
کسی و بهارزمان فعل در گویش ترکی همه  

  1آزیتا افراشی
  2علی طالبی انوري

 
  چکیده  

هـاي ترکـی   توان بـه گـویش   از آن جمله می. هاي متعددي استزبان ترکی آذري در ایران داراي گویش
نحـوي و معنـایی قابـل     ،صـرفی  ،آذري در استان همدان اشاره کرد که در سطوح متفاوت آوایـی، واجـی  

در دو ) دسـتوري  دسـتوري و غیـر  (ها  هاي متعدد فعل زمانقصد بر این است تا حاضر   مقالهدر  .اند بررسی
مقایسه  در این دو گویشها  فعل ساخت  بررسی واستان همدان در » بهار« و»  کسیهمه«ترکی  گویش

ن زمـا  3 در  قطف ،دو گویش در فعل زمان  14 ازتوان نتیجه گرفت که می هاي به دست آمدهاز داده .شود
هایشـان   ر قاعـده دیگر د هايزماند و رداوجود هاي یکسانی  ، قاعدههاي ساده و کامل گذشته، حال ساده

شناسـه   4و  متفـاوت  شناسـه   8فعلـی،    هشناسـ  12از . رنـد تلفظ فرق دادر نیز تنها زمان  2و  اندمتفاوت
   .ندمشابه

  علفزمان  بهار،گویش  کسی،همهگویش  :هاي کلیديواژه
  
  مقدمه -1

اسـتان  [آبـاد شهرسـتان بهـار در    آبـاد از بخـش صـالح   از روستاهاي دهستان صالح» کسیهمه«روستاي 
دقیقـه در ارتفـاع    58درجـه و   34دقیقـه و در عـرض    1درجه و  48است که در طول جغرافیاي ] همدان
شهرستان بهـار بـا   ). 15: 1381 کسی،طرح هادي همه(هاي آزاد واقع شده استمتري از سطح آب 1950

در [آباد به مرکزیت شهرسـتان بهـار   اللجین و صالح ،»بهار«کیلومتر مربع شامل سه شهر  1334مساحت 
آباد و اللجین اسـت و  دهستان و سه بخش مرکزي، صالح 6آبادي و  72است و نیز داراي ] استان همدان

: 1386آماري استان همـدان،   سالنامه(نفر جمعیت است  122254داراي  1385بر اساس سرشماري سال 
و در طـول   ، اسـتان همـدان  هاي شهرستان همـدان رود از بخشمرکز بخش سیمینه» بهار«شهر ). »ط«

متـري از   1700بلندي  دقیقه و در 55درجه و  34دقیقه و در عرض جغرافیایی  25درجه و  48 جغرافیایی
کبودرآهنـگ   -اللجـین  -اصـلی همـدان  کیلومتري شمال غربی همدان و در مسیر راه  8سطح دریا و در 

گرفتـه  صورت  تنها پژوهش»  کسیهمه«گویش ترکی روستاي  درباره .)251: 1379، سعیدیان(قرار دارد
                                                             

 a.ling.afrashi@gmail.com   شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشیار، گروه زبان -1
  talebiali35@yahoo.comشناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیشد زبانکارشناس ار -٢

   



   1393 پاییز و زمستان، 39- 38 ، شماره10فصلنامه پازند، سال / 26

در این مقاله قصد بر آن است تا مشـخص شـود کـه    . انجام داده است) 1389(را طالبینامه پایاندر قالب 
بـا فـرض    کسی وجـود دارد؟ ترکی بهار و همه شگوی هاي مختلف درچه تفاوتی بین صرف فعل در زمان

هـاي  فعلـی   داده ،پژوهش میـدانی  اي موجود واز منابع کتابخانه با استفاده ، نگارندگان»هاوجود تفاوت«
  .ندمورد نیاز را از طریق مصاحبه و شم زبانی گردآوري کرد

  
  مالحظات نظري -2

، جغرافیایی ، منطقه، ملتاز جامعه کاربردي براي مردمی هايها و نظاماز واژه ايپیکرهزبان  ،تعریف بربنا 
مند و عرفی کاربرد نظام) 454: 1995(به اعتقاد کریستال ).1وبگاه فرهنگ(است دیا سنت فرهنگی همانن

صادقی . ان نام داردزب ،در جامعه انسانی براي ارتباط و ابراز وجودها یا عالئم نوشتاري صداها، نشانه
نظر گرفتن شرایط زبانی، اجتماعی، سیاسی و  کشور معین و با در در محدوده معتقد است) 1349(

). 133: 1387مدرسی، (عریف گرددت 4و لهجه 3گویش ،2فرهنگی آن، بهتر است که اصطالحات زبان
ترین و مهم او. کرده استهم تعریف  گویش و لهجه را در ارتباط با ،سه اصطالح زبان) همان(مدرسی 
 5پذیري یا قابلیت فهم متقابلمعیار فهم شناختی براي تشخیص زبان از گویش رایار زبانترین معمعمول

زبانی، بدون هیچ آموزش آگاهانه، بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند آن  6اگر گویندگان دو گونه. داندمی
تلفظی، دستوري و هاي در مورد تفاوت گویش. شودتلقی میهاي یک زبان واحد زبانی، گویش هدو گون

را هاي زبانی هاي تلفظی گونهلهجه تفاوت شود در صورتی که کار گرفته میهاي زبانی بهواژگانی گونه
ترکی ترکیه یا (و ترکی  زبانی نوادهنام یک خا عنوان   به ؛7هاي ترکیزبان بین خانوادهباید . دهدنشان می
). 620-619: 1991، 9کرنفیلت(لب کشور ترکیه است زبان رسمی و غا 8ترکی. تفاوت قائل شد) استانبولی

اي از ترکی اوغوز است و ترکی آذري یا ترکی آذربایجانی هم مانند ترکی ترکیه و ترکمن شاخه). 620
قارص، اردهان، وان (نشین ایران و عراق و آناطولی شرقی عالوه بر آذربایجان، در بسیاري از مناطق ترك

  ).168: 1365 ،هیئت(شودنیز بدین زبان تکلم می) و ایغدر
  
 
  

                                                             
1- Dictionary  
2- language  
3- dialect 
4- accent  
5- mutual intelligibility  
6- Variety 
7- Turkic languages 
8- Turkish 
9- Kornfilt, J. 
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  فعل -2-1
حال یـا آینـده    ،دادن امري یا داشتن حالتی در زمان گذشتهاي است که بر کردن کاري یا رويفعل کلمه
که وقـوع عمـل    کندتلقی میاي واژهرا فعل ) 226: 1373(اسپیزر). 17: 1372ناتل خانلري،(کندداللت می

شناسی جدید هسته فعل در زبان. دهدجمله را تشکیل می گزاره رساند و هسته اصلییا وجود حالتی را می
-اي ثابت و تغییرطور کلی در زبان ترکی آذري هر فعل داراي ریشه به. شودو محور اصلی جمله تلقی می

ناپذیر است که در صورت اتصال وندهاي اشتقاقی و تصریفی به فعـل، خـود ریشـه از هـر نـوع تغییـري       
  .)80 -43 : 1379ي، مراد(ماند محفوظ می

  ستاك حال، گذشته و مصدر -2-1-1
ستاك حال کامالً شبیه ریشه است و ریشه فعل از نظر صورت معادل صیغه مخاطب در زبان ترکی آذري 

-زیـر از مصـدر مـی    ههاي زبان ترکی آذري ستاك حال خود را مطابق قاعـد فعل). همان(مفرد امر است 
  :سازند

  )»منهاي« یعنی» –« عالمت (حال ستاك = عالمت مصدر  –مصدر 
  :مانند

[ji:] =  [-m] - [ji:m]                                                                 )بخور(  
  )  عالمت مصدر)  (خوردن(                                                                 

 به فعل گذشته به ستاك حال مطـابق قاعـده زیـر    هاي مربوطهاي گذشته، پسوندبراي ساختن فعل
    ). 24: 1374،خازن(شود اضافه می

  ستاك گذشته= ستاك حال + عالمت ستاك گذشته 
  :مانند

[ji:dem] =   [ji: ]+ [- d]+ [- em]                                                           )خوردم( 
 )گذشتهستاك( =) ستاك حال(+)گذشتهعالمت ستاك(+) ضمیر گذشته(                             

  .استو واج قبل از آن را میانجی در نظر گرفته  /m/ضمیر را ) همان(خازن 
  :شودستاك آینده نیز به صورت زیر ساخته می

  ستاك آینده= ستاك حال + عالمت ستاك آینده 
   :مانند

  [ejn-] +[ǰ] +[j-]+ [:ji]=[jijǰej(i)n]) خواهی خورد(
   )آیندهستاك(  =) ستاك حال) (واج میانجی) (عالمت ستاك آینده)  (ضمیر(                     
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  صرفیهاي ویژگی -2-1-2
   :فعل در زبان ترکی از نظر ساخت داراي سه صورت ساده، مرکب و اشتقاقی است

 .فعل ساده وجود دارد 600زبان ترکی حدود در . است 1ریشهفعلی است که داراي یک  :فعل ساده -
  )بمان( [Gl]  :مانند    
هاي مرکب در این زبان دو نوع فعل. ر زبان ترکی بسیار زیاد استهاي مرکب دتعداد فعل :فعل مرکب -

  :)17:1382،رضاییتفکري(است
  :مانند. آینددست میه هایی که از ترکیب اسم با فعل معین بآن دسته از فعل -الف

 [jol-]+[dy k]                                                      )به راه بیافتیم(  
(way-to) (make-1-pl)                                                     

  :مانند. آیددست میهایی که از ترکیب اسم با فعل بهآن دسته از فعل -ب
] )دست کشیدن(  l-čk-m]  

(hand-off-infinitive)                                                                                    
» ترکیـب «واژي قلمداد کرده است و دو فرایند تشکیل فعل مرکب را فرایند ساخت) 1376(مقدم دبیر

قیـد و گـروه   / ز ترکیب اسم، صفت هاي مرکب افعل. داندرا در تشکیل این مقوله دخیل می» انضمام«و 
بـا اسـتفاده از   در زبان ترکـی آذري  هاي مرکب پر بسامدترین فعل. شوداي با فعل حاصل میاضافهحرف

  و فعـل  » کـردن و انجـام دادن  «، »بودن و شـدن «به ترتیب به معنی (vr)و  (el) ،(ol)همکردهاي 
»vr«  معتقد است کـه همکـرد    )2001(2سلوی. کار رفته استبه» داشتن و بودن«به معنی(vr)   بـه

  و» موجـود « (existent)ترکی به معنـی بـه ترتیـب    3ترین صفات توصیفیايپایه (yok)همراه همکرد 
 (non-existent) »معادل  ،»نبود/(there is) (there is not)  اسـت  ،»نـدارد / وجود دارد«به معنی  
وجود دارد که عبارتند از » انضمام«زبان ترکی دو نوع  در ).16: 2009 ،زبان ترکی لویس به نقل از دستور(
اسـتفاده  » ترکیـب «هایی که فقـط در  از فعل. »انضمام فاعل به فعل«و» انضمام مفعول صریح به فعل«

هـایی کـه   و از فعـل  را نام برد )شدن( /ol/و ) زدنحرف( /dni/ ،)پیدا شدن( /tp/توان  شوند میمی
را نـام بـرد   ) نوشـیدن ( /ič/و ) کـردن پـر ( /doldur/توان اند میقرار گرفته» مانضما«فقط تحت فرایند 

  :مثال). 26 :1382 آزاد،زادهحسین(
  

                  [sz  -dne -m ]    )حرف زدن ( [vr – ol – m ])بودن زنده(  
   )صفت) (فعلی. ه( )مصدر. ع(           )اسم( )ستاك حال)  (مصدر. ع(                    

  

                                                             
1-  stem     
2-  Lewis, G.     
3- descriptive  
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اسـم،  (هـا اعـم از   فعل اشتقاقی فعلی است که با الحاق پسـوندهایی بـه پایـان واژه   : فعل اشتقاقی -
  :شود و شامل دو گروه زیر استساخته می) صفت، فعل وغیره

  .شوند  هاي اشتقاقی که با الحاق پسوندهایی به پایان اسامی، صفات و اعداد ساخته میفعل -الف
  .شوندها ساخته میي اشتقاقی که با الحاق پسوندهایی به ریشه فعلهافعل -ب

شوند غیره اضافه می ترین پسوندهایی را که به پایان اسامی، صفات و اعداد ومهم) 1374(اردالن بنی
 .l/5-/ پسوند . ln/4-/ پسوند . l/3-/ پسوند . l/  2-/پسوند . 1:داندرا شامل پنج گروه زیر می

  :عبارتند از) الف(هاي اشتقاقی نوع هایی از فعلنمونه ./r-/پسوند 
کسیهمه   بهار 

=                              [b ]+[-l])شروع کن(  
[juxun]+[-l] [jxun]+[-n]  )تر شونزدیک(  
=+[-ln]+=      [ l]+[-ln]+[-m ])گول خوردن(  
= [Gr]+[-l])سیاه شو( 

  
  .شوندها ساخته میاشتقاقی که با الحاق پسوندهایی به ریشه فعل هايفعل -ب
هـایی  نمونه ./der-/پسوند  .e/  5-/پسوند  .der/4-/پسوند  .el/3-/پسوند .en/2-/پسوند  -1
  :عبارتند از) ب(هاي اشتقاقی نوع از فعل

کسیهمه   بهار 
[ r]+[-en]+ = [ r]+[-n]+[-m ])شدندیده(  
[čk]+=          [čc]+[-el]+[-m ] )کشیده شدن(  
= [jz]+[-der]+[-m ] )شدنباعث نوشته(  
[ r]+[-e]+[-m ]    [ r]+[-/e]+[-m ] )بوســـیدیـــده 

  )کردن
[yl]+[-ler]+[-m ] [ul]+[-dur/der]+[-m ])خنداندن(  

  
  نمود و زمان -2-2

و  4و اسـتمراري  3سـه نمـود کامـل   . اسـت  2شـت زمـان  طرز نگرش ما به عمل یا حالتی از نظـر گذ 1نمود
کنـد کـه بعـد از گذشـت     در انگلیسی وجود دارد، مثالً نمود کامل، چیزي را توصیف می 5استمراري کامل

                                                             
1- aspect 
2- time 
3- perfect 
4- progressive 
5- perfect progressive aspect                      
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نمـود از مقـوالت فعـل اسـت و بـه      ).  54: 2001،دیگران و 1لیچ(کنیمدر مورد آن صحبت می مان وقوعز
نمود نحوه فعالیت یافتن فعل را از نظر شـروع، پایـان،   . شودمی تحقق فعل در رابطه با زمان مربوط نحوه

را در » نمود«و » زمان دستوري«اغلب نویسندگان دو اصطالح . دهداستمرار، تکرار و آنی بودن نشان می
کـه   رودفعلی به کار می در گروه» نمود«از انواع گوناگون هر یک . برندکار میهاي واحدي بهمورد پدیده

کیفیت فعل اسـت کـه زمـان وقـوع      2دستوري زمان).  23: 1373اسپیرز، (دارد» زمان«نشانی از فعل آن 
شـود و  تقسـیم مـی  ) در انگلیسـی (زمان دستوري به گذشـته و حـال   ). 220: همان(دهدعمل را نشان می

 کنـد ؛ همچنـین زمـان دسـتوري    را بیان می 4و غیر واقعی3تفاوت بین زمان حال و گذشته و مفهوم واقعی
 )2001(لیچ ). 506: 2001،لیچ و دیگران(شوند میحال و گذشته با اشکال استمراري و کامل فعل ترکیب 

اري هاي دستوري انگلیسی را به دو زمان حال و گذشته تقسیم کرده است و سخنی از زمـان اسـتمر  زمان
فقـط کامـل و   (شته زمان غیر دستوري حال و گذ زمان حال استمراري شامل. آینده به میان نیاورده است

ستمراري و بعید است، زمان گذشته دستوري شامل زمان غیر دستوري، گذشته، گذشته ا) کامل استمراري
تـر  به عبارت سـاده ). 627-628: همان(زمان غیر دستوري آینده مشخص شده است  است و فقط) کامل(

ذشته است و زمـان دسـتوري   هاي غیر دستوري حال و چند مورد گزمان زمان دستوري حال، در برگیرنده
  .گیردمیدستوري گذشته را در برهاي غیرگذشته مابقی زمان

  
  زمان و نمود در زبان ترکی آذري -2-2-1
  نمود  -2-2-1-1

هاي دستور  فعلی مستقل از زمان در کتاب این باور است که نمود به عنوان مقولهبر  )34: 1374(محمدي 
زمـان تلقـی گردیـده اسـت و      اي از مقولهاست و بیشتر به عنوان گونه زبان آذري مورد توجه قرار نگرفته

دوتـایی دارد یعنـی   نظام زمان دستوري  ترکی آذري. است گرایانه و نارساتوصیفات در این زمینه غیر واقع
غیر« دهدروي میاین لحظه یا بعد از آن و آنچه  5»گذشته« اتفاق افتاده سخن گفتن قبل از لحظه آنچه

حـال، گذشـته و آینـده اسـت کـه پیوسـته       ) همان سه زمان(دستوري زمان غیر. نام دارد  6»گذشتهغیر«
شوند و ثابت نیستند، چون زمان پیوسته در حال گذر است، ولی زمان دسـتوري بـا زمـان    جانشین هم می

 تفـاوت . کنـد دستوري زبان را مـنعکس مـی  دستوري فرق دارد، گرچه ظاهراً زمان دستوري، زمان غیرغیر
  :به شرح زیر استدستوري و غیردستوري  مانز
  :مانند .دهدبندي زمان نشان نمیاش را در تقسیمهمیشه زمان دستوري خاص همپایه. 1

 [shr mdrsej ijrm] ) فردا به مدرسه خواهم رفت(    
                                                             
1- Leech 
2- tense  
3- real meaning 
4- unreal 
5- past 
6- non-past 
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  .دستوري آینده ساده استها زمان دستوري، حال ساده است ولی زمان غیردر این جمله
، تطبیـق  بندي حـال و گذشـته و آینـده   ها با تقسیمنزمان دستوري در ترکی آذري مانند اکثر زبا نظام. 2

  .ندارد
  :مانند. هاي مختلف دستوري مختلف بیان کردتوان با زمانیک موقعیت را می. 3

]rdij nr s, tezteddem j, rolm ǰedmijn [m 
])آینده[گذشتهزمان غیردستوري غیر( ) زمان دستوري گذشته(                                              

  .»گویمبه خانه آنها نخواهم رفت، اگر رفتم، زودتر به تو می« 
نمـود را  ) 1981( 1الینز. کندگذشته را به حال و آینده تقسیم میدر ادامه زمان دستوري غیر محمدي

-در تعریف فعل 3و غیر کامل 2ابتدا براي اشاره به تمایز کامل داند کهروسی می »vid«ه اي از واژترجمه
اشاره بـه روش بـرآورده شـدن    رفته است؛ در واقع نمود کار میهاي اسالویک بههاي روسی و سایر زبان

هـاي نمـودي در   از تقابل. شودشود و توسط گوینده احساس میموقعیتی است که با فعل بیان می) انجام(
الینـز بـه نقـل از    (وان از تقابل نمود کامل و ناقص و نمود عادتی حال و گذشته نام بـرد  تزبان ترکی می

  ).»هـ«:1379 ،شیرانامین غفاري قره
  زمان -2-2-1-2

-ترکی را دو نوع حال و گذشته می) دستوري(هاي و دیگران زمان) 1345(پور و وزین) 1374(اردالن بنی
بـه عبـارت دیگـر زمـان     . کنـد هاي غیردستوري چنـدي بـروز مـی   نها در زماهر یک از این زمان. دانند

حال و گذشته است ولی زمان غیردسـتوري بـه    ،گذشته و آینده است و زمان دستوري ،غیردستوري، حال
براي معرفی اشکال مختلف زمـان  ). 628-629 :2001 ،لیچ(کندمیاشکال مختلفی در سه شق خود بروز 

 . نمود و وجه هـم در هـم آمیختـه اسـت     شود چون این پدیده بای نمیترکی تنها زمان غیردستوري معرف
در واقـع شـامل هـر سـه پدیـده      » بهار« و» کسیهمه«هاي دو گویش ترکی هاي فعلپس معرفی زمان

، وجـه  )aorist5گذشـته، اسـتنباطی، آینـده،     ،حـال (، زمـان دسـتوري   4هاي ترکی شخصفعلدر . است
و  7مقـدر  ،6هـاي ترکـی را منفـی   تـوان فعـل  مـی . شودنمود را بیان میو  )شرطی، امري، وجوبی، تمنایی(

که سه مـورد اخیـر بـه    الزم به ذکر است ). 24: 2009، زبان ترکی لویس به نقل از دستور(ساخت  8نامقدر

                                                             
3- Lyons, John           
4-  perfection               

3- imperfection  
4- person 

طور کلی تمام اقسام به به تسامح  در ترکیاین اصطالح  زمان دستوري فعل؛ ،ها نمود کاملدر بعضی از زبان -٥
  .شودزمان حال اطالق می

6- negative 
7- potential 
8- impotential  
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ذکر کرده است و معادل مقدر و نامقدر در  1میانوند را لویسساز و عامل منفیشود کمک پسوند ساخته می
  .است (can not)و (can)ه ترتیب انگلیسی ب

پسـوندهاي زمـان حـال و    / ضـمایر پیوسـته  / پسوندهاي فعلـی [ها شناسه -2-2
  و زبان ترکی آذري» بهار«و» کسیهمه«در دو گویش ] گذشته
ده است که معرفی کر» بندهاعناصر اشتقاقی فعل بودن یا پی«ها را این شناسه) 26: 1348(پور وزین

  :زیر استدربردارنده مشخصات 
  سازندشخص و عدد را می -الف
  متفاوت دارند براي زمان حال و گذشته دو گونه -ب
  .کنندهاي دوگانه یا چهارگانه پیدا میها، گونهاکثر آنها طبق قانون هماهنگی مصوت -پ

-به صورت جدول ارائه می و ترکی آذري» بهار« ،»کسیهمه«هاي ترکی هاي گویششناسهدر زیر 
 .شود

م  مسول  دوعدد  گویش و زبان  زمان  شخص  او  
,[-e(r)] /-ein/ [-ein]  /-m/ [-m]  »کسیهمه« 

فرد
م

 

ال 
ح

  

,[-d(e)] )١(  /-i/ [-i]  /-m/  [-m]  »بهار«  

,[-])٢(  /-sn/ 
[-sn],[-sn]  

/-m/  [-m], 
[-m]  

  ترکی آذري

[-l(r)]  [-eiz]  [-k/]  »کسیهمه«  

  جمع

[-l] [-eiz]  [- ] »بهار«  

/-lr/ [-lr], 
[-lr] 

/-siz/ [-siz], 
[-sz],[-syz], 

[-suz]  

/c/, /x/ 
[-c],[-uc],[ix], 

[-ux]  
  ترکی آذري

/-e/ [-e] /-in/ [-in]  /-em/  [-em]  »کسیهمه« 

فرد
م

 

شته
گذ

  

/-e/ [-e]  [ĩ:]  /ĩ:/ 
/-em/ [-em], 

[-m],[-um]  
  »بهار«

/-/ [-]  /-in/  [-in], 
[-n],[-yn], [-un]  

/-im/ [-m],  
[ym], 

[-m], [-im]  
  ترکی آذري

/-e-l(r)/ 
[-e-l(r)]  /-iz/   [-iz]  [-ik/g]  »کسیهمه«  

  جمع

/-e-l/ [-e-l]  /-iz/ [-iz]  /-i/ [-i]  »بهار«  
/-i-l(r)/ 

[-i-lr],[--r], 
 [-y-lr], [-u-lr] 

/-iz/ [-iz], 
[-z],[-yz], 

[-uz]  

/-c/, /x/ )٣( 
[-ic], [-uc] 
[-ix], [-ux]  

  ترکی آذري

  و ترکی آذري» بهار« ،»کسیهمه«هاي ترکی هاي گویششناسه -1جدول
                                                             
1- infix  
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  :جدول فوق عبارتند از شدهگذاريهاي شمارهتوضیحات خانه
اسـتفاده  ) آینده(هاي حال استمراري و حال قصدي ترتیب در زمانبه  [de-]و  [e-]، »بهار«در گویش. 1

  .شوندمی
هـا از جملـه رضـائیه    فعلی سوم شخص مفرد را در برخـی از گـویش  ) شناسه(بند پی )1348( پوروزین. 2
  .، ذکر کرده است[-]و خوي ) ارومیه(
بـه   /iG-/یا  /G-/ز شوند و وي سخنی ابر حسب گویش مربوطه تلفظ می /c,x-/هاي شناسه. 3

هـاي ترکـی آذري آورده اسـت    را هم جزء شناسه این موارد) 1383(گیويمیان نیاورده است ولی احمدي
  ).369-370:1383 ،گیوياحمدي(
  .هاي اول شخص جمع حال و گذشته ترکی آذري یکسان استشناسه -
  وجه و نمود  ،تنوع سه زمان غیر دستوري حال، گذشته و آینده -2-3
  )عادتی(زمان حال ساده  -2-3-1

  .کندبر انجام کلی و تکراري و عادي فعل در زمان حال یا آینده نزدیک داللت می
  زمان حال ساده قاعده

 [r-]+پسوندهاي فعلی   /-r/  و[-d]  /-d/  +  همه کسی: ریشه  
  بهار: ریشه   +  / /-r [r-]+پسوندهاي فعلی 

 [r-]و  [r-]+پسوندهاي فعلی  /-r/  +   ترکی آذري: ریشه  
  

شـود و بـراي   براي حال و آینده استفاده می» کسیهمه«در گویش /d-/الزم به ذکر است که پسوند 
-/کاربرد دارد تا  /d-/بیشتر  ،»کسیهمه«همچنین در گویش. شودسوم شخص مفرد و جمع استفاده نمی

r/. هایی که به واکه ختم شوند، به ریشه/-d/ هاي زیر توجه کنیدبه نمونه. شوداضافه نمی:  
  

  بهار    همه کسی                                                    
=/[cs+-d+-m]                      
  

[cs+-r+-m]   )برممی(  

  زمان حال استمراري -2-3-2
  .کندنزدیک داللت می یافتن عملی در زمان حال یا آینده به ادامه

  زمان حال استمراريقاعدة  
[ir-] +پسوندهاي فعلی  /-ir/   + همه کسی: ریشه  

[r-] ,[er-] +پسوندهاي فعلی  /-er/   + بهار:ریشه 
  ترکی آذري:ریشه +  /ir-/ )تاییهاي چهاربا گونه+ (پسوندهاي فعلی 

  :هاي زیر توجه کنیدبه نمونه
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  بهار                                  همه کسی

[cs+-ir+-ejn]          [cs+-er+-j]          )ريمیب(  

[cs+-ir+]           [cs+-er+-e]            )بردمی(  
  )پرداخته(ل زمان حال کام -2-3-3
  .که در زمان حال کامالً انجام شده و پایان یافته است عملی اشاره دارد به
  زمان حال کامل قاعده 

در سوم شخص مفرد و جمع+( پسوندهاي فعلی [-eb] /-eb/([-mi] /-mi/ +ریشه : 
  همه کسی

در سوم شخص مفرد و جمع+(علیپسوندهاي ف [-ed] /-ed/([-mi] /-mi/+ بهار:ریشه  
  ترکی آذري:ریشه +:/mi-/)هاي چهارتاییبا گونه+(پسوندهاي فعلی: د و جمعدر اول شخص مفر -الف
  ریشه+ :/mi-/)هاي چهارتاییبا گونه( +پسوندهاي فعلی : و جمعدر دوم شخص مفرد  -ب
)هاي چهارتاییهر کدام با گونه+(پسوندهاي فعلی :درسوم شخص مفرد و جمع -پ /-ip/,/- 

ip//+ریشه  
 /mi-/به جاي  /ed-/از » بهار«الزم به ذکر است که در سوم شخص مفرد و جمع در گویش

» کسی همه«و گاهی در گویش » بهار«شناسه فعلی سوم شخص مفرد در گویش /de-/. شودمیاستفاده 
  .در زمان حال کامل است

، سـاختار دیگـر   فرمول زمان حال کامل در ترکی آذري مخصوص گویش تبریز و اطراف آن اسـت  -
  ).81-82: 1383گیوي،احمدي(استفاده شود  /mi-/اشخاص از  این است که در همه

  :هاي زیر توجه کنیدبه نمونه. اي نکرده استاشاره /ib-/ر سوم شخص به د )1348(پور وزین
  بهار                                                همه کسی

[ r+-eb+-del(r)]/[=+-de]    [ r+-ed+-del] )انددیده(  
  

  زمان حال شرطی -2-3-4
-/شرط  با این زمان کلمه r/ )کسـی همـه «ایـن واژه در گـویش ترکـی    . ودرکـار مـی  نیز بـه ) اگر«  

 [- j] است.  
  زمان حال شرطی قاعده

)+ ریشه +  e-+ پسوندهاي فعلی  j) : همه کسی  
)+ ریشه +  / /-s [s-]+ پسوندهاي فعلی   ) : هارب 

)+ ریشه +   /s-/) هاي دوتاییگونه+ (پسوندهاي فعلی  r)  : ريترکی آذ  
  :هاي زیر استزمان حال شرطی داراي ویژگی» کسیهمه«در گویش

  .وجود دارد  [se-]فقط در سوم شخص جمع  -الف
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  سـوم شـخص مفـرد    ،[e-]براي اول شـخص مفـرد   » کسیهمه«ساز در گویش ترکیپسوند شرطی -ب
 [-] و براي دوم شخص مفرد و جمع حذف شده است.  

هاي پسوندهاي فعلی زمان حـال بـه دلیـل همجـواري بـا      کهو زبان آذري وا» بهار«در گویش ترکی
» کسـی  همه«به علت تفاوت زیاد ساختمان حال شرطی در گویش ترکی.  حذف شده است /s-/پسوند 

گفتنـی اسـت کـه جـواب     . در دو گویش صرف شده است» بریدن«، فعل و ترکی آذري» بهار«با گویش 
  ).61: 1348پور،وزین(شود حال شرطی معموالً با زمان حال عادي بیان می

  بهار                                          همه کسی                         
[( j)+cs+-e+-m]    [(  )+cs+-s+-m] )رماگر بب(  

  حال التزامی -2-3-5
. رودبار نیز به کار مـی دارد و گاه در مورد اجگرفتن کاري را با شک و تردید یا آرزو بیان میاین فعل انجام

]توانیم با ایـن زمـان   می rc] ، [ r]، [ rk/] و[isr]     ، بـه ترتیـب در ترکـی آذري
  .است» باید«استفاده کنیم و همگی به معنی » کسیهمه«و گویش» بهار«گویش
  زمان حال التزامی قاعده

)+ ریشه + پسوندهاي فعلی  rk/) (isr): مه کسیه  
) ریشه +  /-/+ فعلی پسوندهاي  r) : هارب  

)+ ریشه +  /-/) با دوگونه+ (پسوندهاي فعلی  rc) :ترکی آذري  
مانند حال شرطی، همراه با تغییرات آهنـگ و کلمـه   » کسیهمه«زمان حال التزامی در گویش ترکی

  :مثال. شودالتزام، صرف می/شرط 
  :هارب        :                                    مه کسیه

[( rk/)/(isr)+cs+-ejz]            [( r)+cs+-+-jz]   )باید ببرید( 
  زمان حال کامل التزامی -2-3-6

  زمان حال کامل التزامی قاعده
)/(isr)+ ریشه +  /e  +/olmG/  +/-mi-+ پسوندهاي فعلی  rk/)/   [:مه کسیه  

)+ریشه + //  +/olmG/ +/-mi-/+پسوندهاي فعلی  r)   [:هارب  
) +ریشه + //  +/olmG,x/ +/-mi-/+پسوندهاي فعلی rc)   [: ترکی آذري  

/-mi/  رود تـایی بـه کـار مـی    هـاي چهـار  در ترکی آذري با گونـه ./-olmG/  هـاي  در گـویش
لـی  پسـوندهاي فع . اسـت » شـدن «یا» بودن«است و معنی آن [olm-] ،»بهار«و» کسیهمه«ترکی

زمان حال کامل «هایی از نمونه در زیر. التزامی است/ پسوندهاي حال شرطی، همان »کسیهمه«گویش 
 :شودارائه می» التزامی

]) باید بریده باشند(       r)+cs+mi+ol+-+-l] :بهار    
       [(isr)/( rk/)+cs+mi+os+-se+l(r)]    مه کسیه 
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  .همگون شده است (s)با  (ol)در پسوند (l)در این نمونه  -
  

  )آینده(زمان حال قصدي  -2-3-7
بـه  . ذکر کـرده اسـت  » بهار«در گویش ترکی   /ǰG-/عالمت این زمان را ) 136: 1374(اردالن بنی

بـه   /d-/و پسـوند . نیـز باشـد  » کسـی همـه «مبهم در گویش ترکیِ  رسد این پسوند عالمت آیندهنظر می
  .باشد) قطعی(قصدي  عنوان عالمت آینده

  )آینده(زمان حال قصدي  قاعده

  زمان گذشته-2-3-8
. کنـد داللت می ،دادن آن در میان بوده استزمان گذشته به عملی که در گذشته انجام شده یا قصد انجام

  :و زبان ترکی آذري به ترتیب زیر است» بهار«و» کسیهمه«هايگویش فرمول این زمان در
  
  قاعدة زمان گذشته 

 [d-]+ پسوندهاي فعلی گذشته  /-d/  + مه کسیه :ریشه  
  هارب:ریشه +  / /-d [d-]+ پسوندهاي فعلی گذشته 

  ترکی آذري :ریشه +  / /-d [d-]+ پسوندهاي فعلی گذشته 
،      [d-] یـز و نَقَـده بـا چهارگونـه    هـاي تبر وند زمان گذشته را در لهجه) 44: 1379-1380(مرادي 

[-di]  ،[-du]  و[-dy]  که همان/-di/ دلیل آن ایـن اسـت کـه وي مصـدر را در زبـان      . دانداست می
روحانی بر این بـاور  . در تضاد است) 1378(با نظر روحانی ترکی از حذف ستاك گذشته گرفته است و این 

-]و  [d-]گذشـته را   نشانه) 59: 1348(پور وزین. دشواست که پسوند مصدري به ستاك حال افزوده می
d] را) پسوند(میانوند گذشته ) 73: 1383(گیوي و احمدي [-d] مانند. معرفی کرده است :  

[d-]+پسوندهاي فعلی زمان حال  -الف /-d/  +  ه:ریشه  
[ǰ-]+پسوندهاي فعلی زمان حال -ب /-

ǰG//+ریشه  
  هارب:ریشه +/ǰG-/+پسوندهاي فعلی زمان حال

   ترکی آذري:ریشه +/ǰx,G,c-/+پسوندهاي فعلی زمان حال

  :هارب :مه کسیه
= [(cs)+-ǰ+-ejz] )خواهید برید(  

   [cs+-e+] )حتماً خواهد برید(          -  

  مانند
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  هارب                     مه کسیه                
  [(cs)+-d+-e-l]   [=+-e-l(r)]            )بریدن(  

  عادتی زمان گذشته -2-3-9
  .کندگرفتن کاري بطور عادتی داللت میعادتی بر انجام زمان گذشته

  عادتی قاعده زمان گذشته
d/   +[-er] -/+ پسوندهاي فعلی  /-er/  +    سیمه که:ریشه  

  هارب:ریشه    +  /d/  +[-r]  /-r-/+ پسوندهاي فعلی 
  ترکی آذري:    ریشه+  /d/  +[-r]  ،[-r]  /-r-/+ پسوندهاي فعلی 

  مانند
  هارب            مه کسیه               

[=+-er+=]                              [cs+-r+-d+-e] )رید میب(  

[cs+-er+-d+-e-l(r)]      [cs+-r+-d+-e-l])بریدند می( 

[-r]  رودکار میهم به» کسیهمه«عادتی در گویش  زمان گذشتهگاه در.  
  استمراري زمان گذشته -2-3-10

  .کندگرفتن کاري در زمان گذشته به صورت مداوم داللت میاستمراري به انجام زمان گذشته
  استمراري ده زمان گذشتهقاع

  مه کسیه:ریشه +  /d/  +[-ir]   /-ir-/+ پسوندهاي فعلی 
 هارب: ریشه+   /d/+[-r]  /-r-/ +پسوندهاي فعلی

  ترکی آذري:ریشه + /ir-/) هاي چهارتاییبا گونه+ ( /d-/+ پسوندهاي فعلی
    مانند. شوداستمراري همانند گذشته عادتی صرف می گذشته »بهار«در گویش ترکی 

                                                                      هارب                                   مه کسیه                            
 [cs+-ir+-d+-e]                   [cs+-r+-d+-e]  )دبریمی(  

  )پرداخته(کامل  زمان گذشته -2-3-11
  .کند، اشاره میزمان گذشته کامل بر عملی که در زمان گذشته به پایان رسیده
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  کامل قاعده زمان گذشته
  مه کسیه:ریشه    +  /d/  +[-mi]   /-mi-/+ پسوندهاي فعلی 

  هارب:ریشه    +  /d/  +[-mi]   /-mi-/+ پسوندهاي فعلی 
  ترکی آذري:ریشه   +  /mi-/) گونهبا چهار تکواژ+ ( /d-/+ پسوندهاي فعلی 

  مانند
  هارب  مه کسیه

=  [cs+-mi+-d+-em] )بریده بودم(  
[=+ik/]      [cs+-mi+-d+-i] )بریده بودیم(  

  قصدي زمان گذشته -2-3-12
فقـط یـک   ) 74:1348(پور وزین. دهدد انجام دادن کاري را در گذشته نشان میقص ،قصدي زمان گذشته

  و نشـانه گذشـته   /ǰG-/]  پسـوند [کـه بـا میانونـد    .را براي این زمان معرفی کـرده اسـت  ) نقلی(نوع 
 /-d/ کنـد و پسـوندهاي   تقسیم می» روایتی«و » نقلی«هیئت این زمان را به دو نوع . شودساخته می

  ):143-144: 1374،ادالنبنی(ع را به ترتیب زیر آورده است این دو نو
  قصدي نقلی گذشته -2-3-13
  قصدي نقلی زمان گذشته قاعده 

  هارب:ریشه +  /ed/  +/-ǰ-/+ پسوندهاي فعلی 
  ترکی آذري:ریشه+/id/+/-ǰG,x/,/-ǰc-/)گونهبا چهار+(پسوندهاي فعلی

id/  +[-ǰ]-/+ پسوندهاي فعلی گذشته  /-ǰ/  + مه کسیه:ریشه  
را عالمت گذشته  [d-]کند و ذکر می [ǰ-]و  [ǰ-]پور پسوند فعلی را در این زمان وزین

  :هاي زیر توجه کنیدبه نمونه). 74: 1348،پوروزین(داند می
   هارب     مه کسیه     

 [cs+-ǰ+-id+-em]   [cs+-ǰ+-ed+-em] )خواستم ببرممی (  
آینـده  «و » آینـده «هاي دیگر آن بـه عنـوان   و گونه  /ǰ-/از پسوند ) 98,378: 1383(گیوي احمدي
  ).101:همان(برده است نام» آینده در گذشته«و» قطعی

داند که می» آینده در گذشته«ترکی را  هاي گذشتهیکی از زمان) 111: 1379(شیران قرهغفاري امین
اراي دو صورت نقلـی و  است و هر کدام از این دو شق د) التزامی(قطعی و غیر) اخباري(راي قطعی خود دا

کنـد و  خود شاهد حادثه نبوده بلکه آن را از زبان دیگران بازگو می ،خبر روایتی است که در روایتی گوینده
  :مثال او از آینده در گذشته قطعی به صورت زیر است

 [ d bylbyllr  oxijrijm lr]                   :ترکی آذري   
 [  ǰ  senn bolbollr  oxijer imil(r)]    :مه کسیه              

  ».اندخواندهبلبالن روي درخت آواز می «                        
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  قطعی روایتی قاعده زمان آینده در گذشته
  لریشه فع+ r/rوند + فعل معین + شناسه 

  مه کسیه:ریشه فعل +  er- ) وند+ ( imi-) فعل معین+ (شناسه 
شنیداري تقسـیم  /شهودي و نادیده /آینده در گذشته را به دو نوع دیداري) 101: 1383(گیوي احمدي

اسـت و نـوع نادیـده او بـه     ) 1374:144(اردالن قصدي روایتی بنـی  نوع دیداري او همان گذشته. کندمی
   :صورت زیر است

  )شنیداري(نادیده عده زمان آینده در گذشتهقا
  ترکی آذري: ریشه فعل+/ǰG-/)هاي آنبا انواع وگونه+(/imi-/)هاي آنبا گونه+(هاشناسه

  )بود ببرم بنا( [cs+-ǰc+-imi+-m]:  به این  نمونه از ترکی آذري توجه نمائید
  قصدي روایتی گذشته -2-3-14

  )1(یتیقصدي روا قاعده زمان گذشته
  هارب:ریشه+  /emi/  +/-ǰG-/+ پسوندهاي فعلی حال 

  :صورت زیر است» کسیهمه«صورت این زمان در گویش
  )2(قصدي روایتی قاعده زمان گذشته

  مه کسیه:ریشه + / /-imi/  +[-ǰ]  /-ǰG [imi-]+ پسوندهاي فعلی حال 
   مانند 

  بهار                                       همه کسی                               
 [cs+-ǰ+-emi+-j]   [cs+-ǰ+-imi+-ejn]   )قرار بود ببري (  

  شرطی زمان گذشته-2-3-15
بـان  است و همین پسـوندها در ز  /jd-/و  /s-/» بهار«شرطی در گویش ترکی پسوندهاي زمان گذشته

-همـه «در گـویش ترکـی   . است [jd-]با گونۀ /jd-/و  [s-]و  [s-]هاي با گونه /s-/ترکی آذري 
فعلـی در ایـن زمـان    ) پسوندها(هايشناسه همه. از همه اشخاص حذف شده است /s-/پسوند » کسی

  .گذشته هستند
  شرطی قاعده زمان گذشته

)+ ریشه +  jd  +-e-+ پسوندهاي فعلی  j)   :کسیمه ه  
+ ریشه +  /jd  +[-s]  /-s-+ پسوندهاي فعلی     :هارب  

+ ریشه +  /s-/) با دو گونه+ ( jd-+ پسوندهاي فعلی  r :ترکی آذري  

  مه کسیه                                       هارب
])  بودماگر بریده(   +cs+-s+-jd+-em]      [ j+cs+-e+-jd+-em]       
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  )رجایی(التزامی  زمان گذشته -16- 2-3
  و [-]هاي  با گونه، /jd-/و پسوند زمان گذشته /-/ » بهار«التزامی در گویش پسوند گذشته

 [-jd] در ترکی آذري، . است/-/ و  با دو گونه/-jd/ با گونه [-jd] این ) 146:1374(اردالن بنی. است
()/و ترکی آذري با کلمه شرط » بهار«زمان را در گویش  (r)/ 1348(پور و وزین ؛آورده است :

/با کلمه اختیاري ) 79 rc/  ماضی ) 88-89: 1383(گیوي احمدي. آورده است» باید«به معنی
توان به که دو نوع شرطی و غیرشرطی را می. شرطی تقسیم کرده استالتزامی را دو گونه شرطی و غیر

  :ادصورت زیر نشان د
  التزامی شرطی قاعده زمان گذشته

  ریشه + /s/  +/-olmG/  +/-mi-/+ ) با تغییرات آوایی(پسوندهاي فعلی حال 
  التزامی غیرشرطی قاعده زمان گذشته

  ریشه+  //  +/-olmG/  +/-mi-/) + با تغییرات آوایی(پسوندهاي فعلی حال 
. رود نیافته در زمان گذشـته بـه کـار مـی    آرزوي تحققدر مورد اجبار یا ) رجایی(زمان گذشتۀ التزامی 

 فرمول زمان گذشته). 80: 1348پور، وزین(شود جواب این زمان معموالً با گذشته التزامی رجایی بیان می
  :التزامی به ترتیب زیر است

  التزامی قاعده زمان گذشته

شـرطی اسـت و    همـان گذشـته  » کسـی همه«التزامی درگویش  الزم به ذکر است که  زمان گذشته
]تفاوت آن با گذشته شرطی این است که اینجا کلمات  rk, /isr]   ه بـا  همـرا » بایـد «به معنـی

  :اندالتزامی هاي زیر بیانگر گذشتهمثال. رودتغییرات آهنگ اداي فعل به کار می
 

])برید اگر می(    + cs+-+-jd+-e] :   بهار  
 (isr/ rk)+cs+-e+-jd+-e]  :همه کسی                 

  
  زمان گذشتۀ کامل -2-3-17

روش ساخت ایـن زمـان   . رسانددر زمان گذشته دور را مینیافته اجبار یا آرزوي تحقق ،کامل زمان گذشته
 میان ریشه و پسوندهاي زمـان گذشـته   /mi-/و پسوند  /olmG/به این ترتیب است که فعل کمکی 

  مانند. گیردالتزامی قرار می

+ ریشه +  jd  +--+ پسوندهاي فعلی   :هارب  
+ ریشه +  jd  +-/-+ پسوندهاي فعلی  r :ترکی آذري  

)/(isr) + ریشه +  jd +-e-  + پسوندهاي فعلی  rk/):مه کسیه 
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)]:) بودمباید بریده(  r)+cs+-mi+ol+-+-jd+-em]بھار             

[(isr+ rk)+cs+-mi+-ol+-e+-jd+-em]   :مه کسیه 

  گیرينتیجه -3
  هاشناسه -5-1

صورت ها به اینرا در نوع این شناسه» کسیهمه«و» بهار«هاي دو گویشتوان تفاوتمی] 2[طبق جدول 
-به معنی شناسـه  ()و عالمت  هاي واحد در دو گویشمعنی شناسهبه ()در جدول عالمت : نشان داد

 شناسـه  8، فعلـی  شناسـۀه  12 از» بهار«و » کسیههم«هاي در گویش. است هاي متفاوت در دو گویش
  . است متفاوت

  
  

  3  2  1  ←شخص↓  زمان

  حال
        مفرد
        جمع

  گذشته
        مفرد
       جمع

  »بهار«و» کسیهمه«هاي ترکی هاي گویششاخص شناسه -2جدول
  
-ه که شامل وجه و نمود هم مـی تنوع سه زمان غیر دستوري حال، گذشته و آیند-3-2

  شود
زمان  -ت)  پرداخته(زمان حال کامل  -زمان حال استمراري  پ -ب)  عادتی(زمان حال ساده  -الف

زمـان     -ح) آینـده (زمـان حـال قصـدي     -زمان حال کامل التزامـی  چ  -حال التزامی ج -حال شرطی ث
زمـان   -ر) پرداختـه (زمان گذشته کامل  -زمان گذشته استمراري  ذ -زمان گذشته عادتی  د -گذشته  خ

زمـان   -زمان گذشته شرطی ژ -گذشته قصدي روایتی ز. 2-شته قصدي نقلی رگذ. 1-ر:  قصدي گذشته
  .کامل زمان گذشته -س)  رجایی(گذشته التزامی 
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-/ پسـوند ؛ تفاوت بین دو گویش بارز است ،)مرسوم حال وآینده(ساخت انواع فعل گذشته و غیرگذشته  در
d/  کار میگذشته هم بهبراي غیر» کسیهمه«گویش  ، درساز استگذشته» بهار«که در ترکی آذري و-
  . رود

  :شود مشخص میهاي بین دو گویش تفاوتطبق ترتیب زیر  ،هاي مختلف فعلقواعد زمان از مقایسه
  .وجود دارد دیگري با کاربرد بیشتر قاعده» کسیهمه«و در گویش  ها یکی استدر حال ساده قاعده. 1
  .کندها فرق میدر حال استمراري قاعده. 2
  .ها بیشتر از نظر تلفظ فرق دارنددر حال کامل قاعده. 3
  . ساخت حال شرطی فرق دارد قاعده. 4
  .ها فرق دارددر حال التزامی و حال کامل التزامی قاعده. 5
  .ري نیز وجود دارددیگ قاعده» کسیهمه«کی است و در گویش ها یدر حال قصدي قاعده. 6
  .ها یکی استساده قاعده در گذشته. 7
  .ها تفاوت دارندعادتی  استمراري قاعده در گذشته .8
  .ها تفاوت دارنداستمراري قاعده در گذشته. 9

  .یکسانی در هر دو گویش دارد گذشته کامل قاعده. 10
  .ها بیشتر از نظر تلفظ فرق دارندنقلی قاعده در گذشته. 11
  .کندها فرق میشرطی قاعده گذشته در. 12
شـرطی  در   التزامـی شـرطی و گذشـته    یک  قاعده واحد بـراي  بیـان   ،التزامی فرق دارند در گذشته. 13

  . رود کار می به» کسیهمه« گویش
  .کندها فرق میکامل قاعده در گذشته. 14
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و گـویش  » کسـی  همه«اي مقایسه صرفی اجزاي کالم در گویش ترکی روست .)1389(طالبی انوري، علی
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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات : تهران .شناسی زباندرآمدي بر جامعه .)1387(یحیی ،مدرسی
 .فرهنگی
نامه کارشناسی ارشد، پایان ).دوگونه ترکی آذري(مقایسه لهجه نقده با تبریز  .)1379-80(مرادي، بهمن

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :تهران
 .انتشارات طوس: تهران. رسیزبان فا  دستور .)1372(پرویز ،خانلري ناتل

دانشگاه : تهران. دکتري رساله. صرف افعال در زبان ترکی و مقایسه با افعال فارسی .)1345(پور، نادروزین
  .تهران

  .چاپخانه مهر: تهران. ساختمان فعل در زبان ترکی.  )1348(پور، نادر وزین
  .نشر نو: تهران .هاي ترکیسیري در تاریخ زبان و لهجه  .)1365(وادج ،هیئت
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