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 -1مقدمه
پژوهش حاضر به بررسی تئمری ارائه ش ه از سمی کرن (1969؛ ارائه ش ه برمبنای بررسی ردهشناختی بدیش
از بیست گمنه ترکی) با عنمان ردهشناسی کرن 1در فرآین هماهنگی ممیزه گدردی در گمندههای ترکدی رزن،
تبریز و استانبملی میپردازد تا از این طریق بتمان جایگاه زبانی و یا طبقه زبانی این گمنهها را در چارچمب این
ردهشناسی بررسی و تعیین نمای  .2این پژوهش به دنبال راستیآزمایی ردهشناسی مذکمر میباش  .نکتهای کده
حائز اهمیت است ،به نظر میرس طبقهبن یهای ارائهش ه از سمی کرن که بیش از بیسدت گمنده ترکدی 3در
آن بررسی گردی هان  ،در ممرد تمامی گمنههای ترکی ص ق نمینمای  .آنگمنه که پی است ،بررسی هماهنگی
ممیزهگردی در گمنههای ممرد بحث که یکی از رایجترین فرآین های هماهنگی واکهای در گمندههای ترکدی
میباش  ،کامالً منطبق بر انماع طبقهبن ی کرن نمیباش  .با این فرض ،پژوهشگر به دنبال پاسخ به دو پرسش
اساسی در این مقاله میباش  .1 :آیا گمنههای ترکی رزن ،تبریدز و اسدتانبملی در طبقهبند یهای ردهشدناختی
کرن ( )1969جای میگیرن و یا اینکه بای طبقا دیگری را نیز به انماع این طبقهبن ی اضافه نمدمد؟  .2آیدا
هماهنگی ممیزه گردی در گمنههای مذکمر بهصمر متقارن میباش ؟
 -2پیشینه پژوهش
تا لحظه تحریر این مقاله ،پژوهشهای فراوانی در زمینه گمیشی صمر پذیرفته است .گمنههای متنمع زبدان
ترکی نیز از این قاع ه مستثنی نبمده است و به انحاء مختلف ممرد بررسی و تفحص قرار گرفتهان که در ذیل
به برخی از آنها فهرستوار اشاره میگردد:
کرد زعفرانلم و رنگین کمان ( ،)1388مرادی ( ،)1380جراحی ( ،)1379مظلممی ( ،)1379صدادقی نیدارکی
( ،)1375محجمبی ( ،)1375عباسچی ( ،)1377جعفری ( ،)1374حسابگر ( ،)1371محمد نژادشدبلی (،)1380
رضینژاد ( ،)1381قربانزاده کالنپایی ( ،)1381هاشمیبنی ( ،)1379اژدرزاده ( ،)1382حید ری مزرعده جهدان
( .)1381ذکر این نکته ضروری است که پژوهشهای نامبرده در حمزههای متندمع از جملده واژگدانی ،آوایدی،
واجی ،نحمی و صرفی در گمنههای ترکی صمر پذیرفتده اسدت و هدیک ید از آنهدا در زمینده مدمرد نظدر
تفحصی ن اشتهان  .البته در زمینه هماهنگی واکهای منابع خارجی معتبری همانن ل ه فمگد ( ،)1975گمسدن
هاون و یاکمبز ( ،)2005اسلم و دیگران ( ،)1978کنستمویک ( )1994کده میتدمان بدرای تبیدین و فراگیدری
هرچه بهتر فرآین هماهنگی واکهای به آنها رجمع نممد.
شهرستان رزن در مرکزیت روستاهایی نظیر درجزین ،کاج ،سدمزن ،کدرف  ،دمدق ،شداهنجرین و  ...کده
همگی ترک زبان میباشن  ،قرار دارد( .جعفری)5 :1381 ،
1. Korn's Typology

 .2در پژوهش جعفری -میردهقان ( )1396که در چارچمب ردهشناسی همگانیهای گرینبرگ در حمزههای صرفی و ترتیب واژه در مدمرد
این سه گمنه صمر پذیرفته است ،هر سه گمنه در ی طبقه زبانی قرار میگیرن .
3. Turkic
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از قسمتهای مهم بخش رزن ،شهرک رزن میباش که در راه شمسده قدزوین واقدع شد ه و مشدتمل بدر
ادارا میباش (صابریهم انی.)53 :1375 ،
تا آنجاییکه پژوهشگر بررسی نممده است ،تنها پژوهشی که در راستای بررسی تئمری ارائه شد ه از سدمی
کرن ( )1969در فرآین هماهنگی ممیزه گردی در گمنههای ترکی در خارج صدمر پذیرفتده اسدت پدژوهش
کان ( )1995میباش که البته این پژوهش گمنههای آلتایی 1و زیر شاخههای ترکی آن همانن گمنه مانگملیدا2
و تانگمسیگ 3و ...به غیر از گمنههای مذکمر ،ممرد مطالعه قرار داده است.
شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی میباش  .این شهر ،بزرگتدرین شدهر منطقده شدمالغرب ایدران
است .در سال  1395خمرشی ی ،جمعیت تبریز بالغ بر  1.558.693نفدر بدمده اسدت .اکثریدت سداکنان تبریدز
آذربایجانی بمده و به زبان ترکی آذربایجانی با لهجه تبریزی سخن میگمین ؛ البته برخی اسناد تاریخی نشدان
میده که تا س ه یازدهم هجری ،زبان آذری -شاخهای از زبانهای ایرانی -در این شهر تکلم میش هاسدت
(ویکیپ یا).
ترکیه شش همسایه آسیایی و دو همسایه اروپایی دارد .ترکیه در شرق با کشمرهای (ایدران و آذربایجدان)؛
نخجمان (ارمنستان و گرجستان)؛ در جنمب شرقی با (عراق و سمریه) و در شمال غربدی (بخدش اروپدایی) بدا
(بلغارستان و یمنان) همسایه است .زبان رسمی ترکیه ،ترکی اسدتانبملی اسدت کده در گذشدته بدا خدط عربدی
عثمانی نمشته میش و از زمان تشکیل جمهمری ترکیه تمسط آتاترک در سال  1302هجری شمسی ()1923
با خط التین نمشته میشمد .جمعیت ترکیه ح ود  77میلیمن نفر (برآورد  )2015میباش  .همچندین در ترکیده
ح ود  70الی  75درص مرد ترک 18 ،درص کرد و  7الی  12درص را سایر باشن گان قممی ترکیه تشدکیل
میدهن (ویکیپ یا).
گمنهی ترکی کشمر ترکیه بر پایهی گمیش اُغمز ترکان سلجمقی استمار است (امینی.)34 :1392 ،
شهرستان رزن از تمابع استان هم ان میباش که از ناحیه شمال و شمال شرقی به استان قزوین از جندمب
به شهرستان کبمدرآهنگ مح ود میباش  .در سال  ،1390جمعیت شهرستان رزن  116437نفدر بدمده اسدت
(ویکیپ یا).4

1. Altaic
2. Mangolian
3. Tungusic

 .4به دلیل اینکه منبع معتبری برای تمضیحا جغرافیای و جمعیت در سه گمنه ممرد بحث وجمد ند ارد ،بدرای ایدن منظدمر بده ناچدار از
ویکیپ یا استفاده گردی ه است .البته در ممرد گمنه رزن صابریهم انی ( )1375ممجمد میباش اما اطالعدا آن در ایدن زمینده قد یمی
است و نمیتمان به آن استناد نممد.
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 -3چارچوب نظری پژوهش
ندا گرفدت بده
در طمل قرن نمزدهم اساسیترین نمع ردهشناسی زبدانی کده اصدطالحاً ردهشناسدی
طبقهبن ی زبانها از طریق ترکیب تکماژها در جهت تملی واژه پرداخت بر این اساس سده ندمع ردهبند ی در
زبان معرفی گردی  .1 .زبانهای انفرادی 2مانن زبان انگلیسی  .2زبانهای پیمند ی 3مانند زبدان ترکدی کده
متشکل از ترکیب تکماژها میباش و در آن هر تکماژ نماین ه ی آوا یا بیشتر در واژه میباشد  .3 .زبانهدای
آمیخته 4مانن زبان روسی (کامری.)145 :1988 ،
ذکر این نکته ضروری مینمای که علیرغم تمایز همگانیهای زبانی بدا ردهشناسدی ایدن دو همدماره بده
ممازا یک یگر در طمل ادوار تاریخچه زبانی به پیش رفتهان و شباهتهای زبانها و در عین حدال ردهبند ی
آنان را دنبال کردهان (دبیرمق .)7 :1392 ،
ردهشناسیزبانی بهعنمان زیر مجممعهای از زبانشناسی که بده دنبدال همگانیهدا میباشد بده مطالعده و
طبقهبن ی زبانها بر اساس ساختارهای مشابه و متفداو آنهدا میپدردازد (میردهقدان و مهمانچیدان:2012 ،
 .)371ردهشناسی زبان «مطالعه نظا من تنمع بین زبانها میباش » (کامری 25 :2001 ،به نقل از دبیرمقد ،
.)2 :1392
5
یکی از رایجترین فرآین های واجی در زبان همگمنی است .نممنهای از همگمنی ،هماهنگی واکهای است.
یکی از پیشنممنههای هماهنگی واکهای ،هماهنگی واکهای پیشین-پسدین در زبدان ترکدی اسدت .ندمع دو
هماهنگی واکهای که در زبان ترکی یافت میشمد ،هماهنگی گردی است (ادن.)229-228 :2005 ،
هماهنگی واکهای ی پ ی ه واج شناختی بارز در زبان ترکی است .بهطمریکه هرگاه سدخن از همداهنگی
واکهای در بحثهای واجشناسی پیش میآی  ،به احتمال زیاد زبان ترکی بهعنمان اولدین گزینده در ذهدن واج
شناس ت اعی میشمد (عالیی.)32 :1392 ،
آوانمیسی دادهها در بخش چهار مقاله بر اساس ج ول  1واکهها و ج ول  3 ،2و ( 4همخمانها) صدمر
پذیرفته است .البته الز بهذکر است ج ول همخمانها با تمجه به افتراقا همخدمانی بدا زبدان فارسدی ارائده
گردی ه است و اشتراکا به دلیل انطباق با همخمانهای زبان فارسی آورده نش ه است.
صدرفی1

1. morphological Typology
2. isolating
3. agglutinating
4. fusional
5. vowel harmony
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جدول :1واکههای ترکی رزن ،تبریز و استانبولی

/u/
//
/o/

واکه افراشته پسین گرد
واکه افراشته پسین خنثی
واکهی نیمه افراشتهی پسین گرد

//

واکه افتاده پسین غیر گرد

/i/
/y/
//
//
//

واکه افراشته پیشین غیر گرد
واکه افراشته پیشین گرد
واکه نیمه افراشته پیشین غیر گرد
واکه نیمه افراشته پیشین گرد
واکهی افتاده پیشین غیر گرد

جدول  :2همخوانهای متمایز از زبان فارسی در ترکی رزن
/ɟ/
//
/χ/
/c/

/ʋ/
/ɢ/
/ʁ/

انس ادی -کامی -واک ار
ناسمده  -کامی
سایشی -مالزی -بیواک
انس ادی -کامی -بیواک

1

ناسمده -لبی دن انی
انس ادی -مالزی  -واک ار
سایشی -مالزی -واک ار

جدول  :3همخوانهای متمایز از زبان فارسی در ترکی تبریز
/ɟ/
//
/χ/

انس ادی -کامی -واک ار
ناسمده  -کامی
سایشی -مالزی -بیواک

/c/
//
/ʁ/

2

انس ادی -کامی -بیواک
انس ادی -نرمکامی -واک ار
سایشی -مالزی -واک ار

جدول  :4همخوانهای متمایز از زبان فارسی در ترکی استانبولی
/ɟ/
//
/χ/
/ɾ/

انس ادی -کامی -واک ار
ناسمده  -کامی
سایشی -مالزی -بیواک
زنشی -لثمی-واک ار

/c/
//
//
/ɰ/

3

انس ادی -کامی -بیواک
انس ادی -نرمکامی -واک ار
انس ادی  -نرمکامی  -بیواک
ناسمده -نرمکامی  -واک ار

 .1در ترکی رزن همخمان ناسمده-لبیدن انی /ʋ/و همخمان سایشی-لبیدن انی در برخی مماقع واجگمنه هم یگرن ؛ یعندی تمدایز ایدندو
واج در برخی کلما از بین میرود و با هر ی از این دو واج ص ای ممرد نظر در گمنه ترکدی رزن تلفد میگدردد .البتده بسدام تکدرار
همخمان ناسمده-لبیدن انی بیشتر است .در ترکی تبریز همخمان ناسمده -لبیدن انی به صمر ناسمده  -کامی تملی میشمد .این تفداو
از معادل واژه ترکی مرغ در دادههای جمعآوری ش ه هر دو گمنه بهدستآم ه است .الز به ذکر است در این ممارد دو واجگمنه در تمزیدع
تکمیلی نمیباشن  .آوانمیسی واژه مرغ در ترکی رزن و تبریز.،،toʋux :
 .2همانگمنه که از مقایسه دو ج ول همخمانی ترکی رزن و تبریز مشاه ه میگردد واج انس ادی-نرمکامی-واک ار حاضر در گمنه ترکی
تبریز ،در ترکی رزن وجمد ن ارد و بهجای آن از واج انس ادی-مالزی–واک ار استفاده میگردد.
 .3در ترکی استانبملی بر خالف دو گمنه دیگر عالوه بر واج انس ادی-کامی -بدیواک ،واج انسد ادی-نر کدامی-بدیواک نیدز مشداه ه
میگردد .همچنین واج ناسمده -نرمکامی -واک ار نیز در این گمنه وجمد دارد.
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کرن ،در بررسی بیش از بیست زبان ترکی ،شش نمع نظا هماهنگی گردی ممیدز را مشدخص مینماید .
این نظا ها با تمجه به مح وده واکههایی که ماشه هماهنگی گردی محسمب میگردن و انماع واکههایی کده
نقش واکه ه ف را بر عه ه دارن  ،متنمع میباشن  .از دی گاه وی ،ویژگی تقریباً تمامی زبانهای ترکی در این
است که ،نظا واکهای به لحاظ واجی با دو درجه متمایز ارتفاع ،در تقابل پسین و تقابدل گدردی وجدمد دارد و
هماهنگی از چپ به راست عمل مینمای  .ماهیت ردهشناسی کرن را میتدمان در نمدمدار قیاسدی  1مالحظده
نممد.
I
~+/-/

(واکه)هدف بالقوه
A
~+/-/

o

~+/-/

~+/-/



~+/-/

~+/-/

u

~+/-/

~+/-/

y

(واکه) ماشه بالقوه

نمودار  :1هماهنگی گردی

در نممدار  1واکههای ماشه بالقمه بهصمر عممدی چیدنش شد هان کده شدامل واکدههای غیرافراشدته و
افراشته میباش  .واکههای ه ف بالقمه بهصمر افقی چینش گردی هاند  )A( .نشدانه واکده غیرافراشدته و ()I
نشانه واکه افراشته میباش  .عالمت ( )+نشداندهن ه همداهنگی گدردی در محد وده مدمرد نظدر میباشد و
عالمت ( )-نشاندهن ه ع وقمع هماهنگی گردی در آن مح وده میباش و عالمت (~) نشان دهن ه وقدمع
اختیاری هماهنگی گردی است.
 -1-3ردهشناسی کرن ()1969

بر اساس نممدار  1شش نمع هماهنگی گردی مشخص ش ه تمسدط کدرن را در نممدارهدای ( )2-3تدا ()7-3
میتمان مالحظه نممد.
زبانها :کرکیز ،آلتایی

1

I
+
+
+
+

(واکه)هدف بالقوه
A
+
+
~
+

o

u
y

(واکه) ماشه بالقوه

نمودار  :2نوع اول (هماهنگی گردی ،کرن)
1. Kirkiz, Altai
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1

I
~
+

(واکه)هدف بالقوه
A
+
+

o


+
+

+

u
y

(واکه) ماشه بالقوه

نمودار  :3نوع دوم (هماهنگی گردی ،کرن)

زبانها :کزاخ ،چولیم تاتار

2

I
+

(واکه)هدف بالقوه
A
-

o

+

+



+
+

+

u
y

(واکه) ماشه بالقوه

نمودار  :4نوع سوم (هماهنگی گردی ،کرن)

زبانها :کیزیل



3

I
-

(واکه)هدف بالقوه
A
-

o

+

+



+
+

+

u
y

(واکه) ماشه بالقوه

نمودار  :5نوع چهارم (هماهنگی گردی ،کرن)

1. Shor
2. Kazakh, Chulym Tatar
3. Kyzyl
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زبانها :کاچین خاکاس

تحلیلی ردهشناختی بر فرآیند هماهنگی ...
1

I
-

(واکه)هدف بالقوه
A
-

o

-

-



+

-

u

+

-

y

(واکه) ماشه بالقوه

نمودار  :6نوع پنجم (هماهنگی گردی ،کرن)

زبانها :ترکی ،کاراکاس ،تووین ،ایگور ،ازبک
(واکه)هدف بالقوه
A
I
+
+
+
+

o


(واکه) ماشه بالقوه

u
y

نمودار  :7نوع ششم (هماهنگی گردی ،کرن)

 -2-3چکیده نتیجهگیری کرن (کرن)105 :1969 ،

الف :اگر واکه ه ف غیرافراشته باش :
* بیشترین احتمال وقمع هماهنگی گردی زمانی است که واکه ماشه ]-پسین[ در مقابل واکده ]+پسدین[
باش .
* احتمال وقمع هماهنگی گردی زمانیکه واکه ماشه افراشته باش بسیار پایین است.
ب :اگر واکه ه ف افراشته باش :
* بیشترین احتمال وقمع هماهنگی گردی زمانی است که واکه ماشه ]-پسین[ در مقابل واکده ]+پسدین[
باش .
* احتمال وقمع هماهنگی گردی زمانیکه واکه ماشه غیرافراشته باش بسیار پایین است.
زبانهای ترکی پیمن ی میباشن  .در ساختار داخلدی واژههدا ،تمدامی تکماژهدای دسدتمری (پسدمن ها) بده
ترتیب مشخص و ثابتی پ از ریشه میآین  .سه تقابل پیشروی زبان ،ارتفاع زبان و ممقعیت لب ممکن است

1. Kachin Khakass
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بهطمر مستقل سبب متنمع ش ن شمار زیادی از تکماژهای ریشه شمد .برای نممنه واژههای زیر از زبان کرکیز
را میتمان مثال زد( :کرن.)99 :1969 ،
اسب at:
گمشت it:
عبمرکردن yt:
سمزان ن :
آتش ut:
برن هش ن ot:
 -4روش پژوهش
در پژوهش حاضر داده ها از سه گمنه مذکمر ،به روش مصاحبه با گمیشدمران بدممی ،ضدبط صد ا و آوانگداری
دادهها جمعآوری ش ه است .عالوه بر آن از دادههای ثبت ش ه ترکی رزن در جعفری ( )1381نیز بهدره بدرده
ش ه است.
در راستای این پژوهش ،تحلیل دادهها در هر سه گمنه رزن ،تبریز و استانبملی در راسدتای طبقهبند یهای
ارائه ش ه در ردهشناسی کرن انجا میپذیرد تا از ایدن طریدق ندمع طبقده گمندههای مدمرد بحدث از دید گاه
ردهشناختی کرن معین گردد .در نهایت با این تحلیل به دو پرسش مطرح گردی ه در این مقاله مبنی بر تقدارن
و یا ع تقارن هماهنگی ممیزه گردی و همچنین تبیین انماع طبقهبن ی گمندههای مدمرد بحدث بده لحداظ
تثبیت یا ع تثبیت طبقهبن یهای ردهشناختی کرن ،پاسخ داده میشمد.
 -5تحلیل دادهها
 -1-5بررسی هماهنگی ممیزه گردی در گونههای ترکی مورد بررسی بر اساس ردهشناسی کررن
()1969

در چارچمب بررسی انتقال ممیزه گردی بر اساس نممدارهای ( )2تا ( )7در بخش  3که شش ندمع همداهنگی
گردی تمسط کرن در آن تبیین گردی ه است به بررسی ردهشناختی گمنههای ممرد بحث در ممیزه گدردی در
چارچمب طبقهبن ی کرن ( )1969پرداخته میشمد .بر این اساس واکههایی که بالقمه میتمانن به عنمان واکه
ماشه ممیزه گردی را انتقال دهن عبارتن از /o, , u, y/ :بنابراین بدا تمجده بده مبحدث طبقهبند ی کدرن
واکههای مذکمر را میتمان براساس ممیزه ارتفاع در واکههای ه ف بررسی نمدمد تدا بده لحداظ ردهشدناختی
جایگاه هر ی از گمنههای ممرد بحث را در چارچمب کرن ( )1969نیز مشخص نممد.
 -1-1-5بررسی هماهنگی ممیزه گردی در گونه رزن بر اساس ردهشناسی کرن ()1969

واکه  /o/در صمرتیکه واکه ه ف افراشته و یا غیرافراشته باش  ،ممیزه گردی را انتقال میده .
مثال:
راه- +دَ =1. jol+um
راهَ- +دش =2. jol+o
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همانگمنه که در مثال باال مالحظه میگدردد واکده هد ف در پسدمن اول شدخص مفدرد در ( )1افراشدته
میباش و واکه ه ف در پسمن سم شخص مفرد در ( )2غیرافراشته میباش ؛ در هر دو حالت ممیدزه گدردی
انتقال مییاب .
واکه  //در صمر افراشته بمدن یا نبمدن واکه ه ف ممیزه گردی را انتقال میده .
مثال:
خانه+آ =1. +
خانه +آش =2. +
واکه ه ف در پسمن اول شخص مفرد در ( )1افراشته میباش و واکه ه ف در پسمن سم شدخص مفدرد
در ( )2غیرافراشته میباش ؛ در هر دو حالت ممیزه گردی انتقال یافته است.
واکه  /u/در صمر افراشته بمدن واکه ه ف ممیزه گردی را انتقال میده و در صدمرتیکه واکده هد ف
غیر افراشته باش گردی را از واکه  /u/به ارث نمیبرد.
مثال:
ابرَ-+د =1. +
به+ابر =2. +
همانگمنه که مالحظه میگردد ،واکه  /u/ممیزه گردی را در صمر افراشدته بدمدن واکده هد ف انتقدال
میده و در غیر اینصمر انتقال ممیزه گردی از واکه ماشه به واکه ه ف بالک میگردد.
واکه  /y/در صمر افراشته بمدن واکه ه ف ،ممیزه گردی را انتقال میده و در صمرتیکه واکه ه ف
غیر افراشته باش  ،ممیزه گردی را از واکه  /y/به ارث نمیبرد.
مثال:
صمر َ+د =1. +
به+صمر =2. +
همانگمنه که مالحظه میگردد ،واکه  /y/ممیزه گردی را در صمر افراشدته بدمدن واکده هد ف انتقدال
میده و در غیر اینصمر انتقال ممیزه گردی از واکه ماشه به واکه ه ف بالک میگردد.
با تمجه به تمضیحا بخش  1-3در چارچمب طبقهبن ی کرن ( )1969نممدار ردهشناختی زیدر را میتدمان
برای گمنه رزن ارائه نممد:
(واکه)هدف بالقوه
I
+
+

A1
+
+

o


+

-

u

+

-

y

(واکه) ماشه بالقوه

نمودار  1هماهنگی ممیزه گردی در واکههای گرد پیشین و گرد پسین با واکه هدف در گونه رزن
 A .1نشانه واکه غیر افراشته I ،نشانه واکه افراشته + ،نشانه انتقال ممیزه گردی - ،نشانه ع انتقال ممیزه گدردی ~ ،نشدانه دوگدانگی
در انتقال ممیزه گردی میباش ؛ ب ین معنی که در این حالت هم انتقال ممیزه گردی انجا میپذیرد و هم این انتقال انجا نمیپذیرد.
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از مقایسه نممدار  1مربمط به گمنه رزن با نممدارهای ششگانه کرن ،به این نکته خماهیم رسی کده ید
نمع دیگر به انماع ششگانه طبقهبن ی کرن در گمنههای ترکی اضافه میگردد.
 -2-1-5بررسی هماهنگی ممیزه گردی در گونه تبریز بر اساس ردهشناسی کرن ()1969

واکه  /o/در صمرتیکه واکه ه ف افراشته باش  ،در برخی ممارد ممیزه گردی انتقال مییاب و در برخی ممارد
ممیزه گردی انتقال نمییاب .
مثال:
راهَ +د =1. jol+um
راهَ +دش =2. jol+
به +راه =3. jol+a
همانگمنه که در مثال باال مالحظه میگردد واکه ه ف در پسمن اول شخص مفرد در ( )1و پسمن سدم
شخص مفرد در ( )2افراشته میباش ؛ در حالیکه در اولی ممیزه گردی انتقدال مییابد امدا در دومدی ممیدزه
گردی انتقال نمییاب  .و همچنین واکه ه ف در ( )3غیرافراشته میباش اما به لحاظ ممیزه گردی واکه ماشده
با واکه ه ف یکسان نیست؛ یعنی با وجمد اینکه واکه ماشه ]+گرد[ میباش  ،واکده هد ف ]-گدرد[ میباشد .
بنابراین در صمرتیکه واکه ه ف افراشته باش  ،دو حالت انتقال و ع انتقال ممیزه گردی دی ه میشمد و اگر
واکه ه ف غیرافراشته باش ی حالت (ع انتقال ممیزه گردی) اتفاق میافت .
واکه  //در صمر افراشته بمدن واکه ه ف ممیزه گردی را انتقال میده و در صمر غیرافراشته بمدن
واکه ه ف قادر به انتقال ممیزه گردی نمیباش .
مثال:
سخنَ +د =1. +
سخنَ +دش =2. +
همانگمنه که مالحظه میگردد ،واکه ه ف در پسمن اول شخص مفرد در ( )1افراشته میباش و ممیزه
گردی را انتقال میده در صمرتیکه واکه ه ف در پسمن سم شخص مفرد در ( )2غیرافراشته میباش و از
انتقال ممیزه گردی به واکه ه ف جلمگیری مینمای .
واکه  /u/در صمر افراشته بمدن واکه ه ف ممیزه گردی را انتقال میده و در صمرتیکه واکه ه ف
غیرافراشته باش گردی را از واکه  /u/به ارث نمیبرد.
مثال:
ابرَ+د =1. +
به+ابر =2. +
همانگمنه که مالحظه میگردد ،واکه  /u/ممیزه گردی را در صمر افراشدته بدمدن واکده هد ف انتقدال
میده و در غیر اینصمر انتقال ممیزه گردی از واکه ماشه به واکه ه ف بالک میگردد.
واکه  /y/در صمر افراشته بمدن واکه ه ف ،ممیزه گردی را انتقال میده و در صمرتیکه واکده هد ف
غیر افراشته باش  ،ممیزه گردی را از واکه  /y/به ارث نمیبرد.
مثال:
صمر َ+د =1. +
به+صمر =2. +
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همانگمنه که مالحظه میگردد ،واکه  /y/ممیزه گردی را در صمر افراشته بمدن واکه هد ف ( )1انتقدال
میده و در صمر غیرافراشته بمدن واکه ه ف ،انتقال ممیزه گردی از واکه ماشده بده واکده هد ف بدالک
میگردد (.)2
با تمجه به تمضیحا بخش  1-3در چارچمب طبقهبن ی کرن ( )1969نممدار ردهشناختی زیدر را میتدمان
برای گمنه تبریز ارائه نممد:
I
+/-

(واکه)هدف بالقوه
A
-

o

+/-

-



+

-

u

+/-

-

y

(واکه) ماشه بالقوه

نمودار  2هماهنگی ممیزه گردی در واکههای گرد پیشین و گرد پسین با واکه هدف در گونه تبریز

از مقایسه نممدار  2مربمط به گمنه تبریز با نممدارهای ششگانه کرن ،به این نکته خماهیم رسی کده ایدن
نممدار با نمع ششم انماع ششگانه طبقهبن ی کرن در گمنههای ترکی یکسدان میباشد بدا ایدن تفداو کده
عملکرد واکه  /o/در این نممدار در همگمنی ممیزه گردی با واکه ه ف افراشته ،متفاو میباش ؛ ب ین معندی
که هم انتقال ممیزه گردی و هم ع انتقال آن دی ه میشدمد .بندابراین میتدمان ندمع دیگدری را بده اندماع
ششگانه کرن اضافه نممد.
 -3-1-5بررسی هماهنگی ممیزه گردی در گونه استانبولی بر اساس ردهشناسی کرن ()1969

واکه  /o/در صمرتیکه واکه ه ف افراشته باش  ،ممیزه گدردی انتقدال مییابد و در صدمرتیکه واکده هد ف
غیرافراشته باش  ،ممیزه گردی انتقال نمییاب .
مثال:
راهَ +د =1. jol+um
به +راه =2. jol+a
همانگمنه که در مثال باال مالحظه میگدردد واکده هد ف در پسدمن اول شدخص مفدرد در ( )1افراشدته
میباش  .بنابراین ممیزه گردی از واکه ماشه به واکه ه ف انتقال مییاب اما انتقدال ممیدزه گدردی در پسدمن
متممی در ( )2که دارای واکه ه ف غیرافراشته میباش  ،بالک میگردد.
واکه  //در صمر افراشته بمدن واکه ه ف ممیزه گردی را انتقال میده اما در صمرتیکه واکده هد ف
غیرافراشته باش در انتقال ممیزه گردی ناتمان میگردد.
مثال:
سخن َ +دش =1. +y
به  +سخن =2. +e
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واکه ه ف در پسمن سم شخص مفرد در ( )1افراشته میباشد و واکده هد ف در پسدمن متممدی در ()2
غیرافراشته میباش ؛ در اولی ممیزه گردی انتقال مییاب اما در دومی ممیزه گردی منتقل نمیگردد.
واکه  /u/در صمر افراشته بمدن واکه ه ف ممیزه گردی را انتقال میده و در صدمرتیکه واکده هد ف
غیرافراشته باش گردی را از واکه  /u/به ارث نمیبرد.
مثال:
ابرَ+د =1. +
به  +ابر =2. +
همانگمنه که مالحظه میگردد ،واکه  /u/ممیزه گردی را در صمر افراشدته بدمدن واکده هد ف انتقدال
میده ( )1و در غیر اینصمر انتقال ممیزه گردی از واکه ماشه به واکه ه ف بالک میگردد (.)2
واکه  /y/در صمر افراشته بمدن واکه ه ف ،ممیزه گردی را انتقال میده و در صمرتیکه واکده هد ف
غیرافراشته باش  ،ممیزه گردی را از واکه  /y/به ارث نمیبرد.
مثال:
صمر َ+دش =1. j+
به+صمر =2. +
همانگمنه که در مثال مالحظه میگردد ،واکه  /y/ممیزه گردی را در صمر افراشته بدمدن واکده هد ف
انتقال میده ( )1و در غیر اینصمر انتقال ممیزه گردی از واکه ماشه به واکه ه ف بالک میگردد (.)2
با تمجه به تمضیحا بخش  1-3در چارچمب طبقهبن ی کرن ( )1969نممدار ردهشناختی زیدر را میتدمان
برای گمنه استانبملی ارائه نممد:
I
+

(واکه)هدف بالقوه
A
-

o

+

-



+

-

u

+

-

y

(واکه) ماشه بالقوه

نمودار  3هماهنگی ممیزه گردی در واکههای گرد پیشین و گرد پسین با واکه هدف در گونه استانبولی

از مقایسه نممدار  3مربمط به گمنه استانبملی با نممدارهای ششگانه کرن ،به این نتیجه خماهیم رسی کده
نممدار مذکمر دقیقاً منطبق بر نمع ششم انماع ششگانه طبقهبن ی کرن در گمنههای ترکی میباش  .بندابراین
از سه گمنه رزن ،تبریز و استانبملی تنها گمنهای که نممدار آن با انماع ششگانه کدرن ( )1969کدامالً یکسدان
میباش گمنه ترکی استانبملی است .با این بررسی ردهشناختی در گمنههای مذکمر میتمان دو ندمع دیگدر بده
ششگانههای کرن اضافه نممد.
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 -6نتیجهگیری
در بررسی هماهنگی ممیزه گردی در بخش تحلیل دادههای هر سه گمنه رزن ،تبریز و اسدتانبملی نتدایج زیدر
حاصل گردی ه است:
 .1الگمی واکه ماشه افراشته و واکه ه ف نیمهافراشته ممیزه گردی در هر سه گمنده مدمرد بحدث ،وجدمد
ن ارد.
 .2الگمی واکه ماشه افراشته و واکه ه ف افراشته در هر سه گمنه منجر به انتقال ممیزه گردی میگردد با
این استثنا که در گمنه تبریز سه حالت از چهار حالت این الگم اختیاری است؛ ب ین معنی که در این سه حالدت
ممیزه گردی در برخی از پسمن ها همانن پسمن اول شخص مفرد انتقال مییاب اما در پسدمن سدم شدخص
مفرد این ممیزه منتقل نمیگردد.
 .3در گمنه تبریز بر خالف گمنه رزن و استانبملی در الگمی واکه ماشه نیمهافراشته پیشدین و واکده هد ف
نیمهافراشته ممیزه گردی انتقال نمییاب .
 .4در گمنه تبریز و استانبملی الگمی واکه ماشه نیمهافراشته پسین و واکه ه ف نیمهافراشته وجمد ن ارد اما
این الگم در گمنه رزن ممجمد است و ممیزه گردی در این الگم انتقال مییاب .
در راستای تبیین روشن وجامع ،مطالب عنمانش ه در باال را میتمان بهصمر نممدار  1ارائه نممد.
گمنه استانبملی
A

-

I
+
+
+
+

گمنه تبریز
واکه ه ف
A

-

گمنه رزن
I
+/+/+
+/-

A

+
+

I
+
+
+
+

واکه ماشه



o

نمودار  :1تبیین تطبیقی هماهنگی ممیزه گردی در چهار واکه گرد موجود در گونههای مورد بحث از
دیدگاه ردهشناسی کرن ()1969

در نهایت آنچه که از نممدار  1مشخص میگردد ،میتمان در پاسخ به دو پرسش عنمان گردی ه بهکار رود.
در پاسخ به پرسش اول بر اساس نممدار  1در میان سه گمنه ممرد بحث در انتقال ممیدزه گدردی ،فقدط گمنده
رزن دارای تقارن در واکههای پیشین و پسین میباش  .البته در گمنده اسدتانبملی در حالدت اول (واکده هد ف
افراشته باش ) تقارن کامالً وجمد دارد؛ اما در حالت دو (واکه ه ف غیرافراشته باش ) بدا عد تقدارن روبدهرو
هستیم .در گمنه تبریز در هر دو حالت با ع تقارن روبهرو میباشیم .در پاسخ به پرسش دو  ،همانگمنه کده
در تحلیل دادهها مشاه ه میگردد فقط گمنه استانبملی منطبق بر یکی از طبقهبن یهای ارائه شد ه از سدمی

نشریه پژوهشهاي زبان شناسی تطبیقی

سال نهم -شماره  -18پاییز و زمستان 1398
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کرن ( )1969میباش و دو گمنه رزن و تبریز با هیک ی از طبقهبن یهای مدذکمر بهصدمر کامدل انطبداق
ن ارن و هر ی دارای طبقهبن ی متفاو از یک یگر میباشن  .ذکر این نکته ضروری مینمای کده علدیرغم
اینکه در پژوهش جعفری-میردهقدان ( )1396سده گمنده مدمرد بحدث از دید گاه ردهشدناختی همگانیهدای
گرینبرگ در ی طبقه زبانی قرار میگیرن  ،اما از دی گاه ردهشناسی کرن ( )1969در فرآین واجی (هماهنگی
ممیزه گردی) در سه طبقه فرضی  A,B,Cقرار میگیرن .
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