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نشانههای نقشهای معنایی ....

 -1مقدمه
سروییت یکی از بخشهای شهرستان نیشابور میباشه که در شمال غرب این شهرسهتان واقهش شههه اسهت؛
این بخش از شمال به شهرستان قوچان و قسمتی از چناران ،از شرق و جنوب شرقی به شهرسهتان نیشهابور و
فیروزه ،از جنوب غربی به بخش خوشاب و از غرب به شهرستان اسفراین محهود میشود .سروییت به دلیهل
موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی و وجود ارتفاعات متعهد ،درهههای سرسهبز و باغهات زیبها و مفهر و آب و
هوایش دلپذیر میباشه .این منطقه دارای نقاط متعهد توریستی و گردشگری است که بسهیاری از آنهها بکهر و
ناشناخته باقی مانهه انه .محصویت آن گنهم ،جو و سیب زمینی است و رود کهوچکی بهه نهام کهال شهور بهه
زمینهای کشاورزی آن آب میرسانه .در طرف شمال این بخش ،سرزمین فالتی حاصهلخیزی قهرار دارد کهه
روستاهای معروف سلطانمیهان و خواجهآباد در آن واقش شهه است و جاده ارتباطی مشهه به طرف غرب از آن
میگذرد .بخش سروییت نیشابور از دو دهستان تشکیل شهه است :یکهی دهسهتان سهروییت بهه مرکزیهت
عبهاهلل گیو و دیگری دهستان برزنون به مرکزیت شهر برزنون؛ مرکز بخش سهروییت شههر چکنهه سهفلی و
جمعیت آن طبق سرشماری سهال 13491 ،1931نفهر مهیباشهه (تحقیقهات میههانی نگارنههگان؛ بخشههاری
سروییت) .تصویر قلمروی علمی پژوهش حاضر در نقشه  1ارائه شهه است.
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 -2تاریخچه زبان ترکی
اسهت .زبهانههای اورال-آلتهایی بهه مجموعهه
زبان ترکی از لحاظ تبارشناختی جزء زبانهای
زبانهایی گفته میشود که سخنگویان آنها از منطقهه بهین کهوهههای اورال وآلتهای (در شهمال ترکسهتان در
قزاقستان امروزی) برخاسته و هر گروه در زمانهای مختلف به نقاط مختلف مهاجرت کردهانه (هیئت:1911 ،
.)11
زبان ترکی خراسانی را دورفر 2آلمانی ،ترکشناس معروف ،بهعنوان ترکی سلجوقی شهرقی معرفهی کهرده
است ،که شامل ترکی و ترکمنی خراسانی است .زبان ترکی در شهرستانهای ترکنشهین خراسهان بهه علهت
مجاورت و همزیستی با زبانهای فارسی و کردی ،کم و بیش تحت تأثیر آنها قرار گرفته است .ترکی خراسان
را به سه گروه گویشی تقسیم کردهانه (میرنیا:)99-94 :1911 ،
 .1گویش غربی یا شمال غربی ،شامل شهر بجنورد و مناطق اطراف آن
 .2گویش شمالی یا شرقی ،شامل شهرهای شیروان ،قوچان ،درگز ،کالت و اطراف آنها
 .9گویش جنوبی شامل شهرهای نیشابور ،سبزوار ،جوین و جغتای
اورال-آلتهایی1

 -3پیشینه پژوهش
گویششناسی 9یکی از شاخههای زبانشناسی است که ههف آن گردآوری گویشهها و توصهیف علمهی آنهها
است .گویشها منبعی بسیار غنی برای پژوهشهای زبانی ،ادبهی ،جامعههشهناختی و مهردمشهناختی بههشهمار
میآینه (زمردیان.)1 :1911 ،
عوامل گوناگونی در پیهایش گونههای زبانی دخالت دارنه .یکی از مهمترین و شناختهشههترین عواملی که
در ایجاد تنوع زبانی دخالت دارنه ،عامل جغرافیایی یا مکانی است .بهعبارت دیگر ،گوینهگان بومی یه زبهان
بر حسب منطقه جغرافیایی که در آن به دنیا آمهه و رشه کردهانه ،ممکن اسهت ویژگهیههای زبهانی متفهاوتی
داشته باشنه و از اینرو ،در ی دستهبنهی کلی میتوان گونههای فردی را در گونههههای جغرافیهایی معینهی
جای داد که به اصطال گویشهای جغرافیایی یا منطقهای 4نامیهه میشونه (مهرسی.)131 :1931 ،
گویششناسی ،مطالعه گویش و گویشهاست .در کاربرد عامیانه ،گویش گونهای شبهاستانهارد 1دارای شأن
و موقعیت پایین است و اغلب گونه روستایی زبان قلمهاد میشود که معمویً در ارتبهاط بها طبقهه کهارگر و یها
دیگر اقشاری بهکار میرود که از وجهه 1کمتری برخوردارنه .گویش همچنین بهگونهای گفته میشهود کهه در
محی های متروک دنیا که هیچ نوع ناام نوشهتاری نهارنهه کهاربرد دارد (چمبهرز و ترادگیهل .)9: 2114 ،3در
1.Ural-Altaic
2. Gerhard Dorfer
3. dialectology
4. regiolect
5. substandard
6. prestige
7. J.K. Chambers & P. Trudgill
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بیشتر موارد ،اصطال گویش در رابطه با آن گونههای زبانی بهکار میرود که محل جغرافیهایی ویهژهای را در
برمیگیرنه (مارتینه.)223: 1911 ،1
برای ابهامزدایی ،نگارنهگان دستهبنهی زیر را ارائه میدهنه (دبیرمقهم :1932 ،بیست و سه):
 .1گونه :2اصطالحی است خنثی و پوششی که میتوان آن را بهمثابه اطالقی کلی بهکار برد .یعنهی هرگهاه
نخواسته باشیم خود را مقیه به ی اصطال خاص کنیم ،اصطال گونه راهگشاست.
 .2زبان :9دو گونه زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل 4نهارنه.
 .9گویش :1دو گونه زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل دارنهه ،امها در عهین حهال بهین آن دو گونهه،
تفاوتهای آوائی ،واجی ،واژگانی و دستوری وجود دارد.
 .4لهجه :1دو گونه زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل دارنهه ،امها در عهین حهال ،بهین آن دو گونهه،
تفاوتهای آوایی و واجی دیهه میشود.
 -1-3گویششناسی گونههای ترکی رایج در ایران

در ایران ،از زمان تأسیس اولین مهرسه نوین ایرانی در سال  1211شمسی به همت میرزا حسن خهان رشههیه
در تبریز ،تهیه مواد آموزشی و آثار دستوری به زبان ترکی رایج بوده و با انقهالب مشهروطه اوگ گرفتهه اسهت.
تعهادی از این آثار تاکنون انتشار یافته ولی در بین نسخ خطی کتابخانههای داخل و خارگ کشور آثار دستوری
منتشر نشهه ی چنهی مربوط به دوره قاجاریه وجود دارد .البته بایهه گفهت کهه آثهار نوشهته شههه در آن دوره،
اکنون صرفاً از ارزش تاریخی برخوردارنه (امینی.)13 :1911 ،
حسابگر ( ،)1931در پایاننامه خود تحت عنوان ناام آوایی زبان ترکی آذری ،ضمن ارائهه تاریخچههای از
زبان ترکی و تقسیمبنهیهای مختلف درباره این خانواده زبانی و نیز سیر مطالعات ترکی پژوههی ،بهه بررسهی
واگها و واجگونه های ترکی آذری که از گویش عادی مردم تبریز انتخاب کرده ،میپردازد .درباره آواههای ]g
و  ]γچنین ادعا شهه است که این آواها متعلق به ی واگ انتزاعی با نشانه  /G/میباشنه و نحوه قرار گرفتن
آنها در توزیش تکمیلی نیز نشان داده شهه است .آواهای ] [k, ?, ჳنیز از فهرست واگهای ترکی آذری حهذف
شهه و با دییل و شواهه یزم نشان داده شهه که این آواها متعلق به ناام واجی ترکی آذری نیستنه .در فصل
دیگری از پایاننامه فراینههای آوایی و واجی ترکی آذری بررسی شهه است .با پیاده کردن قواعهه مربهوط بهه
این فراینهها بر نمودهای زیرساختی ،صورت روساختیکه در گویش مردم تبریز ظهاهر شههه ،بههدسهت آمههه
است .فراینهها با استفاده از تقسیمبنهی شن ،)1339( 3در چهار گروه همگونسازی ،ناهمگونسازی ،تضهعیف
1. A. Martinet
2. variety
3. language
4. mutual intelligibility
5. dialect
6. accent
7. Schane
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و تقویت و فرآینههای مربوط به ساخت هجایی و واژهای ارائه شهه است .هماهنگی اصوات در ریشهه واژههها،
نه بهعنوان ی پهیهه واجی بلکه بهعنوان پهیههای مربوط به محهودیتهای ساختواژی تلقهی شههه و قاعههه
مربوط به آن نیز ارائه شهه است ،اما هماهنگی واکهها در پسونهها بهعنوان ی پهیهه واجی مورد بحث قهرار
گرفته و قاعهه مربوط به آن نیز ارائه شهه است (حسابگر :1931 ،چکیهه).
صادقی نیارکی ( ،)1931در پایاننامه کارشناسیارشه خود باعنوان ونههای تصریفی و اشهتقاقی ترکهی بها
تکیه بر گویش نیارکی با جمشآوری کلیه ونههای تصریفی و اشتقاقی موجهود در گهویش نیهارکی بهه بررسهی
چگونگی شرکت این ونهها در ساخت واژگان این گویش از زبان ترکی آذربایجانی پرداختهه و تغییهرات ایجهاد
شهه در این گویش بر اثر مجاورت با زبان فارسی را نشان داده است (صادقی نیارکی :1931 ،چکیهه).
 -4نشانههای نقشهای معنایی مکانی
نقشهای معنایی مکانی در زبان ترکی نیشابوری بهصورت صرفی نشان داده میشونه .اسهم ماله یها اسهم
مکان پسونه ] [-iŋو اسم مملوک که همان حرف اضهافه مکهاننمها باشهه ،نشهانهههای  -eیها  -oو دیگهر
پسونههای اضافی 1را میپذیرنه .در آوانوشتهها در کنار هر پسونه ،پسونهی دیگر داخل پرانتز آمهه کهه بههین
معناست که پسونه داخل پرانتز زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که نزدی ترین واکه در ریشهه پسهین باشهه
(هماهنگی واکهای)2؛ خ تیره در آوانوشتهها مرز تکواژها را نشان میدهه .شایان ذکر است در نمونههای زیر
واگ میانجی ] [nبه مناور جلوگیری از التقای واکهها 9و همهینطهور بههعنهوان روانسهاز تلفهظ حضهور دارد.
دادههای پژوهش حاضر با توجه به جهول زیر آوانگاری شههانه:
جدول  :1نشانههای آوایی موجود در آوانوشتهها (برگرفته از امینی )1911
توصیف آوایی
واکه ،پسین ،باز ،سخت
واکه ،پسین ،بسته ،گرد ،سخت
واکه ،پسین ،نیمبسته ،گرد ،سخت
واکه ،پیشین ،باز ،سخت
واکه ،پیشین ،نیمبسته ،سخت
واکه ،پیشین ،بسته ،گسترده ،سخت
واکه ،پیشین ،نیمبسته ،گرد ،سخت
واکه ،پیشین ،بسته ،گرد ،سخت

نشانه بهکاررفته در آوانوشته
a
u
o
æ
e
i
ø
y

طبقه

واکهها


1. genitive
2. vowel harmony
3. hiatus
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همخوان ،دولبی ،انسهادی ،بیواک
همخوان ،دولبی ،انسهادی ،واکهار
همخوان ،دولبی ،خیشومی ،واکهار

p
b
m

همخوان ،لب و دنهانی ،سایشی ،بیواک
همخوان ،لب و دنهانی ،سایشی ،واکهار
همخوان ،لثوی ،انسهادی ،بیواک
همخوان ،لثوی ،انسهادی ،واکهار
همخوان ،لثوی ،خیشومی ،واکهار
همخوان ،لثوی ،سایشی ،بیواک
همخوان ،لثوی ،سایشی ،واکهار
همخوان ،لثوی ،کناری ،واکهار
همخوان ،لثوی ،لرزشی ،واکهار
همخوان ،لثوی ،انسایشی ،بیواک
همخوان ،لثوی ،انسایشی ،واکهار
همخوان ،پسلثوی ،سایشی ،بیواک
همخوان ،پسلثوی ،سایشی ،واکهار
همخوان ،کامی ،نیمواکه
همخوان ،نرمکامی ،انسهادی ،بیواک
همخوان ،نرمکامی ،انسهادی ،واکهار
همخوان ،نرمکامی ،سایشی ،بیواک
همخوان ،نرمکامی ،سایشی ،واکهار
همخوان ،نرمکامی ،خیشومی ،واکهار
همخوان ،چاکنایی ،انسهادی ،بیواک
همخوان ،چاکنایی ،انسهادی ،واکهار

f
v
t
d
n
s
z
l
r
∫t

معنای 1ت ت

dჳ
∫
ჳ
j
k
g
x
q
ŋ
h
?

1

همخوانهای لبی
همخوانهای
لب و دنهانی

همخوانهای لثوی
همخوانهای لثوی

همخوانهای پسلثوی
همخوان کامی
همخوانهای نرمکامی

همخوانهای چاکنایی

تکواژها نیز با توجه به جهول  2ارائه شهه است:

1. gloss
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جدول  :2کوتهنوشتههای موجود در معنای تکواژها (برگرفته از دبیرمقهم)1932 ،
نشانه
فعل «ل+گذشته»
فعل «ل+حال»
فعل «م+گذشته»
فعل «م+حال»
«+گذشته»
«+حال»
A
S
 Oیا P
1شم
2شم
9شم
1شگ
2شگ
9شگ
Nom
Acc

معنا

نشانه

معنا

فعل یزم ساختهشهه با ستاک گذشته
فعل یزم ساختهشهه با ستاک حال
فعل متعهی ساختهشهه با ستاک گذشته
فعل متعهی ساختهشهه با ستاک حال
ساختهشهه با ستاک گذشته
ساختهشهه با ستاک حال
فاعل فعل متعهی/عامل
فاعل فعل یزم
مفعول صریح
اول شخص مفرد
دوم شخص مفرد
سوم شخص مفرد
اول شخص جمش
دوم شخص جمش
سوم شخص جمش
حالت فاعلی
حالت مفعولی

mass.
perf.
part.
neut.
loc.
inst.
obl.
neg.
Pres
م
ن
sg
pl
fem
1 pl
م+ف
اض

مذکر
کامل
وجه وصفی
خنثی
مکانی
وسیلهای
غیرفاعلی
نفی
زمان حال
معرفه
نکره
مفرد
جمش
مونث
اولشخص جمش
مفعول+فعل
اضافه

 -1-4شیوههای تعیین مکان
 -1-1-4اشاره به مکان ثابت

در زبان ترکی نیشابوری ،برای اشاره به مکان ثابت پسونههای] [-dæو ] [-daرا به اسهم مکهان مهورد ناهر
متصل میکننه .این دو پسونه همیشه همراه با نشانههای گوناگون خاص مکانها میآینه؛ ههر دو پسهونه بهه
معنای در فارسی میباشنه.
][ ?ænæ mædræsæ-dæ-de
 )1مامان مهرسه است.
مامان
مهرسه
است در
][ behruz nej∫abur-da zendegi ?ed-i
 )2بهروز (در) نیشابور زنهگی میکنه.
9شم-نمودناقص+کن زنهگی در نیشابور بهروز
 -2-1-4اشاره به حرکت به سمت مکان

حرکت به سمت مکان را با اضافه نمودن پسونههای ] [-æو ] [-aبه مکانی بیان میدارنه کهه حرکهت بههان
سو انجام میگیرد .هر دو پسونه به معنای به فارسی میباشنه.
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][ t∫aqa-la mædræsæ-j-æ ged-dilan

 )9بچهها (به) مهرسه رفتنه.

9شگ-رفتن به-آوای میانجی-مهرسه جمش-بچه
 -3-1-4اشاره به حرکت از مکان

حرکت از مکان را با پسونههای ] [-dænو ] [-danنشان میدهنهه .در زبهان ترکهی نیشهابوری پسهونههای
] [-nænو ] [-nanو پسونههای ] [-dænو ] [-danمعادل هم هستنه و میتواننه به جای یکههیگر بههکهار
برونه .هر دو پسونه به معنای از فارسی میباشنه.
][ mina sava ∫iraz-dan jet-i-∫ær
 )4مینا فردا از شیراز میرسه.
آینههنما9-شم-رس از شیراز فردا مینا
 -2-4شیوههای اشاره به مکانهای نزدیک
 -1-2-4اشاره به مکان ثابت نزدیک

اضهافه( 1پهساضهافه)2

] [jaxondنشهان مهیدهنهه و مفعهول،
مکانهای نزدی ثابت را با استفاده از حرف
9
نشانه]:[-oŋ]([-iŋدر مجاورت ریشهای که نزدی ترین واکهاش به این پسونه ،پسین باشه  ).گرفته و پسهونه
اضافی مربوط ،به ] [jaxondاضافه میشود؛ بهعبارتی ،در اینجا ساخت اضافه 4به چشم میخورد.
][ kitabxanæ bang-oŋ jaxond-oŋ-da-do
 )1کتابخانه نزدی بان است.
کتابخانه
است-در -اض-نزدی اض-بان
 -2-2-4اشاره به حرکت به سمت مکان نزدیک

مفهوم حرکت به سمت مکان نزدی را با افزودن پسونه )][-a]([-æبه ] [jaxondبیان میکننه.
][ ged ?o deræxt-iŋ jaxond-oŋ-a
 )1برو نزدی آن درخت.
اض-درخت آن برو
به-اض-نزدی
 -3-2-4اشاره به حرکت از مکان نزدیک

را با استفاده از ترکیب پسهونه ] )]-nan ( [-nænبها پهساضهافه ] [jaxondنشهان

حرکت از مکان نزدی
میدهنه.
 )3صهههای بلنهههی از نزدیهه
ساختمان آمه

][ bir bælænd sæs saxteman-oŋ jaxond-oŋ-nan gæl-di

9شم-آمه از -اض-نزدی

اض-ساختمان صها بلنه ی

1. adposition
2. postposition

 .9این قاعهه در مورد تمامی جفت پسونههای بعهی نیز صادق است.
4. genitive construction

71

نشانههای نقشهای معنایی ....

 -3-4شیوههای اشاره به درون مکانها
 -1-3-4اشاره به درون مکان ثابت

درون مکانهای ثابت را بوسیله پساضافه ]) [?it∫(iنشان میدهنه که پس از اسم آن مکهان مهیآیهه و بهه
دلیل اینکه آن اسم مکان مال مفهوم درون به حساب میآیه ،حالت ملکی موجود را با اضافه نمودن پسهونه
] [-iŋبهان اسم بیان میکننه .پساضافه ]) [?it∫(iمعهادل توویی در فارسهی اسهت .برخهی اوقهات بهرای
مکانهای بزرگتر مثل شهرها از پسونه ] )[-ad]( [-dæاستفاده میشود.
] [ qutu-n-oŋ ?it∫-i
 )1توی قوطی
اض-تو اض-آوایمیانجی-قوطی
] [ ?æv-iŋ ?it∫-i
 )3توی خونه
اض-تواض-خانه
] [ mæ∫hæd-dæ
 )11در مشهه
در -مشهه
معادل حرف اضافه درون در این زبان ترکیب پساضافه+پسونه بهصورت ] [?it∫-iŋ-dæمیباشهه .البتهه
اگر بهطور تحتاللفای این ترکیب را ترجمه کنیم ،معنی در درونِ حاصل میشود .لفظ «ترکیبی» در اینجها
معنای مرکب را ایفاد نمیکنه ،بلکه بهین معناست که این ساخت تلفیقی از یه پهساضهافه و چنهه پسهونه
میباشه .بهعبارتی این پسونه را مهیتهوان یه واژه واجهی 1و از ناهر صهرفی-نحهوی یه حور اضوافه
چندجزئی 2به حساب آورد.
 -2-3-4اشاره به حرکت به درون مکان

برای اشاره به حرکت به درون مکان از حرفاضهافه چنههجزئی ]( [?it∫-iŋ-dæمعهادل (در) درونِ) اسهتفاده
میشود [?it∫] .معادل درون ]-iŋ ،معادل کسره اضافه ،و ] [-dæمعادل در میباشه.
] [ t∫ætr-e qoj komod-oŋ ?it∫-iŋ-dæ
 )11چتر را بگذار توی کمه
در-اض-درون اض-کمه بگذار مفعولنما-چتر
 -3-3-4اشاره به حرکت از درون مکان

برای بیان حرکت از مکان ثابت از حرفاضافه چنهجزئی ] [?it∫-iŋ-nænاستفاده میشود کهه بهه معنهای از

توی و از داخل است [?it∫] .معادل درون [-iŋ]،معادل کسره اضافه و ] [-nænمعادل از میباشه.
] [ t∫æmædan-o ma∫in-iŋ ?it∫-iŋ-næn da∫-a gæti
 )12چمهان را از توی ماشین بیرون بیار
بیاور به بیرون از-اض-تو اض-ماشین مفعولنما-چمهان

1.phonological word
2.complex adposition
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در معنای جمله  ،12نکتهای درخور توجه است :در زبان ترکی نیشابوری ،صیغه امهر طهی فراینهه اشهتقاق
پسرو 1از مصهر بهدست میآیه .آوای ] [rنیز در مصهر راب  2است (از سنگینی تلفظ -ناشی از نزدیکهی ] [tو
] -[dمیکاهه):
مصدر
gæti-r-diq
saxla-doq

امر
gæti
saxla

 -4-4شیوههای اشاره به بیرون مکانها
 -1-4-4اشاره به بیرون مکان ثابت

معادل واژه بیرون فارسی پساضافه ]∫ [daاست که در جمالت مختلف بسته به معنها و نقشهش ،بههصهورت
پساضافههای چنهجزئی ] [da∫-daو ]( [da∫-aمعادل یدر بیرون) ظاهر میشهود .در اینجها اضهافه کهردن
پسونه ]( )[-dæn]( [-danمعادل از) به مکان مربوطه الزامی است ،چرا که در زبان ترکی نیشابوری ،همیشه
اسم و حرفاضافه در رابطه اضافه نسبت به یکهیگر قرار دارنه.
][ jit-e ?æv-dæn da∫-da saxla
 )19سگ را بیرون خانه نگهدار
نگهدار در-بیرون از-خانه مفعولنما-سگ
] [ ke∫vær-dæn da∫-da
 )14خارگ از کشور
در-بیرون از-کشور
 -2-4-4اشاره به حرکت به بیرون مکان

حرکت به سمت بیرون از مکان را با پساضافه (وامواژه از فارسی) ]( [tæræfمعادل طور ) و پسهونههای[-

]( )[-a](æمعادل به) و همینطور با استفاده از پسونههای ]( )[-dჳa]( [-dჳæمعادل تا) نشان میدهنه.
][ dჳæm∫id mæsjid-iŋ tæræf-iŋ-æ ged-di
 )11جمشیه به طرف مسجه رفت
9شگ-رفت به-اض-طرف اض-مسجه جمشیه
][ ∫iva ∫æhr-iŋ dærvazæ-s-e-dჳæ jol ged-di
 )11شیوا تا دروازه شهر راه رفت
9شگ-رفت راه تا-اض-آوایمیانجی-دروازه اض-شهر شیوا
 -3-4-4اشاره به حرکت از بیرون مکان

از پسونه ] )]-nan ( [-nænبرای نشان دادن حرکت دورشونهه از بیرون جایی استفاده میشهود .ایهن پسهونه
معادل از در فارسی است.
 )13از دیوار خارگ حیاط پنج قهم به طرف چپ برو
] [ hæjat-oŋ da∫-da-k-o divar-nan bi∫ qædæm t∫æp tæræf-æ ged

1. backformation
2.linking
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قهم

پنج

از-دیوار اض-آوایمیانجی-در-خارگ اض-حیاط

برو به-طرف چپ
] [ ∫apur baq-oŋ doræ-s-iŋ-æ divar-nan gæt∫-di
 )11شاپور از دیوار اطراف باغگذشت
9شم-گذشتن از-دیوار مفعولنما-اض-آوایمیانجی-اطراف (دُور) اض-باغ شاپور
 -5-4شیوههای اشاره به پیش مکانها
 -1-5-4اشاره به پیش مکان ثابت

بخش پیشین مکان ثابت را بوسیله پساضافههای] [?øngو ] [jilærنشان میدهنهه .ایهن دو کلمهه معهادل
جلو در فارسی هستنه.
] [ mæn-iŋ ?øng-øm-dæ ?oto ], [ mæn-iŋ jilær-im-dæ ?oto
 )13جلوی من بنشین
اض-من
بنشین در-اض-جلو
بنشین در-اض-جلو اض-من
 -2-5-4اشاره به حرکت به پیش مکان

در اینجا پسونه ] )]-a ( [-æبه پساضافههای ] [?øngو ] [jilærاضافه میشونه و معنی به را میرسانه .به
عبارتی ،این پساضافهها ،چنهجزئی میشونه.
][ged mæn-iŋ ?øng-øm-æ ], [ ged mæn-iŋ jilær-im-æ
 )21برو جلوی من
اض-من برو
به-اض-جلو
به-اض-جلو اض-من برو
 -3-5-4اشاره به حرکت از پیش مکان

این نوع حرکت را با ترکیب پسونه ] )[-nan]( [-nænبا پساضافههای ] [?øngو ] [jilærبیهان مهیکننهه.
این پسونه معنای از را میرسانه.
][mæn-iŋ ?øng-øm-næn / jilær-im-næn kenar-a ged
 )21از جلوی من برو کنار
از-اض-جلو اض-من
از-اض-جلو
برو به-کنار
 -6-4شیوههای اشاره به پشت مکانها
 -1-6-4اشاره به پشت مکان ثابت

پشت مکان ثابت را توس حرفاضافه ] [dalنشان میدهنه .این واژه معادل پشت در فارسی است.
][pi∫ik sændæli-n-iŋ dal-oŋ-da-do
 )22گربه پشت صنهلی است
است-در-اض-پشت اض-آوایمیانجی-صنهلی گربه
 -2-6-4اشاره به حرکت به پشت مکان

در این مورد نیز از حرف اضافه ] [dalاستفاده میشود و پس از آن پسونه ] )]-a ( [-æقهرار مهیگیهرد .ایهن
پسونه معادل به در فارسی است و حضورش در جمله اجباری است.
][ged ?æv-iŋ dal-oŋ-a
 )29برو (به) پشت خانه
به-اض-پشت اض-خانه برو
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 -3-6-4اشاره به حرکت از پشت مکان

حرکت از پشت مکان را با پسونه پرکاربرد ] )]-nan ( [-nænو همان واژه ] [dalنشان میدهنه.
] [ do∫an deræxt-iŋ dal-oŋ-nan qa∫-do da∫-a
 )24خرگوش از پشت درخت دویه بیرون
به-بیرون 9شم-دویه از-اض-پشت اض-درخت خرگوش
 -7-4شیوههای اشاره به روی مکانها
 -1-7-4اشاره به روی مکان ثابت

برای نمایش روی مکان ثابت از پساضافه ]( [juxarمعادل باال) و ]∫( [baمعادل سر ،نوک) بیان مهیکننهه
که با توجه به بافتهای مختلف پسونههای متفاوتی میپذیرنه.
] [ jer-iŋ sæth-e juxar-o
 )21بایی سطح زمین
اض-بای نقشنما-سطح اض-زمین
 -2-7-4اشاره به حرکت به روی مکان

برای اشاره به حرکت به روی مکان هم ] [juxarو هم ]∫ [baمورد استفاده قهرار مهیگیرنهه و پسهونه ][-æ

(  )]-aکه معادل به میباشه به آنها اضافه میشود.
] [ ma∫o-n-o ?ed tæppæ-n-iŋ ba∫-oŋ-a
 )21ماشین را ببر سر تپه
به-اض-سر اض-آوایمیانجی-تپه ببر مفعولنما-آوایمیانجی-ماشین
 -3-7-4اشاره به حرکت از روی مکان

برای القای مفهوم حرکت از روی مکان از پسونه ] )]-nan ( [-nænبهره گرفته میشود .این پسونهها بهه دو
حرف اضافه ] [juxarو ]∫ [baافزوده میشونه.
] [ lejli zenæ-læ-r-iŋ ba∫-oŋ-nan dø∫-do
 )23لیلی از بایی پلکان افتاد
9شم-افتاد از-اض-بای اض-آوایمیانجی-جمش-پله لیلی
 -8-4شیوههای اشاره به سطح زبرین مکانها
 -1-8-4اشاره به سطح زبرین مکان ثابت

سطح زبرین مکان ثابت را پساضافه]( [?ystمعادل روی) نشان میدهنه.
] [ pi∫ik qæli-n-iŋ ?yst-yŋ-dæ jat-i
 )21گربه روی قالی میخوابه
9شم-میخواب در-اض-روی اض-آوایمیانجی-قالی گربه
 -2-8-4اشاره به حرکت به سطح زبرین مکان

حرکت به سمت سطح زبرین مکان را با ترکیب پساضافه ] [?ystو پسونه ] [-æبیان میکننه.
][ pi∫ik sændæli-n-iŋ ?yst-yŋ-æ ?adla-do
 )23گربه (به) روی صنهلی پریه
9شم-پریه به-اض-روی اض-آوایمیانجی-صنهلی گربه
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 -3-8-4اشاره به حرکت از سطح زبرین مکان

برای نمایش حرکت از سطح زبرین ،پسونه ] [-nænبه پساضافه ] [?ystافزوده میشود.
] [ pi∫ik sændæli-n-iŋ ?yst-yŋ-næn ?adla-do
 )91گربه از روی صنهلی پریه
9شم-پریه از-اض-روی اض-آوایمیانجی-صنهلی گربه
 -9-4شیوههای اشاره به سطح زیرین مکانها
 -1-9-4اشاره به سطح زیرین مکان ثابت

سطح زیرین مکان ثابت را بااستفاده از پساضافه] [?astبیان میکننه.
 )91زیر آب

][ ?ossu-j-oŋ ?ast-o

اض-زیر اض-آوایمیانجی-آب
 -2-9-4اشاره به حرکت به سطح زیرین مکان

برای بیان این مفهوم پسونه ] )]-a ([-æرا به پساضافه] [?astمیافزاینه.
] [ ma∫in pol-oŋ ?ast-oŋ-a ged-di
 )92ماشین زیر پل رفت
9شم-رفت به-اض-زیر اض-پل ماشین
 -3-9-4اشاره به حرکت از سطح زیرین مکان

حرکت از سطح زیرین مکان را با اضافه نمودن پسونه ] )]-nan ([-nænبه پساضافه] [?astبیان میکننه.
 )99ی موش از زیر پله هها دویهه ] [ bir sit∫an zenæ-læ-r-iŋ ?ast-oŋ-nan da∫-a qat∫-do
بیرون
9شم-دویه به-بیرون از-اض-زیر اض-آوایمیانجی-جمش-پله موش ی
 -11-4شیوههای اشاره به سطح جانبی مکانها
 -1-11-4اشاره به سطح جانبی مکان ثابت

برای اشاره به سطح جانبی مکان از پساضافه ] ،[palمعادل پهلو ،استفاده میشود .در مواردی نیهز از وامواژه
] [dæmبهره گرفته میشود.
] [ gæl ?ot-oŋ pal-oŋ-da ?oto
 )94بیا دم آتش بنشین
بنشین در-اض-دم اض-آتش بیا
 )91بیا پهلوی من بنشین

] [ gæl mæn-iŋ pal-om-da ?oto

بنشین در-اض-پهلو اض-من

بیا

 -2-11-4اشاره به حرکت به سطح جانبی مکان

برای بیان حرکت به سطح جانبی مکان از پسونه ] )]-a ([-æاستفاده میشود که بهحرف اضافه][palمتصل
میشود.
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 )91میخواهم برم دم آتش

] [ ?ist.iræm ged-im ?ot-oŋ pal-oŋ-a
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به-اض-دم اض-آتش التزامی-روماخباری-خواهم
] [ gæl mæn-iŋ pal-om-a

 )93بیا پهلوی من

به-اض-پهلو اض-من بیا
 -3-11-4اشاره به حرکت از سطح جانبی مکان

برای القای این مفهوم از پسونه ] )]-nan ([-nænبه عالوه پساضافههای] [dæmیا ] [palاستفاده میشود.
] [ rudxanæ-n-iŋ dæm-iŋ-næn kenar-a gæl-di
 )91از دم رودخانه آمه کنار
از-اض-دم اض-آوایمیانجی-رودخانه
9شم-آمه به-کنار
 -11-4شیوههای اشاره به اطرا مکانها
 -1-11-4اشاره به اطرا مکان ثابت

برای نشان دادن اطراف مکان ثابت از عبارت ] [bu tæræfاستفاده میشود.
] [ qælæ-lære daq-oŋ bu tæræf-iŋ-dæ-de
 )93دهشان این طرف کوه است
است-در-اض-طرف این اض-کوه اض-ده
 -2-11-4اشاره به حرکت به اطرا مکان

حرکت به اطراف مکان را با اضافه نمودن پسونه ] )]-a ([-æبه عبارت ] [bu tæræfبیان میکننه.
] [ gøzgø-n-o ?æv-iŋ bu tæræf-iŋ-æ gæti
 )41آینه را بیار این طرف اتاق
بیار به-اض-طرف این اض-اتاق مفعولنما-آوایمیانجی-آینه
 -3-11-4اشاره به حرکت از اطرا مکان

برای بیان این مفهوم نیز پسونه ] )]-nan ([-nænرا به عبارت ] [bu tæræfاضافه میکننه.
 )41شیر از این طرفِ قفس به طرف ما دویه
] [ ∫er qæfæs-i-n-iŋ bu tæræf-iŋ-næn biz-iŋ tæræf-imis-æ juger-de

9شم-دویه به-اض-طرفاض-ما از-اض-طرف این اض-آوایمیانجی-مفعولنما-قفس شیر
 -12-4شیوههای اشاره به میان مکانها
 -1-12-4اشاره به میان مکان ثابت

برای اشاره به میان مکان ثابت از پساضافه ( ]?araمعهادل بوین) و پهساضهافه ]( [?ortaمعهادل وسو )
استفاده میشود .این واژه نیز به هنگام پیونه خوردن با دیگر اجزای کالم تغییر پیها میکنه.
][ miz divar-oŋ-nan sændæli-n-iŋ ?ara-s-oŋ-da-do
 )42میز بین دیوار و صنهلی است
است-در-اض-آوایمیانجی-بین اض-آوایمیانجی-صنهلی از-اض-دیوار میز
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] [ pærviz deræxt-læ-r-iŋ ?ara-s-oŋ-da dor-do

 )49پرویز بین درختها ایستاد
9شم-ایستاد در-اض-آوایمیانجی-بین اض-آوایمیانجی-جمش-درخت پرویز
 -2-12-4اشاره به حرکت به میان مکان

حرکت به میان مکان را نیز با استفاده از پساضافههای  ]?araو ] [?ortaنشان میدهنه.
] [ miz-e ?iki sændæli-n-iŋ?orta / ?ara-s-oŋ-da qoj-do
 )44میز را بین دو تا صنهلی
گذاشت
9شم-گذاشت در-اض-آوایمیانجی-بین اض-آوایمیانجی-صنهلی دو مفعولنما میز
 -3-12-4اشاره به حرکت از میان مکان

حرکت از میان مکان را بها ترکیهب پهساضهافهههای  ]?araو ] [?ortaو پسهونه ] )]-nan ([-nænنشهان
میدهنه.
] [ xers deræxt-læ-r-iŋ?orta / ?ara-s-oŋ-nan da∫-a ?adla-do
 )41خههههرس از وسهههه
درختها پریه بیرون
اض-آوایمیانجی-جمش-درخت خر
9شم-پریه به-بیرون از-اض-آوایمیانجی-وس
 -13-4شیوههای اشاره به پیرامون مکانها
 -1-13-4اشاره به پیرامون مکان ثابت

برای اشاره به پیرامون مکان از پساضافه دخیل (از فارسی) ] [dorاستفاده میشود.
] [ jyp deræxt-iŋ dor-oŋ-a t∫olan-do
 )41طناب دور درخت پیچیهه بود
ل+گذشته-پیچیهه بود به-اض-دور اض-درخت طناب
 -2-13-4اشاره به حرکت در پیرامون مکان

برای نمایش حرکت پیرامون مکان نیز از پساضافه ] [dorاستفاده میشود.
] [ jyp-o bel-i-n-iŋ dor-oŋ-a t∫ola
 )43طناب را دور کمرش بپیچ
بپیچ به-اض-دور اض-آوایمیانجی-مفعولنما-کمر مفعولنما-طناب
 -14-4شیوههای اشاره به مقابل مکانها
 -1-14-4اشاره به مقابل مکان ثابت

معادل روبرو یا مقابل فارسی در زبان ترکی نیشابوری ،پساضافه] [t∫æræمهیباشهه کهه بسهته بهه کلمهات
پیرامونش پسونههایی خاص را میگیرد.
] [ kitabxanæ mædræsæ-n-iŋ t∫æræ-s-iŋ-dæ-de
 )41کتابخانه روبروی مهرسه است
است-در-اض-آوایمیانجی-روبرو اض-آوایمیانجی-مهرسه کتابخانه
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 -2-14-4اشاره به حرکت در مقابل مکان

برای بیان این مفهوم نیز از پساضافه] [t∫æræاستفاده میشود.
] [ badჳi-j-iŋ t∫æræ-s-iŋ-dæ do
 )43روبروی خواهرت بایست
بایست در-اض-آوایمیانجی-روبرو اض-آوایمیانجی-خواهر
 -3-14-4اشاره به حرکت از مقابل مکان

برای بیان این مفهوم پسونه ] )]-nan ([-nænرا به پساضافه] [t∫æræاضافه مینماینه.
] [ mæn-iŋ t∫æræ-m-næn tor-do
 )11از روبروی من بلنه شه
اض-من
9شم-بلنهشه از-اض-روبرو
 -5نتیجهگیری
نتایج حاصل از این بررسی و تحقیق نشان میدهه زبان ترکی نیشابوری به خوبی ویژگی پیونهی بهودن 1کهه
یکی از شاخص های بارز زبان ترکی است ،حفظ نموده است؛ در این زبهان ههر مفههوم دسهتوری بههصهورت
تکواژی مجزا با مرزی مشخص به ریشه افزوده میشود.
نقشهای معنایی مکانی را در زبان ترکی نیشابوری بهصورت صهرفی و بهه کمه پهساضهافههها نشهان
می دهنه .همانطور که اشاره شه اسم مال (مضاف) 2یا اسم مکان پسونه ]( [-iŋو بسته بهه بافهت و تحهت
تأثیر هماهنگی واکهای ،تکواژگونههای دیگر آن [-oŋ] :و ] )[-yŋو اسم مملوک (مضهافالیهه) 9کهه همهان
پساضافه مکاننما باشه ،نشانههای" "-eیا " "-oو دیگر پسونههای اضافی را میپذیرد .در مثالهای مقالهه
حاضر ،در کنار هر پسونه ،پسونهی دیگر در داخل پرانتز آورده شهه است :این پسونه زمانی مورد استفاده قهرار
میگیرد که نزدی ترین واکه در ریشه پسین باشه .در رابطه با پسونه مکاننما بایه این نکته را متذکر شه کهه
همراه با اکثر نشانههای مکاننما ،پسونههای] [-dæو ] [-daبه معنای «در» (حرف اضافه) ظاهر میشونه در
حالیکه در فارسی این مفهوم در روساخت متجلی نمیشود.
اصلیترین آوای میانجی 4زبان ترکی نیشابوری ] [nاست که در اکثر موارد برخورد دو واکه ،داخل شههه و
تلفظ را روانتر میسازد .دیگر آواهای میانجی این زبان که در مثالها مشاههه شه ] [j] ،[sو ] [rهستنه.
در رابطه با ساخت حالت این زبان بایه گفت که یکسره فاعلی -مفعولی 1است .حروف اضافه در این زبهان
تماماً پساضافه بودنه که از ویژگیهای بارز زبانهای فعلپایانی 1بهحساب میآیه.

1. agglutination
2. possessor
3. possessed
4. empty morph
5. nom-acc
6. OV
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