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 معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری مفاهیم بازنمود

 تالمی هبر اساس نظری
 

  ***نژاد یمحمد رضدیس         **نیهشج یمعراج نوع         *یواعظهنگامه 
 

 چکيده

های حرکتی زبان مسير و شيوه در فعل معناییپژوهش حاضر به بررسی بازنمود مفاهيم 

پردازد. در این چارچوب می الف و ب( 2000) ی آذری بر اساس نظریه تالمیترک

گردند. در گروه اول رویداد بنياد تقسيم میقمربنياد و  ها به دو گروه فعلنظری، زبان

دو  این پژوهششود. حرکت از طریق فعل و در گروه دوم از طریق قمر بازنمایی می

ها قرار زبان ترکی آذری در کدام یک از این گروه که این؛ اول کندرا دنبال میهدف 

بنياد بودن آن را به    فعل( مبنی بر 1392خویی ) ( و مسگر2008فِرِز ) هدارد. دوم، فرضي

اعم از ساده و فعل حرکتی ) 160ای متشکل از به همين منظور پيکرهکشد.  چالش می

تهيه شده  ساله( 70-50) شورگوی 20 مرکب( از فرهنگ لغت و صدای ضبط شده

های حرکتی ترکی دهد که در بسياری از فعلاست. بررسی شواهد زبان ترکی نشان می

ویژه ه )ب گردند. در دیگر افعالطریق خود فعل محقق میآذری، عناصر حرکتی از 

های مرکب( نمود مسير و شيوه از طریق وابسته فعلی در حاشيه آن صورت  فعل

شود. از این های هر دو گروه مشاهده میگيرد. بنابراین در زبان ترکی آذری، ویژگی می
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چنين بنياد قرار دارد.  ربنياد و قم های فعلبر روی پيوستاری ميان زبانزبان ترکی رو 

بنياد  افعال حرکتی در زبان ترکی که در گذشته فعل هدهد که رد ای نشان می ویژگی

خود اند که این امر  شدند، در حال حاضر تحت تاثير زبان فارسی تغيير داشته تلقی می

  دهد. های مرکب نشان می تر در فعل بيشرا 

 .قمربنیاد، بنیاد آذری، مسیر، شیوه، فعلرکی :  فعل حرکتی، زبان تهای کليدی واژه

 

 مقدمه .1

اساسی جمله محسوب  هشالود فعل یکی از مقوالت دستوری زبان است که به عنوان

دستوری حامل  همقولدهد چرا که این بخود را از دست  یبدون آن زبان کارایشود، می

( ها مانند اینو  4شیوه  ،3، مسیر2، حرکت1زمان، وجه، شمار، نمودمفاهیمی چون )

هایی است که پیوسته مورد توجه موضوع وباشد. این عنصر زبانی همواره جز می

اسی مورد بررسی شنهای مختلف زبانو در رویکرد شناسان و دستورنویسان بوده زبان

 (شیوه)مسیر و  پژوهش حاضر به چگونگی بازنمایی مفاهیم معنایی. قرار گرفته است

( الف و ب 2000تالمی ) هدستوری )فعل حرکتی( بر اساس نظری هدر این مقول

بنیاد یا  )فعل زبانی مطرح هکدام رد وکی آذری جزپردازد تا مشخص کند که زبان تر می

شناختی ب( از دیدگاه معنی2000تالمی ) بنیاد( در چارچوب نظری فوق قرار دارد.قمر

حرکت  رویداد در خصوص ویپردازد. می به حضور عناصر معنایی در رویداد حرکت

( با توجه 5حرکت متشکل از شیء در حال حرکت یا ایستا )پیکر رویداد که کندمی بیان

( است. این رویداد چهار جزء اصلی دارد. عالوه بر 6به شی دیگر )شیء مرجع یا زمینه

مسیر، جهتی نیز در رویداد حرکت وجود دارد.  7حرکت  پیکر و زمینه، مسیر و جزء

حرکت به رخداد حرکت  کند. جزءد یا اشغال مییپیماپیکر با توجه به زمینه می است که

                                                             
1 Aspect 
2 Motion 
3 Path 
4 Manner 
5 figure 
6 ground 
7 motion 
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کند. عالوه بر این اجزای داخلی، رویداد حرکت، یا قرارگرفتن در یک مکان اشاره می

)تالمی حرکت یا سبب را نیز دربردارد  رویدادهای خارجی )اجزای فرعی( مانند شیوه

ها را با همچنین از دیدگاه دیگر به قمرهای فعل توجه کرده و زبان و(. ا25ب:  2000

)فعل یا قمر فعل( به دو توجه به چگونگی بازنمایی عناصر معنایی در عناصر روساختی 

به کند. پژوهش حاضر با الگوگیری از این نظریه بنیاد و قمربنیاد تقسیم می فعل هدست

حدود  هپردازد. بدین منظور نگارنده پیکرمی های حرکتی زبان ترکی آذریبررسی فعل

سپس با گفتار  آوری وفارسی بهزادی جمع –فعل حرکتی از فرهنگ لغت آذری  160

ساعت فایل  پنج( و حدود های استان اردبیلاز شهرستان خلخالزبانان هشجین )آذری

ده همین زبان مطابقت دا ساله( 70تا  50)مرد و زن  گویشور 20صوتی ضبط شده از 

مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری چگونه بازنمود  ،تا مشخص کند

 قرار دارد. زبانی تالمی در کدام رده هبندی دوگانبقهیابند و این زبان در ط می

 

 پژوهش هپيشين.  2

زبانان  ( با هدف تبیین مفهوم حرکت و رویدادهای حرکتی در ذهن فارسی1390ازکیا )

که زبان  دارد بیان می ویاست.  تحقیقی انجام داده ،رمزگذاری روساختی آن هو نحو

در «  حرکت»و « شیوه» 1شدگی، دارای واژگانی(2007) بینی تالمیفارسی مطابق پیش

و « شیوه»شدگی اروپایی از الگوی واژگانی های هندومانند دیگر زبان ها بوده و بهفعل

مرور سوابق  کند.ها استفاده میحرکتی در فعلدر واژگانی نمودن مفاهیم « حرکت»

 زبان ترکی آذری پژوهشی صورت نگرفته است. هدهد که در زمیننشان می

( است که به 2011های مرتبط به حرکت، مقاله بابایی )یکی دیگر از پژوهش

دارد که در زبان  شدن این نوع افعال در زبان فارسی پرداخته است. وی بیان می واژگانی

قالب در بیان مسیر وجود دارد و نتیجه  قالب و غیرهسته فارسی هردو ساختار هسته

 ها در زبان فارسی صادق نیست. زبان هبندی دوگان گیرد که نظریه تالمی در طبقه می

                                                             
1 Lexicalization  
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قمر در ساخت  هشناختی مقول بررسی رده»( در مقاله 1392حامدی شیروان و شریفی )

ها توسط بندی دوگانه زباندر راستای طبقه« رویدادی افعال حرکتی در زبان فارسی

، با بیان دالیل و بنیاد هستند یا قمر بنیاد ها یا فعلکه زبان ، مبنی بر اینب(2000) تالمی

دهند که در زبان ها نشان می کنند. آنشواهد، این نظریه را در مورد زبان فارسی رد می

وان گفت که زبان فارسی مطلقاً در یکی تفارسی هر دوی این نمودها وجود دارد و نمی

 از این دو دسته جای دارد. 

به « بازنمود مسیر در افعال حرکتی فارسی»ای تحت عنوان ( در مقاله1392خویی ) مسگر

نمای  فعل مسیر 148 اوپردازد. چگونگی بازنمایی مسیر در افعال حرکتی فارسی می

ی زبان هارسد که فعلها به این نتیجه می فارسی را انتخاب و بعد از بررسی و تحلیل آن

 های مسیرنماها فعل ه حاصل آنککنند نوع مسیر را در خود بازنمایی می 14 فارسی

فارسی از  در زبان« دور از زمینه»ها مانند رکند که برخی از این مسیو ادعا میباشد می

 .ندبسامد باالیی برخوردار

های بازنمود اطالعات شیوه در فعل»دیگر تحت عنوان  ه( در مقال1394) مسگر خویی

ی مفاهیم معنایی یچگونگی بازنما نیز به مبحث رویداد حرکت و« حرکتی فارسی

انواع ( 2008) 2( و فِرِز2000) 1نظر اسلوبین با استناد به  وید. پردازمی )شیوه(

به نظر  .کندمی بررسی )خودمتکی و انتقالی( اطالعات شیوه را در دو نوع فعل حرکتی

هایی که حاوی حرکت انتقالی هستند، صادق برخی اطالعات شیوه فقط در مورد فعلو ا

های فعل ها یابند که حاصل آنهای خودمتکی بازنمود میاست و برخی دیگر در فعل

طور  به که زبان فارسی تقریبا رسد میبه این نتیجه وی در نهایت  .باشدمینما شیوه

   کند.و مسیرنما برای بیان رویداد حرکت استفاده می نماهای شیوهمشابه از فعل

 

 

 

                                                             
1 Slobin 
2 Ferez 
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 بنياد نظری .3

مند زبانی بین معنا و بیان روساختی را مورد روابط نظامالف و ب(  2000)تالمی 

ای یک به رابطه ست رابطه میان معنا و صورت لزومابررسی قرار داده است. وی معتقد ا

یک صورت واژگانی  ای از عوامل معنایی توسطمجموعهیک نیست، یعنی ممکن است 

در همین  عکس؛ ترکیبی از عوامل صوری بیانگر یک معنا باشد، تالمیبیان شود یا بر

افعال  1شدگی و تجزیه و تحلیل ساخت رویدادیبحثی پیرامون الگوهای واژگانی زمینه

صورت روساختی  معنا ومندی بین ارتباط نظام کندبیان میو  کندمی حرکتی را مطرح

در ساخت افعال مطرح  2مقوله دستوری را تحت عنوان قمر همچنین و وجود دارد

 براساس چگونگی بازنمایی عناصر معنایی )مسیر و شیوه( در رویداد وی .کند می

که این عناصر را در را هایی زبان ایشانکند. ای را ارائه میبندی دوگانهحرکتی، طبقه 

عنصر هایی که این عناصر را در بنیاد و زبان های فعلکنند، زبانبیان میها خود فعل

کند که کند و ادعا میبنیاد معرفی می های قمر، زبانکنندفعل( بیان می هفعلی )وابستغیر

  .قمربنیادها یا فعل بنیاد هستند یا زبان

 

 تالمی 3شدگینظریه الگوهای واژگانی .1–3

باشد. از نظر شدگی وی میواژگانی الگوهای هنظری، های تالمیترین نظریه از مهمیکی 

یک تکواژ خاص  هیک جزء معنایی بکه افتد شدگی زمانی اتفاق میاو واژگانی

 هبرای تبیین نظری او(. 24الف و ب: 2000،تالمی) وابستگی منظم پیدا کند

معنایی و یک مند میان عنصر شدگی معتقد است که در زبان، ارتباطی نظام واژگانی

توان به عناصر معنایی و دیگر، عناصر زبانی را میتکواژ وجود دارد. به عبارت

، «مسیر»، «حرکت»توان به های روساختی تفکیک کرد. عناصر معنایی را می صورت

                                                             
1 Event structure 
2 Satellite 
3 Lexicalization pattern 
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، «حرف اضافه»، «فعل»و عناصر روساختی را به « ببس»، «شیوه»، «زمینه»، «پیکر»

 (.23ب :  2000)تالمی ،  تقسیم کردها  ند اینو مان« قید»و « بندهای پیرو»

 

 رویداد حرکت و اجزای آن   .2–3

تالمی موقعیتی را که حاوی حرکت یا ایستایی )پیکر( است به عنوان رویداد حرکت 

حرکت متشکل از شیء در حال حرکت یا ایستا  رویداد ایشان،. به نظر کندمعرفی می

مرجع یا زمینه( است. این رویداد چهار جزء اصلی )پیکر( با توجه به شیء دیگر )شیء 

حرکت نیز در رویداد حرکت وجود دارد.   دارد. عالوه بر پیکر و زمینه، مسیر و جزء

حرکت به  کند. جزءد یا اشغال مییپیمامسیر، جهتی است که پیکر با توجه به زمینه می

بر این اجزای داخلی، کند. عالوه رخداد حرکت یا قرارگرفتن در یک مکان اشاره می

یا سبب را نیز دربردارد  رویداد حرکت، رویدادهای خارجی )اجزای فرعی( مانند شیوه

  در مثال زیر اجزای رویداد حرکت طبق تعریف تالمی تبیین (.25ب :، 2000تالمی)

 :گرددمی

1. Mary  ran   out   of   the   house. 
. فعل کند حرکت را بازنمایی میمسیر  out ofزمینه و  Houseپیکر،  Maryدر این مثال 

(ran) کند. زمان واقعیت و شیوه حرکت را بیان میبه طور هم دویدن 

 

 مسير .3-2-1

در حقیقت دارای نقطه  ،دارند معنایی حرکت را های حرکتی در خود باراغلب فعل

)آغاز، طول پایان هستند. هر حرکتی عالوه بر این سه موضوع  هنقط ، طول مسیر وآغاز

فرعی آن در  هلفوپایان( جهت )مسیر( حرکت نیز دارد. مسیر و سه م همسیر و نقط

، مانند زبان قمربنیادهای شوند، مثال در زبانهای مختلف به طرق متفاوت ظاهر می زبان

شوند. برای نمونه در جمله زیر انگلیسی، این مولفه توسط قمرهای همراه فعل بیان می

  :دنشومسیر بازنمایی میسه مولفه فرعی 
2. Oscar  went  out of   the house  across   the field  to   the station.  
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« دویدن»  run و« آمدن»  come ،«رفتن»  go رسد اکثر افعال حرکتی همچونبه نظر می

کنند و مسیر همواره به صورت مستقیم در ذهن انسان ی نمیزسامفهوم را جهت خاصی

کنند و سازی میشود، درحالی که برخی از افعال جهت خاصی را مفهومسازی میمفهوم

« افتادن» fallپذیرد. برای مثال در فعل حرکتی سازی در خود فعل صورت میاین مفهوم

]جهت پایین به باال[ را نشان « افراشتن» raise]جهت باال به پایین[ و فعل حرکتی 

حروف »چون  توسط عناصر روساختی دیگری همدهد. در مواردی هم مفهوم جهت  می

  شوند، مانند:نمایی میباز «اضافه

3. He went down the stairs.                  ها پایین رفت    او از پله 

 از کند. مسیر حرکت را بازنمایی می« پایین»down ساختی  عنصر رو (3) هشماردر مثال 

 آید.نما به دست میمسیرهای حرکتی، فعل همراهی مسیر و جزء

 

 شيوه و سبب  .3-2-2

گذار  سازی رویداد حرکتی تاثیر نیز در مفهوم« سبب»و « شیوه» ()جانبیبیرونی  هدو مولف

« سبب»و « شیوه»های بیرونی معتقد است مولفه او(. 8 الف:  2000 ،تالمی)هستند 

یا به عبارتی « 1همراهرویداد »ها تحت عنوان  های فرعی حرکت هستند که از آن مولفه

دهد در به انجام رسیدن حرکت را نشان می چگونگی« شیوه» کند.یاد می« رویداد هم»

« سبب»و « شیوه»های شود. مولفهچه باعث و سبب حرکت می یعنی آن« سبب»حالی که 

حرکتی بازنمایی  توانند به صورت مجزا، ادغامی یا ترکیبی با جزءسازی میدر مفهوم

 .آیددست می نما بههای شیوهحرکتی فعل با جزء از همراهی شیوه شوند.

 

 قمر .3–3

ای غیر از متمم اسمی یا گروه حرف ای دستوری است که شامل هر سازهقمر مقوله

که با ریشه فعل رابطه خواهری داشته باشد. رابطه آن با فعل است همراه فعل  ،ایاضافه

تواند به صورت یک وند و قید یا یک واژه آزاد مثل رابطه وابسته با هسته است و می
                                                             
1 Co - Event 
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در الزم به یادآوری است که قمر وابسته و مقید به فعل و (. 139:  2007باشد )تالمی، 

بیان د بار معنایی فعل را در خود توانعنصر زبانی می. این گیردفعلی قرار می  زیرگروه

و  قمربنیاد) تحت عنوانها را در دو گروه مجزا . بر همین اساس تالمی زبانندک

 ،فِرِزنیز به نقل از )( 2004بر همین اساس اسلوبین ) و کند می بندیطبقه بنیاد( فعل

منظور کند. بندی میدستهبنیاد  فعلو  قمربنیاد یها را در دو گروه مجزا( زبان38: 2008

بر ها  آندر  )مسیر و شیوه( هایی هستند که مفاهیم محوریزبان قمربنیادهای از زبان

ها عناصر قمری شود. در این دسته از زبان( بیان می)قمر ی فعلاروی عنصر حاشیه

شوند و به عنوان هایی هستند که به لحاظ مفهومی در ریشه فعل ادغام نمیفعل، صورت

فعل  از گردند که این قمرها اکثرا در پس یا پیشقمری بر فعل و در کنار آن ظاهر می

یگر جهت نبوده و د ی عناصر قمری یک فعل حرکتی لزوماه اعتقاد تالمگیرند. بقرار می

 نیز این امکان را دارند که قمری بر فعل محسوب گردند)شیوه و علت(  عناصر مفهومی

هایی از این نمونهی وکریایا -فینوو  اسالوی  ،ژرمنی(. 102و  25 ب : 2000 ،)تالمی

هستند،  بنیاد های فعلها، زباندیگری از زبان هاما دست .شوندمحسوب می هازبان

 ،یاییرومشود. بر روی خود فعل بیان می )مسیر، شیوه( هایی که مفاهیم محوری زبان

 .شوندمحسوب می هاهایی از این زبانهای اشاره نمونه زبانی و ترک ،سامی

دانستن و  باشداضافه برای گویشوران آن دشوار میقمر از حرف ها تمیزتر زبان در بیش

. قمر رسدبرای سهولت در تشخیص قمر الزم به نظر میبا حروف اضافه فاوت آن ت

اضافه همراه پیوندد ولی حرفبه آن مییا پسوند به صورت پیشوند  همراه فعل معموال

آورد. قمر به تنهایی دارای معنی مستقلی هست، آید و گروه اسمی به وجود میاسم می

دهد در حالی که حرف اضافه این را تغییر میآن شود معنی می وقتی با فعل همراه

کار ه اضافه به عنوان قمر بگاهی اوقات در زبان انگلیسی برخی از حروف چنین نیست.

 ،دنرواضافه هرگز در نقش قمر به کار نمی حالی که برخی دیگر از حروف روند درمی

این توانند در کنار هم به کار روند. برخی از اضافه و قمر میدر این صورت حرف
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اضافه به کار ها وجود دارند که همیشه قمر هستند و هرگز به عنوان حرفصورت

 های زیر: . مانند نمونه(139ب : 2000 ،)تالمی روند نمی
together – forth – back – away – apart 

 روند، مانند : به کار نمیاضافه هستند و هرگز به عنوان قمر هایی که حرفصورت

toward -  from – at- of 
 (to). مانند دارند هم نقش قمرو اضافه هایی وجود دارد که هم نقش حرفالبته صورت

نقش قمر ( 5) که در جمله شمارهحالیحرف اضافه، درنقش  (4) در جمله شمارهکه 

 روند حتماکار می هایی که در دو نقش متفاوت )حرف اضافه و قمر( بهدارد. صورت

 دارند.برتی را درودر دو جمله معانی متفا

4.  I went to the store .                5. I come to home .  

 

 های پژوهشتجزیه و تحليل داده. 4

 رویداد حرکت و اجزای آن در زبان ترکی آذری .1–4

حاوی حرکت یا حرکت همان موقعیتی است   رویداد (ب 2000مطابق تعریف تالمی )

کند. رویداد پیماید یا اشغال میدیگر )زمینه( می یء)پیکر( نسبت به ش یءایستایی که ش

باشد که به نظر حرکت متشکل از چهار جزء اصلی و دو جزء فرعی )جانبی( می

ی در هایثالآذری نیز این امر صادق باشد. این اجزا را همراه با م  ترکی  زبانرسد در  می

  .کنیمتوضیح و تشریح میمطابق نظر تالمی آذری   ترکی  زبان

پیکر و زمینه از جمله دو جزء اصلی در رویداد حرکت هستند که  الف( پيکر و زمينه:

شوند که پیکر به لحاظ مفهومی قابل حرکت یا در حال توسط گروه اسمی بازنمود می

الف: 2000)تالمی،  و موقعیتی ثابت دارد وارباشد ولی زمینه ماهیت مرجعحرکت می

 :نشان داده شده استدر زبان ترکی آذری های یاد شده (. در مثال پایین موقعیت312
6. dada - m            dunan             bαγ -  α          ʔet  - di. 

1ن گ          
  پدر )پیکر( من        دیروز         باغ )زمینه(   به                    برو  . 

                                                             
 گذشته هنشان  1
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 پدر من دیروز به باغ رفت. -

)باغ( مقصد به عنوان   bαγ در حال حرکت و  یء)پدر( به عنوان ش  dadaدر مثال فوق 

  ثابت در رویداد حرکت بازنمود یافته است. ءیشزمینه یا 

اتفاق  ءیشدر رویداد حرکت تغییر مکان یا جابجایی  حرکتی: مسير و جزء هب( مؤلف

طول  ،بین آن دو پایانی دارد و هآغاز و یک نقط هافتد، پس هر جابجایی یک نقطمی

( طی پیکر( تا مقصد )زمینه) ءیشن مسیر همان مسافتی است که باشد. بنابرایمی  مسیر

حرکتی در  جزء کنتر جهت حرکت مد نظر است نه طول مسیر، لی کند و بیشمی

به  ؛در اصل شرط الزم برای آن استباشد، های حرکتی همان جوهر حرکت می فعل

 کنید. زیر توجهمثال 
7. Tαhrα          Tehrαn - nαn                   ʔal -       di.       

 طاهره از تهران آمد.            طاهره         از )مسیر(  تهران      حرکتی( ن گ. بیا )جزء

مسیر  هدهندنشانحرکتی و  )آمدن( به عنوان جزء  ʔal-makحرکتی فعل (7)در مثال 

 ترکی  اضافه در زبان)از( به عنوان حرف  nαn و شده استواژگانیحرکت که در آن  

  .باشدمی یزمسیر ن هدهندآذری نشان 

ثیر اسازی آن تحرکت هستند که در مفهوم فرعی رویداد هلفودو م ج( شيوه و سبب:

کند. شیوه،  یاد می (رویداد همیا )ها به عنوان رویداد همراه  زیادی دارند و تالمی از آن

رساند ولی سبب، همان علت چگونگی و روش به وقوع پیوستن یا انجام حرکت را می

در زبان ترکی آذری نیز این امر صادق  شود است.و هر آن چیزی که باعث حرکت می

 زیر: هاست، مانند نمون
8. futbαl -   dαn  sorα       hysejn        ʔαxsα-    dɯ. 

        فوتبال        از         بعد         حسین )پیکر(     لنگید     ن گ.

 بعد از فوتبال، حسین لنگید. -

زمان، هم شیوه و هم به طور هم)لنگیدن(  ʔαxsα-mαxفعل حرکتی  (8) هشماردر مثال 

یعنی این واژه چگونگی و علت چنین حرکتی را بعد بازی کند، می سبب را بازنمایی
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شده معنایی در فعل حرکتی واژگانی هلفودر اصل این دو مکند،  فوتبال در خود حمل می

 است.

 ترکی  زبانحرکت )اصلی و فرعی( طبق تعریف تالمی در  اجزای رویداد بنابراین تمامی

های طور که در مثال شوند. همانمیآذری نیز توسط یک یا چند عنصر زبانی بازنمایی  

در گروه « زمینه»در فعل « حرکتی جزء»در فاعل، « پیکر» دیده شد (8 -6)

و  خود فعل هم در« شیوه»و  قمرحرف اضافه یا خود فعل، در « مسیر»ای،  اضافه حرف

جا صدق  همه شود. البته الزم به ذکر است که این موارد همیشه وبازنمایی می آن قمر

صر زبانی بازنمود نتوانند توسط یک عگاهی اوقات چند مفهوم معنایی می زیراکند، نمی

 شوند.یک مفهوم معنایی با چند عنصر زبانی نشان داده می ،عکسیا بر ؛()ادغام شوند

 گیرد.ار میچنین موردی در ادامه مقاله با نمونه مورد بحث قر

 

 بازنمود مفاهيم معنایی حرکت در افعال حرکتی زبان ترکی آذری  .2–4 

با جزء  هم های حرکتی،ترکی آذری اجزای معنایی رویداد حرکت در فعلزبان در 

. برخی از یابددر حاشیه آن بازنمود میو هم  شود( میشدگیواژگانیحرکتی ترکیب )

آذری تنها یک جزء معنایی )مسیر، شیوه یا سبب(  را در  ترکیزبان های حرکتی فعل

  αxsα-mαx( و )افتادن  duᶘ-mak های حرکتی کنند، مانند فعلخود بازنمایی می

کنند. در ( به ترتیب مسیر و شیوه را بازنمود می10و  9) ههای شمار( در مثال)لنگیدن

دهند، دو دیگر نشان میء معنایی های حرکتی که حرکت را تنها با یک جزبین فعل

شود )جزء حرکت + شیوه( و )جزء حرکت + شدگی پربسامد دیده میالگوی واژگانی

های یاد  که فعل باشدمینما و مسیرنما های شیوهها به ترتیب فعل که حاصل آن( مسیر

شود که . در بعضی از موارد دیده میشده، همراه بسامدشان در ذیل مشهود خواهد بود

 ʔajl-makکند، مانند: میرکتی چند عنصر معنایی را در خود بازنمود یک فعل ح

مسیر و سبب را بازنمود  زمان مفاهیم معنایی شیوه، ( هم11) هشمار هدر جمل ()خمیدن

، مسیر رو به پایین و )خمیده( حالت حرکت هدهند ، یعنی فعل مذکور نشانکرده است
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تر  از بسامد کم هانمونهاین  .کند میعلت چنین حرکتی را هم در خود بازنمایی 

 :برخوردار هستند
9. αlmα          αγαʤ-   dαn             duᶘ    .dy 

   سیب          درخت           از          افتد     ن گ.                             

 سیب از درخت افتاد. -
10. ʔit-   un        ɡɯʧ -   ɯ          αxs       ej. 

2ض م       لنگد می     .1ن ح                              
   سگ   م.ض          پا .  

 پای سگ می لنگد. -
11. ɡoʤα   kiᶘi               ʔajl-      ip          di. 

       پیر     مرد                   خم شو   3ض س م.    ن.گ                     

 خم شده است.پیرمرد  -

از شود و حرکتی با مسیر، افعال مسیرنما درست می  به این ترتیب از همراهی جزء

مورد بحث آید که در زیر به تفصیل نما به دست میهای شیوههمراهی آن با شیوه، فعل

 .و بررسی قرار خواهد گرفت

 

 ترکی آذرینما در زبان افعال مسير .2-1–4 

اد حرکت را همراه با مسیر حرکت )الگوی جزء هستند که رویدنما، افعالی افعال مسیر

باالیی برخوردار ترکی آذری از بسامد زبان در که  کنند( بازنمود میمسیر + حرکت

اشاره شد مسیر همان  تر پیشطور که . همان(های پژوهش حاضر)با توجه به داده هستند

های حرکتی ا در فعله که انواع مختلفی از آن جهت حرکت پیکر نسبت به زمینه است

های افعال حرکتی مسیرنمای زبان ترکی آذری به قرار یابند. نمونهمسیرنما بازنمود می

 زیر است:

                                                             
 حال هنشان  1
2
 یملک ریضم 

 سوم شخص مفرد ریضم  3
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ɡatir-mak آوردن(،) jetiᶘ-mak رسیدن(،)jetir-mak  رساندن() ʧak-mak  

دور )  ʔuzαx laᶘ-mαx(،آمدن) ɡal-mak(، )گذاشتن  ɡoj-mαx)کشیدن(،

   jollα-mαx(، )عقب زدن  dαlα vɯr-mαx(، )دور کردن   ʔuzαxlαt-maxشدن(،

(، رها کردن)   vella-mak(، )رفتن  ɡet-mak(، )بردن ʔαpαr-mαx(، )فرستادن

ʔαjrɯl-mαx  (جدا شدن ،)ʔajɯr-mαx جدا کردن( ،)ʔαrαlαn-mαx ( فاصله

-ɡαr / jαγɯᶘ jαγ (، )باریدن  jαγ-mαxعقب کشیدن(، )  dαlα ʧakil-mak (، گرفتن

mαx  ،)باریدن برف/ باران(ʔotur-mαx  فرود آمدن( ،)ʔoturt-mαx فرود آوردن( ،)

dyᶘ-mak   ،)افتادن / پرت شدن(ʔαᶘαɡɯ ɡal-mak پایین آمدن( ،)ʔαᶘαɡɯ ʧak-

mak پایین کشیدن( ،)ʔαᶘαɡɯ sαl-mαx  ،)پایین انداختن(ʔαᶘαɡɯ ver-mak 

 (.زدیک شدن)ن   joxun dyᶘ-mak ،(پایین دادن)

 هدر زبان ترکی آذری نشان mɑxو  makهای  ست که پسوندا آوری الزم به یاد

باشند با این توضیح که افعالی که آخرین حرف صدادارش کشیده باشد  مصدری می

 ɡet-makمانند،  ؛ترتیب دینگیرد؛ ب می makولی اگر صدای کوتاه باشد  mɑxپسوند 

 شود. )بردن(، که به این قاعده هماهنگی آوایی گفته می ʔɑpɑr-mɑx)رفتن( 

 ،این افعال تر بیشدر که د شوشده در باال مشاهده میافعال مسیرنمای یادبا بررسی 

ها  ( آنفعلی )قمربرخی دیگر در جزء غیرشده و در ها واژگانیمسیر در خود فعل

 موید این مطلب است: (1-4 )جدول  ،اندیافتهبازنمود 
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 .تفکيک افعال مسيرنما به لحاظ جایگاه مسير (1 -4جدول )

 بازنمود مسير در خود فعل بازنمود مسير در جزء غير فعلی)قمر(

 dαlα ɡal-mαx                )عقب ماندن(        

dαlα vɯr- mαx               )عقب زدن(      

ʧak-mak  dαlα                )عقب کشیدن(   

αl-mαx ɡαbαɡα              ( )جلو انداختن 

 αpαr-mαx juxαrɯ         )باال بردن( 

joxun duᶘ-mak              )نزدیک شدن( 

ʔαᶘαɡɯ ʧak-mak          )پایین کشیدن( 

ʔal-mak            )آمدن( 

jetiᶘ-mak          ( ن)رسید 

ʧɯx-mαx         ( )خارج شدن 

 juɡur-mαk       )یورش بردن( 

ʧak-mak           )کشیدن( 

ʔαt-mαx           )پرت کردن(  

ʔotur-mαx        (ن)شستن 

go-mαx            )دنبال کردن( 

ʔud-mak         )تعقیب کردن( 

 

 نما در زبان ترکی آذری افعال شيوه .2–2–4

به انجام  و حالتحرکت است که روش  ( رویداد)جانبی های فرعیلفهویکی از م« شیوه»

های حرکتی هستند که نما همان فعلهای شیوهدهد و فعلرسیدن حرکت را نشان می

دارند. عالوه بر بازنمود حرکت در خود، چگونگی و حالت حرکت را نیز بیان می

ستند. تالمی حرکت را به دو نوع ه« انتقالی»نما از نوع  حرکتی شیوه  تر افعال بیش

انتقالی، حرکتی است که طی آن پیکر از  کند؛ حرکتتقسیم می« 2خودشامل»و « 1انتقالی»

حرکتی است که در دهد اما حرکت خودشامل؛ مکان می ای دیگر تغییرای به نقطهنقطه

شروع بر هبه نقط یکند و بعد از طی مسیرآن پیکر از یک نقطه شروع به حرکت می

خود را تغییر دهد متحمل حرکت درجا گردد و یا  پیکر بدون این که مکان اصلی  می

 ها. مانند این مانند چرخش، لرزش، تکان و ،شودمی

( و نیز معرفی انواع حرکت از سوی او، الف و ب2000تالمی ) نهگا بندی دوطبق رده

شده است،  های گوناگون ارائههای مختلفی از انواع اطالعات شیوه در زبانبندیدسته

                                                             
1 translational 
2 Self-contained 
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از اطالعات شیوه را پیشنهاد ( که فهرست کاملی  2008 ( و فِرِز )2000 جمله اسلوبین ) از

 کند. بازنمایی میهای حرکتی  فعل در ها راآذری نیز بیشتر این شیوه ترکی انزب ،اندکرده

حرکت را نیز  هی، شیوعالوه بر ویژگی حرکتو انتقالی، خودشامل  نمای افعال شیوه

در  و فعل در اکثر موارد، از طریقآذری   ترکی  زبانکنند که در واژگان بازنمایی می

 مانند؛ .یابندبازنمود می ،قمر ها از طریق نآتعدادی از 

donbαl-mαx دوال شدن( ،) donbαt-mαx  دوال کردن( ،)bαᶘaj-mak   تعظیم  )سر

  ʔotur-mαx(،شدن )بلند dur-mαx (،)پا شدن  ʔajαγα dur-mαx(فرود آوردن

 (، )مچاله شدن bykyl-mak (، )چمباتمه زدنʧømbalatma vɯr-mαx   (،)نشستن

jɯγɯl-mαx جمع شدن(،) jɯγ-mαx جمع کردن(،)ʔuzαn-mαx   دراز(

تکیه )  dαjαn-mαx(، )لمیدن  lam ver-mak (،)دراز کردن  ʔuzαt-mαx(،کشیدن

)حلقه  burul-mαx (، دادن / کشیدن )کش ak-mak ʧ(،)کش آمدنʧakil-mak (، دادن

 gαnαtdαn-mαx ،()پیچاندن  dolα-mαx(، )پیچیدن دور چیری dolαᶘ-mαx (، شدن

  titirat-mak (،)لرزیدن  titra-mak(، )کف / دست زدن  ʔal vɯr- mαx(،زدن بال)بال

)لرز   ʔas-mak(،)تکان دادن  tarpat-mak (،)تکان خوردن  tarpan-mak (،)لرزاندن

 majαlαx vɯr-mαx(، )چرخ دادن  fɯrrαt-mαx(،)چرخ خوردن fɯrrαn-mαx( کردن

  døn dar-mak(،)واژگون کردن ʔαᶘɯr-mαx  ()واژگون شدن ʔαᶘ-mαx(، لق زدنعم)

 .()وارونه شدن  døn-mak (، )وارونه کردن

تر  د که بیششوآذری مشاهده می  ترکی  نمای زباناز افعال شیوه هاییبا بررسی نمونه

کنند و در شده بازنمود میبه صورت واژگانیکت را در خودشان حر هشیو ،این افعال

به  (2-4) در جدول گیرد؛صورت میقمر فعل  از طریقچندین مورد این بازنمایی 

 :ها اشاره شده است تفکیک به آن
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 نما به لحاظ جایگاه شيوه تفکيک افعال شيوه (2-4)جدول

های پژوهش، شاهد چگونگی بازنمایی مفاهیم معنایی در افعال  با بررسی و تحلیل داده

 کنیم. مشاهده می( 1حرکتی شده و بسامدشان را در شکل )

 

 

 

 
 یع بسامد مفاهيم معنایی در افعال حرکتی( توز1شکل )

 

 بررسی قمر در زبان ترکی آذری .3–4

ترکی   زباننظری ذکر شد، در  هایی که در بخش بنیادقمر بر اساس تعاریف و معیار

( الف و ب2000شخیص است. قمر طبق تعریف تالمی )بینی و تقابل پیشآذری نیز 

از متمم اسمی یا گروه حرف  ای غیرسازه ای است که شامل هردستوری بسته همقول

خواهری دارد. قمر مقید به فعل  هفعل رابط هشود و با ریشای، همراه فعل میاضافه

 که برخی از مواردی که در زبان رودیفعلی به کار م گروههمراه و در زیر ،است، یعنی

  :کنیمشود را در پایین ذکر میاعمال میری به عنوان قمر بر فعل ترکی آذ 

 بازنمود شیوه در خود فعل )قمر( بازنمود شیوه در جزء غیر فعلی

 fɯlɯggɯ vɯr-mαx      )لی لی رفتن(  

mαx              vαlɯvɯr- وتاب خوردن( )پیچ 

                    sox ul-mαx)به زور وارد شدن( 

        majαlαx vɯr-mαx ( )پشتک زدن  

αγnα-mαx            )به پهلو غلتیدن( 

αxsα-mαx           )لنگیدن( 

syruᶘ-mak          )سُر خوردن( 

αx-mαx                )لیز خوردن( 

jøɡur-mak          بردن()یورش 

ɡαʧ-mαx              )فرار کردن( 

                lα-mαx)پیچاندن( 
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های فعل که فعل ههای الحاقی )توصیفی و تصریفی( به ریش( برخی از پیوندالف

مفاهیم معنایی چون شیوه، مسیر، سبب یا نمود  هدهنددهند نشانپیوندی را تشکیل می

)وارد کردن(، که   sox-mαxفعلی  هبه ریش”dur“ و  ”ul“ مانند؛ الحاق پیوندهای هستند.

 )کسی  sox dur-mαx( و زور وارد شدن )به  sox ul-mαxهای پیوندی به ترتیب فعل

 ”dur“و   ”ul“. پیوندهای الحاقی آیدبدست می  (سبب وارد کردن چیزی به جایی شود

های قمر معیارو  فعلی و خواهر آن هستند  وهفعل یاد شده مقید به فعل، زیرگر هبه ریش

و  حرکت  هشیو ”ul“ شوند. قمر اولمیفعل محسوب  ها قمر پس آن ؛دارندبودن را 

فعلی هر  هکنند. البته در ریشزمان  بازنمایی میحرکت را همسبب  شیوه و ”dur“ دومی

شده نیز به صورت واژگانی( )به داخل زمینهدو فعل پیوندی، مفهوم معنایی مسیر 

 است.بازنمود شده

فعل  هساز به ریشبه عنوان پیوندهای استمراری  mαxdα, makda, irپیوندهای ب(

 هدهند که همنمود فعل را نشان میدیگری مانند مفهوم معنایی  شوند واضافه می

 :مانند؛ بودن را دارا هستندهای قمر ویژگی

ʔet makda di   ،)در حال رفتن است(gαᶘ mαxdα dɯ  )در حال فرار / دویدن است(

 .(کند حمل میبرد /  می) dαᶘej ir و

 یا مفاهیم معنایی مسیر ،ترکی آذریزبان های مرکب در فعل قمریبرخی از عناصر ( ج

(، )لی لی  fɯlɯggɯ (،)باال  juxαrɯ(، )پایین ʔαᶘαɡɯ مانند؛ ،کنندمی شیوه را بازنمود

jer  ،)زمین(vαlαj  کج( ،) gαnαt (بال / پر ،) joxun نزدیک( ،)ʔuzαx ( و )دورʔajαx 

 ها. مانند این ( و)پا / رکاب 

 روند: زیر به کار میهای نمونه به شکلهای مرکب این عناصر در فعل

ʔαᶘαɡɯ ɡal-mak  پایین آمدن( ،) juxαrɯ ɡet-mak باال رفتن() fɯlɯggɯ ɡet-mak 

)کژدار و مریض   vαli vɯr-mαx (،)زمین زدن  jera vɯr-mαx (، )لی لی رفتن  

(، )نزدیک آمدن  joxun ɡal-mak(، )بال / پر زدن ɡαnαt vɯr-mαx(، حرکت کردن

ʔajαx vɯr-mαx  ها. مانند این( و )رکاب زدن 
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نیز های مرکب آذری فعل ترکی زباندر دهد که شده نشان میآوریهای جمعبررسی داده

هستند و برای تعدادی از از زبان فارسی  خوذاماین افعال  بسیاری از  .روندبه کار می

شود  )زمین زدن( می jera vɯr-mɑx، مانند؛ معادل ساده وجود داردزبان این در ها آن

jɯx-mɑx  وʔɑʆɑɡɯ ɡal-mak شود )پایین آمدن( میʔan-mak توان ی. با وجود این نم

د، کنآذری که نقش قمر را بازی می ترکی زبانهای مرکب فعل فعلیاز جزء غیر

فعلی دهند، جزء غیرنشان می آوری شدههای جمعطور که دادهنهما کرد.پوشی چشم

زنمایی و در با کنندمی آذری نقش قمر را بازی ترکی های حرکتی زبانبرخی از فعل

 کنند.رویداد حرکت نقشی ایفا می

 

 گيری نتيجه. 5

آذری نیز مطابق تعریف تالمی   ترکی  حرکت در زبان شد رویداد طور که مالحظههمان

)پیکر، زمینه، مسیر و  شود که چهار جزء اصلیگانه تقسیم می به اجزای شش

باشند. در همین راستا حرکتی(، و دو جزء دیگر )شیوه وسبب(، فرعی )جانبی( می جزء

کردیم که مفاهیم معنایی مسیر و شیوه و بعضی مواقع، سبب هم توسط عناصر  مشاهده

-gαnαt vɯr )باال رفتن(،  juxαrɯ ʔet-makوابسته به فعل )قمر( بازنمود یافتند، مانند: 

mαx  شدند، های حرکتی بازنمود )واژگانی()پر / بال زدن( و هم توسط خود فعل 

های )لنگیدن(. در بین فعل  ʔαxsα-mαx)دویدن(،  ɡαʧ-mαx)آمدن(، ɡal-makمانند: 

دو دهند، آذری که حرکت را تنها با یک جزء معنایی دیگر نشان می ترکی حرکتی زبان

ند از عبارت (،تر پیش نموداردر شدگی با بسامد باال مشاهده شد )الگوی واژگانی

های مسیرنما ها فعل حرکتی + شیوه(، به ترتیب حاصل آن حرکتی + مسیر( و )جزء )جزء

)لنگیدن( گاهی اوقات  ʔαxsα-mαx)افتادن( و   duᶘ-makباشد، مانند: نما میو شیوه

  ʔajl-makکند، مانند:ایی را در خود بازنمود مییک فعل حرکتی چند عنصر معن

 )خمیدن(.
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، در شکل استمراری (قمر) عناصر روساختی هم توسطآذری  ترکی نمود فعل در زبان

( یعنی در حال ʔal-makdaمانند: )( irو  makda ،maʔdaبا پسوندهای استمرارساز )

های شود، مانند: فعلنشان داده میشده، ها به صورت واژگانی فعل درهم و آمدن 

( خوردن، که به je-mak) مانندتداومی های فعلو  ( ترکیدنpαtdα-mαx) یا لحظه

 شده است.ها واژگانیدر خود فعل (استمراریناقص )ترتیب نمود کامل و 

( در رویداد ی بر اساس انتخاب عناصر معنایی )مسیر و شیوهتالم هبندی دوگان رده

بنیاد  قمر و بنیادفعلها را به دو دسته ها در روساخت، زبان بازنمایی آن هحرکتی و نحو

لحاظ این که این عناصر معنایی )شیوه  آذری به  ترکی  بر این اساس زبان .کندتقسیم می

 ,makda) استمراری های نشانه  مانند:کنند، می اییها بازنمفعل( را در قمر و مسیر

mαɡdα, ir در دیگر عل، برخی پیوندهای الحاقی ف در( به صورت پسوند الحاقی

زء شدن و ج( به معنی به زور واردsox ul-mαx) در ”ul“ مانند:های پیوندی  فعل

در رد این عناصر معنایی تر موا بنیاد است و در بیش ، قمرفعلی  برخی از افعال مرکبغیر

این لحاظ شود که از شده بیان میتداومی و...( به صورت واژگانی ای ولحظهخود فعل )

 بنیاد است. فعل

توان بر روی پیوستاری در نظر گرفت آذری را می رکیت های زبانبندی دادهبنابراین رده

بنیاد های قمرزبان هرد ،بنیاد و در سوی دیگرهای فعل زبان هیک سوی محور رددر که 

 بنیاد های فعلبه زبان گیرد که ی قرار میآذری بر روی پیوستار ترکی قرار دارد و زبان

 . تمایل دارد

 آذری ترکی زبان                                                             

 بنیاد های فعل زبان                     بنیاد                                       های قمر زبان
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