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 چکیده  

 مقاله: ةتاریخچ
 99 ماهخرداد 25دریافت: 
 99 مـاهدی  16 پذیرش:

در حال حاضر  های آنيکي از گويش ت وهای پيوندی اسزبان ترکي از زبان

تبريز رايج است. موضوع اين مقاله بررسي کارکرد پسوند در اين گويش در 

در توضيح کارکردهای صرفي و  آن بر اين اساس است که روش کار و است

ها را مالک تعيين نوع داربودن واژهنحوی پسوندهای بسيط، استقالل و معني

مک ک در اين گويشپسوند که  دهدنشان مي. نتيجة اين بررسي داندميواژه 

پيدا  گسترش های آنکارکرد ،کند تا فعل به کلمات غيرفعل تبديل شودمي

که  شودد و کلمات غيرفعل مانند فعل صرف شوند. اين امر موجب مينکن

و کلمات در حدی تنوع و تعدد يابند که بتوانند معاني و مفاهيم و  هافعل

پسوند از  80ند. های بسيار ظريف و جزئي بيان کنامور و عواطف را با تفاوت

ت تواند تا هف. يک کلمه ميهستندپسوند رايج در اين گويش بسيط  196

 کلمات و تعدادی ديگر ساختواژیتعدادی از پسوندها ماهيت  پسوند بپذيرد.

کنند. بالفاصله پس از ستاک، پسوندهای را تعيين مي هاکارکرد نحوی آن

. پسوندها طبق قوانين گيرندصرفي و در پايان پسوندهای نحوی قرار مي

 .شوندها، به چند صورت تلفظ ميهماهنگي واکه

  

 های کلیدی:واژه

 پسوند

 ترکي

 آذری

 هماهنگي

 ایواکه
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 دمهقم. 1

های زبانهای غربي جنوبي يا گروه زبان 1های اوغوززبانبه شاخة غربي گروه آذری زبان ترکي

تبار شاخة های ترکيزبان(. 82: 1998 ،3؛ يوهانسون60: 1995 ،2تعلق دارد )منگس تبارترکي

آذری از  لذا زبان ترکي (.61: 1995منگس، ) دهندرا تشکيل مي 4غربي خانوادة زباني آلتايي

 است.های آلتايي ذيل شاخة غربي زبان تبارهای ترکيزباناز  های اوغوزگروه زبانغربي شاخة 

آذری در داخل و خارج از ايران رواج دارد. از ميان مناطق جغرافيايي خارج از ايران  زبان ترکي

توان به جمهوری آذربايجان، نواحي شرقي شود، ميآذری تکلم مي ها به زبان ترکيکه در آن

های در داخل ايران زبان مادری بوميان استان .5ترکيه، و جنوب گرجستان اشاره کرد

آذری است. اين زبان در ايران دارای گويش های شرقي و غربي، اردبيل و زنجان، ترکيربايجانآذ

ای تبريز )مرکز استان آذربايجان پژوهش حاضر بر گويش منطقهای متعددی است اما های منطقه

اين گويش کلمات  6اشتقاقيموضوع اين مقاله بررسي تغييرات ساختواژی  شرقي( متمرکز است.

   .هاستبه انواع دستوری واژه 8هاپسوند 7پيونداز 

شدة یبندبرای شناخت دقيق و طبقه بندی پسوندهای اشتقاقيهدف اين نوشته دسته

شناسان آن را برخي از زبان»اين زبان است که  هایواژهيا ساختار دروني  9«صرف»بخشي از 

                                                             
1 uzɣo  /oghuzشاخة غربي . 1کند: را به سه دسته تقسيم مي های اوغوزگروه زبان( 82: 1998يوهانسون ) ؛

های ترکمني و . شاخة شرقي شامل زبان2آذری؛ ( و ترکي Gagauz(، گاگائوز )Turkishترکي )های شامل زبان

(، آينالو در ايران و افشاری در Sonqoriقشقايي، سنقری ) هایشاخة جنوبي شامل زبان. 3ترکي خراساني؛ 

 . افغانستان
2 K. H. Menges,  
3 Johanson, L. 

4 Altayic/Altaic  ( خانوادة زباني آلتايي از زبان60: 1995از نظر منگس ) تبار و مغولي ترکيمانچوـ تونقوز، های

 کند.ای را هم يک زبان آلتايي قلمداد مي( زبان کرهIgarashi, 2003) ايگاراشيشود. تشکيل مي
ای های منطقهآذری در ايران متمرکز است، از ورود به جزئيات گويشکه پژوهش حاضر بر زبان ترکي جا نآ از  5

(regional dialectsخارج از ايران خودداری مي ) .شود 
6 derivational 

 ( هستند. agglutinativeتبار همگي  پيوندی )های ترکيزبان 7
8 suffixes 

9 morphology 

https://www.google.com/search?hl=en-IR&gbv=2&tbm=bks&q=inauthor:%22Karl+Heinrich+Menges%22&sa=X&ei=kx8xVIO1OKT4ygO_rILQDg&ved=0CCEQ9AgwAw
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(. بدون شناخت 286: 1396)ملکي و همکاران، « دانندشناختي ميمرکز ثقل مطالعات زبان

 1واژگانيدستوری و  یساختواژماهيت زيرا بخش اعظم  پسوندها، شناخت اين زبان نامقدور است

  (.10:1994، 2بالقوه باشند )آرونوف های آنحتي اگر برخي از واژه اين زبان وابسته به پسوند است

کنند و گسترش اين زبان قاموسي از دو هجا تجاوز نمي 3تکواژهای ترکي آذریدر زبان

« تقاقيتکواژ اش»پسوند به عنوان يک يکي از مسائل اين بحث اين است که . توسط پسوند است

را  کدام تغييرات ساختواژی و نحوی ،( چه خصوصياتي دارد196: 1379يني، الد)رک. مشکوه

ی ازيرا اگر سازه)در اين زبان دارد  هاتعداد آنر کثرت بثيری أشود و کارکرد آن چه تسبب مي

که پسوندهای اين زبان ديگر اين (.شودتعداد آن در زبان محدود مي ،کارکرد موثر نداشته باشد

 کنند. را به کدام مقولة دستوری تبديل مي 4پايهاغلب 

  

 پژوهشپیشینة . 2

 سازد و ممکن استتکواژ مشتق مي ،پيونددپاية واژگاني مي پسوند تکواژی است که به آخر يک

 ه(. وابستگي پسوند به پاي196: 1379الديني، مقولة دستوری واژه را تغيير دهد )رک. مشکوه

اتفاق  ،بودن آنمعنيشناسان زبان فارسي است اما در مورد بيمورد اتفاق دستورنويسان و زبان

سازی پسوندها را جدی فارسي معني ( در بررسي پسوندهای زبان1371نظر وجود ندارد. کشاني )

اند )در اين مورد رک. وفايي، ييد نکردهأرا ت معني بودن آن. برخي از دستور نويسان بيگرفته است

-184، ص1: ج1375؛ احمدی و انوری، 90-70: 1367و  286: 1392؛ ابوالقاسمي، 123: 1391

؛ 204: 1368، سلطاني؛ 422: 1370؛ شريعت، 95: 1370؛ روايي، 164: 1370خانلری، ؛ ناتل191

(. سه دستورنويس، عنوان خاصي را به ؛ 252: 1380؛ پنج استاد، 127تا. صهمايونفرخ، بي

 (. معموال1386ًو وحيديان،  1393، فرشيدورد، 1397پور، اند )رک. خياماختصاص نداده« وندها»

                                                             
1 lexical 
2 M. Aronoff  
3 morphemes 

4 base 
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دار ميژی و نحوی سخن، معني، در بافت ساختوانباشنددار اگر اکثر پسوندها به تنهايي معني

 دهند. را به واژة مشتق مي کنند و آنکسب ميه از پايمعني را ؛ يعني شوند

، در اندحال صورت گرفتهبه با وجود تحقيقات ارزشمندی که تا  ترکي آذریدر زبان    

( کاری دقيق برای 1383ی )احمد ها تحقيق کاملي صورت نگرفته است.مورد کارکرد پسوند

ررسي را بآذری و فارسي انجام داده اما کارکرد دستوری اکثر پسوندها  تطبيق دستور زبان ترکي

است. فرزانه کلياتي ارزشمند اما مختصر در مورد اَشکال و توالي پسوندها نوشته است  نکرده

و « هاقانون هماهنگي واکه»( در کنار مباحث دستوری، به 1393(. رحماني )72-78: 1371)

ای ( اشاره1391)ادغام و ابدال و افزايش و کاهش و قلب( اشاره کرده است. بياني )« ند واجيفراي»

توجه نشان داده است. با  هابسيار گذرا به پسوندها کرده و به برخي از کارکردهای تعدادی از آن

 که تمام کارکردهای پسوندها را در بر داشته باشد.   يافت نشد ها تحقيقيهمة اين

 

 چارچوب نظری. 3

انساني که نظام ساختارمند اصوات  تسيستم ارتباطا»از  از نظر کارکرد اجتماعي عبارت استزبان 

ترـ اصطالحات، کلمات، جمالت يا گفتارهاـ در ها( را در واحدهای بزرگهای مکتوب آن)يا نشانه

 صورت به را زبان عموماً شناسانزبان»(. در نگاه علمي 2002 ،2ميتو اس 1)ريچاردز« گيردبر مي

 صورت به که دانندمي( 12: 1356 شناس،حق) «ذهني و مجرد هاینظام از ایپيچيده مجموعة

آن کار  طبيعيشناخت  لذا ؛يابد( صورت عيني مي2: 1385 الديني،مشکوه) «هاقاعده از نظامي»

مشکلي نيست. اين نظام ذهني و نهاد اجتماعي در سازماندهي و انتقال پيام نقش اساسي دارد. 

وم ؛ دد: يکي اين که همگاني استناز خصوصيات زبان حداقل سه مورد با اين موضوع ارتباط دار

شناخت تواند به ای با هم دارند و شناخت يکي ميهای مشترک عمدهها ويژگياين که همة زبان

های درون زبان موجب توسعة ديگری کمک کند؛ سوم اين که حاکميت قانون بر روابط دستگاه

  شود.کارکرد زبان مي

                                                             
1 J.C.  Richards,  
2 R. Schmidt  
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ند توانتعداد تکواژهای قاموسي يک زبان هر قدر زياد باشند بدون تکواژهای دستوری نمي

ضارع متصل ماضي و متمام نيازهای بشر را برطرف کنند، مثال اگر يک ستاک فعل با دوازده ضمير 

د. اگر کارکردهای ديگر تکواژهای نکه دوازده فعل جديد ساخته شو صرف نشود، الزم است

 صريفياشتقاقي و تتوانيم حدس بزنيم که تکواژهای دستوری را با همين قياس محاسبه کنيم، مي

 . کارکردندکنميو به سهولت آموزش زبان کمک  کاهندميچه مقدار از تعداد تکواژهای قاموسي 

های صرفي و نحوی زبان تابع قواعد ذهني و عيني است. غرض از قواعد عيني قوانين حاکم سازه

 زبان ترکي درپسوند جا قوانين حاکم بر . در اينهای يک زبان مشخص استبر اصول ساختواژ

 ست. ا مقاله بررسي شده اينآذری، در حد گنجايش 

ها را های تصريفي تمام صيغهاگرچه صورت هافعل 1هایستاک ترکي آذریدر زبان 

های دستوری لذا اکثر مقوله ؛کنندپذيرند، تمام نيازهای ارتباطي گويندگان خود را برطرف نميمي

. اکثر اين وندها به شکل پسوند ستا پسوندهاکارکرد حاصل پيوند  . اينپذيرندمي اشتقاقيتحول 

 ،. به عبارت ديگرکننديير ايجاد ميتغ هاافعال، اسامي و صفت واژةساختيابند و در يوند ميپپايه با 

تکواژ با پذيرش تحوالت صرفي در معاني متفاوت به کار  تا آن پيونددبه يک تکواژ ميپسوند  7تا 

يک پسوند مناسب الزم  هاپيوندند بلکه قبل از آنبرخي از پسوندها به تنهايي به تکواژ نمي .رود

پسوند کارکرد نحوی  17کلمات و ساختواژة پسوند  63زبان،  پسوند موجود در اين 80است. از 

 کنند، استقالل نحویکنند )تکواژهايي که نقش نحوی کلمات را تعيين ميرا تعيين مي هاآن

های پسوندپذير بدون تغيير پسوند . اکثر تکواژشوند(افزوده مي پايهدارند بلکه به شکل پسوند به ن

. ترتيب پسوندها )اگر الزم باشد که کنار هم بيايند(، بدين صورت است که بالفاصله پذيرندمي

 هایپسوندها و بعد از آن تصريفيپسوندهای  هابه دنبال آن اشتقاقي ووندهای پس، پايهپس از 

)پسوند  /ə/)بنويس، فعل امر(،  /yazəčəlardan/، /yaz/در واژة . به عنوان مثال، دنآينحوی مي

، پسوند صرفي(، «ها»به معني ، )/lar/ساز(، )پسوند اشتقاقي صفت /čə/ساز(، اشتقاقي اسم

/dan/ (3ازی 2ةاضافپس) يابد.کلمات افزايش مي؛ بدين ترتيب در اين زبان تعداد هجاهای است 

                                                             
1 stems 

2 postposition 

3 ablative 

https://en.wikipedia.org/wiki/Palatal_approximant
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Palatal_approximant
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
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 /daš/بينيم: اسم را در اين مثال مي ةشدن موضوع، يک نمونه از ساختواژتربرای روشن

)به کسي  /əddašlat/باران کرد(، )...سنگ /əddašla/باران کن(، )...سنگ/ adašl/)سنگ(، 

)به کسي دستور داد و او به فرد ثالث دستور  /əddašlatdər/باران کرد(، دستور داد و او...سنگ

 /dašlatdərajaɣimiš/ باران شد(،)سنگ /dašlandə/باران کرد(، داد و فرد ثالث... سنگ

پسوندهای  پيوندقابليت  باران کند(.کس...را سنگ )قرار بود که او به کسي دستور دهد و آن

کلمات بسيار طويل باشند، مثالً واژة  ، باعث شده است که در اين زبان برخي ازپايهمتنوع به 

/nadzəməraləkadralmad/ تکواژ  7و  آزادة ها هستند( از يک پاي)از اموال ما که در خانه

 .nadz/ə/mə/ral/ə/ka/dral/mad  :تشکيل شده است 1وابسته

در شش واکه با زبان فارسي مشترک  اين زبان د.نوجود دار 2واکه 9ترکي آذری زبان در 

نظر  که محل اتفاقوجود ندارد ای هاست. برای سه واکة خاص اين زبان، در خط رايج فارسي، نگار

. öو ə ، ü: شوندمي ها نشان دادهسه واکه با اين نگاره تمام افراد اهل فن باشد. در اين مقاله آن

 Encreدر واژه فرانسوی  Eو معادل تلفظ نزديک  Agoدر کلمة انگليسي  Aاولي به تلفظ 

 Unimeدر واژة فرانسوی  Uة واکانگليسي نزديک و معادل  teuCدر واژة  Uبه واکة است؛ دومي 

معادل  ونزديک  Birdدر کلمة انگليسي  Iبه تلفظ ومي س ؛است üç در واژة استانبولي üو واکة 

در واژة  öو همچنين معادل واکة  Eoroو  Oeufهای فرانسوی در واژه Eoو  Oeuتلفظ 

با کميت صوتي مساوی  تقريباًبلند اين زبان  یهاواکهکميت صوتي  .است ördek استانبولي

های فارسي در کميت« دَم»اين زبان با واژة  /dam/واژة  ، مثالًهای کوتاه زبان فارسي استواکه

 .   عروضي يکسان است

زبان انگليسي تفاوت دارند، در جدول  شدةشناختههای که با واج واکه و چند همخوان 9

  .اندآمده (1)
 

  (1)جدول 

 IPAهای با واج و چند همخوان هاتطبيق واکه

                                                             
1 bound morpheme 

2 vowel 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
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English 

approximation 
 IPA  English فارسي ترکي

approximation 
 IPA فارسي ترکي

oeSh Ş ش š  tuc a ـَا a 
ogSpanish ami Ğ غ ɣ  nam ə َـ æ 

angeCh Ç چ č  teg e ِـ e 
chScottish lo X خ x  ees i ـِي i 

ogA q ق q  beüo o ُـ o 

aseV V و v  rdib ö  ö 

etÜ Ü ی y  oot u ـُو u 

uresMea J ژ З  goa ı  ə 
     teuc ü  ü 

 

نظم و انضباط آوايي  کلمات در انتخاب اصوات آزادی ندارند... ]بلکه[ آذریترکي در زبان 

: 1371)فرزانه، « کندخورد... و هر تغيير و تبديل صوتي از نظم ]خاصي[ پيروی ميبه چشم مي

آخرين واکة پايه، چند صورت آوايي دارد  لذا در اين زبان، يک پسوند به لحاظ ويژگي( 21/ 1

ها برخي از عالوه بر واکه .(شودمي، متحول پايه بر اثر همنشيني با واکة پسوند)البته گاهي واکة 

يابند. در های همنشين خود، تغيير ساختي ميها و واکهها نيز برای هماهنگي با همخوانهمخوان

  شوند. ارائه ميبه تناسب موضوع اين مقاله تعدادی از قوانين الزم اين جا 

ای به عنوان پسوند به اسمي متصل شود که به واکه اگر واکه»: 1هاواکهرفع التقای  اصل (1

های مختلف های مختلف ]يک[ زبان به روشآيد. گويشها پيش ميواکهشود، التقای ختم مي

، يعني 4سازیيکي از اين راهکارها غلت(. 59: 2015 ،3ک)تراس« 2کنندمشکل را حل مي اين

در (. »99: 1393؛ بدخشان و زماني، 2015، )رک. تراسک استتبديل يک واکه به يک همخوان 

( لذا 85: 1398)صادقي، « افتدها... ناپيوستگي ناگهاني در سيگنال صوتي اتفاق نميتوليد غلت

، «a» ،«æ» ،«u»های فقط به واکه ترکي آذریزبان پايانه بي هایپايهشود. تلفظ واژه دشوار نمي

                                                             
1 Hiatus of Vowels 

  مثال آورده است باسکهای زبان از گويش( 59: 2015)تراسک  2
3 Trask, R. L.   
4 glide formation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-open_front_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Mid_front_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-mid_front_rounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Palatal_approximant
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_front_rounded_vowel
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«i» ،«ü » و«ə » 1آغازهاز پسوندهای بي و در پذيرش پسوند محدوديت دارند و دنشوميختم 

« y»واکة پاياني پايه به . پذيرندرا با قوانين خاصي مي «i» و «æ» ،«ü» ،«ə» ،«u»فقط 

 پذيرد: را مي« æ»سپس  سازی شده،غلت

/ata/ :پدر   //ata  +æ  =/atyæ/ :به پدر  

 /æ/nænمادر :   /æ/næn  +æ  =/nænyæ/به مادر : 

 /tarə/: خدا   /tarə/  +æ = /taryæ/ :به خدا 

/quzu/برّه :   /quzu/  +æ  =/quzyæ/به برّه : 

/günü/ :هوو  /günü/  +æ =/günyæ/ هوو: به 

« n»و « s»های افزاييبه غلت «ü» ،«ə» ،«u» ،«i»ها برای پيوند با پسوندهای همين پايه

 نياز دارند:

/ata/ :پدر       //ata  +s  +ə  =/atasə/ :پدرش       //ata  +n  +ə  =/atanə/ :؛پدر را... 

 

   (2) جدول

 هارفع التقای واکه اصل

 نمونه معنی نمونه
واکة 

 پسوند

غلت 

 افزایی

واکة 

 پایانی

 atasə  (ata + s +ə)  ə s a پدرش

 quzusu (quzu +s +u) u s u اشبرّه

 darisi (dari + s + i)  i s i  پوستش

 dædæsi (dædæ + s + i)  i s æ پدرش

 günüsü (günü  +s  +ü) ü s ü   هوويش

 qapəsə  (qapə + s + ə) ə s ə دَرَش
 o/ e/ ö   شودختم نمي eو  o، öدر ترکي کلمه به  

 

ايم زيرا ناميده qگروه  یهارا همخوان x ،q ،ɣ ،k ،gهای واج:  qگروههای همخوانقانون ( 2

)سفيد(  /aq/از  مثالً .شوند بدون اين که معني واژه تغيير کندها به هم تبديل مياين همخوان

                                                             
1 Onset 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-open_front_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-open_front_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-open_front_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-open_front_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-open_front_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-open_front_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-open_front_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-open_front_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-open_front_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-open_front_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-open_front_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-open_front_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
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/aqardi/ شود بلکه)سفيد شد( ساخته نمي /ardiɣa/  شود. اين ساخته ميدر همين معني

های پسوندها در تحول تاثير واکه (3). در جدول ر از واکة همنشين استثّأتحول ساختواجي مت

 .   شودديده مي qهای گروه همخوان

 

  (3) جدول

    qهای گروه قواعد تبديل همخوان

 معنی مثال
 مثال

واج سازگار 

 qگروه 

واکة ماقبل 

 qهمخوان گروه 

 yal+ax=yalax x a محل ليسيدن
 jər +əx=jərəx   x ə پاره

 bur+ux=burux x u پيچيده

 don+ux+ donux x o منجمد شو

 æm+æx=æmæx x æ  بمکيم
 bil+ik= bilik k i دانش

 büz+ük= büzük k ü گِردشده

    

ولي در  /x/اول  يک پسوند در پنج رديفدر  qهمخوان گروه که  شودمي)نوع واکه باعث 

 (.تلفظ شود /k/دو رديف آخر 

 

 (4)جدول 

  هانشيني واکهقوانين هم

ü ö ə O e æ u i a واکه همخوان 

  *      * * a 

     *  * * * i 

      *  * * u 

     *  *  * æ 

     *  *  * e 

      *  * * o 

  *      * * ə 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
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*     *    * ö 

*     *    * ü 

 

)پدر(  /ata/: در واژة شودتوضيح داده ميبه اين صورت رديف اول  ،تر موضوعبرای روشن

  . اند بعد از آن بيايندتوانسته /ə/و  /a/های واکهفقط است،  /a/)ارزن( چون واکة مقدم  /darə/و 

به واج ديگر متحول  هبرای تغيير ساختواژه، همخوان پاياني پاي: قانون تبدیل همخوان( 3

 )ولگرد(. /sülæk)ولگردی کن(، / /sülæn: /شودمي

 /gülüš/: شودتبديل مي« nj»پسوند برای پذيرفتن واکه به « š/: «š/ قانون تحول (4

 شدن.: مسخره /gülünjæ qalmax/)خنده(،

پاياني پايه حذف  به واکه ختم، و پسوند با واکه آغاز شود، واکة هاگر پاي: 1زداییهقانون واک( 5

 )زالل کن(. /duru/  +/alt/ = /duralt/ / )زردرنگ کن(،sarə/  +/alt// =saralt/: شودمي

 : اين قانون شامل چند قاعده است: 2همگونیقانون ( 6

همخوان آخر  ا، همخوان اول پسوند به آسان شودتلفظ پاي اين کهبرای  :همگونی کامل -

)بچين(؛  /čin+læ/  =/činnæ/شود: تبديل مي« r»و « n»به « l»، مثال شودمي يکيپايه 

/qar+la/  =/qarra/  برف ببار(؛(«m » به«n »شود: تبديل مي/dön+mæz/  =/dömmæz/ 

 )يواشکي(.  /yavaš+ja/ =/yavajja/شود: تبديل مي« j»به « š»ناپذير( و )پيچ

 اين قانون خود شامل موارد زير است:  :همگونی ناقص -

واج ترين نزديکماند ولي اولين همخوان پسوند را به ثابت مي پايهآخرين همخوان  -

 (. اسب شو روا)س  /atlan/،/atdan/: کندخود تبديل ميبه لحاظ محل توليد 

 /güj+lü/ :شوندمبدل ميدو و نخستين همخوان پسوند، هر  هآخرين همخوان پاي -

 =/güЗdü/  .)زورمند( 

                                                             
1 vowel elision  
2 assimilation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Palatal_approximant
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Palatal_approximant
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
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: شودمبدل مي پايهماند ولي همخوان آخر نخستين همخوان پسوند ثابت مي -    

üč+lü//=  /üšlü/ تايي(.)سه 

و دومين « l»پايه  اگر آخرين همخوان پايه:و  پسونددر « n»و « l»گرايي همگوني -     

، پاک /sil/شود: بدل مي« n»پسوند به « l»باشد، « n»شود، واج پسوندی که با واکه آغاز مي

 ./silil/)پاک کرده شو( به جای  /il/  =/silin/کن( + 

 

 هاتحلیل داده. 4

گونه آن هاديدگاهدر اين مقاله برخي از ند. هست زبان از چند ديدگاه نيازمند بررسي پسوندهای اين

 شوند. ميبندی دسته آيد،که در ادامه مي

 

 ساخت پسوندها. 4-1

از ( 5در جدول ). هستند زبان از نظر چند ساختي بودن قابل بررسي ايناکثر پسوندهای 

 . شوندميبندی نظر ساختواژه دسته

 

  (5)جدول 

 بندی پسوندها از نظر ساختواژه دسته

 تعداد پسوندها از نظر ساختواژه هاتعداد پسوندها از نظر تعداد واج

یک 

 یاواکه

 دو واجی

 اکه+همخوانو

 دو واجی

 همخوان+واکه

تک 

 1ساختی

 چندساختی

 )عامل اختالف ساختواژه(

2 

 مثل

 a/ æ 

9 

 

 ær /ar مثل 

16 

 

 ti /tü مثل

19 

 sükمثل 

واکة 

 اول

واکة 

غير 

 اول

واکة 

اول و 

 آخر

همخوان 

 اول

همخوان 

 آخر

                                                             
ها، روند. در مقابل اينو هميشه به اين شکل به کار مي  xərو sükمانند  رندفقط يک شکل دا پسوندهايي که1 

 ən /ünهای های پاية خود به شکلکه متناسب با واکه un روند مانندپسوندهايي هستند که به چند شکل به کار مي

 /in شود.نيز نوشته مي 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_fricative
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 20 24 12  5  7 

 

پسوند سه  14کارکرد،  2پسوند  21پسوند فقط يک کارکرد،  42پسوند زبان ترکي،  80از 

پسوند چهار کارکرد و يک پسوند پنج کارکرد دستوری دارد. اکثر پسوندها کارکرد  دوکارکرد، 

عد و ب اشتقاقيساختواژی و صرفي و تعدادی هم کارکرد نحوی دارند. ابتدا کارکرد ساختواژی و 

 .وندشميها بررسي از آن کارکرد نحوی آن

  اشتقاقی بررسی پسوندها از نظر کارکرد. 4-2

دهد تا زبان عناصر الزم را برای بيان مقاصد اهل زبان پسوند در زبان ترکي مقولة واژه را تغيير مي

 کند تا زبان قادر به ابالغ پيام باشد.ها را به فعل تبديل ميداشته باشد، مثال  برخي از اسم

  در مقولة اسم  اشتقاق .4-2-1

  کنند با تغيير در معني يا حتي بدون تغيير.برخي از پسوندها اسمي را به اسمي ديگر تبديل مي

 اسم بدون تغيير مقوله  پايةدر  اشتقاق. 4-2-1-1

 کنند. اسم را به اسم ديگر تبديل مي (6( تا )1)پسوندهای 

1 .æri :ايجاد تغييری ناچيز در مفهوم اسم :/ič/،درون :/ičæri/1(1) : درون. 

2 .ajx :تبديل اسم معني به اسم آلت :/oyun/ ،بازی :/oyunjax/شکل ديگر:  (: بازيچه(

jæk )2 (3). 

3 .jəɣazکند: : اسم را تصغير مي/qəz/ ،دختر :/qəzjəɣaz / (.1): دختر کوچولو 

4 .jəq:  دهد: تصغير اسم، مفهوم شباهت هم به آن ميعالوه بر/qabar/،تاول : 

/qabarjəq/ :های ديگر:( )شکلمانند، حبابتاول juq jik / )(2.)  

5 .gil :القای مفهوم جمع به اسم :/æligil/( 1: علي و اطرافيانش.) 

                                                             
 پسوند در کل زبان فقط يک کارکرد دارد. دهد، يعني ايننشان ميعدد داخل پرانتز تعداد کارکرد پسوند را 1 
های متفاوت دارند، در داخل پرانتز ها،  شکلغالب پسوندهای زبان ترکي متناسب با قوانين همگوني واکه چون2 

 .اندنوشته شدههای متفاوت شکل

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
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6 .ləq:ايجاد اسم آلت : /baš/  ،سر/bašləq/ :های ( )شکلبندندرا به سر مي چيزی که آن

 lük / lux  /lik )(4.) ديگر:

 اسم به صفت بیانییة تبدیل پا .4-2-1-2

 کنند. اسم را به صفت بياني تبديل مي (15( تا )7)پسوندهای 

7. əx:  /qan/ ،خون :/qanəx/های ديگر: شکل ؛: تشنة خون/ux qæk / a  ük / ik/ (3 .) 

8. æl/  :göz// ،چشم :gözæl/ (. 2): زيبا 

9. jül :/ölüm/،مرگ ::/ölümjül/ شکل ديگر:؛ در حال مرگ jəl (2.) 

10 .qča :/qol/ ،ساعد و بازو :/qolčaq/شکل ديگر:؛ : محافظ ساعد kæč (2.) 

11 .čü:  /süt/ ،شير :/sütčü/های ديگر:شکل؛ : کسي که با شير سروکار دارد čə / ču /či  هم

 (.3) آيدمي

12 .daš :/yol/ ،راه :/yoldaš/(1) : همراه.  

13 .sük :sümük//:  ،استخوان/sümsük/ :برای . گردد، ولگردحيواني که دنبال استخوان مي

 (. 1پيوستن پسوند، الزم است که هجای آخر اسم حذف شود )

14 .qarə  :/üj/،انتها : /üjqarə/ حاشيه مانده، رک. : درarə (1). 

15 .læk  :/iš/ ،کار :/išlæk/( 1: پُرکار .) 

 

 صفت نسبی و لیاقتاسم به مقولة  ةتبدیل پای .4-2-1-3

 کنند. اسم را به صفت نسبي و لياقت تبديل مي (20( تا )16)پسوندهای 

16. un: /od/ /آتش :/odun/های ديگر: شکل؛ : منسوب به آتش، هيزمən /ün  /in (5). 

17 .jəx :/davar/،گوسفند : /davarjəx/ : منسوب به/davar/ ای که از چرم گوسفند کيسه

 .juq  /jik (2) های ديگر:شکل؛ تهيه شود

18 .qsa :/baqər/ ،سينه، شکم :/baqərsaq/ منسوب به :/baqər/، (.1) احشای بطني 

19. laq:  /yay/ ،تابستان :/yaylaq/های ديگر: شکل؛ : منسوب به يای، محل سکونت تابستاني

ləq/ lük /lux /lik (4.)   

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
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20 .lu :/duz/ ،نمک :/duzlu/شکل ديگر: ؛ : نمکينli (1). 

   

 تبدیل پایة اسم به مقولة فعل .4-2-1-4

 کنند. اسم را به فعل تبديل مي (33( تا )21)پسوندهای 

21 .a :/yaš/ ،ّسِن :/yaša/  (2)زندگي کن. 

22. ar :/ot/ ،علف :/otar/: های ديگر:شکل ؛بچَران/ ær  æl/ al (2). 

23 .ala :/yaxa/ ،يقه :/yaxala/: ديگر:شکل ؛ را بگير يقه ælæ (3.) 

24 .an :/dad/ ،مزه :/dadan/شکل ديگر:؛ به مزة چيزی : عادت کن æn (2.) 

25. aš: /yan/ : ،کنار/yanaš/(2)نشين باش : هم. 

26 .ərqa :/yad/ ،بيگانه :/yadərqa/(.1) : تبحر در يک فن را از ياد ببر 

27 .dan :/al/ ،نيرنگ :/aldan/؛ : فريب بخور«d » به«l »شود: تبديل مي/allan/ (2). 

28. sa :/quraq/،خشکي : /quraqsa/: های ديگر:شکل؛ خشکيده شو su /sü (1.) 

29 .qala :/čul/ ،ّجُل :/čulqala/ :(1) بپوشان. 

30 .la : /su/آب : ،/sula/ :ديگر:  شکل؛ آب بپاشlæ (4). 

31 .lat :/duman/مِه :، /dumanlat/شکل ديگر: ؛ آلود کن: مِه læt (2). 

32 .laš  :/yol/ ،راه :/yollaš/ديگر: شکل؛ : سازش کن læš (2). 

33 .lan  :/at/ ،اسب :/atlan/شکل ديگر:؛ : سوار اسب شو læn (2).   

 

 فعل امرمقولة به  1آواتبدیل پایة نام. 4-2-1-5

 کنند. آوا را به فعل امر تبديل مينام (38( تا )34)پسوندهای 

34 .uš  :/toqquš/ :ديگر:  شکل؛ تا صدای تُقّ شنيده شود بکوببر سر کسي  سرəš (2). 

35 .əlda :xər/: آوا،نام /xərəlda/شکل ديگر:؛ ، خِرخِر کن ulda (1). 

 36 .xər :/hay/آوا، : نام/hayxər/ :(.1) بر سرش داد بکش 

                                                             
1 onomatopoeia  

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Palatal_approximant
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Palatal_approximant
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_back_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
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37 .sən  :/vay/آوا، : نام/vaysən/(.1کن )وای : وای  

38 .sæ  :/güp/: آوا، نام/güpsæ/:  چنان بزن که صدایgüp  (2)شنيده شود.  

 آوا به مقولة مصدرتبدیل پایة نام .4-2-1-6

 کند. را به مصدر تبديل مي آوانام (39)پسوند 

39 .əltə  :/xər/: آوا،نام /xərəltə/ :شکل ديگر:؛ خِرخِر کردن ultu (1). 

 

 

  تغییر اشتقاقی در ضمیر بدون تغییر مقوله .4-2-1-7

 (40) پسوند. دهدکند اما نوع دستوری آن را تغيير نميديگر تبديل مي ةتکواژ ضمير را به واژ

 کند.تحقير همراه ميکاهد و او را با ، يعني از شأن او ميدهدضمير را تغيير ميشأن 

40 .jəqaz  :/bu/ ،اين کس :/bujəqaz/(2) : اين کَسِ حقير. 

 

 تبدیل پایة مصدر به مقولة صفت. 4-2-1-8

 کنند. مصدر را به صفت تبديل مي (42( و )41)پسوندهای 

41 .jül:  /ölüm/: مردن ،/ölümjül/: های ديگر:شکل؛ در حال مرگ jəl  /jil (2). 

42 .li:  /ič/ ،بنوش :/ičmæ/ ،نوشيدن :/ičmæli/(3) : نوشيدني. 

 

 همقول بدون تغییرتبدیل پایة مصدر  .4-2-1-9

 .کندمصدر را به مصدر ديگر تبديل مي (43)پسوند  

43 .mæ  :/gülüš/ ،خنديدن :/gülüšmæ/ (2): دسته جمعي خنديدن.  

 

 تدر مقولة صف اشتقاق .4-2-2

. تغيير ددهنو معنای آن را تغيير ميکنند صفتي را به صفت ديگر تبديل مي تعدادی از پسوندها

  معني گاهي الزم است و گاهي چندان لزومي ندارد.در 
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 تغییر اشتقاقی در پایة صفت بدون تغییر مقوله .4-2-2-1

جنس صفت را تغيير  47کنند اما شماره پسوندهای زير در معني صفت تغيير جزئي ايجاد مي

 سازد.دهد يعني از غير انسان صفت مربوط به انسان ميمي

44. ümtül :göy// ،آبي يا سبز :/göyümtül/های ديگر: شکل؛ : مايل به آبي يا سبزəmtəl/ 

umtul/imtil  (1.) 

45. ünjü :/üč/ :،سه /üčünju/ :های ديگر:شکل؛ سوم ənjə /unju /inji (1.) 

46 .ja :/bala/ ،کوچک :/balaja/ :ًشکل ديگر: ؛ کوچک تقريباjæ (3.)  

47 .ču :/odun/ ،منسوب به آتش، هيزم :/odunču/های ديگر: شکل؛ شکن: هيزم čə / čü/ 

či (4).  

48 .ta :/qačan/ ،گريزان :/qačanta/ديگر: شکل؛ : هميشه گريزان tæ (1.) 

49 .šin :/qæræ/ ،سياه :/qæræšin/(.1) : مايل به سياهي 

50 .lə :/sarə/ ،زرد :/sarələ/ :های ديگر: شکل؛ آميخته با رنگ زرد lü  /lu  /li (2). 

51 .raq  :/uzaq/ ،دور :/uzaqraq/ (2): دورتر. 

52. lux :/yoxun/ ،نزديک :/yoxunlux/های ديگر: شکل ؛تر: نزديکləq  /lük  /lik (3).  

 

 قیدمقولة تبدیل پایة صفت به  .4-2-2-2

 کند. صفت را به قيد تبديل مي (53)پسوند 

53 .kan :/baxar/ ،نگرنده :/baxarkan/شکل ديگر:؛ : هنگام نگريستن kæn (2).  

 

 مصدرمقولة تبدیل پایة صفت به . 4-2-2-3

 کند. صفت را به مصدر تبديل مي (54)پسوند 

54. ləq :/hamar/ :هموار ،/hamarləq/ :های ديگر: شکل؛ بودنهموار / lux lik (4). 

 

 تبدیل پایة صفت به فعل امر. 4-2-2-4

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
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 کنند. صفت را به فعل امر تبديل مي (62( تا )55)پسوندهای 

55 .əx:  /dar/ ،تنگ :/darəx/های ديگر: شکل؛ : احساس دلتنگي کنqak/ æk / a /ux/ 

ük / ik/ (4).  

56 .al: /ɣsa/ ،سالم :/saɣalشکل ديگر:؛ : سالم شوæl  (2). 

57 .ælæ :/üst/ ،باال :/üstælæ/: شکل ديگر: ؛ خودت را برتر نشان بدهala (2). 

58 .sæ :/ɣærib/: ،غريب ɣæribsæ// ديگر:  شکل؛ کن غربت: احساسsa (2). 

59 .læt  :/særin/ : ،خنک:/særinlæt/ ديگر:  شکل؛ خنک کنlat (2.) 

60 .sin :/dik/ ،بلند :/diksin/ : ِ(2)ناگهاني از جا بپر از ترس . 

61 .læ :/pis/ ،بد :/pislæ/شکل ديگر:؛ : بدنام کن la (3). 

62 .læš :/bir/ ،يک : /birlæš/شکل ديگر:؛ : متحد شو laš (2.) 

 

 در مقولة فعل اشتقاق .4-2-3

 اما .نندکتبديل مي قيد وصفت  مثال به اسم، مصدر،برخي از پسوندها مقولة فعل را به غير فعل 

 کنند.فعل را بدون تغيير مقوله به فعل ديگر بدل مي ديگر برخي

 تبدیل پایة فعل امر به مقولة اسم .4-2-3-1

 کنند. فعل امر را به اسم تبديل مي (72( تا )63)پسوندهای 

63 .ajax :/dayan/:  ،تکيه کن/dayanajax/: ديگر:  شکل؛ گاهتکيهæjæk (3.)  

64. ü :/ölč/:  ،اندازه بگير/ölčü/: ديگر:  هایشکل؛ معيارə / u / i ،های در مورد تنوع تلفظ

 .(3) 5و  4های اين پسوند رک. جدول

65. üm:  (/döz/ ،صبر کن :/dözüm/ديگر:  هایشکل؛ : صبر im / əm / um (3.)  

66. in  :/æk/ ،بکار :/ækin/ديگر: هایشکل ؛: کشت ən /un / ün (5.)  

67 .tü : /döyün/بزن : خودت را ،/döyüntü/های ديگر:شکل؛ : اضطراب tə  /tu  /ti (1). 

68. kæj :/bürün/ ،خودت را بپوشان :/bürünjæk/ :ديگر: شکل؛ پوشاک jaq (3.)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
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69 .kæč  :/gæmir/ ،گوشت استخوان را با دندان بکن :/gæmirčæk/ديگر:  شکل؛ : غضروف

čaq (2.) 

70 .raq  :/otu/ ،بنشين :/oturaq/وارد زبان « اوتراق»اين کلمه به صورت ؛ : محل نشستن

 (2) است فارسي شده

71 .əɣ :/čal/ ،بزن :/čalɣə/ :های ديگر:شکل؛ عمل يا ابزار نواختن qə  /uɣ  / qu  /gü  /kə 

/gi (2.) 

72 .æg :/dön/بپيچ : ،/döngæ/به معني « گاه»با  «گَ»که  بعيد نيست) : محل پيچ خوردن

 qa (2.)ديگر:  شکل( پسوند مکان در زبان فارسي از يک ريشه باشد

 تبدیل پایة فعل امر به مقولة مصدر . 4-2-3-2 

 کنند. فعل امر را به مصدر تبديل مي (76( تا )73)پسوندهای 

73 .üš  :/gül/ ،بخند :/gülüš/های ديگر: شکل؛ : خنديدنəš /uš  / iš ،های واج متناسب با

  gülünj/(2.)/ تبديل شود به  /gülüš/، مثال مبدل شود« nj»به « š»نشين ممکن است هم

74 .jæ  :/æylæn/:  ،بنشين/æylænjæ/ديگر:  شکل؛ (4)رک. جدول ، : نشستنja (3.) 

75 .ma :/qonuš/ : ،مصاحبت کن/qonušma/ديگر: شکل؛ کردن: مصاحبت mæ (2 .) 

76 .maq :/ač/ ،بازکن :/ačmaq/ديگر: شکل؛ : بازکردن mæk (1.) 

 

 صفتمقولة فعل امر به تبدیل پایة  .4-2-3-3

 کنند. فعل امر را به صفت تبديل مي (93( تا )77)پسوندهای 

77 .ar :/ax/ : ،جاری شو/axar/ :ديگر:  هایشکل؛ جاریær/ ul  /æl /al (2.)  

78 .arqə: /qal/بمان : ،/qalarqə/ديگر:  شکل؛ : ماندگارærgi (1.) 

79 .anɣa :/čal/: ،بزن، بکوب، بنواز، نيش بزن  čalaɣan//: رک. قانون ؛ نوازنده، نيش زننده

 æyæn (1 .) ديگر: شکل؛ qگروه  هایهمخوان

80 .qa: /qon/ ،فرودآی :/qonaq/ديگر:  هایشکل (؛4)رک. جدول ، : فرودآينده، مهمانak /

æk /ik /ük /ux /əx (3.)  
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81 . an :/qač/ ،بگريز :/qačan/ديگر: شکل؛ : گريزان æn (2 .) 

82. æjæk  :/gæl/:  ،بيا/gælæjæk/: ديگر:  شکل؛ آيندهajax (3 .) 

83 .üjü :/sür/،بران :/sürüjü/کارکرد اين پسوند با کارکرد، : راننده /čü، /čə ، /či يکسان 

 əjə  / uju /iji (1.)های ديگر:شکل ؛يابداست اما به سبب همگوني واجي، تفاوت ساختواجي مي

84 .ülæn :/üz/ ،ببُر :/üzülæn/ :ديگر:  هایشکل ؛شدهبريدهəlan ،/ulan،/ ilæn (2.) 

85 .qja :/utan/بکش: خجالت ،/utanjaq/: ديگر:  شکل؛ خجالتيkæj (3.) 

86 .čü/ :dilæn/کن،: گدايي/dilænči/های ديگر:شکل ؛(4)رک جدول ، : گدا čə / ču /či 

(3).     

87 .ənɣ  :/az/شو،: گمراه /ənɣazگروه  هایهمخوانرک. قانون ، : گمراهqديگر: هایشکل ؛ 

unɣ /qən / nqu /gün /gin (1). 

88 .qa :/qovur/کن، : برشته/qovurqa/ديگر:  شکل ؛شده: برشتهæq (2) . 

89 .qaj  :/utan/بکش، : خجالت/utanqaj/ديگر: شکل؛ زير، سربه: خجول jæq (1 .) 

90 .qan:/čaləš/: کن، تالش/čaləšqan/گروه  هایهمخوانرک. قانون  ،گر: تالشqهای شکل ؛

 qun /næg (2.)  ديگر:

91 .maja  :/tap/ ،بياب :/tapmaja/ديگر: شکل؛ : يافتني mæjæ (1.) 

92 .maz :/sol/ ،پژمرده شو :/solmaz/ديگر: شکل؛ : پژمرده نشونده mæz (1 .) 

93 .müš :/sön/ ،خاموش شو :/sönmüš/های ديگر:شکل؛ شده: خاموش məš /muš /

miš(1.) 

 

  قید زمانفعل امر به تبدیل پایة  .4-2-3-4

 کنند:فعل امر را به قيد زمان تبديل مي (98( تا )94)پسوندهای 

94 .arkan :/yat/ : ،بخواب/yatarkan/ :ديگر:  شکل؛ هنگام خوابيدنærkæn (1.) 

95 .anda  :/al/  ،آل: بگير، بخر/alanda/ديگر: شکل؛ : هنگام گرفتن، هنگام خريدن ændæ 

(1.) 
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96. :üm  :/gör/ ،ببين /görüm/  ديگر:  هایشکل؛ به اندازة يک بار ديدنim،/ um ،/əm 

(3.) 

97 .jan :/olun/:  ،باشيد/olunjan/شکل؛ (5)رک. جدول ، : تا زماني که بودن شروع شود 

 .jæn (3) ديگر:

98 .sa :دو کارکرد دارد :/qal/ ،بمان :/qalsa/شکل ديگر: ؛ : اگر بماندsæ (3 .) 

 

 فعل امر بدون تغییر مقولهسازی در پایة اشتقاق .4-2-3-5

 کنند.فعل امر تغيير ساختواژی و معنايي ايجاد ميدر مقولة  (111( تا )99)پسوندهای 

99 .ala(  :/qov/ ،بران، دور کن :/qovala/: دنبالش کن تا دور شود )شکل( :ديگر ælæ( )3.) 

100 .ütlæ  :/sürü/:  ،روی زمين بکش.../sürütlæ/: صورت ديگری از ؛ ...روی زمين بکشü 

  (.1) است

101 .ül :/düz/کن،: منظم /düzül/های ديگر: شکل؛ : منظم کرده شوəl/ ،/ul ،il ، اگر آخرين

« n»پسوند به « l»باشد، « n»شود، و دومين واج پسوندی که با واکه آغاز مي« l»پايه  همخوان

رک. ، /silil/)پاک کرده شو( به جای  /il/  =/silin/)پاک کن( +  /sil/شود: بدل مي

 (.1) پايهو  پسونددر « n»و « l»گرايي همگوني

102. in  :/bil/ ،بدان :/bilin/ديگر: هایشکل؛ : دانسته شو ən /un  /ün (5 .) 

103. ümsün: /gül/ ،بخند :/gülümsün/های ديگر:شکل؛ : تبسم کن /əmsən  umsun 

 /imsin (1 .) 

104 .t  :/aɣar/:  سفيد شو/aɣart/ :(.1) سفيد کن 

105 .xa /xala :/čal/: ،بزن/čalxa/  يا/čalxala/های ديگر: شکل؛ : به هم بزنkala /ka 

(1.) 

106 .sun  :/dolux/ ،پر شو :/doluxsun/(.1) : نسبتا پر شو  

107 .ša  :/qur/ ،بساز :/qurša/(.1) : برانگيز  
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108. qan: /qəs/ ،گره کن و فشار بده :/qəsqan/های ديگر:شکل؛ : حسد بورز  qun /næg 

(2.)  

109 .la  :/sal/ ،بيفکن :/salla/رک. ، نيز : آويزان کنxa  /xala ديگر: شکل؛ læ (4 .)  

110 .lan :/at/ ،بينداز :/atlan/ديگر: شکل؛ : بِپَر læn (2 .)  

111 .na :/qəs/ ،گره کن و فشار بده :/qəsna/ديگر: شکل؛ : در تنگنا قرار بده næ (1 .)  

 

 آیندهسازی با تبدیل فعل امر به اشتقاق .4-2-3-6

 کند. تبديل مي آيندهفعل امر را به فعل  (112)پسوند 

112 .ajax  :/qal/:  بمان/qalajax/ديگر:  شکل؛ : خواهد ماندæjæk (3 .) 

 سازی با تبدیل فعل امر به فعل نهیاشتقاق .4-2-3-7

 کند. فعل امر را به نهي تبديل مي (113)پسوند 

113 .ma  :/qal/ ،بمان :/qalma/ديگر: شکل؛ : نمان mæ (2.)  

 

 به قید گذشتهفعل تبدیل  .4-2-3-8

 کنند. را به قيد تبديل مي گذشتهفعل  (115( و )114) پسوندهای 

114 .jan :اول شخص جمع را به قيد زمان تبديل  گذشتةفعل « تا»افزودن مفهوم حرف  با

 ديگر: شکل: تا زماني که ايستادن ادامه دارد؛ /durduqjan/: ايستاديم، /durduq/کند: مي

jæn (3 .) 

115 .daکند: : فعل ماضي اول شخص جمع را به قيد تبديل مي/durduq/ ،ايستاديم :

/durduqda/ديگر: شکل؛ (4) در مورد تفاوت تلفظ رک. جدول، : موقع ايستادن dæ (3 .) 

 

 نحوی تکواژهای اشتقاقی یا پسوندها هایکارکردبررسی . 4-3
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تنها و مستقل به کار کنند، در زبان ترکي وندها يا تکواژهايي که کارکرد نحوی کلمه را تعيين مي

 نروند و نقش نحوی پايه را تعييه به کار ميبه همراه پاي ت پسوندهابلکه هميشه به صورروند نمي

 کنند.  مي

 

 های نحوینقشهای اسمی بیانگر افزونه. 4-4

نما اعم از حرف اضافه يا حرف ربط وجود ندارد. وظيفة اين گونه کلمات در زبان ترکي حرف نقش

 کنند.و نقش کلمه را در جمله تعيين مي را پسوندها به عهده دارند

116.  :jæ /ja /æ /a زبان فارسي هستند:  در «به»اضافة اين دو گروه پسوند معادل حرف

/dam/ ،خانه :/dama/ به خانه؛  :/mæn/ ،من :/mænæ/ به من؛ :/æræb/ ،عرب :

/æræbjæ/ به عربي؛ :/yavaš/ ،آرام :/yavašja/3؛ گروه دوم، 2. )گروه اول، : به آرامي 

 کارکرد(.

117 .ülæ  وülæn زبان فارسي هستند: در «با»اضافة : اين دو گروه پسوند معادل حرف /göz/ :

 əlan /ulan/و  əla /ula /ilæ/های ديگر: شکل .: با چشم/gözülæn/ و: /gözülæ/ چشم،

ilan  ،کارکرد(. 2؛ گروه دوم، 1)گروه اول 

118 .ajan   وkimiهستند و برای زبان فارسي  در «تا»اضافة دو گروه پسوند معادل حرف  : اين

 :در زبان فارسي داشته باشد« به»ايجاد معني به پسوندی نياز دارند که معني حرف اضافة 

/tehrnajan/  =/tehran/  +/a/+/jan/ :تا به تهران؛ /tehrnakimi/ = /tehran/ + /a/  +

/kimin/: ديگر:  شکل؛ تا به تهران æjæn وkimin  ،کارکرد(. 3؛ گروه دوم، 1)گروه اول 

119 .üفارسي است:  در زبان «را»نمای اضافه و حرف پسوند معادل نقش : اين/mal/گاو : ،

:/süd/  ،شير/mal südü/؛ : شيرِ گاو/süd/: شير ،/südü/ : ديگر:  هایشکلرا؛ شيرə / u / 

i (3 .) 

120. ün : استدر زبان فارسي نمای اضافه نقشمعادل اين پسوند: /bülbül/ ،بلبل :

/bülbülün/ای که به پيوستن به کلمه برای)، : مال بلبل«u »افزايي غلت، شودختم مي«y »

ای که به پيوستن به کلمه برایمال آب؛ : /suyun/  =/su/  +/y/  +/un/: آب، /su/: الزم است
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«a، æ، u، ə و i» افزايي غلت، شودختم مي«n » استالزم :/atanən/ = /ata/  +/n/  +/ən/ :

به کار رود، مالکيت  kü /kə /ku /ki اگر با پسونداين پسوند . (5)و  (4)رک. جدول مال پدر؛ 

. خانه است مختصچه : آن/evinki/: مال خانه، /evin/: خانه، /ev/کند: تر ميرا اختصاصي

 ən /un  /in (5 .) ديگر: هایشکل

121 .da : استدر زبان فارسي « در» ةاضاف معادل حرفاين پسوند :/damda/ شکل ؛ خانه: در

  dæ (3.)ديگر: 

122 .dan:  زبان فارسي است: در « از»اضافة معادل حرف اين پسوند/dam/ ،خانه :/damdan/ :

 .dæn (2)ديگر:  شکل؛ از خانه

123 .süzزبان فارسي است: در  «کم»و « بي» سازپسوند معادل پيشوندهای صفت : اينüz// :

  səz /suz /siz (1 .)ديگر:  هایشکل؛ رو: کم/üzsüz/رو، 

124 .tæk  /tæki  /tækin ،kimi  /kimin  وsov: و « مانند»سه پسوند معادل کلمة  اين

 ،/attæk/،/attæki/ ، /attækin/ : اسب،/at/ در زبان فارسي هستند:« وار»

/atkimi/،/atkimin/   ، اما  است اسببه معني مانند  چهارهر/sov/  فقط با دو صفت به کار

وار. )گروه اول، ديوانه: /dalisov/ ديوانه،: /dæli/ درازوار؛: /uzunsov/ دراز،: /uzun/ رود:مي

 کارکرد(. 3؛ گروه دوم، 1

125 .jax و kimiدر زبان فارسي هستند: « به محض»دو پسوند معادل  : اين/baxjax/  و

/baxankimi/ديگر:  هایشکل؛ : به محض نگاه کردنjæk  وkimin.  کارکرد  3)هر دو گروه

   دارند(.

126 .jan در زبان فارسي است:« به اندازة»: معادل /ketab/ ،کتاب :/ketabjan/اندازة  : به

 næj (3.)ديگر:  شکلب؛ کتا

 

 گیرینتیجه. 5

 : شودشان در ادامه ارائه ميمشخصات که دنپسوند ساده وجود دار 80 ترکي آذریدر زبان 
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واجي  2پسوند  9واجي، در زبان ترکي دو پسوند يک مشخصات ساختواژی:

پسوند که  19د. غير از  ن( وجود دارهمخوان+واکهواجي ) 2پسوند  16(، اکه+همخوانو)

زبان چند شکل دارند. پسوندها برای پيوستن به پايه از  ساختي هستند، اکثر پسوندهای اينتک

هنگام  qگروه  همخوانکنند و گاهي به ميانجي نياز دارند. اعضای قوانين معيني تبعيت مي

که واکة پاياني پايه حذف  شوند. در مواردی الزم استها به همديگر تبديل مينشيني با واکههم

همخوان  ،هبرای سهولت تلفظ پايشود، به آن بپيوندد. گاهي شود تا پسوندی که با واکه آغاز مي

و نخستين  هآخرين همخوان پاي. در مواردی شودمي تبديلهمخوان آخر پايه  هاول پسوند ب

نخستين . در تعدادی از پسوندها شودمبدل مي خودالمخرج قريبواج  بهيک همخوان پسوند، هر 

  .شودميمبدل  ،خودالمخرج قريبواج به  ههمخوان پاي ينماند ولي آخرهمخوان پسوند ثابت مي

اسم پسوند  12پسوند اسم را به صفت،  14پسوند اسم را به اسم،  6: اشتقاقیمشخصات   

پسوند مصدر را به صفت،  2مصدر، به را آوا نام، يک پسوند به فعل امررا آوا نامپسوند  5، فعل را به

پسوند صفت را به صفت ديگر، يک پسوند صفت را به قيد،  9يک پسوند مصدر را به مصدر ديگر، 

 4، فعل امر را به اسمپسوند  11، صفت را به فعل امرپسوند  8يک پسوند صفت را به مصدر، 

 13، فعل امر را به قيد زمانپسوند  5، فعل امر را به صفتپسوند  17، مصدر فعل امر را بهپسوند 

، ه نهيفعل امر را بآينده، يک پسوند فعل امر را به فعل ديگر، يک پسوند  امررا به فعل امر پسوند 

 کنند. تبديل مي را به قيد گذشتهفعل پسوند  2و 

 ،«با»اضافة پسوند معادل حرف  2، «به»اضافة حرف پسوند معادل  2 مشخصات نحوی:  

، «را»حرف هم معادل  ،نمای اضافهمعادل نقشهم  ، يک پسوند«تا»اضافة پسوند معادل حرف  2

عادل م، يک پسوند «در» ةاضاف معادل حرفنمای اضافه، يک پسوند نقشمعادل يک پسوند فقط 

پسوند معادل کلمة  ، يک«کم»و « بي»ساز معادل پيشوندهای صفت، يک پسوند «از»اضافة حرف 

ه ب»معادل ، يک پسوند «به محض»دو پسوند معادل ، «وار» پسوندپسوند معادل  ، يک«مانند»

 .وجود دارند در زبان فارسي« اندازة

 3پسوند  14کارکرد،  2پسوند  21پسوند فقط يک کارکرد،  42پسوند زبان ترکي،  80از  

 .دنکارکرد دستوری دار 5يک پسوند  کارکرد و 4پسوند  2کارکرد، 
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سازی زبان را اکثر پسوندها توان واژه مشخصات کارکرد پسوندها در حوزة معنایی:

ها به ها و انواع دستوری واژه: تبديل مقولهبه اين صورت استتوان  دهند. افزايش اينافزايش مي

اسم به فعل، ايجاد تغييرات ساختواژی در يک مقوله مثال تغيير زمان يا مفهوم فعل  همديگر مثالً

يا تبديل فعل متعدی به الزم و برعکس يا تبديل فعل امر به نهي، بخشيدن معني جمع به اسم 

بدون استفاده از پسوندهای تصريفي، ايجاد تشبيه، تبديل صفت بياني به انواع ديگر صفت، ايجاد 

فت ها، تبديل اسم و صي، تغيير در مفهوم صفات دال بر رنگ برای بيان انواع رنگصفت تفضيل

بياني به صفت دال بر شغل، تصغير صفت، تبديل صفات شمارشي به همديگر، بخشيدن مفهوم 

: )بگير( به /tut/فقط با پاية  /qun/پسوند  هاجمع به مصدر، تصغير اسم و ضمير. عالوه بر اين

کند. برخي از پسوندها دايرة معنايي پايه تغييردادن معني پايه به رنگ داللت مي رود و باکار مي

با دايرة معنايي  حيواني: اسب )/at/ دهند، مثالًکنند يا حتي مدلول آن را تغيير ميرا محدود مي

 (.(81)، (80) هایکه با اسب سروکار دارد )رک. پسوندهای شماره انساني: /atčə/وسيع(،  نسبتاً

پايه  2دهند. برخي فقط با ند و فقط يک کار انجام ميهست رخي از پسوندها مختص پايهب

 قادر است /i/و  /ü/ ،/u/ ،/ə/کنند. گروه پسوندی القا مي را روند و فقط يک معنيبه کار مي

پسوند کار يکسان  2گيرد. گاهي بنمای زبان فارسي را به عهده و واکة نقش« را»نقش نحوی حرف 

 پيوندند. به پايه مي /a/با واسطة پسوند   /kimi/و  /jan/دهند. پسوندهای انجام مي
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A Study of the Functions of Suffixes in Azeri Turkic 

 

Ebrahim Ranjbar 

 

Abstract 

 

Azeri Turkic is an agglutinative language. One of its dialects is widely 

spoken in Tabriz. The goal of this paper is to study the functions of 

suffixes in the Tabriz dialect. In the present paper, the independence 

and meaningfulness of the forms are the criteria for determining the 

type of a form in the explanation of the morphological and syntactic 

functions of the simple suffixes. The result of the study shows that, in 

Azeri Turkic, a suffix helps a verb to change into a non-verb word and 

extends its function. Moreover, a suffix helps non-verb words conjugate 

like verbs. This helps verbs and other words to be so various and 

numerous that they can express meanings, concepts, and emotions with 

delicate and elaborate differences. 80 suffixes out of 196 suffixes found 

in Azeri Turkic are simple. A word can take up to 7 suffixes. Some of 

the suffixes determine the morphological nature of a word and some 

others determine its syntactic functions. Morphological suffixes 

immediately follow a stem while the syntactic suffixes occur in the final 

position. The suffixes have different phonetic realizations based on 

vowel harmony rules. 
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