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 بررسی واج شناختی زبان ترکی )گونه کهنه اوغاز(

 

 akramparhizkar. 1994@gmail.com *اکرم پرهیزکار

 همگانی شناسی ارشد زبان کارشناس

 کامبوزیا زعفرنلو کرد عالیهدکتر 

 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

    چکیده

رای عناصری است و اختالفات زبانی و گوناگونی آن در عناصرر اان یک نظام است و هر نظام دزب

های زبانی، قواعد ویژه خرود را دارد  هردا از نگراری ایر  زبان بوده، هر زبانی عالوه بر همگانی

مقاله بررسی واج شناختی زبان ترکی گونه کهنه اوغاز است  ای  زبان یکی از روستاهای شیروان 

هرای داده کنند که گویشوران آن به زبان کردی و ترکی صحبت می باشددر خراسان شمالی می

ج آقرا و پرنج خرانس اسرت، گویشور کهنه اوغازی که شامل پرن 10ای  مقاله طی یک مصاحبه با 

اند  به دلیل اینکه منابع مکتروبی در رابهره سال بوده 40-60ها در ردۀ سنی است  آنانجام شده

     ت، مصراحبه برا گویشروران اسرت، تنهرا منبرع دریافرت اطالعراگونه ازترکی یافرت نشرده با ای 

( آوانگراری 1988سپس براساس الفبا آوانگاری بی  المللی موجود در کتاب کت فورد)  استبوده

   ایر  تحقیرب براسراس چرارچوب  اسرت ته شدهها پرداخه و به روی توصیفی به تحلیل دادهشد

نتایج حاکی از آن است که  فرایندهای واجری کره در ایر   است شی نگاشته شدهشناسی زایواج

و ، 2،تقویرت1همگرونی شرامل انروا  است،با زبان فارسی معیار استفاده شدهگونه ترکی در مقایسه 

 باشند می 3ایهماهنگی واکه

32/9/1399مقاله:  تاریخ پذیری                                 13/9/1399تاریخ دریافت مقاله:    

                                                           
1 Assimilation 
2 Fortition 
3 Vowel harmony 

 واژگان کلیدی

 زبان *

 گونه *

 همگونی *

 تقویت *

 هماهنگی واکه ای *
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 و بیان مساله مقدمه.1

ر امران دهجروم لارات بیگانره هرا از هاست ولی همانند دیگر زبرانتری  زبانترکی یکی از که 

 سرتااوغراز اسرت  روکهنره شناختی ترکی گونرهست  هدا از تحقیب حاضر توصیف واجانمانده

وان یلومتری شرمال شررقی شریرک 45، در فاصله رسدسال می 600که قدمت آن به  اوغازکهنه

نلو وستای چپارهای گنه و کالته بالی و از جنوب به کوه کیسمار و قرار دارد که از شمال به کوه

هر ، دومی  ش  شیروانگردداوغاز محدود میل داغ و کوه زو و از غرب به تازهو از شرق به کوه ک

فاده زبران ترکری و کرردی اسرت ساکنان ای  روستا از بزرگ و مهس استان خراسان شمالی است 

 کنرد س میدهند که با زبان کردی کرمانجی تکلبیشتر ساکنان را کردها تشکیل می کنند امامی

 اسی زبران ترکری در ایر  روسرتا اسرت و همدنری  در ایر شنهدا از ای  تحقیب بررسی واج

 دهرد راهرای ترکری رم مریفرایندهایی کره در هموروان و واکرهتحقیب درصدد آن هستیس تا 

  شناسایی کنیس 

     ویشروربومیگ 10صرورت میردانی از گفترار های مورد نیاز جهرت انجرام ایر  تحقیرب بره داده

در محردودۀ  اند  ای  گویشوراناز گویشوران مرد و بقیه زن بوده تا است که پنجری شدهآوجمع

 سال قرار داشتند  40-60سنی 

از  اسرت،شدهبارۀ ای  گونه از ترکی یافت نر خاص دربا توجه به اینکه هیچ منابع مکتوبی به طو

ه کراسرت گر استفاده شده اسرت  هردا آن برودههای دیهای گونهاطالعات که مربوط به ترکی

ان ه آذربایجهای موجود استفاده کرد  ای  گونه ترکی تفاوت زیادی با ترکی گونبتوان از شباهت

ثرر ای  اسرت و در گررد پشری  و غیرگررد پسر هرایز ای  جهت که ای  گونه فاقد واکرهدارد، ا

  تر استهای فارسی نزدیکرسی نشی  به واجهای طوالنی با مناطب فامهاجرت و مجاورت

 پیشینه تحقیق .2

     ه سرت، امرا تحقیرب کره خراص گونرای انجرام گرفترهتاکنون تحقیقات زیادی درباره زبان ترکر

  ه دربراره کرمنرابع مکتروب دیگرر ولی با رجو  بره است  نده یافت نکردهوغاز باشد را نگاراکهنه

 است ترکی هستند، استفاده شده های دیگرگونه
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ی هرایی از فراینردهای واجرحقیب خود به توصیف و تحلیرل نمونره( در ت1394منصف، ماهرم)

از  اطالعرات ایر  تحقیرب اسرت ها در ترکی قشرقایی پرداخترههمگونی، درج و هماهنگی واکه

  در 1تری  نترایج در ایر  تحقیرب است  مهسآوری شدهگویشور بومی جمع 6ا طریب مصاحبه ب

راینرد طری ف  2شرود  اسرتفاده مری  [j]غلرت از ترکی قشقایی یرای جلوگیری از التقای واکه، 

ه ی سرتا  در مشوصربرا واکره /mA/و پسوند نهری  /lAr/ای، واکه پسوند جمع هماهنگی واکه

جر بره محل تولید منهای هس  گونه زبانی همگونی در همووان  در ای3شود  پسی  همگون می

 .شودهمگونی کامل و تشدید عارضی می

ی ( نیرز تحقیقری در ارتبراط برا اشرتراکات و اختالفرات زبران ترکر1388قرره آغراجلو، سرعید)

ی دو زبران های ساختاردر ای  تحقیب اختالفات و اشترا است  نی و فارسی انجام دادهآذربایدا

ایج تحقیب نتاست  و ترکیب و نیز جمله تحلیل گردیدههوح، واج، هجا، واژ  و واژه، گروه در س

همراهنگی  ای دارد و قرانونحاکی از آن است که ساختار هجا در ترکی آذربایجانی جایگاه ویژه

سرت و اآواها بر ای  زبان حاکس است  ساختار واژه، گرروه و ترکیرب متفراوت برا زبران فارسری 

ای پیوند ربط در ترکی آذربایجانی وجود ندارد و برله با فارسی یکسان است و حرا ساختار جم

 شود جمالت مرکب از وجوه مصدری، وصفی، قیدی و     افعال استفاده می

 ماران آذری ترکی در یاکهوا هماهنگی فرآیند به بررسیخود  تحقیب در(1392عالئی، بهلول)

 از اسرت پرداختره بررسری تیرره واحردهاینقد  بر تأکید با و خودواحد شناسی واج دیدگاه از را

        بری  متروالی هرایهمگرونی حاصرل ایواکره همراهنگی خهری، زایشری شناسری واج دیدگاه

 زنجیره در مستقل یاالیه در هماهنگی هایمشوصه واحد خود دیدگاه از درحالیکه هاست،واکه

 همزمران طروربره زنجیرره روی برر نکنرد لرهمداخ ای تیره واحد که مادامی و دارند قرار واجی

 مشوصراً( ماران آذری ترکی زبان از شده گردآوری هایداده تحلیل و بررسی .یابندمی گستری

 بره )2383 ( کاتامبا اصول بر تکیه با یاواکه هماهنگی فرآیند که دهدمی نشان )گرمی شهر از

 قابل ]گرد±[ و ]پسی ±[ مشوصه دو در یاواکه هماهنگی )الف :است توصیف قابل صورت ای 

 ایواکه نظام در موجود هایواکه تمام روی بر ]پسی ±[ مشوصه که حالی ( درب است مشاهده

 دارای کره کنردمی عمل هاییواکه روی بر فقط ]گرد±[ کند،مشوصهمی عمل بحث مورد گونه

 کننردمی یجلوگیر ]گرد+[ مشوصه گستری از که واحدهایی )ج .اشندب ]افراشته]+ مشوصه

 و اسرت برخروردار ]افتراده+[ مشوصه از آنها زیرساختی صورت واکه که پسوندهایی از عبارتند
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 و  ]گررد-[،]پسری ] - را خرود از پری  واکره ریشره، تکرواژ از غیرر جایگاه در که /j/ همووان

 ابر هماهنگی، از ممانعت عی  در که کندمی عمل ای گونه به همووان ای کند  می  ]افراشته+[

 .نیست سازگار تیره واحد از شده دادههایتعریف

ا موضرع براست، امرا تعرداد انردکی از تحقیقرات طور فراوان انجام شدهتحقیب در زبان ترکی به

 اند  راکاتی داشتهنگارنده اشت

چارچوب نظری.3  

ا یراست  واج شناسی زایشری ب نظری واج شناسی زایشی دایر شدهای  تحقیب براساس چارچو

     نگلیسریاانگراره آوایری زبران شناسی معیار با انتشار اثر معروا چامسرکی و هالره بره نرام واج 

(The Sound Pattern of English ) با نشانه اختصاریSPE ای جامع را مهرح کررد کره نظریه

کتراب در  ای   ی موتلف بیان شده بود اما نه در قالب یک نظریه علمیهاتا آن زمان به صورت

هرای روشر  و رسی نظام آوایی شناخته شرد  توصریفشناسی نقهه عهف برحافل واجتمامی م

ی رونب مشوص ای  نظریه، طرفداران بسیار و شنوندگان بیشتری یافت و در محافل نقد و بررس

 بیشتری گرفت  بدی  ترتیب آثار زیادی در زمینه زبان شناسی زایشی انتشار یافت 

  شناسری در ایری گونۀ عملیرات آن اسرت  نظریرۀ واجیاضجنبۀ ر SPEشاخص در انگارۀ  نکته

ان در های صریح توجه دارد بره طروری کره بتروبندیشناسی و صورتهای واجانگاره به توصیف

 هرای مکرانیکی توصریف کررد  اگرچرههای آوایری را برا صرورتیک نظام کامال نمادی  ساخت

 اای  حرال،رسیدن به آن باز کردند  بچامسکی و هاله به ای  هدا دست نیافتند اما راهی برای 

وجرب شرد قراردادی بودن و ریاضی گونه بودن بی  از حد قواعد به کار رفته در ایر  انگراره م

 یر  نظریرهبا تناقضاتی روبه رو و برای رفع ای  نقایص، نظریه نشانداری پیشنهاد شرد  ا SPEتا

شناسری جنظریرۀ نشرانداری در وابرا ورود  اگرچه موثر افتاد، برطرا کنندۀ کامل نقایص نبرود 

نردی بهرا صرورت مفهوم طبیعی بودن اواهرا و دسرتگاهزایشی ای  امکان فراهس شد که نه تنها 

 ( 237،ص 1268شود، بلکه طبیعی بودن قواعد واجری بره صرورت قاعرده ارائره گردد)هرایم ،

ری کره مقرادیشوند و آخری  نشان اولی  مقادیری هستند که در یک زبان آشکار میمقادیر بی

 ( 62، ص 1994شوند )کنستویچ، در آن زبان ناپدید می
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ت دیگرر، است  به عبرارهمواره حوزه ای تعبیری تلقی شده شناسی،در دستور زایشی، حوزۀ واج

ی و ای معنرایهبو  زایایی نحو تحت تاثیر دو حوزۀ نظام معنایی و آوایی قرار گرفته و بازنمایی

 آیند ساخت پدید میآوایی در رو

       ترری  دسرتور ممکر  بررای زبران اسرت  سرادگی در هدا دستور زایشی فرراهس کرردنس سراده

همدنری   هایی که برای بازنمایی زیرساختی مرورد نیراز اسرتشناسی از طریبس تعداد نشانهواج

 نگرارۀ آوایریا»شرود گیری مریدهد اندازههایی واجی ارتباط میها را به بازنماییقواعدی که آن

هرای آن یرک تروالی خهری از یک نظریۀ خهری اسرت، زیررا بازنمرایی (SPE)«زبان انگلیسی

اختس سرشناسری تفسریر شود که کرار واجواحدهای واجی و مرزها هستند  درای  انگاره ادعا می

اسرت  هشناسی و نحو ارتباط برقرار کردسهح نحوی به صورت واجی است و ای  گونه میان واج

ایرانی آن هرای پرود  اوال، گرهبه شمار می« انتزاعی»وی از جهات گوناگونای  ساختس سهحس نح

اق تواننرد اشرتقاند به طوری کره مریبه صورت ساخت سازه ای سلسله مراتبی ساماندهی شده

ب زاعری محسروهای زیری  تکواژهرا ترا آن حرد انتواجی را تحت تأثیر قرار دهند  ثانیاً، بازنمای

و شناسری زایشری پیررشرود کره واجن متفاوت باشد  یرادآوری مریشود که از شکل واجی آمی

به  های زیری ( است  در ای  نظریه بازنماییPostal()1968)پستال« شرط طبیعی بودن»نظریۀ

  ( 13، ص 1393)کامبوزیا، شودرود، ارائه میهایی که برای بانمایی واجی به کار میصورت مشوصه

. روش پژوهش4  

شرور برومی )زن و مررد( در رده سرنی گوی 10ده از روی توصیفی از طریب استفاای  تحقیب با 

است  تحقیب توصیفی که گاهی به عنوان تحقیب غیرتجربی از آن سال به دست آمده 60تا  40

و اکنرون شود، شامل وقایع و یا رخدادی است که در یک پدیده مثال زبان اتفراق افتراده یاد می

یب توصیفی، در متایرهرا و  تجربی، محقب در اجرای طرح تحقاز ن وجود دارد  برخالا تحقیب

های توصیفی ای  است که پیشراپی  ال  موجود در تعریف مسئله در رویکند  چدخالت نمی

هردا  ( 2000باید روش  شود که به چه اطالعاتی برای توصیف نیاز است)اندرسون و آرسرنال:

ها، واج آرایی و قواعد حراکس برر آن اها، واجکه به توصیفی عینی از آواز تحقیب حاضر ای  است 

   زیررا برا کمرک مترون گفتراری بپردازد همدنی  نو  اطالعرات در ایر  تحقیرب کیفری اسرت  
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توصیف و تفسیر و تبیری   ها و صفات  مورد تحقیبهای عقلی، قیاس و استقرار، ویژگیاستدالل

 است شده

 ها. ارائه و تحلیل داده5

 های ترکی گونه کهنه اوغاز واکههمخوان و  جدول .5-1

ه هرای ترکری گونرهرا و واکرهتحقیب به دست آوردن جدول هموروان یکی از دستاوردهای ای 

 هرایگونره دیگرر باشد  با توجه به اطالعات به دست آمده، ای  گونه از ترکری برااوغاز میکهنه

 توان عردمیای تمایز را مهاست  یکی از علتشوند، متفاوت ترکی که در آذربایجان استفاده می

نه اوغراز های گرد پیشی  و غیر گرد پسی  در ای  گونه ترکی دانست  ترکی گونه کهوجود واکه

 ازی  لحاظ با ترکی گونه قشقایی مشابه است 

واکه است  6همووان و  23با توجه به مهالب بیان شده، ای  گونه ترکی دارای   

هنه اوغاز)خراسان شمالی، شیروان( ک گونه های ترکیهمخوان :1شمارۀ  جدول

 )حاصل این تحقیق(

      جایگاه تولید   

ی تولیدشیوه لب و  دولبی 

 دندانی

لثوی 

 دندانی

لثوی  لثوی

 کامی

نرم  کامی

 کامی

 چاکنایی مالزی

      p انسدادی
b 

 t       
d   

  c       
ᶡ 

        
G 

Ɂ 

        خیشومی
m 

  n      

       f       v    s       z ʃ  سایشی
ʒ 

  x h 

    ʧ     انسایشی
ʤ 

    

      r             تکریری

    j           غلت

      l             کناری
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 گونه کهنه اوغازهای ترکی نمودار واکه: 1شکل شمارۀ 

 

رآیند تضعیف و تقویت. ف2-5  

ه و از سایشری بر ت آوایی را از جهت بست انسردادی بره سایشری( تاییرا35:1994کنستویچ )

    ا واقرع هرهرا بعرد از واکرهتقد است بافتی کره در آن، انسردادینامد  وی معناسوده، تضعیف می

تری  محیط برای تبدیل انسدادی به سایشری اسرت کره بره سایشری شردگی شوند، مهلوبمی

واهرای دار را ضرعیف، و آ( نیز آواهرای وا 187:2003ریستال)معروا است  در همی  راستا، ک

      ای شروند، قروی قلمرداد کررده و تبردیل آواهرکه با صرا انرژی مضاعف تولید مری بی وا  را

ر داسرت  آورده بی وا  را تحت عنوان فرآیند تقویت و عکس ای  حالت را تضعیف بره حسراب

 پرداخت  خواهیسکهنه اوغاز گونه هایی از فرآیند تضعیف را در زبان ترکی ای  بو  به نمونه

 

 

 

ii 

ee 

aa 

uu 

oo 

ꭤꭤ 
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های تضعیف در زبان ترکی گونه کهنه اوغاز: نمونه2جدول شمارۀ   

 فارسی معیار واج نویسی فارسی معیار واج نویسی گویش ترکی شیروان
Gavr Gabr قبر 
Savz sabz سبز 

Ɂꭤvi Ɂꭤbi آبی 
Tavar tabar تبر 
Navat nabꭤt نبات 
Savzi sabzi سبزی 

ceveʃ cafʃ  کف 

 

b                             v  / V __      (V)  

                                                    (C) 

 

همووان+       

پیوسته       _    +واکه     + واکه  + پیوسته                 

افراشته     -         +لبی    +همووان   

+ وا              

 

ووان انسدادی ها با تبدیل همکنید در ای  نمونهمشاهده می(  2)همانهور که درجدول شماره 

/b/ /به  همووان سایشیv/  رایند تضعیف است، با فمعنا که بست تولیدی آن بازتر شده، به ای

یل د تبدوشویس  همدنی  در مورد آخر نیز یک همووان بی وا  به جفت وا  دار خمواجه می

 شده است 

شود:معرفی می قویت را در زبان ترکی گونه کهنه اوغازاز فرآیند ت ایدر ای  بو  به نمونه   

 غیرپایانی
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نمونه ای از فرآیند تقویت را در زبان ترکی گونه کهنه اوغاز :(3ه)جدول شمار  

 فارسی معیار واج نویسی فارسی معیار واج نویسی گویش ترکی شیروان
defꭤl divꭤr دیوار 

hovz howz حوض 

hovle howle حوله 

 

v                             f  /   (V)  __      (V) 

 

همووان+          

 +واکه               +واکه +واکه       - وا                      +  پیوسته      

+  وا                

 + لبی        

 

که  شود در محیط قبل از واکه وا  رفته میهمووان واکدار،  (3)جدول شماره در مثال اول

  باشدمونه ای از فرایند تقویت مین

w                              / v ____ c 

 

 

همووان               +واکه              + پیوسته        ناسوده 

   

 

v 

 +وا 
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   واکره وتولیردی غلرت ناسروده، در محریط بری ، بسرت (3) جدول شرماره در دو مثال پایانی

 شود کند و به سایشی تبدیل میهمووان واکدار تاییر می

                                             یند درجرآ. ف5-3       

ا یرک واکره یرها شود واکهشود تا مانع از التقا درج یک همووان بی  دوواکه درج میدر فرایند 

رز میران مشود تا خوشه همووانی را بشکند  از آنجا که ای  عناصر در ن درج میبی  دو همووا

واج تعلرب  هرای برزرگ ترر ازشوند، به واحدواژ و گاهی بی  دو کلمه آشکار میدو هجا یا دو تک

 (274:1385) روند  کامبوزیای نواها به شمار میدارند و از ای  رو در زمره

رایند درج در زبان ترکی گونه کهنه اوغازنمونه ای از ف (:4جدول شماره)  

واج نویسی گویش ترکی  واج نویسی فارسی معیار فارسی معیار

 شیروان

 cafʃ ceveʃ کف 

 

Φ                             v  / __     (C) 

                                                     

 + وا          

 

                                                             همووان +

Φ همووان       +پیوسته +             ___   

  + وا                                                     + وا  

 + لبی دندانی 
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ونه در زبان ترکی گدو همووان واکدار (، شاهد درج واکه، بی  4ه جدول شماره )با توجه ب

هستیس اوغازکهنه  

هجای یکسان حذف.4-5  

ی کره اوغاز، زمراندر زبان ترکی گونه کهنهحذا یک هجای یکسان به دلیل وجود هجای دیگر  

     های زمان حال ساده و حرال اسرتمراری را بورواهیس منفری سرازیس، شناسره زمران حرذا فعل

در توزیرع  سازان حال و وند منفیتوانیس نتیجه بگیریس که شناسه زمشود به عبارت دیگر میمی

( 5ماره)شرشوند  برای مثال به جردول  توانند استفادهتکمیلی هس هستند و هر دو در بافت نمی

 مراجعه شود 

زهایی از حذف هجای یکسان در زبان ترکی گونه کهنه اوغانمونه (:5جدول شماره)  

رفارسی معیا صورت واجی مثبت صورت واجی منفی صورت آوایی منفی  

ᶡimam ᶡi + ma + m ᶡi + de + m نپوشیدم 
ᶡima ᶡi + ma ᶡi + de نپوشید 
jꭤzmam jꭤz + ma + m jꭤz + de + m ننوشتس 
jꭤzma jꭤz + ma jꭤz + de ننوشت 
jꭤtma jꭤt + ma jꭤt + de نووابید 
beʃerma beʃer + ma beʃer + de نپوت 

 شوص فعل زمان حال ساده: ستا  + شناسه زمان + شناسه

de                              ma/ در زمان حال ساده منفی 
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زهایی از حذف هجای یکسان در زبان ترکی گونه کهنه اوغانمونه (:6جدول شماره)  

 فارسی معیار واج نویسی مثبت واج نویسی منفی آوانویسی منفی
jꭤzmema jꭤz + ma + ma jꭤz + a + ma نویسسنمی 

beʃermema beʃer + ma + ma beʃer + a + ma پزمنمی 

ᶡijmema ᶡi + j + ma +ma ᶡi + j + a +ma پوشسنمی 

jꭤtmema jꭤt + ma + ma jꭤt +a + ma خوابسنمی 

 فعل زمان حال استمراری : ستا  + شناسه زمان + شناسه شوص

a                                   ma / در زمان حال استمراری منفی 

مگونیه .5-5  

واحرد  همگرونی دوتری  انوا  فرآیندهای واجی در زبان فرآیند همگرونی اسرت  یکی از متداول

واحد  ی خود را ازدهد  که یکی از ای  واحدهای واجی یک یا چند مشوصهواجی زمانی رم می

 (228:2005واجی مجاور دریافت کند )آدن،

همگونی را بره لحراظ پیوسرتگی بره همگرونی پیوسرته و  ( فرآیند171 -168: 1385کامبوزیا)

ه بررو و دوسرویه و از حیرث درجره شرباهت رو، پسناپیوسته، از لحاظ جهت به همگونی پی 

الرف(  کنرد و فرآینردهای همگرونی را بره چهرار گرروههمگونی جزئی و کلی تقسیس بندی مری

موروان برا هاکه یا هماهنگی واکه ای و د( ، ج(واکه با وبا همووانهمووان با همووان، ب(واکه 

 کند تقسیس می واکه

پردازیس می انوا  همگونی در زبان ترکی گونه کهنه اوغازدر ادامه   

 الف( همگونی همووان با همووان

 mو       n         با   /d/همگونی  (  1

شود، اسس اضافه می[ به آخر dan-]/ به صورت  حرا اضافه / از در زبان ترکی گونه کهنه اوغاز

که  /d/در صورتی که اسس ما با یک همووان خیشومی تمام شود در آن صورت همووان 
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ای  فرآیند در زبان  شود را دارد، به آن تبدیل می /n/برخی از خصوصیات همووان خیشومی 

د  در باشهمی  شکل می نیز به (1388)رنگی  کمان،  و زنجان (1394)منصف، ترکی قشقایی 

 پردازیس:میهمگونی کلی فرآیند  هایی از ادامه به نمونه

 هایی از همگونی کامل در زبان ترکی گونه کهنه اوغازنمونه (:7جدول شماره )

 صورت آوایی صورت واجی فارسی معیار

 Gꭤn + dan Gꭤnnan از خون

 cꭤrvꭤn + dan cꭤrvꭤnnan از کاروان

 dꭤmꭤn + dan dꭤmꭤnnan از دام 

 un + dan unnan از آرد

 soɁꭤn + dan soɁannan از سوهان

 peʃen + dan peʃennan از ظهر

 San + dan sannan از تو

 

 هایی از همگونی جزئی درزبان ترکی گونه کهنه اوغازنمونه (:8جدول شماره)

 صورت آوایی صورت واجی فارسی معیار

 cem + dan cemnan از کی

 ɁꭤGʃam + dan ɁꭤGʃamnan از شب

 

d                                     m                                                                      

                         n                                                 

                                

 

 

m c 
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  + همووان      

پیوسته       _   + خیشومی                + خیشومیهمووان                                    

                                   پسی      - +وا          

ای       + تیاه       

 [d[ با ]t( همگونی ]2

[ d  دار ]واژ پی  از همووان انسدادی وا[ در مرز تکtهرگاه همووان انسدادی و بی وا  ]

از نو   ای  همگونی شود [ همگون میd[ در مشوصه وا  با همووان ]tقرار گیرد، همووان ]

 باشد پسرو می

 هایی از همگونی پسرو در زبان ترکی گونه کهنه اوغازنمونه : (9جدول شماره )

 صورت آوایی صورت واجی فارسی معیار

 sꭤt + d + e sꭤdde فروخت

 ᶡet + d + e ᶡedde رفت

 tet + d + e tedde گرفت

 jꭤt + d + e jꭤdde  خوابید 

وم س: ستا  حال + پسوند گذشته ساز + شناسه تار فعل سوم شوص زمان گذشته سادهساخ

 شوص مفرد

t                         d / ___ + d + V                                                                                                  

همووان                        +                            + همووان  

    پیوسته _ + وا                                                   پیوسته _   همووان  _

+ وا      وا  _  

ی ا+ تیاه  ای+ تیاه   
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 [bبه ]  /P/( همگونی 3

، در شود[ تبدیل میbبه همووان دولبی واکدار ] /p/همووان انسدادی دولبی و بی وا  

 صورتی که در مرز تکواژ پی  از یک همووان وا  دار قرار گیرد 

 نمونه ای از همگونی ناقص در زبان ترکی گونه کهنه اوغاز (:10جدول شماره )

 ت آواییصور صورت واجی فارسی معیار

 top + lar toblar هاتوپ

 sup +dan subdan از سوپ

 

    p                          b /  ___ c                                                                                      

                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 + همووان         

 + همووان                             وا                            +         پیوسته  _

وا               _  + وا  

 + لبی              

 ب( همگونی واکه با همووان

ور وجود ای مجاهای دو هجها یا به بیانی فنی تر، هستهضعیتی که هیچ همووانی مابی  واکهو

دهد که در دو هنگامی روی می« هاالتقای واکه» شود نامیده می« هاالتقای واکه»نداشته باشد

راست فاقد آغازه باشد مانند  هجای مجاورا هجای سمت چپ فاقد پایانه و هجای سمت

ز ها مجاز نیست و با بهره گیری اها در بسیاری از زبانالتقای واکه » CV.VCساخت هجایی 

 + وا 
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، 1واکهها،  ادغام دو همووان میانجی، حذا یکی از واکه شود: درجای  پنج راهکار برطرا می

در زبان ترکی گونه (   1395، جسمرکب ) و سرانجام تبدیل دو واکه به یک واکه 2تشکیل غلت

ساز قبل از شناسه شود  پسوند منفیاستفاده می [ma-]پسوند منفی ساز به صورت  کهنه اوغاز

ود در ای  صورت التقا واکه قرار میگیرد، در صورتی که شناسه شوص با واکه شرو  ش شوص

شود  در زبان ترکی اول به غلت تبدیل میدهد  پس برای جلوگیری از التقا واکه، واکه رم می

ته یک فعل گذشباشد  زمانی که می [i]شناسه دوم شوص جمع به صورت گونه کهنه اوغاز 

ابرای  فرایند غلت گیرند بندو واکه درکنار هس قرار می منفی شود ساده دوم شوص جمع،

 افتد شدگی اتفاق می

 وغازایی از همگونی واکه با همخوان در زبان ترکی گونه کهنه هانمونه (:11جدول شماره )

 صورت آوایی صورت واجی فارسی معیار

 ᶡed + ma + i ᶡedmaj نرفتیس

 sad + ma + i sadmaj نفروختیس

 ᶡal + ma + i ᶡalmaj یامدیسن

 min + ma + i minmaj سوارنشدیس

 sender + ma + i sendermaj نشکستیس

 ᶡer + ma + i ᶡermaj ندیدیس

 ᶡi + ma + i ᶡimay نپوشیدیس

 jaz + ma + i jazmay ننوشتیس

 beʃer + ma + i beʃermay نپوتیس

 jꭤt + ma + i jꭤtmay نووابیدیس

i                        j / V ___ #    

 

                                                                                                                        

                                                           
1 Coalescence 

 
2 Glide formation 
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       + همووان                  همووان -    همووان -      

پسی         _   پسی  -         + وا                                         # 

     افراشته +           + غلت                                        افرشته -                              

    

 ساختار فعل: ستا  + وند منفی ساز+ شناسه شوص

به  فرآیند غلت شدگی فقط موتص منفی کردن نیست، بلکه زمانی که ستا  فعل با واکه

ن آیس در شود اضافه کنناسه شوص را که با واکه شرو  میپایان برسد و بوواهیس به آن ش

ل شود  مثال بدیشود که واکه دوم به غلت تمر باعث میدهد  و ای  ارت التقا واکه رم میصو

ی به معنا /ye/شود مثل های گوی  ترکی شیروان به واکه ختس میستا  بعضی از فعل

، التقا را اضافه کنیس   /i/خوردن  زمانی که بوواهیس به آن شناسه دوم شوص جمع یعنی 

 ل کنیس  تبدی   /j/دهد  برای جلوگیری از آن کافی است واکه دوم را به غلت واکه رم می

 غازد غلت شدگی در زبان ترکی گونه کهنه اوهایی از فرایننمونه (:12جدول شماره)

 صورت آوایی صورت واجی فارسی معیار

 je + i jej خوردیس

 xezla + i xezlaj پریدیس

 bꭤGꭤʃla + i bꭤGꭤʃlaj بوشیدیس

 ساختار فعل: ستا  + شناسه شوص  

 ج( همگونی واکه با واکه

های در بعضی مشوصهی موجود دریک واژه های هجاهادار بی  واکهگونی فاصله مه

زمانی که واکه پسوند باعث (  78: 1395، )بشیر جس شودنامیده می« ایهماهنگی واکه»واجی

دهد  درزبان ترکی گونه تاییر در خصوصیات واکه قبل خود را شود، همگونی پسرو رم می
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ل شود  اگر بوواهیس فعل زمان حا[ استفاده میma-برای منفی کردن از وند ] کهنه اوغاز

اضافه کنیس  به دلیل اینکه آخری  وند واکه ] [ mez-]وند  استمراری را منفی کنیس باید به آن 

[ خصوصیت aشود واکه ]دهد و باعث میا تحت تاثیر قرار میافراشته [ است، واکه قبل ر -

 [ همگون شود eافراشتگی خود را از دست بدهد و با ]

 ه اوغازواکه با واکه در زبان ترکی گونه کهنهایی از همگونی نمونه(:13جدول شماره )

 صورت آوایی صورت واجی فارسی معیار

 ᶡet + ma + mez ᶡetmemez رویسنمی

 ye + ma + mez yememez خوریسنمی

 ᶡi + ma + mez ᶡimemez پوشیسنمی

 jꭤz + ma + mez jꭤzmemez نویسیسنمی

 sꭤt + ma + mez sꭤtmemez سازیسنمی

 jꭤt + ma + mez jꭤtmemez سخوابینمی

 beʃer + ma + mez beʃermemez پزیسنمی

 ستا  + وند منفی ساز + شناسه زمانساختار فعل منفی استمراری: 

   e 0C/  ___a                             e    

پیشی  +                                      

 پیشی   +                             افراشته_  

 هافراشت -              فتاده           ا -                                     + پیشی                      

 سوت _                         + سوت                              افراشته           _                  

 هافتاد _                   

 + سوت                  

 

0 ec 
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 :فرآیندهای واکه ای. 5-5

« نپی  آمدگی همووا»و « پی  آمدگی واکه»شامل « پی  آمدگی»فرایند پیش آمدگی:  

ی ی غیرپیشی  و تبدیل آن به یک واکهی  آمدگی واکه: جلو آمدن یک واکهپ -1است: 

یر زموارد  ایند شامل یکی ازشود  ای  فرنامیده می« پی  آمدگی واکه»ی  ترپیشی  یا پیش

 یشی میانی به پ        _پسی  به پیشی                _پسی  به میانی      است:

پی  آمدگی همووان: تبدیل یک همووان به همووان دیگری که محل تولید آن در دهان  -2

ی کهشود  ای  فرایند ممک  است تحت تاثیر وانامیده می« پی  آمدگی همووان»جلوتر است 

پسی { است، یا همووان بعدی که محل تولید آن جلوتر است روی دهد   -بعدی که }

پی  آمدگی  ،3th، پی  آمدگی  2، پی  آمدگی کامی1دندانی شدگی-فرایندهای لبی

  (58ص 1395هستند )جس، یی از پی  آمدگی همووانهانمونه 5و کامی شدگی 4نرمکامی

 دگی واکه در مرز هجا و یا تکواژ وجود دارد پیشی  ش درزبان ترکی گونه کهنه اوغاز

 زها در زبان ترکی گونه کهنه اوغایی از پیشین شدگی واکهها نمونه (:14جدول شماره)

 واج نویسی ترکی شیروان واج نویسی فارسی معیار فارسی معیار

 tarꭤzu tarꭤze ترازو

 zardꭤlu zardale زردآلو

 Ɂꭤlbꭤlu Ɂalbale آلبالو

 Guri Gere قوری

 cuʧe ceʧa کوچه

 cuze ceza کوزه

 

 

                                                           
1 Labio-dentalization 
2 Palatal fronting 
3 Th-fronting 
4 Velar fronting 
5 Palatalization 
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 # (v)0u                       e / ____ c 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 همووان-

 + پسی                                                                                                                  

                                                                                                                            

 + افراشته          

  تاستبدیل شده /e/به واکه پیشی   /u(، واکه پسی  /14با توجه به اطالعات جدول)

 ازها در زبان ترکی گونه کهنه اوغهایی از همگونی واکهنمونه (:15جدول شماره)

 واج نویسی ترکی شیروان واج نویسی فارسی معیار معیار فارسی

 colanᶡ celanᶡ کلنگ

 ᶡol ᶡel گل

 xormꭤ xermꭤ خرما

 

o                e  / ___ C                                                                                                                               

     

 

 

       ___                                            

 

 

 

 همووان_ 

 پسی  _

 افراشته -

 افتاده -

# (v)0c Your tex 

 همووان -

 + پسی  

 افراشته _

 

 

 همووان_ 

 پسی  -

 افراشته -

 +کناری

 + همووان

 + وا  

 + کناری

 + پیوسته
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ی گونه کهنه زبان ترک (، میتوان نتیجه گرفت که در15های جدول)جه به فرایندهای واژهبا تو

ه اشد، بهای پسی  درمحیط بی  دو همووان، به طوری که همووان دوم کناری باوغاز واکه

 شود بدیل میواکه پیشی  ت

به طوری که  قاعده پیشی  شدگی:(1شود: (، دوقاعده اعمال می16های جدول)با توجه به داده

 شود ی پایانی پیشی  میواکه

 د شود مینگی ایجاهای پایانی هماههای غیرپایانی با واکهای: بی  واکه(قاعده هماهنگی واکه2

ان ای در زبشدگی و هماهنگی واکه پیشینهای از فرایندهای نمونه(:16جدول شماره)

 ترکی گونه کهنه اوغاز

 واج نویسی ترکی شیروان واج نویسی فارسی معیار فارسی معیار

 pꭤʃne paʃna پاشنه

 tarꭤzu taraze ترازو

 Gꭤli Gale قالی

 xꭤle xale خاله

 cꭤrvꭤn carvꭤn کاروان

 xormꭤ xerma خرما

 zardɁꭤlu zardɁale زردآلو

 

V                        V /  ___ #                                                                                

                                            

 

 

                                                         v 0a      /   c ___ c                                ꭤ   

                                              

                   +پیشی                پسی      _                 

e 

 +پسی              پسی      -
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 ازای در زبان ترکی گونه کهنه اوغهایی از هماهنگی واکهنمونه(:17جدول شماره)

 واج نویسی ترکی شیروان واج نویسی فارسی معیار فارسی معیار

 Gꭤli Gale قالی

 sandal sandale صندلی

 Guri Gere قوری

 Gejʧi Gajʧe قیدی

 Ɂꭤbi Ɂꭤve آبی

 nꭤrenʤi nꭤrenʤe نارنجی

 

i                                  e    /  ____  #                                                               

                                    

                                                    #  V0   V /  ____C             V                    

                                        

 

 

 

 همووان -

 + افتاده

 + پسی 

 + همووان    ___ 0C   همووان   -                پسی  _

 پسی   _                 
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 غازای در زبان ترکی گونه کهنه اوهایی از هماهنگی واکهنمونه (:18جدول شماره)

 واج نویسی ترکی شیروان واج نویسی فارسی معیار فارسی معیار

 tasme tꭤsma تسمه

 hole hovla حوله

 sofre serfa سفره

 cohne cena کهنه

 cuze ceza کوزه

 taxte taxta تخته

 cuʧe ceʧa کوچه

 paʃne paʃna پاشنه

 tiʃe tiʃa تیشه

 tavile tavla طویله

 

e                                a   / _____ #                                                       

                                             

 

 شود در پایان واژه واکه نیمه افتاده به واکه افتاده تبدیل می

 

 . نتیجه گیری6

تحلیرل و  کهنره اوغراز یدر ترکر یاواکره یو همراهنگی همگون یواج یهادر ای  مقاله فرایند

 البتره ها فعالترند فرایند از سایر فرایند دوکه ای   دهدیان مها نشای  فرایند یتبیی  شد  بررس

  یبا اصل کرس کوشر توانیای  تمایل را م ری دارند کمت های دیگری نیز دارند ولی بسامدفرایند
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نتایج زیرر  یزبان یدر ای  گونه یجوا یو تحلیل فرایندها یو سهولت در تلفظ تعبیر کرد  بررس

 :دهدیرا نشان م

 افتد یمگونی کامل و ناقص اتفاق مه  ه تحقیقات انجام شده در مرز تکواژ دو نوبا توجه ب

ه شروص استفاده از وند منفی ساز به دلیل اینکه قبل از شناسه شوص با توجه به واکره شناسر

 شود افراشته می

 ها به طور کل تمایل به سمت افتادگی در پایان تکواژ دارند عملکرد واکه
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