996:81(یکی از مواردي که لی 

ود که پس از ش میاي از واژگان اطالق به مجموعۀ بسته اضافه پسبنا بر تعریف، .است اضافه پس

گیرند تا یک سازه یا ساختار واحد بسازند قرار می)اسم یا ضمیر صورت به(یک گروه اسمی 

ي ها زباناز ردة  ]آذربایجانی[ترکی زبان  ،لیاعتقاد به).1393:98، و همکاران مهندراسخ(

SOV گفتۀ به.است اضافه پساز نوع  اضافۀ آنحرف ،گرینبرگیي ها یاستناد همگانبهو  است
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kɪmɪدر مثال)مثل(/kɪmɪ/مانند هستند مستقل واژةا ه اضافه پستر ر این زبان بیشد،او

Ɉün)بهو برخی از آنها نیز )مثل خورشید ترکی در زبان .پسوند تظاهر دارند صورت

.هندد میهاي خود حالت دستوري ا به اسمه اضافه پس]آذربایجانی[

اضافه از حروفۀهمنیز  ترکیِ خراسانیاي جغرافیاییِه هگونپژوهش حاضر نشان داد که در

هفت  هاي گویشیِ شامل موارد کاربرد معادلمقالۀ حاضر پیکرة زبانیِ.هستند اضافه پسنوع 

در این بخش تحلیل که جمله است 360در قالب»با، را، در، به، از، تا، پیشِ«اضافۀ حرف

.شددخواه

inAn/،/-nAn-/(»با«فۀ اضا حرف-4-1 /،/-ilAn/،/-lA/(1

وجود دارد که در این بخش به »با«فۀ اضا حرفجمله داراي  5، اطلسِ زبانیِ ایراندر پرسشنامۀ 

 خراسانی ترکیِجغرافیایی ايه هدر این گوناي زبانی، ه هدادبا توجه به  .شودمی آنها اشاره

inAn/،/-nAn-/ايه هتکواژگون صورت بهکه »با«اضافۀ حرف /،/-ilAn/،/-lA مشاهده /

پیش از  اي اسمیِه هبه گرو اضافه حرفاین .نندک میتظاهر پیدا  اضافه پسصورت بهوند، ش می

ارائۀ در.هدد می)13-14اي ه هنمون(و ابزاري )4-12اي ه هنمون(هاي همراهی خود حالت

اي ه هو نیز تکواژگوناضافه حرفهر  ي گویشیِها لمعاد ایم از تنوعات کوشیدهها  شاهدمثال

تنوع جایگاه و ترتیب فعل و  14و  13هاي در جمله .کم یک نمونه ذکر کنیمدستمختلف آنها

.مفعول نیز نشان داده شده است

ʼ دیروز حسین من را

ʻاو دید با

2tunej)آبادلطف(درگز husejn mæn-ə   o-n-inæn   Ɉɤr-dɪ

-من  را -او م-دیدن             با 3-ش

دیروز    حسین 

4-

هایی که تحت تأثیر  اي، واکه دادنِ هماهنگی واکه در پژوهش حاضر، طبق روال موجود در مطالعات زبان ترکی براي نشان -1

هاي زیرساختی مورد اشاره صورتهاي در واقع صورت .اند کنند با حروف بزرگ نشان داده شده اي تغییر می واکه هماهنگی

.کنندهاي مجاور خود تغییر میها تحت تأثیر واکههاي آنهستند که واکه

دنبال آن  ذکرشده و به ،مورد نظردر این مورد و مواردي که در پی خواهد آمد، نام شهرستانِ محل کاربرد گونۀ جغرافیاییِ  -2

.درون پرانتز، نام آن بخش از شهرستان که آبادي در آن قرار داشته آمده است
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dunən )حومه(بجنورد  husejn  mæn-ə o-nɑn  Ɉɤr-dɪ

-من را -او با م-دیدن  3ش

دیروز   حسین

5-

قوچان

)حومه(

tunej hosejn  mæn-ə o-n-ilæn Ɉɤr-

dɪ 

م3 رااو-بادید -ش

دیروز حسین     من  -

6-

ʼ بامن شامم را

ʻوردمخبرادرم 

mæn)حومه(نیشابور  ʧoræjɘ-m-ɘ kɑkɑ-m-nɑn

je-dɪ-m

را- –ملکی 1ش م-برادر م-خورد با 1ش

من     )شام(غذا -ش م 1ملکی 

7-

mæn)کالت(مشهد  ʃɑm-ɘm-ɘ qɑrdɑʃ-ɪm-la

je-dɪ-m

را-ملکی  –ملکی 1ش م-برادر   م-خورد با 1ش

م1 من  )شام(غذا -ش

8-

ʼباآیم من تنها نمی

ʻآیممحمد می

شیروان 

)مرکزي(

mæn jekkæ  Ɉæl-m-ir-æm 

mohæmmæd-inæn

م-استمراري-نفی-آمد 1ش با-محمد    

من   تنها  

Ɉæl-ir-æm

م1 آمد-استمراري-ش

9-

mæn)جغتاي(سبزوار  jekkæ  Ɉæl-m-ir-æm 

mohæmmæd-inæn

م-استمراري-نفی-آمد      تنها   1ش با-محمد 

من       

Ɉæl-ir-æm

م1 آمد-استمراري-ش

10-

ʼپدرشان  باها اگر آن

به ده آمدند به ما 

ʻخبر بدهید

æɈ)حومه(شیروان  æ       olɑr ɑtɑ-lar-inæn  Ɉæl-di-læn

biz- æ

ج- 3ش   به-ما             3ش ج-گذشته-آمدن            با-

ها            اگر  پدر         آن

xæbær ver-ɪn 

11-
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ج2 خبر       دادن-ش

olɑr  æɈ)چناران(مشهد  æ  bɑbɑ-lær-inæn  Ɉæl-di-lær

biz- æ

3ش    به-ما           3ش ج-گذشته-آمدن                 با-

هاپدر            اگر          آن-ج

xæbær  ver-ɪn 

ج2 خبر       دادن-ش

12-

ʼ ماشین به ده  باما

آمدیم اما حسین 

ʻنیامد

biz)مرکزي(درگز   mɑʃɪn-nɑn ɡælæ-(j) æ  Ɉæl-d-ɪx  

ɑmmɑ 

ج1اما  ده-به       آمد -گذشته-ش

 با- ماشین   ما 

husejn Ɉæl-mæ-dɪ

م3 حسین      آمد -نفی-گذشته-ش

13-

biz)چاپشلو(درگز  mɑʃɪn-nɑn Ɉæl-d-ɪh  ɡælæ-jæ

ɑmmɑ 

با- ج-گذشته-آمد 1ش ده اما          به-

ما   ماشین  

husejn Ɉæl-mæ-dɪ

م3 حسین   آمد -نفی-گذشته-ش

14-

)/ə-/(»را«فۀ اضا حرف-4-2

یکی از  در زبان فارسی نظرهاي متفاوتی وجود دارد، با وجود این برخی آن را»را«در مورد 

رودمی کار بهصریح  مفعولِ دادنِکه براي نشان اند دانستهاضافه پساي از نمونه حروف اضافه و

که نشانۀ »را«معادل گویشیِنیز حاضر در پژوهش  ).1393:99، و همکاران مهندراسخ(

شکل پررنگ بهشده ارائهاي ه هدر نموننظر گرفته شده است و دراضافه پساست، /ə-/مفعولیِ

.نشان داده شده است

ʼابرا دیروز حسین م 

ʻاو دید

dunən)حومه(بجنورد  husejn mæn-ə  o-nɑn  Ɉɤr-dɪ

م3 من-رااو-با    دیدن   -ش

دیروز   حسین

15-
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ʼ با برادرم  رامن شامم

ʻخوردم

mæn)کالت(مشهد  ʃɑm-ɘm-ɘ qɑrdɑʃ-ɪm-la

je-dɪ-m

م1 ملکی -رابرادر        -ش م1ملکی –خورد           با -ش

م1 من)شام(غذا -ش

16-

ʼ دررامن هر روز آنها

بینم که دارند باغ می

ʻنندک میکار 

قوچان 

)باجگیران(

mæn  olɑr-ə hær ɟun bɑq-d ɑ  ɟɤr-

ɪr-æm

م1 باغ         روز        هر         -دردیدن   -استمراري-ش

من       آنها      -را

kɪ      iʃl-ir-lær 

ش3

کارکردن      که-استمراري-ج

17-

در خانۀ  راما او 

ʻخودش دیدیم

بجنورد 

)رازوجرگالن(

bɪz o-n-ə ɤz      ɤj-un-dæ ɟɤr-

dɪh  

ج1 خانه    -ش م3ملکی -دیدن        در-گذشته-ش

ما   او-راخودش   

18-

/)dA-/(»در«اضافۀ حرف -4-3

که مبناي تهیۀ پیکرة پژوهش  اطلسِ زبانیِ ایراننامۀ طرح  جمالت پرسشجمله از  در چهار

ترکیِ مورد بررسی از  جغرافیاییِاي ه هدر گون.است رفته کار بهاضافه حرفاین حاضر بوده، 

پیش از خود حالت مکانی  است و به گروه اسمیِ اضافه پسصورت به»در«اضافۀ حرف، خراسانی

دادن زمان نیز را عالوه بر مکان براي نشان اضافه حرفاین  بایجانیدر زبان ترکی آذر.هدد می

.اشتاین مفهوم وجود ند دادنِنشان اي برايمورد نظر جمله در پیکرة زبانیِ.نندک میاستفاده 

قرار بررسی  مورد ترکیِ خراسانیمورددر را این موضوع  توان در مقالۀ حاضر نمی همین دلیلبه

.داد

ʼ خانه در دیروز من

ʻبودم امروز هم هستم

mæn)مرکزي(درگز  donæn oj-dæ (- j)dɘm    bɤɟun dæ

vɑr-ɑm

1ش م گذشته بودن-در- م-بودن  هم امروز  1ش

مندیروز خانه

19-
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انبار هنوز آب آبدر

هست

نیشابور

)حومه(

howzæmbɑr-dɑ hænuz su  vɑr-dɪ 

در- آب    هنوز م-بودن  3ش

انبار  آب

20-

ʼ درهر روز آنها را من

بینم که دارند باغ می

ʻنندک میکار 

قوچان 

)باجگیران(

mæn  olɑr-ə hær ɟun bɑq-dɑ ɟɤr-ɪr-

æm

روز  هر   در-باغ م-استمراري-دیدن    1ش

من     آنها   -را

kɪ      iʃl-ir-lær 

ج3 که    کارکردن -استمراري-ش

21-

خانۀ  درا ما او ر

ʻخودش دیدیم

بجنورد 

)رازوجرگالن(

bɪz o-n-ə   ɤz         ɤj-un-dæ ɟɤr-

dɪh  

در-ملکی 3ش م-خانه   ج-گذشته-دیدن    1ش

ما       او-راخودش

22-

/)æ-(/»به«اضافۀ حرف-4-4

جهت (ور و هدف بهره دهیِحالتبراي »به«اضافۀ حاضر حرف پژوهشِ اي زبانیِه هدر داد

است که در  اضافه حرفنامۀ پژوهش، چهار جمله داراي این  پرسشدر .استرفته کار به)حرکت

.، ارائه شده استترکیِ خراسانیهاي آنها در  همراه معادلبهادامه، 

ʼ دهبهما با ماشین

ʻاما حسین نیامد آمدیم

راوسبز

)جغتاي(

bɪz mɑʃɪn-næn qælæ-(j)æ  ɟæl-dǝk  

به-ده     با-ماشین   ج-آمدن   ش 1

ما  

husejn ɟæl-mæ-dǝ

م3 حسین    آمدن -نفی-گذشته-ش

23-

ʼ اگر آنها با پدرشان

ʻما خبر بدهید بهآمدند 

درگز

)آبادلطف(

æɟær olɑr   ɑtɑ-si-næn ɟæl-dilær   

ج3 آنها  پدر -ش ج3ملکی-با  آمدن -گذشته-ش

اگر 

biz-æ xæbær  ver-ɪn

ج-دادن      خبر  به- ما  3ش

24-
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ʼ شهر به تو امروز

ʻروي یا فردا؟می

درگز 

)مرکزي(

sæn buɟun  ʃæhr-æ   ɟedisæn ja

 sɑbɑh 

م-گذشته-رفتن به-شهر  2ش فردا      یا

تو      امروز      

25-

ʼ بهآنها یک هفتۀ دیگر

ʻآیندده ما می

مشهد 

)کالت(

olɑr bir hæftæ dɑqɪn biz-im

qælæ-miz-æ

به-ملکی1ش ج-ده        ملکی 1ش م        دیگر             

هفته      یک      آنها   

 ɟel-ælæn 

ج3 آمدن -ش

26-

)/dAn-/(»از«اضافۀ حرف-4-5

ترکیِ خراسانیدر .نامه موجود است در پرسش سه جمله، اضافه حرفبراي بررسی این 

.هدد میبه گروه اسمی پیش از خود حالت ازي  /dæn-/اضافۀ پس

ʼ خانه بیرون از من تازه

رفته بودم که تو 

ʻرسیدي

نیشابور

)حومه(

mæn  jenɈɪ ov-dæn   ʧɪx-dɪm    

از-خانه      تازه   م-گذشته-بیرون آمدن   1ش

من       

 kɪ  sæn   ɟæl-dɪn    

م2 که   تو      آمدن  -گذشته-ش

27-

ʼعلی  ازکدام شما هیچ

ʻخبر ندارید؟

مشهد

)احمدآباد(

siz  heʧ bir-iz æli-dæn xæbær

joxi-j-iz

از-علی   ملکی  ج-نداشتن      خبر    3ش

ج3 شما  هیچ  یک -ش

28-

ʼ روز شنبه بود که من

ʻشهر آمدم از

قوچان 

)باجگیران(

ʃæmbæ-nin ɟunɪ-de  kɪ mæn

-یاضافنشانۀ ساخت  روز-بود       که  من  

شنبه

ʃæ:r-dæn   ɟæl-dɪm

از-شهر   م-گذشته-آمدن  1ش

29-
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)/ʤA/،/-ʤAn/،/-ʧA/،/-ʧAn/،/kɪmɪn/،/kɪmɪ-/(»تا«اضافۀ حرف-4-6

،/kɪmɪn/(واژة مستقل  نخست، در ترکی دو صورت ساختواژي وجود دارد، اضافه حرفبراي این 

/kɪmɪ(/ ، تا«فۀ اضا حرفدر ترکی، در مفهوم »مثل و مانند«که عالوه بر معناي«) مکان و

که به هستۀ /)ʤA/،/-ʤAn/،/-ʧA/،/-ʧAn-(/دیگري پسوند .رود می کار بهنیز )زمان

.وندش میاسمی متصل 

ʼ حاال پسر تا عباس

ʻخوبی بوده است

درگز

)مرکزي(

æbbas indijæ kɪmɪn   jaqʧɪ   oqlan dɪ 

م-بود       پسر       خوبی تا      حاال              3ش

عباس

30-

درگز

)چاپشلو(

æbbas indijæ-ʧæ    jaqʧɪ      oqlan dɪ 

م-بود       پسر       خوبی          تا-حاال          عباس   3ش

31-

اضافۀ ترکیپسو /ta-/اضافۀ فارسیِپیشتوأمِةباید به استفاد اضافه حرفدر مورد این 

)ʧA///kɪmɪn/,(عالوه بر .هندد میاین موضوع را نشان  33و 32ي ها لمثا.اشاره کنیم نیز

مثال (استفاده شده استاضافۀ ترکی پسهمراه به»حاال«از اسم فارسیِ ،اه هداد در برخی از ،این

رفته  کار به»حاال«معناي بههمراه واژة ترکی به/ta-/اضافۀ فارسی پیشدر مواردي نیز  .)34

.گیري زبانی باشند توانند حاصل قرض تمام این موارد می ).35مثال (است 

ʼ عباس تا حاال پسر

ʻخوبی بوده است

بجنورد

)مرکزي(

æbbas ta indijæ-ʧæ jaqʧɪ oqlan

dɪ 

م-بود          پسر          خوبی                 تا-حاال       3ش

تا        عباس     

32-

درگز 

)نوخندان(

æbbas ta indijæ kɪmɪn  jaqʧɪ 

oqlan dɪ 

م-بود           پسر        خوبی            تا             حاال  3ش

تا           عباس          

33-

ʼ عباس تا حاال پسر

ʻخوبی بوده است

سبزوار

)جغتاي(

æbbas hala- ʤɑn  jaqʧɪ   oqlan dɪ

م-بود             پسر          خوبی               تا-حاال      3ش

عباس            

34-
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شیروان

)حومه(

æbbas ta indijæ jaqʧɪ  oqlan dɪ

م-بود           پسر          خوبی              حاال         تا  3ش

عباس          

35-

jɑn-ə-n/(»پیشِ«اضافۀ حرف-4-7 ɑ /(

اي دارند، اضافه حرفلحاظ نحوي و معنایی نقش بهجانییباترکی آذرها در زبان گروهی از اسم

این نوع .ندا زبان به حروف اضافۀ اسمی معروفاین برخی از حروف اضافه در ،همین دلیلبه

هاي مذکور به اضافۀ پسوندهاي شخصی و پسوندهاي نشانۀ حالت تشکیل اضافه از اسمحروف

 ها را براساسِگونه اسماین.روندمی کار بهاسم در ساخت ملکی  عنوانِ بهوند و اغلب ش می

گروه .نندک میمتصل به آنها به سه گروه تقسیم  پسوندهاي شخصی و پسوندهاي نشانۀ حالت

گروه دوم محدودیتی .روندمی کار بهاي حالت دستوري و پسوندهاي شخصی ه هبا تمام نشاناول 

گروه سوم، .روندمی کار بهخاصی  اي حالت دستوريِه هدر پسوندهاي شخصی ندارند اما با نشان

کاربرد ثابت و مشخص و پسوند شخصیِ سوم شخص مفرد  اي حالت دستوريِه هتنها با نشان

نیز  ترکیِ خراسانیاین موضوع در ا نشان داد که ه هی دادبررس .)84-1996:85لی، (دارند

-jɑn-ə(اضافۀ اسمی گروه اول پس36در مثال .از نوع گروه اول است/jɑn/اسم وجود دارد و

nɑ(رفته است که از سه بخش اسم  کار به/-jɑn) و نشانۀ حالت /ə-/، پسوند ملکی )کنار/

در تمام  اضافه حرفدلیل آنکه کاربرد این به.استساخته شده /nɑ-/برایی /ايبهدستوري 

ذکر همین بهدر اینجا  ،در پیکرة مورد بررسی یکسان بود ترکیِ خراسانیاي جغرافیاییِه هگون

.ودش میتصادفی انتخاب شده است اکتفا  طور بهیک مثال که 

ʼ اگر کارم تمام

شود پیش برادرم 

ʻروممی

بجنورد

)جاجرم(

æɟær    iʃ-im       tukæn-dɪ     qɑrdɑʃ-əm   jɑn-

ə-nɑ

برادر     -پسوند ملکیپیش-پسوند ملکی-برایی/ايحالت به

کار         اگر     -تمام     پسوند ملکی-شد

ɟed-ær-æm 

م1 رفتن  -مضارع-ش

36-
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گیرينتیجه-5

فعل و مفعول براساس  با ترتیب قرارگرفتنِ اضافه حرفنوع  همبستگیِ موضوعِ ،در مقالۀ حاضر

از شهرهاي، بجنورد،  ترکیِ خراسانیجغرافیاییِ گونۀ 24در )2005؛1992(ي درایر ها شپژوه

ا نشان ه هداد بررسی.نیشابور مورد پژوهش قرار گرفت درگز، سبزوار، شیروان، قوچان، مشهد و

 صورت بهارکان جمله  نشانِ بی ترتیبِ، جانیبایهمانند ترکی آذر،ترکیِ خراسانیهد که در د می

محسوب  پایانی فعلهاي زبانیِگونه ازجملهاین گونۀ زبانی،و است)SOV(فعل -مفعول-فاعل

اضافۀ مورد بررسی شده، حروفبررسی ترکیِ خراسانیِجغرافیایی هايگونهتمامیِدر .ودش می

از.یابند صورت واژة مستقل یا پسوند تظاهر می هستند که به اي اضافه پس،در این پژوهش

،)35تا  32يها لمثا(جز در مواردي محدودهاي منطقه رو، مجاورت با فارسی و سایر زباناین

تغییرات تأثیر زبان فارسی در در مواردي هرچند .داشته استتأثیري در تغییر این ساخت ن

اي درایر ه همطابق یافت ترکیِ خراسانیعالوه بر این .ودش میمشاهده اه هویژه در واکبهتلفظی

ي ها زبانو براساس آن  تفصیل مورد بحث قرار گرفتبهکه در بخش مبانی نظري ، )2007(

.ندک میتبعیت ختی زبان شنا ردهي ها یاز همگان ،اي هستنداضافه پس،پایانی فعل

منابع

:تهران .فرهنگ توصیفی نحو.)1393(رادمحمديمهند، محمد، مژگان معین و مسعود راسخ

.انتشارات علمی

ي ها شپژوه.»ا در زبان آذربایجانیه ی ترتیب واژهسشنا رده«.)1394(صفایی اصل، اسماعیل

.دانشگاه بوعلی سینا:، همدان9، ش5س.شناسی تطبیقیزبان

چاپ و انتشارات :مشهد .ترکیِ خراسانیآشنایی با زبان .)1390(زاده مزرجی، جاللقلی

.دانشگاه فردوسی

ترتیب واژگانی در گویش  ختیِشنا ردهبررسی «.)1396(ناز و فاطمه مهدوي میردهقان، مهین

المللی میراث مجموعه مقاالت همایش بین.»ایالمی کرمانشاهی و گویش کرديِ کرديِ

.297-317، کوشش پونه مصطفويبه.زبانی
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هاي ترتیب اصلی کلمات در جمالت ساده و جفت«.)1381(واحدي لنگرودي، محمدمهدي

-13،176ش.هاي خارجیزبان مجلۀ پژوهش.»همبستگی در گویش گیلکی لنگرود

151.

فعل در /ها با توالی مفعولاي توالی واژه و همبستگی آنه بررسی مؤلفه«.)1395(هدایت، ندا 

ي ها شمجلۀ زبان فارسی و گوی.»ختی درایرشنا ردهگویش تاتی گیفان براساس دیدگاه 

.، دانشگاه گیالن2ش، 1س .ایرانی
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