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کار ود قرار دادت ا ت .دادت ا با مب و یادداشهتبهرداری از ت هامالت

م لمان دوزبانه و دان آموزان ( 100نطر دان آموز و  12نطر م لهد) یه

مدر ابتدایی جمه آوری شهد .ت لیه دادت ها نشهان داد کهه ع اوهر یها

ازت ای زبان فار ی بهطور کام در چارچوب ن وی -ا تواژی زبان

ترکی آذری تلطی میشوند زیرا تمامی تکواژ های ی هتمی ها ت های

رمزگردانیشدت از زبان ترکی آذری انتخاب میشوند و آرای

ازت ا در

این ا ت ا از ن و و د تور زبان ترکی آذری پیروی میک هدق ب هابراین

در ا ت ای رمزگردانیشدتق زبان آذری بهع وان زبان مهاتریس و زبهان
فار ی بهع وان زبان درونه نح

ایطا میک د .گروت ا می و گروت رهر

اماف زبان فار ی کهه از هاآ آرایه

آرای

هازتای

هتهآغهاز و بهرعکس

تهپایان گروت های م هادل هود در زبهان ترکهی آذری

هت دق

بهوورت جزیهرة زبهان درونهه در چهارچوب ن هوی -ها تواژی زبهان

ترکی آذری قرار میگیرند .اما ظا ر شدن گهروت کمیهتنمهای فار هی در

جمالت زبان ترکیآذری بهع هوان جزیهرة زبهان درونههق پهی بی هی مهدل

ماتریس در تشکی جزایر زبانی را نحض میک د زیرا ر دو زبان فار ی و

ترکی آذری آرایه

هازتای یک هانی در گهروت کمیهتنما ها دارنهد .در

ادامهق ا ت ای گرو ی رمزگردانیشهدت بهر ا ها نفریه وهطر مهورد

م ا ه قرار گرفت و در میان دادت ا نمونه ایی یافت شد که با نفری وطر

مب ی بر نح

ت یینک دگی

ته ا در آرایه

ها ت های رمزگردانهی

شدتق م ابحت نداشت .در نهایتق ت لی دادت ا نشان داد کهه در گهزی

یکههی از دو نههوا آرای ه

ن ههوی متطههاوت زبههان های شههرکتک ههدت در

ا ت ای رمزگردانی شدتق عالوت بر عوام زبانی (ب امد باالی واژت ها)ق

عوام غیرزبانی (برج تگی مطا ید در ذ هن فهرد دوزبانهه) نحه

دارند.

ا ا هی

واژههای کلیدی :رمزگردانیق مدل زبان مهاتریسق نفریه وهطرق زبهان
ماتریسق زبان درونه
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 .1مقدمه

از میان پدیدت ایی چون تدا

ق قرضگیریق مگراییق آمیختگی زبانی و رمزگردانی کهه

در نتیج بر ورد زبان ا اتطاق میافت دق پدیدة رمزگردانی توجه بیشهتری را بهه هود جلهب

کردت ا ت .او ین ت ریف ارائهشدت برای رمزگردانهی را مهیتهوان بهه وایهنرایه )1953( 1
ن بت داد که آن را ا تطادة فرد دوزبانهه از دو زبهان بههت هاوب و بههجهای یکهدیگر ت ریهف

میک د .رمزگردانی به ا تطادة مت اوب دو یا چ دزبانه ا از دو یا چ د زبان در یه

زبانی (میو کن2ق  )1995یا درون ی

م هاورة

پارتگطتار (باالک و توریبیو3ق  )2009دال هت دارد.

طب نفر مییرزا کاتن)1997( 4ق م فور از رمهز در رمزگردانهی زبهانی مهرورتاا زبهان های

ا تاندارد نی ت .در رحیحتق وی رهوزة رمزگردانهی را بهه ترییهر بهین زبهان هاق گهوی
ب

ا و یاق ا ب

هاق

می د د .ا بته در ت حی رامر واژة رمز بهه دو زبهان ترکهی آذری و

فار ی م دود میشود .ترفهرز -دا هر )1994( 5و چهان )2004( 6رمزگردانهی را بهه دو نهوا
بینجملهای و درونجملهای تح ید کردتاند .رمزگردانی بینجملهای بهه ا هتطادة مت هاوب از
دو یهها چ ههد زبههان در ه ا بههاالتر از جملههه دال ههت دارد .در ایههن نههوا رمزگردانههیق فههرد
و بت کردن بهه زبهان ا هف را متوقهف کهردت و بهه زبهان ب رهر
درونجمله ای به ا تطادة مت اوب از دو یا چ د زبان در

مهیزنهد .رمزگردانهی

ا پایینتهر از جملهه دال هت دارد.

بههرای ملههال در جملهه « officeاو  largeا ههت».ق واژت ههای انگلی ههی بهههوههورت ع اوههر
رمزگردانی شدت در درون جمله فار هی بهه کهار بهردت شهدتانهد .ب ضهی از م ححهان ( نفیهر
گامپرز7ق  1982و ی8ق  )2000تمایز بهین دو نهوا رمزگردانهی را مهروری مهیدان هد .رتهی
ههرید ار )1980( 9و مههییرزا ههکاتن ( )1993بههه تمههایز بههین رمزگردانههی درونجملهههای و

قرض گیری واژگانی د توجه کردت اند .رید ار ( )1980م تحد ا ت که ع اور قرمی در
زبان میزبان م اد ی ندارند در را یکه ع اور رمزگردانیشدت در زبان میزبان م هادل دارنهد.
1

Weinreich
Muyesken
3
Bullock and Toribio
4
Myers-Scotton
5
Treffers-Daller
6
Chan
7
Gumperz
8
Li
9
Sridhar
2
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مییرزا کاتن ( )1993ب امد ن بی و کام ع اور را م تبرترین م یار برای تشخیص تطاوت
بین رمزگردانی و قرضگیری می داند .ع اور رمزگردانیشدت ب امد کمهی دارنهد دررها ی
که ع اور قرمی دارای ب امد زیاد یا کام

هت د .ع اوهر رمزگردانهیشهدت و قرمهی در

طول پیو تاری قرار دارند و ممکن ا ت با گذشت زمهان در یه

جام ه زبهانی بههتهدری

ع اور رمزگردانی شدت به ع اور قرمی تبدی شوند .ب ضی از زبانش ا هان ازجملهه تهوری

بیو )2001( 1رمزگردانی درونجملهای را نشان اکت اب ناقص زبان تلحهی مهیک هد و رتهی
قراباو کی )2011( 2م تحد ا ت که رمزگردانی موجب وءتطا د شدت و چههرتای م طهی

از رمزگردان دگان زبانی در نزد مخاطبان میگذارد .اما مییرزا کاتن ( )1993رمزگردانهی
درونجملهای را قاعدتم د میداند و بر این باور ا ت که ایهن پدیهدت ان کها د هدة ن هوة
عملکرد اوول ن وی الیه ای زیرین ذ ی ا ت .رمزگردانی زبانی م مهوالا از زاویه یکهی
از دو دیدگات زبانش ا ی اجتماعی و د توری مورد م ا ه قرار گرفتهه ا هت .دیهدگات اول
اغلب به ت لی انگیزت ای اجتماعی رمزگردانهی بهینجملههای نفیهر انگیهزت های اجتمهاعیق
روانی و زبانی میپردازد دررا ی که دیهدگات دوم بهه م ا ه روابه درونجملههای ازقبیه
م دودیت ای راکد بر رواب

ازت ا در درون ی

جمله متمرکز میشهود .دیهدگات های

د توری در مورد رمزگردانی درونجملهای به ه گروت عمدت تح ید میشوند:
ا ف) دیدگات ای
ب) دیدگات ای غیر

ی (پاپالک3ق 1980؛ گامپرزق 1982؛ وولفورد4ق .)1983
هی بهر ا ها

د هتور زایشهیق نفیهر راکمیهت و مرجه گزی هی

(دی هییو ههو5ق  1986و ههال مهاری6ق )1997ق م ههدودیت

ههت نحشهی (بههالزیق روبههین و

توریبیو7ق )1994ق نفری وطر (ما وتیانق )1993ق دیدگات ای کمی ههگرایهی (مه

هون8ق

.)1997

1

Toribio
Grabowski
3
Poplack
4
Woolford
5
Di Scuillo
6
Halmari
7
Belazi, Rubin and Toribio
8
MacSwan
2
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ج) دیدگات زبان ماتریس .ت حی رامر قصد دارد رمزگردانی ترکهی آذری -فار هی را
از م فر دو دیدگات د توری مدل زبان ماتریس و نفری وطر مهورد م ا هه قهرار د هد و بهه
ئواالت زیر پا خ د د:

 .1آیا دادت ای رمزگردانیشدة ترکیآذری -فار ی ان باق کاملی بها مهدل زبهان
ماتریس و نفری وطر دارد؟
 .2چه عهواملی در انتخهاب یکهی از دو نهوا آرایه

ن هوی متطهاوت زبهان های

شرکتک هدت در ها ت های رمزگردانهیشهدت ترکهی آذری -فار هی مهر ر
ت د؟

در ادامهههق ابتههدا چههارچوب نفههری مههدل زبههان مههاتریس و نفریه وههطر بههه اجمههال ارائههه
می گردد .پس پیشی م ا ات انجام یافته و بر ی ویژگی ای د توری زبهان ترکهیآذری
تومیا دادت میشود و در نهایت دادت ای جم آوریشدت مورد ت لی قرار میگیرند.
 .2چارچوب نظری

مههییرزا ههکاتن ( )1993مههدل زبههان مههاتریس را بهها تکیههه بههر نفریههه ههای تو یههد گطتههار در

روانش ا ی مان د مدل و ت )1989( 1و م ا ات

ا ای گطتهاری گهارت )1975( 2ارائهه

داد .وارد ت لی در مدل زبان ماتریسق ب د متمد دو تیرت ( )cpا هت (در ت حیه رامهر از

این ب د بهع وان ب د متمد یاد مهیشهود) .ب هابراین در ایهن مهدلق ب هد واب هته یها پیهرو 3و ب هد
م تح  4وارد ت لی قرار میگیرد .برای ملال در جمل « گامیکه در یابان قهدم مهیزدمق

دو ت قدیمی ام را دیدم».ک جمل مرکب وارد ت لی مدل نی ت بلکه ب هد پایهه یها پیهرو
بهوورت جداگانه وارد ت لی مدل زبان ماتریس میباشهد .در یه
که راو

ب هد رمزگردانهیشهدت

ازت ا و ع اور دو زبان ا تق یکی از زبان ا ا تار ن وی -ها تواژی ب هد

را ت یین میک د که به آن زبان ماتریس میگوی د و به زبان دیگر د که نح

کدرنگهی در

ا تار ب د داردق زبان درونه گطته میشود .مدل زبان ماتریس مییرزا هکاتن (1993ق 2002
1

Levelt
Garret
3
dependent
4
independent
2
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و  )2006دارای اوول و مدل ای زیر شا های زیر ا ت:
او ترتیب تکواژ ا :زبان ماتریس آرای

ن وی تکواژ ها را در ب هد رمزگردانهی شهدت

ت یین میک د.
او تکواژ ی تمی :تکواژ ای ی تمی متأ ر (مان د نشانه ای ملکی انگلی هیق نشهان
وم شخص مطرد انگلی ی و تکواژ ایی که محو ه های د هتوری منهون زمهان و نمهود را
نشان مید د) در ب د رمزگردانیشدتق از زبان ماتریس انتخاب میشوند.
برای ملال در جمل « paperاو  acceptنشد».ق فرد دوزبانه ع اوهر یها کلمهات انگلی هی
(ع اور واژگانی انگلی ی) را در چارچوب ن وی -ا تواژی زبان فار هی بهه کهار بهردت
ا ت .در این ملالق زبان فار ی زبان ماتریس ا ت زیرا ن و جمله به زبان فار ی ت له دارد
و تکواژ ای ی تمی متهأ ر مان هد ک هرة امهافه و محو هه های د هتوری منهون زمهان و
م ابحت از زبان فار ی انتخاب شدت ا ت.
تمایز بین تکواژ ای م توایی و ی تمی در تشخیص زبهان مهاتریس ب هیار مههد ا هت.
تکواژ ای م توایی مان د ا دق ف ه ق وهطت و ب ضهی رهرو امهافه در انتحهال پیهام نحشهی
ا ا ی دارند و دارای ویژگی اع اک دت و یا دریافتک دة نحه
تکواژ ای ی تمی فاقد چ ین ویژگی
نح

ایطا میک د؛ مان هد رهرو

تتها ))  -role

هت د امها

ت د و فح در ا تن چارچوب د توری جمالت

ت ریهفق کمیهتنمها هاق وهطت های ملکهیق تکواژ های

تصریطیق مشخصگر ا و تکواژ ایی که محو ه ای د توری منون زمانق نمود و م ابحت
را نشان مید د .مییرزا کاتن ( 2000و  )2002بهرای تمهایز بیشهتر تکهواژ هاق یه
زیرشا های به نام  4-Mرا طهر کهرد کهه بهر ا ها
تکواژ ای ی تمی متحهدم (مان هد رهرو

مهدل

آنق تکواژ های ی هتمی بهه دو نهوا

ت ریهف و نشهان جمه انگلی هی)ق و تکواژ های

ی تمی متأ ر پیوندی مان د نشان جم انگلی ی و تکواژ ای ی تمی متأ ر بیرونی (مان هد
نشان

وم شخص مطرد انگلی هی) تح هیدب هدی مهیشهوند .عهالوت بهر ایهنق مهییرزا هکاتن

( )2002ی

مدل زیرشا ه ای دیگر به نام مدل

و انتزاعی پیشه هاد کهرد کهه بهه تبیهین

ان باق زبان ا در پدیدة رمزگردانی می پردازد .برا ا
ه

ا انتزاعی وورت میگیرند:

این مدلق تو یهدات زبهانی از طریه
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ا ف) ا تار مطهومی -واژگانی :در این
پی زبانی ا تق ی

اق م فور یا نیت فرد که هود یه

رشته ویژگی ای م ایی-کاربردی اص ی

زبان را ف ال مینمایهد

و این رشته ویژگی ا کهه رابه بهین ه ا مطههومی و واژگهانی ذ هی فهرد
واژگانی (تمامی اطالعات ی

ه ا

هت دق مهای

واژت بهجز اطالعات واجی) را ف ال می ازند.

ب) ا تار موموا-گزارت :در این

ا ها تار نحه

تتها بها روابه د هتوری م به

میشود؛ مان د:
مطهوم غیرم تحید  بهرتوری

فاع  عام

ق

ج) ا گوی تجلی ا تواژی :اطالعات رو ا تی مان د ترتیب کلماتق را هتق زمهانق
نمودق م ابحت و ...را در بردارد .در این

ا رواب د توری در رو ا ت ظا ر میشوند.

وقتی ع اور زبان درونه در چارچوب زبان ماتریس ظا ر میشهوندق بایهد در هه ه ا
انتزاعی فوق با م ادل ای ود در زبان مهاتریس م به باشه د و اگهر ایهن ان بهاق وهورت
نپههذیردق طبهه فرمههی وههافی ان ههداد تکواژ ههای م تههوایی زبههان درونههه در چههارچوب
ن وی -ا تاری زبان ماتریس ظا ر نمیشوند مگر اینکه را برد جبرانی مان د جزایر زبهان

درونه به کار رود .برای نمونهق در ملال  5بخ

.1 .6ق فرد دوزبانه در و بت ای

به زبهان

ترکی آذری گروت رر اماف فار ی «از اول ال» را بهع وان جزیهرة زبهان درونهه بهه کهار
بردت ا ت .این جزیرة زبان درونه در زبان فار هی یه

گهروت هو

ها ت ا هت امها بها

ترتیب تکواژ ای زبان ترکی آذری بهه ع هوان زبهان مهاتریس م ابحهت نهدارد زیهرا در زبهان
ترکی آذری مین مطهوم بهوورت گروت پهسامهافه بیهان مهیشهود .ب هابراین عهدم ان بهاق
ازت ای زبان درونه در

ا ا تاری موموا-گزارت باعث شدت ا هت کهه ایهن هازت ها

بهوورت جزیرة زبان درونه در چارچوب ا ت زبان ترکیآذری ظها ر شهوند .عهالوت بهر
مدل

و انتزاعیق ب یاری از دیدگات ای دیگر ازجمله ما وتیان و انتوری ی ( )1996بهه

مطهوم ان باق زبان ا در رمزگردانی زبان پردا تهاند .ما وتیان و انتوری ی ( )1996با توجهه

به ا ت ای رمزگردانیشدة فار ی -انگلی هی و بهر ا ها
دادندکه

ته ا مان د بافت ای مشابه در ت

روابه

هته -مهتمد پیشه هاد

زبانگیق ویژگی ای ن وی متمد های هود

در ا ت ای رمزگردانیشدت را ت یین میک د.
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 .3پیشینة تحقیق

تا به رال ویژگی ای زبهانشه ا تی رمزگردانهی ترکهیآذری -فار هی مهورد م ا هه قهرار
نگرفته ا ت اما اندک م ا اتی در باب ت لی رمزگردانی زبان ای فار ی و ترکی با ایر

زبان ا برا ا

مدل زبان ماتریس وجود دارد که از آن جمله میتهوان بهه م ا ه دادت های

رمزگردانی فار ی -وئدی ناوا ()2002ق فار هی -انگلی هی رمهائیان ( )2009و ت لیه

دادت ای رمزگردانی ه زبان ترکی -رومهانی -بلرهاری کیوچوکهف )2002( 1اشهارت کهرد.
ناوا ( )2002و رمائیان ( )2009پس از ت لی ویژگی ای ن وی -ا تواژی دادت های
رمزگردانیشدتق بر نح

ت یینک دة زبان فار هی در اعمهال م هدودیت های د هتوری بهر

زبان ای وئدی و انگلی ی تأکید دارند .یافته ای آنهها بها م ا هات م ححهان دیگهر مان هد

وی)2002( 2ق گیو )2006( 3و یو )2008( 4د و می باشد .ویق گیو و یو م تحدند که مدل

زبههان مههاتریس در ت لیه رمزگردانههی چی ههی -انگلی ههی از توانههایی تبیههین قابه مالرفهههای
بر ههوردار ا ههت .ب ضههی از ایههن م ا ههاتق دادت ههای مت اقضههی را در ارتبههاخ بهها بخشههی از
پی بی ی ای مدل زبهان مهاتریس ارائهه مهیک هد .ناوها ( )2002بها آوردن نمونهه هایی از
رمزگردانی فار ی -وئدیق م یار ای تح یدب دی انواا تکواژ ای ی تمی در مهدل زبهان
ماتریس را مبهد می داند .وی ( )2002به نمون ف

ایی از زبان انگلی ی اشهارت دارد کهه در

چارچوب ن وی -ا تواژی زبان مهاتریس (زبهان چی هی) تلطیه نمهیشهوند و در اعمهال
ا تار ن وی زبان درونه (زبان انگلی ی) بهر جمهالت رمزگردانهی شهدت نحه

مهمهی ایطها

میک د .کیوچو هف ( )2002بها ایهن پیشه هاد کهه کودکهان هه زبهان (ترکهی -رومهانی-
بلراری) را بدون آگا ی از فرای د رمزگردانی و بهع وان ی

رمز وارد ک ب میک دق بهر

نحص مدل زبان ماتریس و جهانشمول نبودن آن در تشریا رمزگردانهی در بافهت ههزبانهه
اشارت دارد .ا بته می یرزا کاتن ( )2006رات اب هالپهذیری اوهول و فرمهیه های مهدل زبهان
ماتریس را باز گذاشته ا ت؛ با این وجود تلبیت دو او ا ا ی این مدل در بیشتر م ا ات
بههر ا میهت و کههارآیی آن افههزودت ا ههت .در مههین را ههتاق ت حیه رامههر بههر آن ا ههت تهها
1

Kyuchukov
Wei
3
Guo
4
Liu
2
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رمزگردانی زبان ای ترکی آذری و فار ی را در چارچوب مدل زبان ماتریس و بها اتکها بهه
نفری وطر م ا ه کردت و به ب

این مب ث در چارچوب دو دیدگات مذکور بپردازد.

 .4ویژگیهای دستوری زبان ترکیآذری

زبان ترکی آذری به انوادة زبان ای اورال-آ تهایی ت له دارد کهه از هاآ ردتش ا هی از
زبان فار ی دور ا ت .ترتیب قرار گرفتن ه هازة فاعه ()Sق مط هول ( )Oو ف ه ( )Vدر
جمالت بری زبان اق م یار ا ا ی ردتش ا ی آرایه

جملهه ا هت (گری بهر 1ق .)1966

زبان ترکی آذری از ا گوی  SOVپیروی میک د ب ابراین این زبان از نفر ا گهوی د هتوریق
شبیه زبان فار هی ا هت .او هین صیصه بهارز در ترکیهب ها تمان واژت ها و ا طهاآ زبهان
ترکی آذریق ج ب ا تصاقی یا پیوندی ایهن زبهان ا هت (فرزانههق  .)1357هانوادة زبهان های
ترکی از نوا زبان ای فاقد نشانه ج س و رر

ت ریف ا ت .در زبان ترکیآذریق وطتق

انواا کمیتنما ا و اعداد قب از ا د به کار بردت میشوند و ا هد در ایهن زبهان مان هد زبهان
فار ی به دو را ت مطرد و جم به کار میرود و را ت تل یه وجهود نهداردق ا هد در را هت
مطرد بدون عالمت و در را ت جم با پ وند دوشکلی ( lærو )larظا ر میشود .ا د زبهان
ترکی آذری به ه را ت فاعلیق مط و ی (وریا و غیروریا) و امافه وجود دارد .ا هد در
را ت فاعلی بدون قبول پ وند و ی در دو را ت دیگر با گرفتن پ وند ظها ر مهی شهود .در
این زبان بر ال

زبان فار یق مضا ا یه محدم بر مضا

ا ت و دارای دو را هت م هین و

نام ین ا ت .قید ای زبان ترکی آذریق یچ نوا تصریطی نمهیپذیرنهد .ریشه ف ه در ایهن
زبان م ادل ویر مخاطب مطرد امر میباشهد؛ مان هد( bax :ببهین) کهه بها رهذ
مصدری « » maxو « » mæxراو میشود و ف

پ هوند ای

پ وند ای تصریطی زمهانق نمهودق وجههق

شخصق شمارق مجهول و ببی را دریافت میک د.

Greenberg

1
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 .5روش تحقیق

جم آوری دادت ای این ت حی با رضور در کال

ای دومق وم و چهارم ابتدایی دب هتان

شیخ طو ی شهر تان مشهگینشههر آغهاز شهد 4 .هاعت از ت هامالت ر همی و غیرر همی
دان آموزان ( 100نطر)  4کال
بر کال

با یکدیگر و با م لمانشانق مشا دت و مب گردید .عهالوت

اق پژو شگر اول به اطر مکهار و هددورت بهودن بها  8نطهر از م لمهان و عوامه

اجرایی مدر هق در ی

م ی و شرای ومیمی با آنها دربارة موموعات مختلف ب هث و

تبادل نفر میکرد ( طتهای  3روز بهمدت  30تا  45دقیحه) تا از طری مصاربه و مصاربت با
آنهاق دادت ای بیشتری در ارتباخ با رمزگردانی درونجملهای جم آوری ک د .م ایهن 12
نطر مکار فر گی ( 2نطر اند و  10نطر آقا) کهه بهین  32تها  42هال هن داشهت دق دارای
مدرک ی انس و یا باالتر بودت و به دو زبان ترکی آذری و فار ی ت ل کامه داشهت د .در
جم آوری دادت ها دو رو

بهه کهار رفهت :ا هف) مهب ت هامالت کال هی و بههدنبهال آن

واج نگاری و ا هتخراج ها ت های رمزگردانهیشهدت ب) یادداشهتبهرداری از دادت های
مرتب با رمزگردانی درونجملهای درگطتگو و مبارله با م لمان.
پس از د ته ب دی دادت اق کلمات م طرد رمزگردانی شدت مورد شمار
توجه به نح شان در جهدول شهمارة  1طبحههب هدی شهدند .بهر ا ها

قرار گرفتهه و بها

ایهن جهدولق ا هد ها

رای ترین ع اور رمزگردانیشدت بودند که  46درود از ازت ای م طرد رمزگردانیشدت را
به ود ا تصاص دادت بودند که این یافتهه بها یافتهه های مهییرزا هکاتن ()1993ق ا همیت

1

( )2002و جانجوا )2011( 2مب ی بر رای تر بودن ا د ا در ها ت های رمزگردانهیشهدتق
م ابحت داشت .ب د از ا د اق ازت ای غیرف لی با  31درود در رتب ب دی قهرار داشهت د و
بهدنبال آنهاق وطت ا با  21درود و قید ا با  3دروهد در ردة ب هدی قهرار گرفت هد .مهالک
عمه در ایههن م ا هههق م یههار مشهههور مههییرزا ههکاتن ا ههت کههه کلمههات ابتههدا بهههوههورت
رمزگردانیشدت وارد زبان میزبان شدت و بهتدری به کلمات قرمی تبدی میشوند.

Smith
Janjua

1
2
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 .6تحلیل دادهها

ت لی دادت ای رمزگردانی ترکی آذری -فار ی نشان مید د که ع اور یا ازت ای م طرد
زبان فار ی مان هد ا هدق وهطت و قیهد بههع هوان ع اوهر درونهه در ها ت های مرکهب از
ازت ای دو زبان ترکی آذری -فار ی ظا ر میشوند .این ع اوهر در ها ت های مهذکور

ک د .دچ هین ا هدق وهطت و قیهد زبهان
تمامی پ وند ای زبان ترکی آذری را دریافت می
فار ی بهع وان ع اور غیرف لی با مکرد ا یا اف ال ب

ترکی آذری ترکیب شدت و اف ال

مرکب را تشکی مید د که از آن بهع وان ا ت ف

یاد مهیشهود .در جهدول 1

ب

ت ههداد کلمههات یهها ههازت ههایی کههه بهههع ههوان ع اوههر درونههه در ارتبههاخ بهها رمزگردانههی
ترکیآذری -فار ی ت حی رامر جم آوری شدت ا تق ارائه شدت ا ت.
جدول  .1انواع و تعداد سازههای رمزگردانی شدۀ ترکیآذری -فارسی
نوا ازت

ت داد ازت ا

درود ازت ا ( )%

ا د

210

46

ازة غیرف لی

140

31

وطت

90

20

قید

18

3

ک

458

100

 .1 .6اسم ،صفت و قید زبان فارسی در چارچوب نحوی -ساختواژی زباان
ترکیآذری

 ا رای ترین ع اور زبان فار ی
ا د

هت د کهه بههع هوان ع اوهر درونهه در جایگهات فاعه

(«مهها ی» در ملههال )1ق مط ههول («مهمههان» در ملههال  )2و امههافه («فروشهه دت» در ملههال )3
ا ت ای زبان ترکی آذری قرار میگیرند .وطت ای فار هی هد قبه از مووهو
ترکی آذری («عبو » در ملال  )4و دچ ین در جایگات ا اد («تاری

های

» در ملال  )5با اف هال

رب ی ترکی آذری به کار بردت میشوند .در زبان ترکی آذری مل زبان فار ی بهرای قیهد از
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اآ آرای

ازتای یچ م دودیتی وجود ندارد و ب ابراین انواا قیود فار ی (بهرای ملهال

«گا ی اوقات» در جمل  )1میتواند در ر ق متی از جمله قرار گیرد.
(گاهیاوقات چُخلی ماهی ُا رودخانهدت اُ ور).

1. gahioqat čoxlï mahi o rudxanæ-dæ ol-ur.

نمود با

(مهمانالریْ اِوت آپار).

در رود انه آن ما ی

یلی گا ی اوقات

گا ی اوقات در آن رود انه ما ی ای زیادی پیدا میشود.
ev-æ apar.

2. mehman-lar-ï

ببر به انه را جم

(فروشندهنین اکیْ بیْردا قا دی).

مهمان ا را به انه ببر.
bïr-da gal-dï.

sak-ï

3. frušændæ-n-in

گذشته بمان در ای جا ملکی اک امافه میانجی فروش دت

کیف فروش دت ای جا ماند.

(عبوس آدامالرا دِمه).

(از اول سالق کیال

مهمان

4. æbus adam-lar-a de-mæ.

نطی گو به جم

به افراد عبو
چُخ تاری

دی).

عبو

فرد

نگو.

5. æz ævvæl-e sal kilas čox tarik-di.

ا ت تاری

یلی کال

از اول الق کال

ال ک رت اول از

یلی تاری

ا ت.

زبان ترکی آذری بهع وان زبان ماتریس چارچوب ن وی -ها تواژی جمهالت ( 1تها
 )5را ت یین میک د و زبان فار هی هد بهه ع هوان زبهان درونههق در ایهن جمهالت نحه

ایطها

مینمایدق چرا که :
ا ف) تمامی تکواژ ای ی تمی زیر از زبان ترکیآذری انتخاب شدتاند:
 پ ههوند ای ترکههیآذری  larجمهه و  ïمط ههول م ههتحید بهها «مهمههان»ق  daمط ههول
غیرم تحید با «رود انه» و  inامافه با «فروش دت»
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 کمیتنمای اشارتای ( oآن) قب از «فروش دت» و کمیتنمای نام ین  ( čoxlïیلهی)
قب از «ما ی»
 تشدیدک دة  ( čoxیلی) قب از «تاری

».

ا تطادت از این تکواژ ای ی تمی زبان ترکی آذری در ملال ای  1تا  5نشهاند هدة آن
ا ت که او تکواژ ی تمی مدل زبان ماتریس رطظ شدت ا ت.
ب) زبان ترکی آذری ترتیب ن وی ازت ا را در جمالت  1تا  5و در گروت های ا همی
زیر ت یین میک د:
 وقوا وطت فار ی «عبو » قب از ا د ترکیآذری adam

 وقوا مضا ا یه فار ی «فروش دت» قب از مضا

ترکیآذری sak

ب ابراین ر دو او (ترتیب تکواژ ا و تکواژ ی تمی) مدل زبان ماتریس در ملهال های
 1تا  5رعایت شدت ا ت .گروت رر امافه «از اول ال» در ملال 5ق بهوورت جزیرة زبهان
درونه به کار رفته ا ت .مانطورکه قبالا د تومیا دادت شدق تشکی این جزیهرت بهه هاطر
عدم ان باقی ا ت که در

ا گزارت -موموا بین ازت ای دو زبان ترکی آذری و فار ی

اتطاق افتادت ا ت.
 .2 .6ساخت فعل سبک ترکیآذری

م ا

دادت ای رمزگردانی ترکیآذری -فار ی نشان مید د که یچ نهوا ف ه ای هتا 1در

چارچوب ا ت ای زبان ترکی آذری قرار نمهیگیهرد زیهرا ف ه ها در جملهه بهار ن هوی
بیشتری را بر عهدت دارند و ان باق آنها با زبان پذیرندت کمی مشک تر ا هت .زبهان مهاتریس
برای جبران این مشهک از ها ت ف ه

هب

ا هتطادت مهیک هد کهه از طریه آن ا هد ها

(«ا تحبال» در ملال )6ق وطت ها («رایه » در  )7و قیهد ای فار هی («پهس» در  )8بههع هوان
ع اور درونه و ازت ای غیرف لی با مکرد ها یها اف هال هب

ترکهیآذری مان هد olmax

(شدن)ق ( vermæxدادن) و ...ترکیب میشوند؛ مان د:

finite verb

1
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(قُ ا الردان استقبال اِ َدی).

6. qonax-lar-dan esteqbal elæ-di.

گذشته کن

ا تحبال از جم مهمان

از مهمان ا ا تحبال کرد.

( ر یِردت بو بر رایج اُ ور).

7. hær yer-dæ bu xæbær rayij ol-ur.

نمود با

بر این در جا

رای

ر

در ر جایی این بر رای میشود.

(اُ ایمتاران پس وِردی).

8. o imtahan pæs ver-di.

گذشته بدت پس امت ان او

او امت ان پس داد.
زبان ترکی آذری بهع وان زبان ماتریسق چارچوب ن وی -ا تواژی جمهالت (6ق 7
و  )8را ت یین میک دق زیرا:
ا ف) اف ال ب

ترکی آذری که جهزو تکواژ های ی هتمی

هت دق هایر تکواژ های

ی تمی ترکی آذری مان د پ وند ای گذشته از و نمود و ...را دریافت کردتاندق در نتیجهه
او تکواژ ی تمی مدل زبان ماتریس رعایت شدت ا ت.
ب) م ابحت آرای

ازت ا در جمهالت 6ق  7و  8بها ا گهوی ن هوی زبهان ترکهیآذری

نشان مید د که او ترتیب تکواژ ای ی تمی مدل زبان ماتریس نیز رطظ شدت ا ت.
 .3 .6الگوهای دستوری ساخت های رمزگردانیشدۀ ترکای آذری -فارسای
در مدل ماتریس

در ک ق دادت ای رمزگردانیشدة ترکیآذری -فار ی بها اوهول و فرمهیه های مهدل زبهان
ماتریس م ابحت دارد .رچ د زبان ای ترکی آذری و فار ی از اآ ردتش ا هی زبهان بهه
انوادت ای زبانی متطاوتی ت ل دارند اما آرای

ازت ای هر دو زبهان از ترتیهب هازتای

 SOVپیروی میک د و اعمال قاعدة قلب ن وی در ر دو زبان باعث میشود که هر کهدام
از ازت ای ( Sفاع )ق ( Oمط ول) و ( Vف ) بهرارتی در جمله جابهجا شوند ی ی فاع و
مط ول می توان د قب و ب د از ف

جملهه قهرار گیرنهد درنتیجهه آرایه

ن هوی هازت ها در
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جمالت رمزگردانی شدت بها ن هو و قواعهد د هتوری هر دو زبهان (فار هی و ترکهیآذری)
م ابحت وا د داشت .ب ابراین م یار قراردادن او ترتیب تکواژ ای مهدل مهاتریس بهرای
ت یین زبان ماتریس در ا ت ای رمزگردانیشدت (ب هد مهتمد) ترکهیآذری -فار هی یه
نوا رشو وا د بود.
آرای

ازتای گروت ایی مان د گروت ا می (وطت و مووو ) و گروت رهر امهافه

در زبان فار ی

تهآغاز و در زبان ترکیآذری برعکس آنق

باعث میشود که ا ت ای

تهپایان ا ت .ایهن تطهاوت

تهآغاز زبان فار ی (مان د گروت رر اماف «از اول هال»

در ملههال  )5در ب ههیاری از مههوارد بهههوههورت جزیههرة زبههان درونههه در چههارچوب ن ههوی-
ا تواژی زبان ترکی آذری قرار گیرند که با پی بی ی ای مدل زبان ماتریس در تشهکی
هازتای

جزایر زبان درونه م ابحت دارد .اما گروت کمیتنما در ر دو زبهان دارای آرایه

یک انی ا ت و انواا کمیتنما ا (اشارتایق شمارشی و نهام ینن) قبه از ا هد بهه کهار بهردت
میشوند .کمیتنما ا (مان د  čoxlïدر ملال  )1جهزو تکواژ های ی هتمی

هت د و از زبهان

ماتریس (ترکیآذری) انتخهاب مهیشهوند .بها ایهن وجهود در دادت های گهردآوریشهدت بهه
نمونه ایی (ملال ای  9و  )10بر ورد شد که گروت کمیتنمای فار هی بههوهورت جزیهرة
زبان درونه در جمالت ترکی آذری به کار بردت شدتاند؛ در را ی که این نهوا گهروت ها در
و انتزاعی تو ید گطتار با م ادل ای ود در زبان ترکیآذری ان باق دارند.

(بِله رادیله چند صد سال بعد اُالجاق).

9. belæ hadisæ čænd sæd sal-e bæ̕ d ol-ajaq.

آی دت با

ب د ک رت ال ود چ د راد های چ ین

چ ین راد های چ د ود ال ب د اتطاق وا د افتاد.

(شصت ،هفتاد هزار چُخ پول دو).

10. šæst hæftad hezar čox pul-du.

ا ت پول

یلی

زار

طتاد شصت

شصتق طتاد زار پول زیادی ا ت.
در ملال ای  9و  10گروت ای کمیت نمای فار ی «چ د ود ال ب د» و «شصتق طتاد
زار» بهع وان جزیرة زبان درونه بها م هادل های هود در زبهان ترکهیآذری yüz il sonra

 / 48رمزگردانی دوزبانههای ترکیآذری فارسی در پرتو مدل زبان ماتریس و نظریة صفر

 nečæو  atmïš yetmiš minاز اآ م هایی -کهاربردی و ها تواژی -ن هوی بههطهور
کام ان باق دارند در را ی که در مدل زبان ماتریس تشکی جزیهرة زبهان درونهه بهه هاطر
عدمان باق ازت ای زبان درونه با م هادل های هود در زبهان مهاتریس در ه و انتزاعهی
تو ید گطتار به وجود میآید .این نوا ملال ا با پی بی ی های مهدل زبهان مهاتریس (تشهکی
جزایر زبان درونه بهد ی عدم ان باق ع اور یا ازت ای دو زبهان در ه و انتزاعهی تو یهد
گطتار) در ت اقض میباش د .به اطر یافتن رات ره بهرای ایهن ت هاقض و بهرای تبیهین آرایه
ته -متمد

ازتای در ا ت ایی که دارای رواب
که بر نح

ت یینک دگی

ت دق به نفریه وهطر رو مهیآوریهد

ته ا در ا ت ای رمزگردانیشدت تأکید دارد.

 .4 .6نقش هستهها در آرایش سازههای گروهها
ما وتیان و انتوری ی ( )1996با ا تطادت از دادت های رمزگردانهیشهدة فار هی -انگلی هی و
محای ه آنها با دادت ای رمزگردانیشدة جطت زبان ای دیگهر اوه زیهر را پیشه هاد دادنهد:
ته ا مان د بافت ای مشهابه در ته

زبهانگیق ویژگهی های ن هوی مهتمد های هود در

ا ت ای رمزگردانیشدت را ت یین میک د .ما وتیان نشان داد که رمزگردانهی بهین

هت

فار ی و متمد انگلی ی آن یا برعکس در موارد زیر ممکن ا ت.
ورد یب ا را

c) ate sibha ra.

یب ا را ورد

d) sibha ra ate.

یب ا را ورد
ورد یب ا را

11. a) the apples xord.
b) xord the apples.

ما وتیان پی بی ی کرد که ا ت ایی منون ا ت (د) اتطاق نمهیافتهد زیهرا
این گروت ف لی از زبان انگلی ی انتخاب شدت ا ت و باید آرای

هت

ازت ا را در درون گهروت

ت یین ک د ی ی مط ول باید ب د از ف

قرار گیهرد در رها ی کهه در ایهن ها تق بهر ال

د تور زبان انگلی ی مط ول قب از ف

قرار گرفته ا ت به مین هاطر انتفهار مهیرود کهه

توا ی ازت ا درملال ( )dغیرممکن باشد .اما در زبان فار ی بهه هاطر فرای هد قلهب ن هویق
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ازت ا میتوان د بهرارتی پس و پی
ف

شوند و مط ول میتواند د قب از ف ه و هد ب هد از

آوردت شودق ب ابراین توا ی ازت ا در ا ت ای  aو  bدر ت ا ت.
در میان دادت ای جم آوریشدت از رمزگردانی ترکیآذری -فار یق نمونه هایی (ملهال

 )12یافت شد که با او پیش هادی ما وتیان مخوانی ندارند:
(اوزون پسر اُ کیال دا-دیْ).

12. uzun pesær o kilass-da-dï.

ت در کال

بل دقد

آن پ ر

ت.

پ ر قدبل د در آن کال

ت گروت ا می ( uzun pesærپ ر قدبل د) در ملال  12از زبان فار هی انتخهاب شهدت
ا ت اما آرای

ازتای این گروت از قواعد زبان فار ی پیروی نمیک د زیرا

هت فار هی

ب د از وطت ترکیآذری قرار گرفته ا تق ی هی ن هو زبهان ترکهیآذری بهر گهروت ا همی
اعمال شدت ا ت .وقتی که ا د زبان فار ی بهع وان ع صر درونه در اول گروت ا همی قهرار
می گیردق ن و و قواعد زبان فار ی را بر آن گروت ا می ت می میک د که از آن بههع هوان
جزیرة زبان درونه یاد مهی شهود (ملهال 5ق گهروت رهر امهاف «از اول هال») .فهرد دوزبانهه

ترکههیآذری -فار ههی در ب ضههی جمههالت گههردآوریشههدت (ملههال )13

ههته و مههتمد ههای

گروت ای ا می (« انه ای مجل » و «مهمانی باشکوت») را از زبان فار هی انتخهاب کهردت و
بهع وان ع اور درونه در چارچوب ن وی گروت ای ا می ترکیآذری به کار بردت ا ت.
(مجلل خانهدت باشکوه مهمانی برگزار اُ دیْ).

13. mojællæl xanæ-dæ bašukuh mehmani bærgozar ol-dï.

گذشته شو

برگزار

در ان مجل ق مهمانی باشکوت برگزار شد.

جمالتی مان د جمل 13ق بیشتر تو
میشودق افرادی که در م ی

مهمانی

باشکوت در انه

مجل

افراد م ل به دو زبان ترکی آذری و فار ی تو ید

ای زبهانی مختلهف قادرنهد از امکانهات هر دو زبهان بههن هو

ار هههن ا هههتطادت ک هههد .زبهههان ترکهههیآذری بههههع هههوان زبهههان مهههاتریسق چهههارچوب
ن وی -ا تواژی تمامی جمالت را فرا د میک د امها هر دو زبهان مهیتوان هد در ت یهین
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آرای

ن وی گروت ای ا می نح

داشته باش د .وقتی فرد دوزبانه برای بیان م فور یا نیهت

ود از ع اور زبان ماتریس چشد پوشی ک د و یا ع اور زبانی مهرتب بها م فهور هود را از
زبان ماتریس پیدا نک دق به ع اور واژگانی زبان درونه روی میآورد .ب هامد بهاالی واژت ها
(از زبان اول یا زبان دوم) در واژگان فرد دوزبانه مهیتوانهد در انتخهاب و تو یهد آن واژت ها
مر ر باشد .فرد م ل به دو زبان ترکی آذری و فار ی با د تر ی به امکانهات هر دو زبهان
میتواند تو یدات زبانی مت وعی را داشته باشد .برای ملال وی میتواند شه های مختلطهی از
گروت ای ا می ملال 14را تو ید ک د زیرا بر ر دو نوا ا ت
و متمد +

ته (زبان ترکیآذری) ت ل دارد.

ته  +متمد (زبان فار ی)

14.
(یِکه آغاج) a) yekæ aghaj

در ت بزر

(درخت بزرگ) b) deræxt-e bozorg

ک رت در ت

بزر

(یِکه درخت) c) yekæ deræxt

بزر

در ت

(بزرگ درخت) d) bozorg deræxt

در ت

(بزرگ آغاج)

اگر فرد م ل به دو زبان ترکی آذری و فار هی در رهر

بزر

e) bozorg aghaj

در ت

بزر

زدن بهه زبهان ترکهیآذریق

یکی از گروت ای ا می باالق به غیر از مورد ( )aرا بیهان ک هدق بهه رفتهار زبهانی رمزگردانهی
د ت زدت ا ت و در ایهن رمزگردانهیق نههت هها ب هامد بهاالی واژت های فار هی موجهود در
واژگان ذ ی او ا میت داردق بلکه م ائ گطتمانی نیز در این امهر مر رنهد بهدین م هی کهه
برج تگی مطا ید در ذ ن فرد م ل به زبان ای ترکی آذری -فار یق باعث میشود یکهی

از ا ت ای
برج تگی مطهوم

ته  +متمد (فار ی) یها مهتمد +

هته (ترکهی آذری) انتخهاب شهود .اگهر

ته در ذ ن مین فرد ن بت به مطهوم متمد بیشهتر باشهدق ها ت اول و
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ته بیشتر باشدق ا ت دوم انتخاب مهیشهود.

اگر برج تگی مطهوم متمد ن بت به مطهوم

برای ملال تو ید گروت ا می «در ت بزر » (بههع هوان جزیهرة زبهان درونهه) تومهیا دادت
میشود .برج تهتر بودن مطهوم در ت ن هبت بهه صیصه بهزر

بهودن آن در ذ هن فهرد

دوزبانههه و ههدچ ههین ب ههامد بههاالی واژة «در ههت» در واژگههان ذ ههی مههان فههردق رشههته
ویژگی ای م ایی-کاربردی اص زبان فار ی را بهه ف ا یهت وامهیدارد و درنتیجهه مهای
زبانی مهرتب بها آن رشهته ویژگهی ها از واژگهان زبهان فار هیق ف هال مهیشهود .ایهن مهای
هته ا هت چهارچوب ها تواژی -ن هوی زبهان

ف الشدتق به اطر این کهه مهای یه

فار ی را فرا د میک د و ازت ای دیگر مان گروت یا ا ت (متمد یها مهتمد ها) از زبهان
فار ی انتخاب می شود و در مررل آ ر گروت ا می «در ت بزر » بهع وان جزیرة زبانی
تو ید میشود .راال اگر مطهوم بزر

بودن در ت در ذ ن فرد دوزبانه برج تهتر از مطهوم

ود در ت باشدق مای مرتب از واژگان زبان فار ی یا زبهان ترکهیآذری ف هال مهیشهود

که به ب امد باالی واژة «بزر » در یکی از دو زبان (فار ی یها ترکهیآذری) ب هتگی دارد.
ا ت تو یدشدت در ر دو را تق آرای

ن وی زبان ترکی آذری را وا هد داشهت زیهرا

در وورت ف الشدن مای فار یق که مای

ته نی تق چهارچوب ن هوی -ها تواژی

زبان فار ی فرا د نمیشود و در نهایت یکی از ا ت ای ()cق ( )dو یا ( )eتو ید میشود.

مان طور که رو وفس )1992( 1تومیا می د دق م فور یها نیهت فهرد دوزبانهه در ابتهدا

م صر به ی

زبان اص نی ت و کلمهیابی با توجه به ف ال ازی توزی ی اتطهاق مهیافتهدق

بدین م ی که م فور یا نیت فرد دوزبانهق نفام واژگانی ر دو زبان را ف ال میک د اما مای
یکی از زبان ا ن بت به مای م ادل ود در زبان دیگر بیشتر ف ال مهیشهود و مهین مهای
ف الشدت به تو ید واژت اص زبانی م جر میشود.
با توجه به م ا بی که ارائه گردید میتوان گروت کمیتنمای «چ د ود ال ب د» فار ی
را که بهوورت جزیرة زبانی درونه در جمل زبان ترکی آذری (ملال  )9بهه کهار بهردت شهدت
بودق تومیا داد .به نفر میر د که ف ال شدن مطهوم «چ د» در ذ ن فهرد دوزبانهه و ب هامد
باالی واژة مرتب با آن در واژگهان ذ هی مهان فهرد باعهث مهیشهود کهه مهای مهرتب از
Roelofs

1

 / 52رمزگردانی دوزبانههای ترکیآذری فارسی در پرتو مدل زبان ماتریس و نظریة صفر

واژگههان فار ههی ف هال شههود .چههون ایههن مههاق مههای یه

ههته ا ههت ب ههابراین چههارچوب

ن وی -ا تواژی فار ی نیز ف ال شدت و ازت ای دیگر نیز در آن گروت از زبان فار هی
جزیرة زبان درونه در چارچوب جمل زبان

انتخاب میشوند و گروت کمیتنما بهع وان ی

ترکی آذری تو ید میشود .با ت لیلی که ارائه گردیدق ت حی رامهر پیشه هاد مهیک هد کهه:
درپارتگطتار ای رمزگردانیشدتق آرای
میک د اما این آرای

ن وی تو

ن وی ها ت گهروت ها را زبهان مهاتریس ت یهین

زبان درونه ت یین وا د شد اگر:

ا ف) ا ت گرو ی زبان درونه بر ال
ب) برج تگی مطهوم ذ ی

ا ت گرو ی زبان ماتریس

تهآغاز باشد.

ته و ب امد باالی واژة مرتب با آنق ابتدا مای زبان درونهه را

ف ال ک د.
پیش هاد فوق را میتوان عالوت بر ا ت گروت ا به ها ت های بزرگتهر مان هد ب هد ای
واب ته و ب د ای مووو ی نیز که دارای آرای
ت مید داد .ب د مووو ی و ب د واب ته در فار یق

ن ویق

ته -متمد یا متمد-

هته

تهآغاز و ی در ترکیآذریق

هت دق
هتهپایهان

ت د و فرد دوزبانه ترکی آذری -فار ی با د تر ی به این دو ا تق جمهالت مرکبهی را

تو ید میک د که ویژگی ای د توری هر دو زبهان را دارا هت .ملهال های زیهادی در ایهن
ارتباخ در دادت ای جم آوری شدت وجود داردق مان د:
(اُ کوهی که گرردوْز اواالندیْ).

savalan-dï.

15. O kuhi ke gör-düz

ا ت بالن گذشته وجم بین که کو ی آن

(همین که اِوت یِتی دین بیزت تِلطون وور).

کو ی را که دیدید بالن ا ت.

16. hæmin ke ev-æ yetiš-din biz-æ telfun vur.

بزن تلطن به ما ر یدی به انه که

مین

مین که به انه ر یدی به ما زنگ بزن.
فرد دوزبانه در و بت های

بهه زبهان ترکهی آذریق ها ت مووهو ی و واب هت زبهان

فار ی ( 15و  )16را به کار بردت ا ت در را ی کهه ترکهی آذری زبانهان ایهن ها ت ها را
تهپایان و بهوورت زیر بیان میک د:
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(اُ گرردوْیوْز داغ اواالندیْ).

dagh savalan-dï.

ا ت

(اِوت یِتی اَندت بیزت تلطون وور).

جم گذشته بین آن

بالن کوت

18. ev-æ yetiš-æn-dæ biz-æ telfun vur.

بزن تلطن

برج تگی مطهوم «کوت» و رر

17. O gör-dü-y-üz

گام ر یدن به انه

به ما

رب زمان « مینکه» (از زبان فار ی در جمهالت  15و

 )16و ب امد باالی آن واژت اق باعث میشهود کهه فهرد دوزبانهه در وه بت های
ترکی آذری از ا ت ای مووو ی و واب ت زبان فار ی ( ا ت

بهه زبهان

تهآغاز) ا تطادت ک هد.

با توجه به ت لیلی که ارائه گردیدق ت حی رامر در راب ه با انتخاب یکی از دو نوا آرای
ن ههوی زبههان ههای شههرکتک ههدت در هها ت ههای رمزگردانههیشههدتق پیشه هاد مههیک ههد :در
ا ت ای مرکب از ازت ای دو زبان که از اآ آرای
تهآغاز و دیگری

(یکی

مرتب با آن از زبان

ن هوی

تهپایان)ق برج تگی مطههوم ذ هی

هته و ب هامد بهاالی واژة

تهآغاز باعث میشود که فرد دوزبانهق ا ت

ک د در غیر این وورتق وی ا ت

هته -مهتمد متطاوت هد
هتهآغهاز را انتخهاب

تهپایان را به کار وا د برد.

 .7نتیجهگیری

دادت ای رمزگردانی ترکی آذری -فار ی نشهان مهید هد کهه ایهن دادت ها در بیشهتر

مفا

موارد با اوول و فرمیه ای مدل زبان ماتریس م ابحهت دارنهد .زبهان ترکهیآذری در مهه
ملال اق زبان ماتریس ا ت و زبان فار ی نیز بهع وان زبان درونه ع اوری مان د ا دق وطت
و قید ا ت ایی رمزگردانیشدت را تأمین میک د .تمامی تکواژ ای ی تمی که با ع اوهر
یا ازت ای زبان فار ی به کار بردت میشوند به زبان ترکهی آذری ت له دارنهد .در ها ت
ب

ف
ب

د که ترکیبی از ازت ای غیرف لهی فار هی و هب

ترکهیآذری ا هتق ف ه

بهع وان تکواژ ی تمی تمام اطالعات د توری زبان ترکیآذری مان د زمهانق نمهودق

م ابحههت و ...را بهها ههود بههه مههرات دارد در نتیجههه او ه تکههواژ ی ههتمی در هها ت ههای
رمزگردانیشدت رعایت شدت ا ت .قرار گرفتن وطت ا و مضها ا یهه های فار هی قبه از
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ا د ای ترکیآذری و نبود ف

مت ا ی فار هی بههع هوان ع صهر درونههق دالیلهی عمهدت بهر

راکمیت ن و زبان ترکیآذری بر ا ت ای رمزگردانیشدت ا ت .ا بتهه ا هتطادت از اوه
ترتیب تکواژ ای مدل ماتریس برای ت یین زبان مهاتریس در ها ت های رمزگردانهیشهدة

آذری -فار ی (ب د متمد) ی

نوا رشو به ر اب می آید زیرا آرای

ن وی هر دو زبهان

ترکیآذری و فار ی در جمالت بری ( )SOVیک ان ا ت و ازت های جمهالت هر دو
زبان میتوان د به هاطر اعمهال قاعهدة قلهب ن هوی جابههجها شهوند .ان بهاق کلهی دادت های
رمزگردانی درونجملهای ترکی آذری -فار ی با اوول و فرمیه ای مدل زبان مهاتریس بها

م ا ات م ححانی مان د ناوا هفآبهادی ()2002ق وی ()2002ق یهو ( )2008و رمهائیان
( )2009م و میباشد که در ک بر تلبیت دو او او یه مدل زبان مهاتریس (اوه ترتیهب
تکواژ ا و او تکواژ ی تمی) تأکید دارند.
تشکی جزایر زبان درونه بر هی از ها ت های گرو هی مان هد گهروت ا همی و گهروت
رههر امههافه زبههان فار ههی در چههارچوب ن ههوی -هها تواژی زبههان ترکههیآذریق بهها
پی بی ی ای مدل زبان ماتریس در تشکی جزایر زبان درونه م ابحت دارد امها ظها ر شهدن
گروت کمیتنمای فار ی (کمیتنما  +ا د) در جمالت زبان ترکیآذری بههع هوان جزیهرة
زبان درونهق با پی

بی ی ایهن مهدل (تشهکی جزایهر زبهانی بهه د یه عهدم ان بهاق ع اوهر یها

ا ت ای دو زبان) در ت اقض میباشهد زیهرا هر دو زبهان فار هی و ترکهیآذری آرایه
ازتای یک انی در گروت کمیتنما ا دارنهد .بهرای تبیهین چ هین ها ت هاییق دادت ها در
چارچوب نفری وطر م ا ه شد زیرا این نفریه با توجه بهه روابه
ت یههینک ههدگی

هته -مهتمدق بهر نحه

ههته هها در هها ت ههای رمزگردانههیشههدت تأکیههد دارد .در میههان دادت ههاق

ملال ایی پیدا شد که با پیش هاد نفری وطر م ابحت نداشت .در نهایت ت لیه دادت ها نشهان
داد که در گزی

یکی از دو نوا آرای

ن وی متطاوت زبان ای (ترکیآذری و فار هی)

شرکتک دت در ا ت ای رمزگردانیشدتق عالوت بر عوام زبانی(ب امد بهاالی واژت ها)ق
عوام غیرزبانی (برج تگی مطا ید در ذ ن فرد دوزبانه) نح

ا ا ی دارند.
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