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 دمهمق

 و رودیبشمار م یاز مباحث عمده زبانشناس یكی(  dialectology) یلهجه شناس

ها و ی، قانونمندعدعام كه قوا یلهجه شناس یكیباشد : یز میدو وجه متما یدارا

خاص كه  یدهد و لهجه شناسیقرار م یم لهجه ها را مورد بررساع یروشها

 یلهجه شناسدهد. یقرار مش را مورد نظر یا گویك زبان یخاص  یلهجه ها یبررس

 یو لغو ی، نحو ی، مورفولوژ یفونولوژ یندهایفرا یهمگان یدر زبانشناسعام 

 دهد.  یرا مدنظر قرار ملهجه ها ه یكل یهایو قانونمندرات ییتغ

هستند كه  یاصطالحات متفاوت زبان یو لهجه شناس یش شناسی، گو یزبانشناس

ن بخشها یژه ایم ویبا توجه به مفاه گوناگون زبانها را یرات مختلف بخشهاییتغ

جهان از نظر  یزبانها ید در مبحث زبانشناسیدانیكه میند. همانطورینمایم یبررس

ن داده یشوند. طبق آخریم میبه انواع گوناگون تقس یو لغو ی، دستور یساختار

ا مورد استفاده كاربران یج در دنیش از دو هزار زبان راینك بیزبانشناسان هم ا یها

ن یشده اند. ا ییك به هشت هزار زبان شناسایگر تاكنون نزدیباشد. از طرف دیم

هر  یشوند. زبانهایم میتقس یزبان یمختلف به خانواده ها یزبانها در دسته ها

 وجوه اشتراك هستند. یدارا یو لغو ی، دستورییخانواده از نظر ساختار آوا

هستند  یرانیا یانهاانواده زبجزء خ یكی، تاجی، دری، كرد یفارس یزبانها

از خانواده  ییو قشقا ی، خلج یزی، قرقی، تارتاریازبك یكه زبانهایهمانطور

 باشند.یم یترك یزبانها

رند. یگیقرار م یك زبان مورد بررسیمنشعب شده از  یشاخه ها یش شناسیدر گو

 یل دوریش ها بدلیشود. گویهزاران سال واقع م یش ها در طیروند انشعاب گو

و رشد مستقل خود را افته یر ییتغج یبتدر یادرو ارتباط كمتر با زبان م ییایجغراف

م ، یزبانها آنها را به انواع قد ید. در بررسینمایم یط ی، ساختار یاز نظر لغو

باشد و یسر نمین شكل میشها ایگو یكن در بررسیكنند، لیم میتقس یانه و امروزیم

 یشهایگوزبان مادر جدا شده اند. ك منبع واحد بوده و از ی یدر واقع آنها دارا

كه ید ، همانطورهستن یمشترك یاین یدارا  ی، تات یلگی، گ یمازندران،  یفارس

 ند.هستمشترك  یاین یدارا یو سونقور ی، ساوجی، آذرییش قشقایگو

شها مورد نظر هستند. لهجه یزبانها و گو یكاربرد-یشفاه یحالتها یدر لهجه شناس

 ییایا زبان هستند كه در محدوده جغرافیش یك گوی یو محل ییایها شكل جغراف

 یو در اثر راحت طلب یباشند. لهجه ها عمدتا در شكل شفاهیمورد استفاده م یخاص
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، یشامل تهران یش فارسیگو یانواع لهجه ها ند.یایبوجود م یصوت یاندامها

و  ی، مراغ ی، زنجانیر است همانگونه كه لهجه قرداغیو سا ی،سبزواریاصفهان

 باشند.یمشترك م یمادر یدارا  یلیاردب

 یاریبس یتفاوتها یدارا یو واژگان ی، دستور ییش ها از نظر آوایزبانها و گو

شها در یباشد. كاربران زبانها و گویآنها مستلزم آموزش خاص م یریادگیهستند و 

ان كاربران آنها یم میمستقارتباط  یشوند و برقراریفهم متقابل دچار مشكل م

جاد رابطه یمختلف در ا یكه كاربران لهجه هایباشد. در حالیسر نمیم یبراحت

قابل درك  یو واژگانها براحت یگوناگون حاالت دستور ینداشته و تفاوتها یمشكل

 باشد.یم

گوناگون متفاوت  یگر و از زبان مرجع در زبانهایكدیلهجه ها از  یا دوری یكینزد

ان یم فاوتتنسبت به  یف زبان آلمانمختل یان لهجه هایمثال تفاوت م یاست. برا

فتد یباشد و اغلب اتفاق میشتر میار بیبس یجانیآذربا یو ترك یزبان فارس یلهجه ها

 د.شونیمگر دچار مشكل یدر درك همد یزبان آلمان یلهجه هاكه كاربران 

رد كه به آن یگیلهجه ها مورد مطالعه قرار ماز  یگریگونه د یدر زبان شناس

 یمتفاوت اجتماع یان مشاغل و دسته هایلهجه خاص م ژاركون .ندیگویاركون مژ

باشند و شكل یش نمیگو یوما دارازا لیدن یم كه همه زبانهایادآور شوید یبا .است

 یو ارمن یزبانها مثل ژاپن یباشد. برخیتر م یمیقد یش مختص زبانهایگو یریگ

)  یروانیو ا یسور ، یلهجه لبنان یدارا یكنون یزبان ارمنباشند. یش نمیگو یدارا

ش یگو ین زبان دارایارمنستان( است. البته در گذشته ا یلهجه موجود در جمهور

  آشقارابار و آقرابار بوده است.

 شیگوش متفاوت است كه از آنجمله است یگو 36شامل  یترك یخانواده زبانها

، ی، تركمنیاستانبول یترك،  یخلج ی، تركیخراسان یترك، یجانیآذربا یترك

، یی، قاراچای، قاراقالپاغیردی، باشقی، تاتاریعراق یتوركمن یترك، یقاوزقا

، ی، چوواش ی، توفار ینیتو، یغوری، اویی، آلتایاكوتی، یزی، قرقی، قزاقیازبك

 و ....، ی، خاكاسیبالغار

ن بار توسط ترك شناس قرن پنجم یاول یبرا یزبان ترك یشهایگو یدسته بند

“ تركالوان لغات ید”در كتاب  یه است. وانجام شد یمحمود كاشغر یهجر

، یمثل اوغوز یف مختلف تركیرا بر اساس نام طوا یمختلف ترك یشهایگو

شرفت یكرده است. سپس از اواخر قرن نوزدهم با پ ی،.... دسته بندیچگن

ات یبر اساس خصوص یزبان ترك یشهایگوو توجه به السنه مختلف  یزبانشناس

  یشهایگو،  یترك یزبانها ییایجغراف یدر دسته بندشدند.  یدسته بند ییایجغراف

، یقاقاوز یدر كنار زبانها یترك یزبانها یدر شاخه جنوب غرب یجانیآذربا یترك
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در كتاب  ید كاشغروقرار گرفته است. محم یو خلج یاستانبول ی، ترك یتركمن

 سی( را سلیجنوب غرب یشهای) زبان مادر گو یزبان اوغوز“ تركالوان لعات ید”

 داند. یم یترك ین زبانهاین زبان در بیتر

ادمانها و وجوهات ی یتا اواسط قرون هفتم دارا یمتفاوت زبان اوغوز یش هایگو

شها از قرن هفتم آغاز و ین گویبودند. رشد مستقل و گونه واره ا یاریمشترك بس

ود كتاب ددقورق” یادمان مربوط به زبان اوغوزین یتریمیز ادامه دارد. قدیتاكنون ن

كتابت شده است یهجر 466باشد كه در یم“ فه اوغوزانیلسان طا یعل
1

. بنا بر 

ق یاف، اورهان شا یق حاجین، توفیاز زبانشناسان مثل محرم ارگ یارینظر بس

 گردد.یار دورتر برمیبس ین داستانها به دوره هایا یریو... شكل گ

ع یمنطقه وسدر  یاوغوز یشهایاز گو یكیبه عنوان  یجانیآذربا یزبان ترك

از جنوب به ساوجبالق )مهاباد( و قفقاز و داغستان  دكه از شمال به دربن ییایجغراف

 یو از غرب تا آناتول یاز اراك و همدان از شرق تا ساوه و استان مركز ییبخشها

از ظهور اسالم با قبول اسالم به بعد  یجانیآذربا یگسترده است. زبان ترك یمركز

 یثبت و ضبط ترك یرا برا یستم منسجمیآورد و س یرو یعرب یاستفاده از الفبا

 مورد استفاده قرار داده است. یجانیآذربا

جان ، یآذربا یافغانستان، جمهور یدر كشورها یجانیآذربا یامروزه زبان ترك

ونها كاربر یلیران مورد استفاده میه و ایروس یعراق ، جمهور یه ، جمهوریترك

 باشد.یم

زبانشناسان  یو بررسجدهم مورد توجه یاز اواخر قرن ه یجانیآذربا یزبان ترك

 یجانیآذربا یزبان تركپژوهش كه به ین كسانیان نخستیقرار گرفته است. از م

 ، بارتولد  را نام برد.یگ، كارل فویرزاكاظم بیتوان خودزكو ، میپرداخته اند م

گرفته و قرون گذشته مورد توجه قرار ز از ین یجانیآذربا یزبان ترك یلهجه ها

مورد نیدر ان یریسا، هاندا و  ینورسكیمر یمیوالد،  یكارل فو مانند  یزبانشناسان

 .انجام داده اند یقاتیتحق
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 صل اولف

  یلهجه ها پژوهشخچه یتار

 یجانیآذربا یترك

آن  یقیو تطب یدانیم یها یهر زبان مسلتزم بررس یمطالعه و پژوهش لهجه ها

ر هر لهجه در وهله نخست وجود زبان یتصو یرسبر یباشد. اصوال برایلهجه م

مورد استفاده  یاز قرون پنجم هجر یجانیآذربا یار تركیباشد. زبان معیار میمع

را درون خود پرورده است. اصوال زبان  ینیمع یهایژگیو یبوده و در هر قرن

ن زبان به مورد و با ید. ایآ یخط و كتابت به وجود مار از زمان استفاده از یمع

 یار تركیشود. زبان معیتر م یگوناگون هر زبان غن یسبك ها یریوجه به شكل گت

ه یت كرد. در مراحل اولیخاستگاه خود را تثب یادب ینشهایابتدا در آفر یجانیآذربا

داشته اند. سپس با قبول اسالم  یینقش بسزا یار نثر و نظم ادبیزبان مع یریشكل گ

و  یلغو یهایگژیبا و ینین سبك دیدخ یو تار ینید یو لزوم آموزش دستورها

و ترجمه  یسبك علم ینیسبك د یوست. در پیپ یخاص خود به سبك ادب یساختار

زبان  ییار گشت. اوج شكوفایشتر زبان معیر زبانها باعث رونق بیكتب از سا

ن یاز سرزم ییل قرن نوزدهم و با اشغال بخشهایاز اوا یجانیآذربا یار تركیمع

ه یروس یافت. در آن زمان امپراطوریجان وقوع یآذربا یمتهاقس یران و جداسازیا

و آشنا به زبان و  یمل یت كادرهایچاره بجز ترب یاشغال ینهایكنترل سرزم یبرا

روان و یاشغال شده مثل گنجه ، نخجوان ، ا ینداشت. لذا در شهرها یسنن محل

 یدوران تاترها نیدر اكرد.  یبوم یبه زبانها یجاد مراكز آموزشیس اقدام به ایتفل

ن بار ینخست یبرا یجانیآذربا یبه زبان ترك یسیشنامه نویافتند و نمایظهور  یبوم

 یس و بانیشنامه نوین نمایس شكل گرفت. جالب است كه نخستیدر شهر تفل

ن یآخوندزاده خود از مامور یرزا فتحعلیم یعنیدر شرق  یسیشنامه نوینما

توجه معارف پروران و اتفاقات ن یاد. آم یروس به حساب م یرتبه امپراطوریعال

ج مراكز یبه تدررا به خود جلب كرد. جان و گرجستان یشمندان داغستان ، آذربایاند

 یب سبكهاین ترتی. بدندر شدیگاس و فریتاس یمحل یبه زبانهاها و روزنامه  یعلم

 كیگ كه در یرزا كاظم بیمثل م یكسان یار افزوده شدند. حتیبه زبان مع یرسانه ا

سن  یس در آكادمیتدر یا آمده بود برایخانواده ترك و در شهر رشت بدن

 ین روزنامه ها به زبان تركین شهر دعوت شدند. نخستیبورك به ارزپط
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شمند آن دوران ی) كشاورز( توسط معارف پروران و اند ینچیبه نام اك یجانیآذربا

و  یمجالت علمكصد و هشتاد سال قبل منتشر شد. با نشر یدر  یگ زردابیحسن ب

زبان  یر دولتیو دوا یدر مدارس عال یجانیآذربا یو استفاده از زبان ترك یفن

 دان گذاشت.یآن پا به م یبه شكل امروز یجانیآذربا یار تركیمع

سه یاستفاده و مقاطه یح یجانیآذربا یمختلف ترك یلهجه ها یبررس یامروزه برا

مورد  یو شفاه یار در دو شكل كتبیباشد. زبان معیواجب م یار امریآن با زبان مع

 رد.یتواند مورد استفاده قرارگیم یكن لهجه تنها به صورت شفاهیباشد. لیاستفاده م

به شكل پراكنده در  یجانیآذربا یترك یلهجه ها یبررس ین تالشها براینخست

در سال (  1878-1882رشت )گ یرزا كاظم بیگذشته انجام گرفته است. م یسالها

ن یرا منتشر كرد. در ا“ یتاتار-یدستور زبان ترك”غازان كتاب در شهر  1838

ار مورد یسه با زبان معیدر مقا دربند و قوبا  یهاكتاب زمان حال ساده  لهجه 

استقرار گرفته  یبررس
1

گ پسوند دوم شخص یبكاظم رزایحات میبر اساس توض. 

د سوم دوم شخص زمان حال لهجه زنجان و پسون یهایژگیمفرد زمان حال با و

ز یات سوم شخص زمان حال در لهجه تبریشخص مفرد زمان حال با خصوص

آن زمان مورد توجه قرار گرفت و  ین اثر در محافل ترك شناسیاد. ینمایمطابقت م

 Allgemeineتحت عنوان     J.th. Zenkerتوسط  1848در سال 

Grammatik der türkisch-tatarischen Sprache  ه ك ترجمیپزیدر شهر ال

و منتشر شد
2

 . 

در شهر  1884و  1883در سال ( 1887-1856) یكارل فو یزبانشناس آلمان

 Mitteilungen des Seminars für Orietalische”در مجموعه  ن یبرل

Sprachen “  دو مقاله تحت عنوان  یطAzerbajganische Studien mit 

einer Charakteristik des Südtürrkischen  اطراف آن را ز و یلهجه تبر

دهدیمورد پژوهش قرار م
3
.  

 یل شدن از مدرسه السنه شرقی( پس از فارغ التحص1861-1873شاپشال )ا یسرا

 1881سن پطربورگ به عنوان مترجم وارد وزارت امور خارجه شد و در سال 

 یمدت یز اعزام شد. ویبه تبر یجانیآذربا یو ترك یفارس یزبان ها یریادگی یبرا

كه معلم  یت كرد.  ویفعال یز بعنوان مدرس زبان روسیه تبریاندر مدرسه لقام

                                                 
1
. М.А.Каземь Бек , Грамматика турецко-татарского языка, Казань,1893 

-یریویس -رنیس و-رمیف كرده است: س وینگونه تصریگ زمان حال ساده را ایرزا كاظم بی) م

 رلر(یس و-زیرسیس و-كیریس و
2
. Hasan Eren, Türklük Bilimi sözlüğü, 1-Yabancı türkologlar,Ankara ,1999, 

s.189 
3
 .Hasan Eren, yenə orada, s.158 
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 Probyبه نام  یبه تهران رفت. اثر و یشاه بود بهمراه و یمحمدعل یخصوص

literatury ludowej turkow z Azerbajdzanu perskiego  كه در سال

 یلهجه ها ینگاشته شده است به بررس یبه زبان لهستاندر شهر كراكوف  1835

ك یرزاكاظم بیل كننده اثر میپردازد و در واقع تكمیران میدر ا یجانیآذربا یترك

رودیبشمار م
1

 . 

در  یه گذار ترك شناسی( زبانشناس مجار پا1813-1832) ین وامبریآرم

كند. در تهران یران سفر میبه ا یبه منظور مطالعه علم 1862مجارستان در سال 

دهدیخود ادامه ماحت یبه س یدافندیبهمراه زوار با نام رش
2

پس از مراجعت به  یو. 

 A török-tatar nyelvek etymologiai كتاب  1877مجارستان در سال 

szotara  كتاب  1878آن در سال  یكند و در پیدر بوداپست منتشر مرا

Etymologisches Wörterbuch der turko-tatarischen Sprachen  را

ران اشارات یدر ا یجانیآذربا یترك یه هابه لهج یوامبر یكند. در كارهایمنتشر م

-Die primitive Cultur des turkoبه نام  یگر ویشده است. اثر د یاریبس

tatarischen Volkes (Leipzig 1879) با  یاز طرف محافل ترك شناس

 شود. یمواجه م یاریساستقبال ب

 در مورد 1857( در سال 1878-1882) یگ تیوش لیگر زبانشناس مجار الید

علوم مجارستان  یآكادم یدر مجموعه شرقشناسق كرده است كه یزبان افشارها تحق

 des Afchars d Afghnistan (AOH VII, p.109-156) Sur la تحت عنوان 

langue   است.منتشر شده 

 ی( پس از اتمام دانشگاه با تسلط به زبانها1842-1885چ )یآلكساندر راماسكو

سفر  یكند. ویران سفر میق به ایجهت تحق 1888در سال  ی، عربی، تركیفارس

كند كه حاصل یم یان فارس سپرییقشقاان یمرا  1815-1812 یسالهادر دوم خود 

ت  یشود. عمده فعالیمنتشر م 1825است كه در سال “ ییقشقا یترانه ها” آن كتاب 

باشدیم یزبان ترك ییچ در مورد لهجه قشقایراماسكو
3

 . 

ز به ین یاالصل فرانسو ی( زبانشناس لهستان1848-1888) یتادئوش كووالسك

 Dieتحت عنوان  یدر مقاله ا 1826توجه كرده و در سال  یجانیآذربا یلهجه ترك

altersten Erwahnungen der Türken in der arabischen literatur   و

Les Turcs dans le Sah-name ران اشاره یدر ا یجانیآذربا یبه لهجه ترك

ر یبه عنوان دب 1845در سال  یپلمات سوئدینگ ترك شناس و دیاریكونتر كند.یم

                                                 
1
. Memoires de la Commission Orientaliste No.18,Krakoü ,1935,Xİİİ, 188ص  

2
 د.یمراجعه كن“ نیش دروغیاحتنامه درویس”شتر به كتاب یاطالعات ب ی. برا 

3
 .H.Eren, yenə orada, .286ص  (www.orientalstudies.ru ) 
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 یران به بررسیكند. در دوران اقامتش در ایت میسفارت در تهران آغاز به فعال

پردازدیم یجانیآذربا یزبان ترك یلهجه ها
1
. 

در  یمتماد یاالصل سالها ی( زبانشناس روس1866-1877) ینورسكیر میمیوالد

ران ماند و یه در ایپس از انقالب روس یت كرد. ویات فعالپلمیران به عنوان دیا

 یترك ،یفارس یبه زبانها یبا تسلط كاف ینورسكیسپس به فرانسه مهاجرت كرد. م

در سال  ین زبانها انجام داده است. ویرا در مورد ا یقات مفصلیتحق یو عرب

حاصل  ران انجام داد كهیدر ا یخلج یدر مورد زبان ترك یقات مفصلیتحق 1886

و  1848 یدر سالها The Turkish dialect of the Khalajآن تحت عنوان 

دیبه چاپ رس BSOS “بولتن مدرسه السنه شرق”در  1842
2
اثر قابل توجه   .

منتشر شده است 1851است كه در سال  ”Anallu/Inallu“ یگر وید
3
. 

 یآذر یترك ینه لهجه هایز در زمیآلمان ن ی( زبانشناس نام1828گرهارد دورفر )

 یو ین كارهایدارد. از نخست یقات مفصلیران تحقیدر ا یترك یهازبان ر یساو 

 یامروز یدر فارس یعناصر زبان ترك”تحت عنوان  یفات ویسلسله تالتوان به یم

 .Türkische Elemente im Neupersischen (Wiesbaden” اشاره كرد

دورفر ابتدا اقدام به  یجانیآذربا یترك ی. در مورد لهجه ها(1967-1975 -1965

 Sirن تحت عنوان یو سر اورل استا یتادئوش كووالسك یو نشر كارها یجمع آور

Aurel Stein s Sprachaufzeichunggen im Aǽnallu- Dialekt aus 

Südpersien. Krakow 1937  .ران یا یخلج یدورفر در مورد زبان ترك كرد

از سال  یم منحصر به فرد هستند. وهنوز ه یو یدارد و كارها یقات جامعیتحق

و نشر  یران به جمع آوریمتعدد به ا یوسته ضمن سفرهایتاكنون بطور پ 1868

در مورد  یعالوه بر خلج یاست. و هپرداخت یدر مورد زبان خلج یمطالب علم

ق كرده یز تحقین یجانیآذربا یترك یو لهجه سونقور یزبان ترك یلهجه خراسان

 ر اشاره كرد:یفات زیتال توان بهیم یو یاست از جمله كارها

 “Ein turkischer Dialekt aus der Gegend von Hamadan(AOH XXXVI, 

1982, p/99-124)  
  Das Sonqor-Turkische”(StO 47,1977,p.43-55)“و 

  Das Chorasanturkische” (TDAY 1977, p.127-204)“و 

“Chorasanturkisch aus dem Turkenkessel”(CAJ 36,1992,p.44-77)  

ر دورفر پسوند اول شخص و دوم شخص مفرد و جمع را در زبانها و یدر جدول ز

 ران ارائه كرده است:یموجود در ا یگوناگون ترك یلهجه ها

                                                 
1
.Turcica et Orientalia. Studies in honur of Gunnar Jarring on his eightieth 

birthday 12 Oct. 1987, p.204 
2
. BSOS, X/2, 1940-1942, p.417-437 

3
. Rocznik Orientalistyczny, XVII, 1951. p.1-11 
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اول شخص   

 مفرد

 دوم شخص

مفرد   

 اول  شخص

 جمع

 دوم شخص

 جمع

A T.Türkçesi 

یاستانبول یترك  

-Im  

(batı 

Anadolu -

In 

-sIn 

(-sIń,-Iń) 

-Iz (-

sIK,orta 

Anadolu –

IK) 

-sInIz (sIńIz, 

-IńIz, -sIz) 

B Azeri Türkçesi 

 یجانیآذربا یترك

-Am -sAń (-

sAn) 

_IK (-UK) -sInIz (-

sIńIz,-sIz,-

sUz, Galugah 

–sUyz) 

B

` 

Zencan 

 لهجه زنجان

-Am -sAn An -IK  -sIz    -Iz 

C   لهجه سونقرsonqor -Am -sA -AK -sIz 

C

` 

 یالشم خلجستان 

Kuzey halacistan 

-Am -An (Ay) -IK(-UK) -Iz 

D Qazvin-Hamedan 

همدان-نیلهجه قزو  

-Am -An(-Ay) -AK -Iz 

D

` 

Kaşkay vb. 

ییلهجه قشقا  

-Am -Ań (-An,-

Ayń) 

-AK -AńIz (-

AnIz,-

AyńIz,-Ayz) 

E Batı ve Güney 

Horasan Türkçesi 

-Am -Ay )-Ań,-

An) 

-AK (-Ay) -Ays (-AńIs) 

E

` 

Güneydoğu 

Horasan T. 

-Am -Ay (-An) -IK -Is (-IyIs) 

E

` 

Kuzey Horasan 

T.Özbekçe 

-mAn -sAn -mIs (mIz) -sIs (-sIz) 

E

` 

Doğu Horasan 

T.=Karşı Özbekçe 

-mAn -sAn -bIs -sIs 

F Türkmence -In -sIń (--Iń) -Is (-

IK,sIK) 

-sIńIz (-IńIz) 

 یدر مورد بررس یین زبانشناس اروپایل حاضر فعالترگرهارد دورفر در حا

ه كه یدر فرهنگستان زبان ترك یك سخنرانیدر  یو باشد.یران میا یترك یزبانها

س در مورد یصفحه دستنو 5888متن آن بعدها منتشر شد اعالم نمود كه در حدود 

كرده است یرا گردآور یخراسان یو ترك ی، خلج یجانیآذربا یترك یلهجه ها
1
. 

تحت  یمقاله ا یط 1856در سال  یزبانشناس فرانسو( V.Monteil)ه یو. منت

 یترك یلهجه ها Sur le dialecte turc de l Azerbajdjan iranienعنوان 

 یتز دكتر هدر فرانسنو  یاز كارها یكیكرده است.  یران را بررسیا یجانیآذربا

د( تحت ی)سوربن جد 3س یدر دانشگاه پار 2883است كه در سال  یسونل بوسنال

“ یاجتماع-یل زبانشناسیتحل-رانیترك زبانان ا ی، زبانشناسیراث ادبیم”عنوان 

'Patrimoine linguistique et litteraire turcophone de l'Iran: une 

                                                 
1
 . 23 Kasim 1987 günü Türk Dil Kurumunda yapilan konuşma. Türk Dili, 

TDK Yay., Sayi: 431, Kasim 198- 
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etude sociolinguistique یبه ترك 2887ان نامه در سال ین پایباشد. ایم 

ترجمه و منتشر شده است یاستانبول
1
. 

 یگنجه لو به بررس یبهمراه عل 1878در سال  یهاندا ترك شناس ژاپن یچیئكو

 Tabrizi Vocabulary an “حاصل كار آنها كتاب  .پرداخته است یزیلهجه تبر

Azeri-Tutkish Dialect in Iran”  است كه توسط موسسه مطالعات فرهنگ و

واژه  1888 یقیتحقن اثر یو منتشر شده است. در ایقا در توكیا و آفریآس یزبانها

شده است یجمع آوررا  یسیو انگل یبا ترجمه فارس یزیلهجه تبر
2

 . 

زمان  یعنی 1818از سال  یجانیآذربا یزبان ترك یه توجه به لهجه هایدر روس

 ین بار زبان تركیاول یجان كه در آن برایك آذربایدمكرات یس جمهوریتاس

ن حكومت ید. البته ایآغاز گرداعالم شد،  یدولت یبعنوان زبان رسم یجانیآذربا

حكومت  1828ورش ارتش سرخ در سال یاورد و با یش از دو سال دوام نیب

و توجه به ملل  یالت ملید كه تمالید. حكومت جدیبرقرار گرد یجان شورویاذربا

ك را یحكومت دمكرات یداشت قادر نبود دستاوردها یتحت ستم در آن نمود اساس

 یجان شورویدولت آذربا یمجددا زبان رسم یجانیآذربا ید ، لذا زبان تركیلغو نما

 د. یاعالم گرد

انجمن ” توسط 1824از سال  یجانیآذربا یزبان ترك یلهجه ها یق و بررسیتحق

ن  بنا به یآشمار یكالین نیسید. در همان سالها آكادمیآغاز گرد“ جانیمطالعات آذربا

اقدام به جان یرباانجمن مطالعات آذو  جانیآذربا یدعوت دانشگاه دولت

كرد. “ یجانیآذربا یزبان ترك یلهجه ها یو بررس یگردآور یراهنما”ن یتدو

-یترك یفرهنگ لهجه ها”واژه در  68888 یب كار گردآورین ترتیبد

( و 1838افت. جلد نخست شامل حرف الف )یادامه  1838تا سال “ یجانیآذربا

متعدد  ین بدنبال سفرهایرآشماد. ی( بالفاصله منتشر گرد1831جلد دوم حرف ب )

به  یكل ینگاه” كتاب  1826از در سال یمواد مورد ن یو جمع آور یبه شهر شك

در  یه و اساس مطالعات بعدین كار پایرا منتشر كرد. ا“ یلهجه مردم شهر شك

قرار گرفت. در  یجانیآذربا یگوناگون زبان ترك یق لهجه هایو تحق یگردآور

در لهجه گنجه  یف اسامیتصر”اف تحت عنوان  .حسنیا یهمان سالها اثر علم

 د. یمنتشر گرد“ 

                                                 
1
 .Sonel Bosnalı, İran Azerbaycan Türkçesi / Toplumdilbilimsel Bir 

İnceleme,kebikeç yayınları,İstanbul,2007 
2
 .Koichi Haneda,Ali Ganjelu,Tabrizi Vocabulary an Azeri-Turkish Dialect in 

Iran, Institute for the study of languages and cultures of Asia and 

Afica,Tokyo,1979 
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جان یدر آذربا یر شورویعلوم اتحاد جماه یس شعبه آكادمیبا تاس 1833در سال 

 یشماخ یلهجه ها یو بررس یگردآور یبرا یكار یكار مطالعه و اعزام گروه ها

د. در یز گرد( آغا1835قاخ ) -و لهجه زاقاتاال( 1834-1833 یو قوبا ) در سالها

جان و یروم  كه متكلمان آن در آذربایق در مورد لهجه آین سالها كار تحقیا

كن با یر بابازاده انجام شروع شد ، لیر نظر زباشناس شهیارمنستان ساكن بودند ز

 ن كار ناتمام ماند. یا یدرگذشت و

لهجه باكو انجام گرفت كه  یو بررس یكار گردآور 1848-1838 یدر سالها

اف تحت  یلعریر محمد شیان نامه  لهجه شناس و زبانشناس شهیآن پا جهینت

بود“ لهجه باكو”عنوان 
1

  . 

و شعبه لهجه  1845در سال  یجان شورویآذربا یعلوم جمهور یس آكادمیبا تاس

 یگردآور یبرا یعلم یقات و اعزام گروه هایكار تحق یو زبانشناسیانست یشناس

ن گروه به شهر زاكاتاال و قاخ اعزام ینخست .دن موسسه سپرده شیامواد لهجه به 

 منتشر شدند.  1847و  1845آنها در سال  یشدند كه گزارش كارها

جان و یآذربا یعلوم ، دانشگاه دولت یسه موسسه آكادم 1858 یال 1845از سال 

 را بطور مستقل ادامه دادند. ها لهجه  یت مدرس كار مطالعه و بررسیو تربیانست

 یان و اوغوز را پیصابرآباد، سال یعلوم لهجه ها یآكادم یناسزبانش تویانست

 1855بود كه در سال “ گروه مغان یلهجه ها” جه آن چاپ كتاب یگرفتند. نت

، آغسو ، مرزه ،  یشماخ یلهجه ها یز كار بر رویمنتشر شد. دانشگاه ن

تاشن وار یز لهجه هایت مدرس نیرا آغاز كرد. دانشگاه ترب یچا ی، گو یللیاسماع

 یلهجه ها یكار بررس 1856 یال 1858، قوتقاشن را به عهده گرفت. از سال 

 یجمهور یم لهجه هایلهجه ها و ن” م یآن كتاب حج ید. در پشگروه نخجوان آغاز 

 د. یگردر شمنت 1862در سال “ خودمختار نخجوان

لهجه  یتو زبانشناسیانست یلهجه شناس یگروه ها 1858 یال 1856 یدر سالها

 یدر جمهور یجان و مارن ولیآذربا یآغستافا، كازاخ، تووز در جمهور یها

م یلهجه ها و ن”ن كارها در كتاب یگرجستان را مورد پژوهش قرار دادند. حاصل ا

 منتشر شد. “ یگروه غرب یلهجه ها

 یارمنستان شورو یج در جمهوریرا یجانیآذربا یترك یلهجه ها 1855در سال 

 یلهجه ها”تحت عنوان  یان نامه دكتریجه پایو در نتق قرار گرفت یموضوع تحق

 شد.   منتشرروان یدر ا“ منطقه باسارك چر یجانیآذربا یترك

                                                 
1
 .M.Ş.Şirəliyev. Bakı dialekti,  Bakı, 1949 
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ان دانشگاهها و موسسات یدانشجو یبرا یمتعدد یدرس ین سالها كتابهایدر طول ا

بخش -یجانیآذربا یزبان ترك یلهجه شناس”ن شدند. از آنجمله یتدو یعلم

-یجانیآذربا یزبان ترك یلهجه شناس”اف،  یرعلید شتوسط محم1842“ نخست

ف آذر یتال 1858“یجانیآذربا یزبان ترك یلهجه شناس” و  1843“ بخش دوم

 توان نام برد.ین اف را میحس

ها خاص تر لهجه  یافت و جنبه هایق در مورد لهجه ادامه یكارتحق 68در دهه 

 مورد توجه دانشوران قرار گرفت. 

 یترك یاطلس لهجه ها یو بررس یكار جمع آور 1858 از سال یبعد مقددر 

بود  ینقشه لهجه شناس 58ن اطلس ابتدا شامل یمد نظر قرار گرفت. ا یجانیآذربا

جان متشكل یآذربا یجمهور یافته و اطلس لهجه شناسیان یآن پا یلیكه بعدا كار تكم

 ن شده است. ینقشه تدو 128از 

مورد توجه  یجانیآذربا یترك یلهجه ها یفرهنگ واژه ها یكار بر روپس از آن 

فرهنگ ”  حاصل آن نشر كتاب 1864قرار گرفته كه در سال  یقیموسسات تحق

باشدیم“ یجانیآذربا یترك یج در لهجه هایواژگان را
1

 . 

ز انجام گرفته یه نیدر كشور ترك یجانیآذربا یزبان ترك یق در مورد لهجه هایتحق

ز بوده و در حد تعداد یار ناچیبس یا از نظر كمن كارهید اذعان كرد كه ایاست. با

وسته مورد یپ یجانیآذربا یش تركیگو یباشد. اگرچه بررسیشتر نمیانگشتان دست ب

ق در مورد لهجه ها یتحق یول، ه بوده است یق ترك شناسان تركیو تحق یبررس

ن موضوع اثر ین تالش در اینخستن كشور است. یا ینو در موسسات علم یشیگرا

منتشر شده است.  1871است كه در سال “ یآذر یترك”ن به نام یمحرم ارگ یعلم

 یعثمان یو ترك یجانیآذربا یان تركیتفاوت م”سد: ینوین كتاب میدر مقدمه ا یو

باشد. و تفاوت در تلفظ ، آواها ، یم یدر واقع تفاوت لهجه ا یدر شاخه جنوب غرب

به ك یاز نظر ارزش فولكلور یجانیآذربا یترك یلهجه هاباشد. یصرف نم یحالتها

“و پربار است یك موسسه غنیاندازه 
2
ار و ین ضمن نشر اشعار شهریمحرم ارگ .

دهد. یاشعار را مورد پژوهش قرار م یو لهجه ها یآذر یآن زبان ترك یره هاینظ

ز كرال در مورد لهجه یلیقات فیتحقتوان به ینه مین زمیر امتاخرتر د یاز كارها

در  2818سال “ هیاورم یلهجه ها ”طالب دوغان تحت عنوان  یتز دكتر، ز یتبر

شهر  یلهجه ها” تحت عنوان  ینیر كاریجهانگ یتز دكتر ،ك قلعه یریدانشگاه ك

ز گوگداغ تحت یلگه خان آتسیب یتز دكتر، یدر دانشگاه قاض 2888سال “ لیاردب

                                                 
1
 . Şirəliyev.M., 40 ildə Azərbaycan dilçiliyinin inkişafı- Elm 40 ildə,Bakı, 

AEA, 1960 
2
 .Prof.Dr.Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 

İstanbul,1981,s.9 
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فوق  تز ،  2886“ یجان جنوبیآذربا یزبان ترك یبررس – یلهجه سلماس”عنوان 

، تز  یدر دانشگاه قاض 1888“ لهجه سراب”سانس محمد گ جه تحت عنوان یل

شهربهار در استان  یلهجه ترك” گلجهان پهلون تحت عنوان  یدكتر

اشكال عمده در . اشاره كردن ین محققیو مقاالت منتشره توسط ا 2812“ همدان

 یكار تریبه زبان مع یتوجهكم ه یدر كشور ترك یلهجه شناس یهایبررس

 یار تركیزبان مع هلهجه ها ب یقیتطب یبررسدر شتر یتوجه بو  یجانیآذربا

مربوط به  یموارد بحثها ین امر باعث شده است تا در برخیباشد. همیم یاستانبول

 زد.یو زبان معاصر درهم آم یخیتار یو لهجه شناس یخیدستورزبان تار

ش یگو”را تحت عنوان  خود ینكن مقدم تز دكتریابتدا در دانشگاه كوتدر آلمان 

 یترك یزبانها یش خلجیرا دفاع نمود كه در آن به گو“ ان و تفرشیوفس و آشت

ران پرداخته استیا
1
و در “ لهجه سلماس”  یتز دكتر یپوراهرنجانریمنوچهر ام.  

 ”نگن یق سونمز در شهر گوتیشیا یلیان نامه فارغ التحصیز پاینر یاخ یسالها

Untersuchungen zu den Aserbaidschanischen Dialekten von 

Qaradağ, Mugan, Zäncan  مغان قره یلهجه ها یبه بررس 1888در سال 

 داغ و زنجان پرداخته است.

 یران كه مسكن و ماوایدر ا یجانیآذربا یزبان ترك یرامون لهجه هایق پیتحق

. بودسپرده شده  یبوته فراموشبه  یش از انقالب اسالمیپآنان است در  یخیتار

ك مورد در ی. تها در مشاهده نشده است ین مورد كار قابل توجهیتاكنون در ا

ار یك زبان معی)بدون تفك یساختمان افعال زبان ترك 1341دانشگاه تهران در سال 

اص آن در دانشگاه تهران منتشر شده استخو  یو لهجه( بررس
2

 . 

“  یمردمات یو ادبزبان ”مجموعه در  یمرحوم دكتر بهزاد بهزادر یاخ یدر سالها

 یبه بررس یشد در مقاله ایمنتشر م“  یآذر”مه به فصلنامه یكه به صورت ضم

    رزاقيمحمدرضا  یقین فصلنامه مقاله تحقیپرداخته است. در هم“ لهجه آستارا”

الزم به ذكر است كه  ر است. یدرخور تقد یز كارین“ لهجه زنجان”در مورد 

 یك در مورد واژگان لهجه هایستماتیرسیغ به صورت پراكنده و یمقاالت متعدد

زبان  یقیدستور تطب” ز در كتاب ین یویحسن گ ممختلف انجام گرفته است. مرحو

به لهجه  یار نگاهیبا توجه به عدم احاطه به زبان مع“ یجانیآذربا یو ترك یسفار

لهجه  یرگه ها یخلخال داشته و در كار و-یویگ یروستا یعنیخود  یمادر

 آگاه ارائه شده است.دوناخ یخلخال

                                                 
1
 .G. Doerfer, İranda Türkler,- Türk Dili, TDK yayınları, sayı 431, 1978  

2
( . بررسی صرف افعال در زبان ترکی آذری . رساله دکتری رشته 1341وزین پور ، نادر ).  

 زبان شناسی ، دانشگاه تهران
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خود  یبه زبان بوم یرانیاباتوجه به عالقه دانش پژوهان جوان ترك نها یعالوه بر ا

 یگوناگون زبان ترك یدر مورد لهجه ها ییان نامه هایپار یاخ یدر سالها

نكارها در یااز  یبخشتوان مشاهده كرد. جهت اطالع عالقمندان یرا م یجانیآذربا

 گردد:یر ارائه میز

( . مطالعه ، بررسی و توصیف زبانشناختی گویش 1387ایزدی ، محمد سعید ) -1

 .ترکی سنقری .کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی، دانشگاه شیراز

( . جنبه های اجتماعی دو زبانگی در آذربایجان 1311ترابی ، محمدعلی ) -2

، )بحثی در زبان شناسی گویشی( . به راهنمایی دکتر علی اشرف صادقی 

  رساله دکتری زبان شناسی همگانی ، دانشگاه تهران

( . بررسی ساختمان فعل در گویش ترکی رزن . 1382جعفری ، محمد علی ) -3

به راهنمایی دکتر سعید عریان ، کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ، 

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

ررسی ساختمان صرفی اجزاء کالم ( . ب1374جعفری بنی اردالن ، محمد ) -4 

در گویش ترکی بهار )همدان( و مقایسه آن با زبان ترکی آذری . به راهنمایی 

دکتر مصطفی عاصی ، کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ، پژوهشگاه 

 . علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

یی ( . بررسی گویش ترکی قشقایی . به راهنما1377جهاندیده ، حمیدرضا ) -1

دکتر لطف هللا یار محمدی ، کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی ، دانشگاه 

  شیراز

( . توصیف جمالت ساده ترکی زنجانی بر اساس مدل 1381حاجیلو ، تقی )  -1

 چیف . کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ، دانشگاه شیراز

در نظام واکه ای  و تحلیل فرایندهای واجی ( . تجزیه1378خلیل زاده ، امیر )  -7

گویش سلماس بر اساس نظریه واج شناسی زایشی . به راهنمایی دکتر علی 

  افخمی ، کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ، دانشگاه تهران

( . نظام آوایی ترکی روستای مندجین: 1383رستگار مندجین ، لیال ) -8 

رشته ی زبان رویکردی زایشی و پسا زایشی . پایان نامه کارشناسی ارشد 

شناسی همگانی ،ارائه شده به گروه زبان شناسی دانشکده زبانهای خارجی 

  دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران مرکزی

( . واجشناسی گویشی ترکی مشکین شهر بر پایه 1381رضی نژاد ، محمد ) -8

نظریه خود واحد . به راهنمایی دکتر محمود بی جن خان ، کارشناسی ارشد 

 ی همگانی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانزبان شناس

( . بررسی مقابله ای معناشناختی زمانها در 1371شریفی بهلولی ، محمد )  -18

 .انکلیسی و ترکی قشقایی . پایان نامه فارسی ، دانشگاه تهران

( . مقایسه دو گونه ترکی میانه و تبریز از لحاظ 1382شفی زاده ، ثریا ) -11

 یی و واژگانی . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی زبان شناسی همگانی ،آوا
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شناسی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه ازاد اسالمی  ارائه شده به گروه زبان

 .واحد تهران مرکزی

( . وندهای تصریفی و اشتقاقی زبان ترکی با 1371صادقی نیارکی ، عبدهللا ) -12

هنمایی دکتر مصطفی عاصی ، کارشناسی ارشد تکیه بر گویش نیارکی . به را

 زبان شناسی همگانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

( . مقایسه نظام آوایی گویش تبریز با خلخال . پایان 1371فتاحی ، ارشد ) -13

نامه کارشناسی ارشد رشته ی زبان شناسی همگانی ،ارائه شده به گروه زبان 

  انسانی دانشگاه عالمه طباطبائیشناسی دانشکده علوم 

( . تفکیک زبان شهرنشینان دشت مغان براساس الیه 1381فرهمند ، احمد ) -14

های اجتماعی و تعیین زبان وجهه دار آذری . به راهنمایی دکتر امید طبیب 

 زاده ، کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ، دانشگاه بوعلی سینای همدان

( . بررسی گویش ترکی قره بالغی . پایان نامه فارسی 1371فیاضی ، علی ) -11

  .، دانشگاه شیراز

محجوبی ، شهزاد ) ( . بررسی مقایسه ای واژگان در لهجه های ترکی آذری  -11

  خلخال

(. مقایسه لهجه نقده با لهجه تبریز )دو گونه ترکی 1388مرادی ، بهمن ) -17

ناسی ارشد زبان شناسی همگانی آذری(. به راهنمایی دکتر ایران کلباسی، کارش

 . ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

(. بررسی شبکه فرایندهای واجی مرتبط با 1381مرسلوئی ، سیمین ) -18

ساختارهای تصریفی فعل در ترکی آذربایجانی گویش میانه. پایان نامه 

ادبیات  کارشناسی ارشد رشته ی زبان شناسی همگانی ،ارائه شده به دانشکده

 . دانشگاه الزهرا

(. مقایسه آوایی و واژگانی گونه های ترکی 1378مظلومی ، علیرضا ) -18

چایپاره و تبریز . به راهنمایی دکتر یدهللا ثمره ، کارشناسی ارشد زبان شناسی 

 همگانی ، دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران مرکزی

ش مهارلویی . به ( . بررسی گوی1378ناصر مهارلویی ، مهرنگار ) -28

راهنمایی دکتر منصور فهیم ، کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ، دانشگاه 

  .ازاد اسالمی واحد تهران مرکزی

( . بررسی صرف افعال در زبان ترکی آذری . 1341وزین پور ، نادر ) -21

 رساله دکتری رشته زبان شناسی ، دانشگاه تهران

صیف زبان شناختی گویش ترکی بن . به ( . تو1378هاشمی بنی ، رضا ) -22

راهنمایی دکتر سعید کتابی ، کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ، 

 . دانشگاه اصفهان

 



 

 

 

 فصل دوم

  یلهجه ها یدسته بند

 یجانیآذربا یترك

از علل  یكیرند. یگیشكل م ینیدوران مع یهستند و در ط یخیتار یندیلهجه ها فرا

، یاسیك منطقه از نظر سیافتن یت یك لهجه مركزی د آمدن و گسترشیعمده پد

 یطول یروان مدتهایمثال منطقه ش یباشد. برایم یو فرهنگ ی، اقتصادیاجتماع

مختلف  یجان در زمان هایمختلف آذربا یا شهرهایداشته و  یتمت حكویمركز

 یترك یلهجه ها ین سبب در بررسیرفتند. به همیبشمار م یاسیمركز س

م مراغه مركز یدانیكه مین نكته را مد نظر قرار داد. همانطوریا دیبا یجانیآذربا

ز مركز حكومت یونلوها، تبریمركز حكومت آق قو یان، خوییهالكو یمتحكو

ن ، یقزو یها بوده است. شهرهایل مدتها مركز حكومت صفوینلوها، اردبیقراقو

ن یند. به همداشته ا یاسیت سیمركزگذشته  ز در ادواریه نیهمدان ، زنجان ، سلطان

اد شده دور از یدر مناطق  یجانیآذربا یترك ی لهجه شو گستر یریل شكل گیدل

 را دارند.  یانگونه مكانها حالت تشعشع لهجه یباشد. ایذهن نم

تواند وجود داشته باشد. اگرچه یوسته بهم میپ ییایاصوال لهجه ها در مكان جغراف

خاص  یا وجود لهجه ای یلهجه ار یبه جزا یجانیآذربا یترك یلهجه ها یدر بررس

دارد و  یفرازبانشتر جنبه یده بین پدیم. ایخوریز برمین ك منطقه یبه طور منفرد در 

 یبرا باشد.یدر آن منطقه م یاجبار یو مهاجرتها ییوجود آن لهجه در اثر جابجا

لهجه ” ه یج در منطقه قارص تركیرا یجانیآذربا یان لهجه تركینمونه در م

ج در منطقه شباهت یرا یذرآكمه و نه به لهجه ااك نه به لهجه ترشهرستان هان

به  1888در سال  یه و عثمانیان روسیجنگ م یدر پ یات شفاهیندارد. بنا به روا

را بدانجا  یالتیقهرمانماراش امنطقه ت منطقه از جنوب یعلت كاهش جمع

وردند و لهجه وند نخیپ یمحلن یساكنبا  یبه علت داشتن مذهب علو انكوچاندند. آن

“محافظت شدآنها در  یره ایآنها به صورت جز
1
. 

                                                 
1
. Dr.Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması,TDK,Ankara, 

1996,  s.55 
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د مواد و استنادات مختلف را از یش ابتدا بایك گوی یلهجه ها یدسته بند یبرا

ن نمود. هرچه یآنها را مع یكیالكتولوژیو مشخصات د یگوناگون گردآور یمكانها

ن یود. به اشیآن لهجه كمتر م یم شعاع حالتهایشویك لهجه دورتر میاز مركز 

 ییاینقشه جغراف یم بر رویتوانیگوناگون را م یاز لهجه ها ییحوضه هاب ما یترت

گذار آن گونه لهجه هستند  یا لهجه هایمه لهجه ها یم. نیم كنیا زبان ترسیش یك گوی

را در خود احتوا  یلهجه احوضه ا چند یمشابه با دو  یكه مشخصات لهجه ا

با هم انطباق  ین نقطه مسكونیچند یكیكتولوژالیات دیكنند. اگر تمام خصوصیم

توان یب مین ترتیكنند و بدین مییك لهجه را تعی یایداشته باشند، آنها جغراف

د یلهجه پد یم لهجه در نقطه تالقین مبنا مشخص كرد. نیك لهجه را بر ای یپراكندگ

 ند.یآ یم

ه از عناصر ن جهت استفادیباشد. بهمیم یه ایلهجه ابتدا بصورت ناح یدسته بند

 یشهایرود. گویبشمار م یو علم یعیطب یلهجه امر ین دسته بندییدر تب ییایجغراف

و  یدسته بند ین بار توسط محمود كاشغرینخست یبرا یترك یگوناگون زبانها

را با استفاده  یترك یخود زبانها“ وان لغت تركید”در فرهنگ  ین شده اند. ویمع

 یكاشغر یكرد. بر اساس نوشته ها یم بندیسش ها تقیف كاربر آن گویاز نام طوا

،  یماكی، یخاقان، یل، چگ ی، قپچاق یاغوز یزبانها یه هجریدر قرون اول

، یزی، قرقی، تانقوتیغوری، او ییغمای ،یچمول ،ی، خلجیی، ختای، تاتاریباشقرد

آن دوران در ج یرا یشهایگور یو سا ی، تخسییبقوی، یلی، باسمیتانقوت ،یچاروق

ندز هستینف موجود آنروزگار ینام طوا ین اسامیهمه ا .بوده اند
1

 .  

انجام شد ) نام بردن از تمام آن توسط زباشناسان  یمتفاوت یها یدها دسته بندبع

. استگرهارد دورفر  ین آنها دسته بندیآخركه باشد( ینجا اطاله كالم میكارها در ا

را  یترك یشهایده و گویبرگز یدسته بند یرا برا ییایجغراف ین مبنایریو سا یو

 كردند. م یتقس یو شرق ی، جنوب غربی، جنوبی، شمال غرب یشمال یدر دسته بند

ل یشده است. از اوا یطز ین یجانیآذربا یترك یلهجه ها یند در دسته بندین فرایهم

قرار  یمورد بررس یبطور مستمر و علم یجانیآذربا یترك یستم لهجه هایقرن ب

و  یرا در گردآور ینقش اساس یجانیو عمدتا آذربا یگرفت. زبانشناسان خارج

كه  ییلهجه ها یعنی یدیكل یبه عهده گرفتند. ابتدا لهجه هامختلف  ین لهجه هایتدو

 یاند مورد بررس بوده یو فرهنگ ی، اقتصادی، اجتماعیاسیت سیمركز یدارا

ز ، یبر، قوبا، تیگنجه ، باكو، شماخ یشهرها یب لهجه هاین ترتی. بدفتندقرار گر

،  یروانیا یجان و لهجه هایآذربا یكازاخ، قره باغ و نخجوان در جمهور

ارمنستان و  ینجوان در جمهوریان ، كراسناس ل، ایسیوارتاشن، باسارگ چر، س

 ن شد. یو تدو یگرجستان گردآور یدر جمهور ی، بارنائولیسیدمان

                                                 
1
 41،ص.1383ز،یق،اختر،تبریوان لغات الترك، ترجمه دكتر محمدزاده صدی، دی. محمود كاشغر 
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ه پژوهش و برنام”بر اساس  یجانیآذربا یترك یلهجه ها یكار گردآوربعدها 

 در سال كه “ یجانیآذربا یزبان ترك  یرلهجه هایرامون لهجه ها و زیق پیتحق

 یعلوم جمهور یآكادماف، رستم اف و رمضان اف در  یرعلیشتوسط  1856

صفحه متشكل از سه قسمت  68ن راهنما در یانجام گرفت. ا ،ن شدیجان تدویآذربا

 بخش نحو. -3بخش صرف و  -2بخش آوا ،  -1است: 

را كه قبال توسط زبانشاسان و لهجه نگاران  ییه حالتهایلدفترچه راهنما ك نیدر ا

، به صورت ار بدان برخورد كرده اندیق با زبان معیمواد و تطب یهنگام گردآور

شده استب یترت یمدون و علم
1

 . 

بصورت جامعتر جان یآذربا یدر جمهور یجانیآذربا یزبان ترك یبعدها لهجه ها

با توجه به منتشر شده  یو كارهالهجه  یو بررس یگردآور یماراهنبر اساس 

شامل  یگروه شرق -1م شدند: یبه چهار گروه تقس یخیو تار ییایجغراف یهایگژیو

شامل لهجه  یگروه غرب -2، لنكران و مغان ؛ یباكو ، قوبا، شماخ یهاشهرلهجه 

شامل لهجه  یالگروه شم -3روم ؛ یم لهجه آیگنجه ، قره باغ ، كازاخ و ن یشهرها

نخجوان ،  یشامل لهجه شهرها یگروه جنوب -4، زاكاتاال و قاخ ؛  یشك  یشهرها

 روان. یز و ایاردوباد، تبر

 ن گروه ها عبارتند از:یز كننده ایمتما یهایژگیو

 : یگرو شرق -1

)برگه  geysi یسیمانند : ق  یر صامت  یتحت تاث  (e) ائ به (a)ل آیتبد -1

  qeynanaنانایق )كمربند(،   qeyişشیی)خامه(، ق   qeymaqماقیزردآلو(، ق 

 )مادرزن(

مانند:  یبا دو صامت لب یینخست واژه ها ی( در هجاo( به او)aل آ)یتبد -2

)سوراخ( ،   boca)كاله(، بوجا  popaq)انگشت(، پوپاق  bormaqبورماق

 )پدر(.  bobaبوبا

  quşunنۇشۇژه ها مانند: قنخست وا یهجادر ( u) ۇ( به اoاو )ل مصوت یتبد -3

 ،  )درآنجا(  urdaرداۇا)لب(،   dudağداغۇزم(، دی)ه  udunنۇدۇ)قشون(، ا

  üküzزۆكـۆنخست واژه ها مانند: ا ی( در هجاü)ۆ( به اöل مصوت اؤ)یتبد -4

 )نان(.  çürəkركۆش(، چـی)گاوم

                                                 
1
.Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin monoqrafik tədqiqinə aid proqram, 

AEA nəşriyyatı, Bakı, 1956 
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 .یوجود صامت )ن( غنه ا -5

مانند:  یفیتصر یپسوندهادر  یكامواكه پس از )مصوت(  واكهشدن   یلب -6

 aldunنۇ)خواهرت(، آلد  bacunنۇ)پدرت(، باج atun//atonن ۇآتون//آت

 (. ی)آمد  gəldünنۇگلد (،یدی)خر

)برنج(،   dügiیگۆان دو مصوت مانند: دیتلفظ صامت )گ( در م -7

)دالور(،   igidدیگی)سرو(، ا  sögüdدۆاب(، سؤگـی)آس  dəgirmanرمانیدگ

 )دگمه(.  dügməگمهۆد

  o:çiیچ:ان واژه مانند: اوی( در م-vرملفوظ مصوت )ویف و غیت ضعیموقع -8

،   :bizo)گوساله( :زوی)خرگوش(، ب  do:şanشان:(، دوی)شكارچ

ر حذف مصوت )و( ین مثالها در اثر تاثیعلف(. در ا ی)نوع  yo:şanشان:وی

 شود.یده تلفظ میصامت )او( كش

هم(  ینرم در پ یستبر و مصوتها یمصوتهامصوتها )  یت هماهنگیعدم رعا -8

)بند(،   qeytanتانی(، ق ی)كول  qaraçiیاز واژه ها مانند: قاراچ یدر برخ

 )خواند(.   oxidiیدیدم(، اوخیخری)م  aleydimمیدیآل 

هستند و در اكثر موارد  (ی)لب ن گروه دو حالتهیچهار حالته در ا یپسوندها -18

  yatduxخۇاتدیدهند. مانند: یم یلب یمصوتهاخود را به  یجا یكام یمصوتها

  alıbduۇبدی(، آلی)كاشت  əkdünنۆم(، أكدی)انداخت  atduzخۇم(، آتدیدی)خواب

 )آمده است(.  gəlibdüۆبدی)گرفته است(، گل

شود. یاستفاده م یپچاقیگروه ق یف زمان حال از پسوند خاص زبانهایدر تصر -11

ار یرود(. در زبان معی) م  gedəddüۆگ دد سد( ،ینوی)م  yazadduۇازادیمانند: 

 .شودیگفته م gedirریو گ د yazırریازی

من و دوم شخص پسوند - مان،–اول شخص پسوند  یرقطعینده غیزمان آ رد -12

 زۆد(، آلمارسـی)نخواهم خر  almanamرود. مانند: آلمانامیمر بكار م-مار ، –

almarsuz  د(، قاچمارسانیخر ی)نخواهqaçmarsan  كرد(، ی)فرارنخواه 

 زۆ)نخواهم آمد(، گلمرسـ  gəlmənəmكرد(، گلمنم یقاچمارسان )فرار نخواه

gəlmərsüz  آمد(. ی)نخواه 

-,ubən,-ünən,-ubəni,-übəni,- ıbannarı–یاستفاده از پسوندها -13

ibənnəri,-ubannarı,-übənnəri  :عمدتا در لهجه شهر قوبا مانند
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  durubənبنۇرۇ)رفته(، د  gidübənبنۆدی، گسان(ی)نو  yazubəniیبنۇازی

 )خوانده(.  oxibannarıیبانناری) برخاسته(، اوخو

 :یگروه غرب -2

ل مانند : یدخ یواژه ها ینخست و برخ ی( در هجاa( به آ )əل صامت أ )یتبد -1

ق(، ی)تصد  tasdiqیق )اداره(، تاصد  idaraدارای)خاور(، ا  xavarخاوار

 (.دری)ح  heydarداریح 

آخر واژه  ىنخست و هجا ىدر هجا ( ı) ى( با مصوت اi) ىل مصوت ایتبد -2

رت(، ی)غ  qıryatاتیری)موش(، غ  sıçanچانی)نور(، س  ışiqقیشیمانند:  ا

  bıldırçınنیرچیلدی)سال گذشته(، ب bıldırریلدیمت(، بی)ق  qıymatماتییق

 ن(.ی)بلدرچ

  görmüyüfفۆـیۆـمانند: گؤرم ىیآوا ىدر هماهنگ ىلب ىاستفاده از مصوتها -3

  otduyurduۇردۇیۇد(، اوتدیدی)اگر م  görsüydüۆدیۆـرسؤده است(، گی)ند

  .د(یچری)علف م

)به   sańaاڹ)به من( ، سا  mańaاڹماغنه مانند:  )ڹ(استفاده گسترده از صامت  -4

 تو(.

 ىیاتك هج ىواژه ها ىانه و انتهایدر م  b>v( vو ) ه( بbل صامت ب )یتبد -5

  qav)پدر(، قاو  bava)جلو(، باوا  qavaq)چوپان(، قاواق  çovanمانند: چووان

 ب(.ی)ج  civوی)ته(، ج  divوی)ظرف(، د

مانند:  ىیتك هجا ىواژه ها ىانه و انتهایدر م c>j ل صامت ج به ژ یتبد -6

)گرسنه(،   aj)سوراخ(، آژ  bajaر(، باژای)پ  qoja)خواهر(، قوژا  bajiىباژ

 د(.ی)خواهم خر  alajamروم(،آالژامی)م  gedəjəmگ دژم

)بشقاب(،   boşqapواژه مانند : بوشقاپ ىها در انتهاهمخوانن شدن شدن یناطن -7

)مغزاستخوان(،   iliķ`ـكیلیدن(، ای)خر  almax)كاله(، آلماخ  papaxپاپاخ

 )شاخه(.  ağaş)آمدن(،آغاش  gəlməķ`كگلم

)كتاب(،   kitafتافیمانند: ك b>fف  ىه صداواژه ب ىب در انتها ىل صدایتبد -8

 )گرفته است(.  alıfفی)آمده است(، آل  gəlifفیگل
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 oyçuچویواژه مانند: او ىانه و انتهایدر م( v>y)  ى<وهمخوان ل یتبد -8

 )گوساله(.  buzoyىزوۇ)خرگوش(، ب  doyşanشانی(، دوى)شكارچ

واژه مانند:  ىبتدابسته ا ى( در هجاها-h( و )هy-ى) یهمخوانهاحذف  -18

)باال(،   uxarıىخارۇ)كاشانه(، ا  urdردۇ)شستن(، ا  umaxماخۇا

 )بافتن(.  örmək)سكسكه كردن(، اؤرمك  işqırmqqرماقیشقیا

مختوم به  ىدر واژه ها ى( قبل از پسوند حالت مفعول-yىاستفاده از عنصر ) -11

ند را(، )گوسف  quzuyuۇیۇزۇ)در را(، ق  qapıyıىیصامت مانند: قاپ

ن حالتها در زبان یه ای)مرد را(. كل  kişiyiىییشی)گله را(، ك  sürüyüۆـیۆرۆسـ

 quzunuۇنۇزۇ، ق qapınıىنیشود: قاپیار با عنصر )ن( گفته میمع

 . kişiniىنیشی، ك sürünüۆنـۆرۆ،سـ

 ىت دوم شخص مفرد در اسامی(  در پسوند حالت مالكy-ىاستفاده از عنصر ) -12

، (تی)اوتو  ütüyünنۆـیۆـتۆ)دماغت (، ا  burnuyunنۇیۇرنۇمانند: ب

  ütününنۆنـۆتـۆا،  burnununنۇنۇرنۇار بی)اسبت(. در زبان مع  atıyınنیییآت

 شود.یگفته م  atınınنینی، آت

مانند:  ىلیان صفت تفضیب ىرخ برا-راخ ، –استفاده از پسوند منسوخ  -13

 رراخیندی)كهنه تر(، ج  köhnərəķ`كنه ره)درازتر(، گؤ  uzunraxنراخۇزۇا

cındırax  .)مندرس تر( 

ان زمان حال یب ىبرا er, -e:r, -or,-ōr, -ör, -ö:r– ىاستفاده از پسوندها -14

د(، یآ ى)مgəler //gəle:rر:گل ر//گل ـ، خرد(ی)مaler//ale:rر :مانند: آل ر//آل ـ

 görür//görü:rر:كند(، گؤرؤر//گؤرؤی)سرهم م qurur//quru:rر:روۇرور//قۇق

 شود.یشتر مالحظه مین حالتها در لهجه كازاخ بیند(. ایبی)م

شود یأمما ساخته م-آمما ،–با پسوند  ـىیو توانا ىدر وجه التزام ىحالت منف -15

  üzəmmədiىزممدۆسد( ، ای)نتوانست بنو  yazammadıىازاممادیمانند: 

 )نتوانست شنا كند(.

 :یگروه شمال -3

)بفرما   eyləşلشینخست واژه مانند: ائ ی( در هجاeه ائـ )( بəل صامت أ )یتبد -1

)من( ،   menم ن)تازه(،   tezəاب(، ت زهی)آس  deyirmanرمانیین(، دئیبنش

 )تو(. senس ن
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)قفل(،   qıpılلیپیل مانند: قیدخ یل صامت )ف( با صامت )پ( در واژه هایتبد -2

  )فندق(.  punduxخۇندۇ)تلفن(، پ  telpumنۇ)كارگر(، ت لپ  pəhləپهله

ر اشاره سوم شخص مانند: یان ضمیب یخاص برا یاستفاده از واژه ها -3

)او(،  ho//hu//هوۇنطور( ، هی)ا  həbeləن(، هب لهی)ا habu// hobuۇ//هوبۇهاب

 )در آن(.  hondaنداۇ)آنها(، ه  honarهوننار

واسط )سمت حركت( در اول یحالت مفعول بدر یرشخصیضماستفاده از  -4

-ماغا–از پسوند خاص  : سا–و  :ما –خص و دوم شخص عالوه بر پسوند ش

mağa  به من( و ساغا(-sağa  در لهجه قاخ و زاكاتاال استفاده م )شود.ی)به تو 

در سوم شخص  یتدیو ا یتدیا–ف به همراه پسوند یا-ف،یا–استفاده از پسوند  -5

 // فیخته است(، گزی)گر qaçıf//qaçıtdı یتدیف//قاچیمانند: قاچ ینقل یماض

 .()گردش كرده است qəzif//gəzitdi یتدیگز

ان زمان حال مشاهده یب یبرا ینحو یمیموارد استفاده از فرم قد یدر برخ -6

)نگاه   baxa dururرۇرۇد( ، باخادیآ ی) م gələ dururرۇرۇشود مانند: گله دیم

 كند(.یم

شود. مانند: یت حذف میوببات نوع دوم در اكثر موارد پسوند حالت منسیدر ترك -7

 başی)پاپوش(، باش آغر  ayaq qabاق قابی)دردچشم(، آ  göz ağrıیگؤزآغر

ağrı  یسیار به صورت گؤزآغریبها در زبان معین گونه تركی)سر درد(. اgöz 

ağrısı  ی، آقاق قابayaq qabı  یسیو باش آغرbaş ağrısı  باشند.یم 

ا ی ر،یازیا یرود. مانند: یبكار م یفا در مفهوم منیحرف ربط  جدا كننده  -8

ن حالت در زبان یخواند(. ایسد ،نه مینو ی) نه م  ya yazır, ya oxuırرییاوخ

 شود.یار با استفاده از كلمه ربط  نه ساخته میمع

 :یگروه جنوب -4

 .)مرا( bəۦ nə  نه ۦب  ،əۦ v )خانه(و ۦأ شود. مانند:ی( بازتر تلفظ مəأ ) یصدا -1

 cibıãآ یبیج  د:نشوند. مانی( استفاده م ã ë, ĩ ,į , ũ, ǜ,) یشومیخ یمصوت ها -2

)به  əlį ێ، أل)به خانه اش( əvıĩ ێ ی، أو)به پدرش( dədäدآ  ه، دبش(ی)در ج

 .)دهانش را( ağzıũۊ یزی، آغدستش(
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اه(، بغ ی)سqərəنخست واژه. مانند: قره  یها( در هجاə( به أ )aآ )  یآوال یتبد -3

bəğباغ(، ق(ش ییqəyişأ ،)كمربند(اخ یəyaxق ،)قناخ ی)پاqeyqənax(، ی) گاچ

 )شالق(.qəmçi یقمچ

)عشق( səvgi ی)چشمه(، سوگçəşmə( مانند: چشمه ə( به ائـ )eأ ) یآوال یتبد -4

 çeşməار ین واژه ها در زبان معیست(.  ای)نdəyilل ییر(، دی)پنpənirر ی، پن

sevgi, penir, deyil, شوند.یتلفظ م 

ر ۆلـۆ)عكس(، بـ şəkülل ۆشكـ ( مانند:ü) ۆ( به مصوت اi) یا یآوال یبدت -5

bülür ر ۆلدۆداند(، بـی)مbüldür .)سال قبل( 

 )خرگوش(، davşan)شكار(، داوشان avآو ( مانند: a( به آ )oاو) یآوال یتبد -6

 )افسار(.cilavالویج )پلو(،pilavالو یپ

تو یله(، بی)طوtəvlə)اوالد(، توله əvlatت ( مانند: أوالə( به أ )öاؤ) یآوال یتبد -7

bitəv.)ینجا در اثر تاثیدر ا )كامل(ر همخوان وvا )دهد.ین حالت رخ می 

  شود. مانند:یل به گ می( تبدeبسته ائـ ) یواژه با هجا یك در ابتدا همخوان -8

 ز(ی)كشنgeşnişش ی)رد شد(، گ شنgeşdi ی)بز(، گ شد  geçiیگ چ

 `كیچی)كوچه(، چçüçə( مانند: چوچه c( به ج )g( و گ )çچ )( به kل ك )یتبد -8

çiçiķ كوچك(،چ چ(ی çeçi جل ،)بز(cəlا(، ج جه ی)بcecəج تد ،)ی)شب cetdi 

  )رفت(.

 hermanه رمان واژه. مانند:  ی( در ابتداh( به ه )x) خ یل صدایتبد -18

ر ت دین خصوصیا )خوراك(.horəķ `)خروس(، هوركhorus)خرمن(، هوروز 

 شود.یلهجه اردوباد مشاهده م

(، ی)چاtsay یواژه ها مانند: تسا ی( در ابتداts( به تس )çچ ) یل صدایتبد -11

ن حالت در لهجه اردوباد یشكان(. ای)نtsimiriķ `كیریمی)چادر(، تسtsadırر یتساد

 شود.یو مرند مشاهده م

)پنج  beşlıx خیاز پسوندها. مانند: ب شل یمصوتها در پاره ا یعدم هماننگ -12

 خدای)آمدن(، گلدgəlmax(، گلماخ ی)كشاورزəkinçilıxخ یلینچی(، أكیتومن

gəldıxda خ یشیچمی)هنگام آمدن(، اiçmişıxم(.یده ای)نوش 
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و یا-،iy ییا– یار از پسوندهایدر زمان حال ساده عالوه بر پسوند زبان مع -13

io ،-یریا iri ییشود. مانند:گلیز استفاده مین gəliyو ید(، گ دیای)مgedioرود( ی)م

 )دوست دارد(.seviri یری، س و

.  r-ر –به مصوت با پسوند  یساخت زمان حال ساده در افعال منته -14

شود یار گفته میخواند(. در زبان معی)مoxurشناسد(، اوخور ی)مtanırر یمانند:تان

 .oxuyurوری، اوخوtanıyırر ییتان

آس ، –أجك با پسوند -آجاق ، –وض ن به عیرمعینده غیدوم شخص زمان آ -15

 gələssənگرفت(، گلسسن  ی)خواهtutassanتاسسان ۇشود. مانند: تیأس ساخته م

  نشست(. ی)خواهoturassanراسسان ۇاوتآمد(،  ی)خواه

است  یجانیآذربا یترك یمتفاوت چهار گروه لهجه ها یو جنبه ها ینها رئوس كلیا

دون شده اندو م ییجان شناسایآذربا یایكه در جغراف
1
د توجه داشت كه استفاده یبا  .

 كند.ین نمییلهجه را تب ییایت جغرافیلزوما موقع ییایاز اصطالح جغراف

 یكیتوان بطور اخص در یرا نم یجانیآذربا یترك یاز لهجه ها یبرخن حال یدر ع

 یآستاراخان و برخ یجانیآذربا یمثال لهجه ترك ین گروه ها قرار داد. برایاز ا

گرجستان از  یج در جمهوریرا یجانیآذربا یه و تركیداغستان روس یمهورنقاط ج

ران یانه ایمناطق م یجانیآذربا یترك یگر لهجه هایاز طرف دن نمونه هستند. یا

خاص خود را دارند كه لزوما  یهایژه گیز وی)اطراف اراك( و اطراف همدان ن

رند. یگی( قرار نمیاساز نظر زبانشن یجنوب یهمه آنها در گروه چهارم )لهجه ها

 یزبان ترك ییایجغراف-یاسیاز پهنه سلهجه  یو دور ییجداز ین امر نیعلت ا

ك در آنها یالكتولوژیخاص تحوالت د یباشد كه باعث شده جنبه هایم یجانیآذربا

 بروز كند.

 رانیدر اها لهجه  یدسته بند

ج یرا یجانیذرباآ یترك یلهجه ها یدسته بند یبرا ییتاكنون تالش هاز یران نیدر ا

ل آچار زبان ین تالشها متعلق به آكوپ دیاز ا یكیران انجام گرفته است. یدر ا

به  ییایجغراف هگرو 8ران را به یا یجانیآذربا یلهجه ترك یباشد . ویه میشناس ترك

 كرده است: یر دسته بندیشرح ز

 .یز ، مراغه ، تركمنچای: تبر یمركز -1

 : مرند ، اهر.یشمال -2

 ، ماكو. ی: خویل غربشما -3

                                                 
1
 .Şiraliyev M.,Dialekti i qovori azerbaydjanskovo yazika, Bakı,1983 -  

Şirəliyev.M.Çazərbaycan dialektologiyasının əsasları, Bakı,1962 
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 : بجروان ، بكرآباد.یشمال شرق -4

 ل ، خلخال.ی: اردبیشرق -5

 : زنجان.یجنوب شرق -6

 ن قلعه(.یین دژ)سایی: سقز، سایجنوب -7

 (.یوقبالغ) مهاباد كنونی: سردشت، سویجنوب غرب -8

ه، سلماسی: اورمیغرب -8
1
. 

آنها در  یو استناد علم ین دسته بندیا یدر مورد چگونك یشتریالبته اطالعات ب

نجانب دسته یا یشخص یهایبا توجه به بررس ینظرجنبه ست. اگرچه از یدست ن

 ست.یت نیچندان دور از واقع یو یبند

 یمقاله ا یط 1886در سال وك رسول اوغلو است كه یگر متعلق به بید یدسته بند

و بر  یندایبر اساس مالحظات م ین دسته بندیمنتشر و اعالم داشته است كه ا

 یقواعد زبان -3مناطق و  ییایجغراف یهایژگیو -2، ییمشخصات آوا -1 یمبنا

 یوك رسول اوغلو لهجه هایب  باشد.یاصوات( م یهماهنگ -2و یقواعد كل-1)

 كرده است: یر دسته بندیران را به نه گروه به شرح زیدر ا یجانیآذربا یترك

 

 

 ز.یلهجه تبر -1

 لهجه قره داغ. -2

 .یمچایلهجه  -3

 افشار.-غوریلهجه او -4

 لهجه مراغه. -5

 ل.یلهجه اردب -6

 لهجه زنجان. -7

 لهجه همدان. -8

 لهجه خلج. -8

 

 

ها و استانادات اعالم شده بدور از  یكن بررسیر است. لیقابل تقد یو یتالشها

ن یزم یه كه مهندسیباشد و با درنظر گرفتن تخصص مشارالیم یت علممالحظا

ان داشته كه یشان بیمثال ا یباشد. برایر میباشد مطالب قابل اغماز و تقدیم یشناس

بودن لهجه و مهاجر  یو بوم یمیز و درست بودن لهجه ، قدیبه تم یدر دسته بند

                                                 
1
 . A.Dilaçar. Dil, Diller ve Dilçilik. Ankara, 1968 
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ك بودن به مناطق یا نزدی ف ، دور بودن وی، ارتباط لهجه با طوانبودن كاربران 

 یسه آنها با لهجه هایشهرها و روستاها، مقا یان لهجه هایزبان، تفاوت م یفارس

توجه واژه ها  یازحروف در ابتدا یا حذف بعضیجان، استفاده و یآذربا یجمهور

دسته  یعمده برا ین موارد جنبه هایشود ایكه مالحظه میاست. همانطورداشته  

 یدر كنار اصول علم ینگونه مالحظات را در دسته بندید این باكیباشند ، لینم یبند

 آن مد نظر قرار داد. یو ضرور

شود پهنه گسترش لهجه ها شامل شهرها و یكه در نقشه مشاهده میهمانطور

 ر است:یز یروستاها

 یو روستاها و بخشهااسكو ، خسروشهر و آذرشهر  یشامل شهرها زیلهجه تبر -1

 یجناح غرب یسهند و روستاها یدامنه شمال یناطق مسكوناز جمله شامل متابعه 

 یژگیباشد. ویقوان، اسپارخان، خلعت توكن می، بره، لیمهرانرود واسمنج ، حرب

ز یم را در تبریآیمثال م یاصوات است برا یت هماهنگیعمده آن عدم رعا

gələcağam شدش یدر اسپاراخان با حذف صامت )ر( برادر را ق كنند.یتلفظ م

qəydəş م یحیم را ی، رحYəhim م ییم را گلیآی، مgəliyəm و بره  یو در حرب

ز طبق گفته رسول اوغلو تا یند. لهجه شهر تبریگویم gəlsoxم را گلسوخ یآیم

امروزه  یبعد ی، كه در اثر مهاجرت هاشدیم میر تقسیقبل به سه منطقه ز یچند

 :خوردیكمتر به چشم م

 ام غازان، حكمآباد، منجم و قاراقاج.ش ی نی یشامل محله ها یشمال غرب -

 ب.یالوا و خطیز، لی، امره ق یدوچ -

 .یابان،ماراالن و مناطق مركزیششكالن، باغ مشه، خ -

كوه  یزه تا دامنه شرقید یمهرانرود از روستا یشامل جناح شرق لهجه قره باغ -2

ان آباد، ن قلعه، بستییسان، سراسكند ، مراغه ، صایراناق ، سیسهند تا متنق ، ا

در ساحل  یدوریوه ، مغان ، سپس بصورت كریانه، سراب،قره داغ ، اهر ، خیم

ت ، ینلو، مرگیك ، مركنلر، قاراقویجان، عربلر، نازیب رود ارس جلفا ، قرقشالق،

ن لهجه یا یهایژگیه ادامه دارد. از ویاروم یتا حوال ینیقاچ و سپس قره عیقا

از روستاها حرف )خ( وجود  یبرخدر اصوات است.  یت قانون هماهنگیرعا

)خانم( گفته  م یهورما )خرما( و هان یعنیشود ین میگزیندارد و با حرف )ه( جا

شود مانند ی( اضافه میشوند مصوت )ایكه با ر شروع مییواژه ها یشود. در ابتدایم

 م(.یم )رحیرحیا

ل، یزج خلی، شبستر، خامنه، دیامچیان، یشامل شهر مرند ، صوف یامچیلهجه  -

ا، علمدار، ین قایه شامل زنوز، گلیاچه اورمیتا شمال در یچیان، شانجان، گمیدر

 یكین لهجه با لهجه اردوباد و نخجوان نزدیاست. ا یواوغلو و آقچایكان ، ایگرگر، 

)برادر( qərdəşقردش  )در(،qəpəq)قابلمه(، قپق qəbləməنجا قبلمه یدارد. در ا
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و نه مثل قره داغ كوتاه است ،  دهیكشز یل تبرده افعال نه مثیتلفظ كش ج است.یرا

)آمده است( و  یبدیان و اطراف  به عوض گلیباشد. در صوفیم ینینابیبلكه ب

. جالب vuruddu، ووروددو gəliddi یددیند گلیگویووروبدو)زده است( م

ده ین حالت دیز ایه مربوط است نینجاست كه در لهجه سلماس كه به لهجه اورمیا

كامال  یهایژگیداخل است و یم بندین تقسیقپچاق كه در ا یروستا شود. لهجهیم

 دارد. ییمجزا

-ق اورموی( ، سولدوز و از طریشامل ساوجبالق )مهاباد فعل افشار-غوریلهجه او -

( در دوم ین لهجه از عنصر )یه گسترده است. در ایتا مرز ترك یخو-سلماس

)پدرت( و atayınن ییاآت شود؛یت استفاده میشخص مفرد و جمع حالت منسوب

ه و سلماس در ین اورمین لهجه مابیا یای. در جغراف)پدرتان(atayızınن یزییآتا

ن لهجه به یره را دارد. ایو حالت جز یخاص قره باغ  یدشت قوشچو لهجه روستا

  یسین كنكرالیی یكتر است. در روستایجان نزدیآذربا یجمهور یلهجه گروه غرب

نجا و اطراف آن یمثال در ا یشده است . برامركب )نك( هنوز حفظ  یصدا

ن یشواهد ا (.یمان ی)مqalırangرانك ی(، قالییآ ی)مgəlirəngرنك یند گلیگویم

نده، قلعه، یول ن،یبالوو، گج ،یورقانلی، ینالی، زیقاراحسنل یلهجه را در روستاها

 توان مشاهده كرد.یتورپاق قلعه، قاراقاج م

اندواب، یكوه سهند تا حدود سراسكند شهر م یشامل دامنه جنوب لهجه مراغه -

 ین لهجه صدایباشد. در ایر و آذرشهر مین قلعه تا بناب ، ملكان ، عجب شییصا

ا یآم( ، یآ ی)م  gəliyəmمییشود. مثال گلی( تلفظ میل به )یف تا تبدیار ضعی)ر( بس

ayaییسا ان(،ی)م sayiه یی)زرد(، قqeyeف افعال یند. در تصریگویاه( می)س

 gelecem  گلجم مانم(،ی)م qalacemو قاالجم  شودیت نمیاصوات رعا یماهنگه

 .م(یای)م

از  ییو بخشها ین، خلخال، آستارا و انزلیل، نمیشامل شهر اردب لیلهجه اردب -

ن لهجه یا یژگیجان است. ویآذربا یجمهور یملیاردیه لهجه یباشد. شبیطوالش م

 ه است. زمان حال ساد یو برای–استفاده از پسوند 

ه، خدابنده ، قروه و سنقر است. یدج ، سلطانیشامل شهر زنجان ، ه لهجه زنجان -

را دربر  یقزقلعه س یرا تا ماه نشان و كوزه كنان و تا دامنه ها یعیمنطقه وس

ده یاصوات كمتر د ین لهجه كلمات واضح است و عدم هماهنگیدر ا رد.یگیم

ر یم شاهد حذف س در ضمیشویتر مكین نزدیشود. هرچه به سمت همدان و قزویم

 م.یشویمتصله دوم شخص مفرد م

الموت بسمت جنوب  ین و دامنه هایاز ابهر و تاكستان، قزو لهجه همدان -

رد. یگین آنها را در بر مین زهرا، آوج ، بهار و اسدآباد و مناطق بییاشتهارد، بو
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 گنجند. یلهجه م نین اكثر روستاها و منطق تابعه در ایبجز شهر همدان و شهر قزو

ند ب هار ، یگویبارز است و م a>eل صامت  آ به صامت ائـ  ین لهجه تبدیدر ا

 شود.یاستفاده م یم–ن لهجه از ادات س وال پسوند ین هار. در ا

ار، كرج، تا ساوه ، قم ، یاز جنوب تهران ، شهر یشامل منطقه بزرگ لهجه خلج -

ك یخراسان نزد یلهجه به لهجه تركها نیا رد.یگین را دربر میسلفجان . اراك و خم

باشدیم
1

 . 

 یو مبنا یفوق فاقد صراحت علم ینكه دسته بندیالزم به ذكر است كه با توجه به ا

لهجه ها و دسته  یبررس یران برایاندك در ا یكن جزو تالشهایاست، ل یزبانشناس

 رود.یآنها بشمار م یبند

م كه یدانیهم دارد. اگرچه مب ییل آچار و رسول اوغلو شباهتهاید یدسته بند

از  ین مناطق سفر نكرده است ، به روشنیچگاه به ایل آچار هیزبانشناس د

 یزبانشاس یم. بهرحال ویندار یش اطالعیدسته بند یبرا یل ویمستندات و دال

گر رسول یكرد. از جانب دیان نمیرا ب یمطلب یحاذق بود و بدون رجوعات علم

حاصل  ین مناطق سفر كرده و مطالب ویه ایاوغلو به مناسبت كارش به كل

نكه مطالب ارائه شده یكن با توجه به ایاست. ل یو یهایاداشت برداریمشاهدات و 

تواند بطور یباشد نمیم یعلم یمتدلوژموجود  یپراكنده و فاقد ضوابط و روشها

 رد.ین مورد استناد قرار گیقیقطع و 

 

                                                 
1
. در ساحه ترك شناسی معاصر گویش خلجی یك گویش مجزا از سایرین تقسیم بندی شده و مورد  

مربوط به دورفر آلمانی است  قبول برخی از زبانشناسان قرار گرفته است. این تقسیم بندی

 )ف.ر.ع.(.





 

 

 

 فصل سوم

 یلهجه ها یبررس یروشها

 یجانیرباآذ یترك

د لهجه یران ابتدا بایدر ا یجانیآذربا یزبان ترك یق لهجه هایدق یدسته بند یبرا

ز، یتبرمناطق بزرگ و عمده مانند  یرند. لهجه هایعمده مورد پژوهش قرار گ یها

ت آنها یل قدمت و مركزیدر وحله نخست بدل یخوزنجان،  ه،یل، مراغه، اورمیاردب

 شبستر، كوچكتر مانند مرند، یپس لهجه شهرهاشوند. س یدر ادوار گذشته بررس

 یشهرها یر با توجه به لهجه هایاندواب و سایانه، میم، سلماس، ساوجبالق، سنقر

را  یمنفرد لهجه ا ید گروه هایبا یاعزام یمهایرند. تیل قرار گیبزرگتر مورد تحل

ن یه ات با توجه بیند. در نهایو بطور مجزا پژوهش نما ییدر مناطق مختلف شناسا

 گردد. یسر میم یجانیآذربا یترك یلهجه ها یعلم یدستاوردها امكان دسته بند

 یدر جمهور یجانیآذربا یترك یلهجه ها یدر صفحات گذشته در مورد دسته بند

مزبور را  یدهد كه دسته بندیمستندات ما نشان ماظهار شد.  یجان مطالبیآذربا

ات یق داد. اگرچه استفاده از تجربیطبران تیموجود در ا ینا به لهجه هایتوان عینم

 یك بحساب میالكتولوژید یتهایفعال یر براینظیب یآنها منبع یو دستاوردها یعلم

 یكتابچه راهنما یجانیآذربا یپژوهش لهجه ترك یل برایبدل یاز منابع ب یكی د.یآ

 معلو یتوسط آكادم 1856باشد كه در سال یمواد و متون لهجه م یگردآور

 ییراهنما ین كتاب برایان این شده است. ما در پایجان تدویباآذر یجمهور

 یگر از منابع غنید یكیم كرد. ین راهنما را منتشر خواهیعالقمندان متن كامل ا

 ین اطلس لهجه شناسیتدو یمواد لهجه ها برا یگردآور یراهنما”از یمورد ن

 اد.م دیان به خوانندگان ارائه خواهیاست كه متن كامل آنرا در پا“ 

ن ید. ااستفاده كرك نظام واحد ید از یآنها بال یتحلو ها نمونه لهجه  یگردآور یبرا

و  ی، نحو یصرف،  ییآوا یهایژگیه ویباشد. كلیار مینظام واحد همانا زبان مع

رند. عدول از یقرار گ یار مورد بررسیسه با زبان معید در مقایلهجه ها با یلغو

ده سردر گم خواهد یچیاز اطالعات پ یو با انبوه ن نظام ما را از هدف دور كردهیا

 كرد.
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لهجه  یار و استفاده از آن در بررسیل اصرار ما بر وقوف كامل به زبان معیدل

مختلف  یشهایان گویز عمده مین است كه ، تمایدر ا یجانیآذربا یزبان ترك یشناس

نشان  یترك یار زبانها و لهجه هایتبلور خود را در حاالت مختلف مع یزبان ترك

موجود  یگریار دیتواند در زبان معیار میمع یاز زبانها یكیدر  یژگیك ویدهد. یم

 ینمونه در بحث آواشناس یآن وجود داشته باشد. برا ینبوده و صرفا در لهجه ها

نكه یا یعنی( وجود دارد. یون )همگونیالسیمیتحت عنوان آس یمبحث یترك یزبانها

ر كرده آنرا به صورت خود یا قبل از خود تاثیبعد از خود و  یبه صدا ییصدا

ده یك پدی( dl>dd)دل به دد   یهمگون یجانیآذربا یكند. مثال در تركیل میتبد

شود یم ی، ساوادلdadlı>daddı یشود داددیكه م یاست مانند : دادل یشناسواآ

نل به ن ن  یهمگون یجانیآذربا یدر لهجه تركا ی،  savadlı>savaddıیساوادد

nl> nn .كه در  یش قزاقیم با حالت جمع در گویسه كنین را مقایحاال ا  وجود دارد

است.  narعالمت جمع نار  یش تاتاریا در گویو   است darآن عالمت جمع دار

م آنها را یختم شود و بخواه یدر تاتار نا یو  یدر قزاق دبه حرف  یهرگاه واژه ا

ان زبانها و ید. تفاوت میآ یش میپ یجانیآذربا یزبان ترك یم حالت همگونیجمع كن

دارد كه  یكیار نزدیبس یشباهتها یترك یشها و لهجه ها در خانواده زبانهایگو

 گردد.  یتواند باعث سردرگمیم

 یزبان ترك یلهجه ها یو بررس یبا توجه به مطلب فوق تنها راه گردآور

 یگر زبان ادبیر دیا به تعبیو  یجانیآذربا یتركار یسه آن با زبان معیمقا یجانیآذربا

 . است

 یجانیآذربا یترك یپژوهش در مورد لهجه ها یبرا یعمل یگر از روشهاید یكی

واژه توسط  یكسریب كه با انتخاب ین ترتیباشد. بدیم یدیكل یانتخاب واژه ها

ب ین ترتیكرده ، بد یمتخصص زبانشناس معادل آنها را در مناطق مختلف گردآور

مثال واژه پشه در مناطق  یم. برایینمایمشخص م ك لهجه رای ییایطه جغرافیح

 ینۆل هـیدر اردب، غ یم-غیمپشه را ز یرود در تبریمختلف به شكل متفاوت بكار م

در خلخال هاووچ  ز كؤك ،یدر تبرج  ینطور هویهمو گر آغجاقانات ید یودر جاها

 یه هام واژیب با تنظین ترتیبد شود.یگفته م ی ركؤكیو در مرند ر یك ش ی، در خو

 ن كرد. ییلهجه را تعك ی یایجغرافتوان یم یدیكل



 

 

 

 فصل چهارم

  یلهجه ها یآواشناس

 یجانیآذربا یترك

ا زبان یار یاز زبان مع یجانیآذربا یترك یز كننده لهجه هایمتما یاز جنبه ها یكی

 یمختلف زبان ترك یش هایاصوال در گواست.  ییآواها یاستاندارد تفاوتها

خورد. یبه چشم م یگرامر یر بخشهایشتر از سایب ییآوا یگونه گون زین یجانیآذربا

ن است یدر ا یجانیآذربا یزبان ترك یگوناگون در آواشناس یده هایعلت وجود پد

ن جهت با یل دارد. بدیان كلمات میشور به راحت بودن بیگو یكه در زبان شفاه

ن و یعتریر سرسخنوو ساخت صداها  هاب صدایزبان و تركاندام توجه به بافت 

 یشناسآوادر مبحث ن جهت یكند. به همیان كلمه انتخاب میب ین راه را برایراحتر

ار یزبان معتوان برخورد كه در یم ییبه حالتهاار یسه با زبان معیدر مقالهجه ها 

ممكن است  یار شفاهیف هستند و صرفا در زبان معیضعار یا بسید و نوجود ندار

و  یحث دستورامبر  یز نسبت به ساین یآواشناختتفاوت در مبحث ده شوند. ید

 شتر است. یب یلغو

ار یم كه در زبان معیخوریبرم ییبه حالتها یجانیآذربا یزبان ترك  یدر آواها

 ن مباحث عبارتند از:یوجود ندارند. ا

 وجود دارد. یشومیصامت )ن( خ یجانیآذربا یترك یر لهجه هایدر لهجه ها و ز -

 )ز( وجود دارد. ین دندانیصامت ب یجانیآذربا یترك یلهجه هام یدر لهجه ها و ن -

 صامت مركب )دز( وجود دارد. یجانیآذربا یترك یرلهجه هایدر لهجه ها و ز -

 صامت )تس( وجود دارد. یجانیآذربا یترك یرلهجه هایدر لهجه ها و ز -

 ( وجود دارد.`صامت )ك یجانیآذربا یترك یرلهجه هایدر لهجه ها و ز -

 و كوتاه وجود دارد. دهیكشواكه  یجانیآذربا یترك یرلهجه هایرلهجه ها و زد -

 یدر اغلب قانون مواقع هماهنگ یجانیآذربا یترك یرلهجه هایدر لهجه ها و ز -

 شود.یت نمیمصوتها رعا

گر یدیكها به انوخمهو  واكه ها  یجانیآذربا یترك یرلهجه هایدر لهجه ها و ز -

 شوند.یل میتبد
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 یهمگون مانند  ییآوا یندهایفرا یجانیآذربا یترك یرلهجه هایه ها و زدر لهج -

حذف ، اضافه ون( ، قلب )متات زا( ، یالسیمیسی)د یون( ، ناهمگونیالسیمی)آس

 ج است.یرار یو ساون( ینورسیآواها )ا ییجابجاشدن ، 

  یجانیآذربا یترك یلهجه ها یه هاواك -2

ه كن وایدهد كه اینشان م یجانیآذربا یركت یموجود در لهجه ها یه هاكوا یبررس

ار متفاوت یموجود در زبان مع یه هاكت نسبت به وایفیت و كیها از نظر كم

همه آنها ه ها نه عدد است كه كتعداد وا یجانیآذربا یكرار تیهستند. در زبان مع

 دهیكشه ها نسبت به كوتاه و كوا یجانیآذربا یترك یدر لهجه هاكوتاه هستند ، اما 

م ، یه كوتاه داركك نوع وایار تفاوت دارند. اگر در آنجا تنها یمع یه هاكودن با واب

م كه دو ید بدانیشتر بایب یقبل از بررس ز موجود است.ین دهیكشه كدر لهجه ها وا

 -2ن؛ ینخست دهیكش یه هاكوا -1وجود دارد:  یترك یدر زبانها دهیكشه كنوع وا

 یزبان ترك یه لهجه هایدر كل یثانو دهیكش یه هاك. وایثانو دهیكش یه هاكوا

ن دو واج یك صامت در بیجه حذف یوجود دارد و وقوع آن در نت یجانیآذربا

ز یتواند مفهوم واژه را نین ابتدا به ساكن وجود دارد و مینخست دهیكشه كباشد. وایم

 ر دهد.ییتغ

، یرتوفارال،  یاكوتی، یمانند زبان تركمن یار تركیمع یزبانهااز  یبرخدر 

كن یل د.داروجود  دهیكشكوتاه و  یه هاكوا یغوریاو یو سار ی، قاراقالپاقینیتوو

از زبانشناسان  یشود. البته برخیمشاهده نم دهیكشه كوا یجانیآذربا یدر زبان ترك

شود. یده میواژه ها د ین در برخیبودن نخست دهیكشحالت از  ییمعتقدند كه رگه ها

از  یخور در لهجه برخ:، او)ذغال(ر ۆـم:ؤ، گ(در)د یر:، آ)زن(ن ید:مانند : قا

شهر قوبا یروستاها
1
 یجانیآذربا یكرلهجه ت در و كؤ:ل ، چؤ:ل ، دؤ:رت، گا:خ  

در گرجستان یسیدمان
2
ده بعدا وارد ین پدیاف ا یرعلیكن به نظر پروفسور شیل .

 شده است.  یجانیآذربا یزبان ترك

ران اطالعات یا یجانیآذربا یترك یان در لهجه هینخست دهیكش یها واكهدرمورد 

 واكهسه  ینالو ویدر مورد لهجه ع یقات كووالسكیدر دست است. در تحق یكم

a:(آ): ،e: (ائـ):  .i:(یا): وا:ر  مانند:كند. یم یرا معرفva:r ،)گا:ل  )هست

ga:l ماندن(، آ:تلو(a:tlu،)سواركار(ا:غ یya:ğ ،)روغن( ا:ن یya:n  ،)طرف(

 .(1837)كووالسكی  )نمك( du:z :زۇ)بده(، دve:rرئـ:ر )سر(،ba:şبا:ش 

                                                 
1
 .R.A.Rustəmov, Quba Dialekti, Bakı, 1961, s.15 

2
 .Сравнительно-исорическая грамматика тюркских языков- фонетика, 

наука,1984,с.28 
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 یآ: ی: در مثالهاۆ: ، اؤ: ، اۇ: ، او: ، ایآ: ، ا دهیكش واكهشش  ییدر لهجه قشقا

a:y  ماه(، د(ـ:شیdi:ş  خو:ن ، )دندان(xu:n  )خان(
1

 . 

 ین در لهجه افشارینخست دهیكش یها واكهمعتقد است كه وجود (Ligeti)  یگ تیل

 (.126، ص.1857 یگ تیاست)ل یر زبان فارسیتاثجه ینت

 دهیكشو  دهیكشم یكوتاه، ن” یها واكه یزبان خلج به نظر دورفر در

 (.   268،ص.1871وجود دارد)دورفر  “ نخستین

 دهیكش یها واكه

 یها كه به آن حالت ثانو واكهشدن  دهیكشگر ین شكل دینخست دهیكشعالوه بر حالت 

در دو  یشود. حالت ثانویمشاهده م یجانیآذربا یترك یند در لهجه هایگویم

 یدر واژه ها -2ن دو واج ؛ یدر اثر افتادن صامت در ب -1د: یایصورت به وجود م

 .یو عرب یل فارسیدخ

ر در ین دو واج به صورت زیها در اثر حذف صامت در ب واكهشدن تلفظ  دهیكش

 ابد.یوقوع م یجانیآذربا یترك یلهجه ها

 آ:  دهیكشواكه 

د و صامت ن حذف شود یایكه در قبل و بعد از صامت )ن( دو واكه ب یصورتدر  -

)به ، ما:آ یهانس >ha:sı  )كدام(یشود. مانند: ها:سیتلفظ م دهیكش)آ(  یواكه قبل

ندا، یانی> ya:nda )دركنارش(ا:ندایسانا ، > :sa  )به تو( مانا ، سا:> :ma من(

 یتانر>ta:ri  )خدا(یتا:ر

د و صامت غ حذف شود یایدر قبل و بعد از صامت )غ( دو واكه ب كه یدر صورت -

 >ça:max چا:رماخ)صدازدن(شود. مانند: یتلفظ م دهیكش)آ(  یواكه قبل

   )كاغذ(آغاج، كا:ز> a:ş  )درخت(چاغا، آ:ش> :ça   )نوزاد( چا:چاغیرماق، 

ka:z< ، قلبش( یبا:ركاغاز(  ba:rı<ی، آ:ریباغر)درد(   a:rı<یآغر. 

د و صامت ه حذف شود یایكه در قبل و بعد از صامت )ه( دو واكه ب یر صورتد -

)طایفه داها ، شا:س ون > :da )هم(شود. مانند: د:ایتلفظ م دهیكش)آ(  یواكه قبل

 م.یبراهیا > İbra:m )ابراهیم(برا:میشاهس ون ، ا> şa:sevən شاهسون(

                                                 
1
 Сравнительно-исорическая грамматика тюркских языков- фонетика, 

наука,1984,с.28 
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 شود:یتلفظ م دهیكشآن با حذف آ قبل از صامت )ع(  واكه یل عربیدر كلمات دخ -

 )معاون( نیما:وساعات ، >sa:t  )ساعت(م ، سا:تیعال>a:lim )دانشمند( میآ:ل

ma:vin  <ن.یماعاو 

 دهیكشواكه آ قبل از صامت )ح( با حذف آن  یو عرب یل فارسیدر كلمات دخ -

  sa:t  )صحت(ص:تمصالحات ، > məsla:t  )مصلحت(شود:مصال:تیتلفظ م

 .صحت>

شود. خصوصا در یتلفظ م دهیكشواكه آ  یو عرب یل فارسیمات دخكل یدر برخ -

 یكه تلفظ مشابه و مفهوم متفاوت دارند : آ:لمانییواژه ها یعنیكلمات هموفون 

  .ب را(ی)س  alamnıیو آلمان  A:lmanı)اهل آلمان(  

 ده او:یكشواكه 

ف شود د و صامت و حذیایكه در قبل و بعد از صامت )و( دو واكه ب یدر صورت -

رما ، ۇقوو>  qo:urma)قورمه( شود. مانند: قو:رمایده تلفظ می)او( كش یواكه قبل

 .ضۇحوو > ho:uz)حوض( حو:ض

واژه صامت )و( حذف شود واكه )او( قبل از  یانه و انتهایكه در م یدر صورت -

)فراری ، قو:ماق یاووچ>  o:çi)شكارچی( یشود. مانند: او:چیده تلفظ میآن كش

 زو:یاووماق ، ب>  o:maq)ماساژ دادن( قووماق ، او:ماق >  qo:maq دادن(

 زوو.یب>  :bizo)گوساله( 

مانند:  شود.یده تلفظ میدر صورت حذف صامت )ن( واكه )او( قبل از آن كش -

)خوك( زۇ ، دو: یقونش>  qo:şi)همسایه( یسونرا ، قو:ش>  so:ra )بعدا(:راۇس

do:uz <زۇدون. 

حذف  ید و صامت یای( دو واكه بیبعد از صامت )كه در قبل و  یدر صورت -

خ ، ۇیتو >)مرغ(   to:xشود. مانند: تو:خیده تلفظ می)او( كش یشود واكه قبل

  .خۇیسو> )سرد(  so:xسو:خ

با صامت )او( شروع شود  یبا ادات )نه( شروع شود و واژه بعد یكه س والیزمان -

شود.مانند: یده تلفظ میاو كش وسته تلفظ شده و با حذف واكه أ واكهی، دو جزء پ

نه > (ی)كه چ  bo:lsunنه اولور؟، نو:لسون > شود(ی)چه م  no:lurنو:لور

 .اولسون

 :ۇده ایكشواكه 
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شود. مانند: یده تلفظ میانه واژه در صورت حذف صامت )ن( كشی( در مۇواكه )ا -

  .نۇنۇب> )مال این(  bu:nن :ۇ، بن ۇاون > )مال او(  u:n:نۇا

شود. مانند: یده تلفظ میانه واژه در صورت حذف صامت )و( كشی( در مۇاواكه ) - 

 .زۇوۇالقۇق > qulaqu:z)گوشتان(:زۇالقۇز، قۇوۇباش> başu:z)سرتان(:زۇباش

 )عفونت(،  ifu:nətفو:نتیشود: عیده تلفظ میكش ۇواكه ا یل عربیدر كلمات دخ -

 )جهود(  cu:dجو:د

 :ئده اـیكشواكه 

ط یشراتحت كن یل ,ر واكه ها استیار كمتر از سای( بسıكه )ده تلفظ شدن وایكش -

 م:یخوریبه آن برم یجانیآذربا یترك یلهجه ها زیر در

شود. مانند: یده تلفظ میدر صورت حذف صامت )ن( واكه قبل آن كش -

 ن یزینی ری > تان( ی)جا  yerı:zınنیـ:زی ری

د و صامت غ حذف شود یایكه در قبل و بعد از صامت )غ( دو واكه ب یدر صورت -

غماق یی >)جمع كردن(   yı:mağـ:ماغییشود. مانند: یده تلفظ می( كشˇـی)ا یواكه قبل

 .یردیغیی> آورد(ی)گردم  yı:rdıیـ:ردیی، 

 :أ دهیكشواكه 

د و صامت ن حذف شود یایكه در قبل و بعد از صامت )ن( دو واكه ب یدر صورت -

 mə:m )منم( ز، م:میدن > ا(ی)درdə:z: د:ز شود. مانندیتلفظ م دهیكش)أ(  یواكه قبل

 . منه> :mə  )به من( منم، م:>

حذف شود  ید و صامت یای( دو واكه بیكه در قبل و بعد از صامت ) یدر صورت -

 ، د:رمان   میب >)مگر( bə:m شود. مانند: ب:م یتلفظ م دهیكش)أ(  یواكه قبل

də:man رمان ، ح:ط یید > اب(ی)آس hə:tط ، ل:ن یح> اط(ی)ح lə:n)لگن( < 

 .نمكیب > دن(ی)پسند bə:nməkب:نمك ن، یل

د و صامت ق حذف شود یایكه در قبل و بعد از صامت )ق( دو واكه ب یدر صورت -

   oqə:rقه ، اوق:ریدق> (هقی)دق də:qəشود. مانند: د:قه یتلفظ م دهیكش)أ(  یواكه قبل

 .اوقدر > )آنقدر(

د و صامت ح حذف شود یایصامت )ح( دو واكه بكه در قبل و بعد از  یدر صورت -

، ز:مت  یوحش > (ی)وحش və:şi یشود. مانند: و:شیتلفظ م دهیكش)أ(  یواكه قبل

zə:mət )زحمت( < زحمت ، س:رsə:r  )سحر >)سحر. 
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د و صامت ه حذف شود یایكه در قبل و بعد از صامت )ه( دو واكه ب یدر صورت -

 tə:rشهر ، ت:ر >)شهر(  şə:rمانند: ش:ر  شود.یتلفظ م دهیكش)أ(  یواكه قبل

 كهر. >)زخم(  kə:rتهر ، ك:ر  >)طور( 

شود: یتلفظ م دهیكشأ  قبل از صامت )ع( با حذف آن  واكه یل عربیدر كلمات دخ -

)نعره(  nə:rəمعلوم ، ن:ره  > )معلوم( mə:lumمعنا، م:لوم >)معنا(  mə:naم:نا 

 نعره.>

 ائـ: دهیكشواكه 

حذف  ید و صامت یای( دو واكه بیكه در قبل و بعد از صامت ) یدر صورت -

ر ، ییدئ> د(یگوی)م de:rشود. مانند: دئـ:ریتلفظ م دهیكش)ائـ(  یشود واكه قبل

 >كند( ی)كار مişle:rـ:ر  ـشلین ، ایی ی-نیی ی >)تندتند( ye:n-ye:n ـ:ن ی- ـ:نی

  çe:nəmax:نماخ ـم ، چیی می>)خوردوخوراكم( yeme:m:م  ـ مـیر، یی شلیا

 .نماقیچ >دن( ی)جو

 با مصوت شروع شود  یكه حرف آخر آن مصوت است هرگاه كلمه بعدییواژه ها -

 ن،ینه ائلد>؟( ی)چه كرد  ne:lədinنی:لد ـشود: نـیتلفظ م دهیكشواكه ائـ 

 رسن.یینه ائله  >( یكنی)چه م  ne:lirsən رسنی:ل ـنـ

 دهیكشـ قبل از صامت )ع( با حذف آن واكه ائ یو عرب یل فارسیدر كلمات دخ -

، باریاعت> )اعتبار( e:tibarباریر، ائـ:تیشع>)شعر(  şe:r:ر ـشود: شیتلفظ م

 راض.یاعت>)اعتراض( e:tirazراض یائـ:ت

 دهیكشواكه ائـ قبل از صامت )ه( با حذف آن  یو عرب یل فارسیدر كلمات دخ -

  me:ribanبانی ـ:رم همان ، م>)مهمان(  me:manشود: م ـ:مانیتلفظ م

 ت هران.> )تهران(  Te:ranبان، ت ـ:رانیم هر> )مهربان(

 دهیكشواكه ائـ قبل از صامت )ح( با حذف آن  یو عرب یل فارسیدر كلمات دخ - 

 اج(ی)احت  e:tiyacاجییرام، ائـ:تیائحت>)احترام(   e:tiranرامیشود: ائـ:تیتلفظ م

 .اجییائحت>

 ـ:یا دهیكشواكه 

 دهیكشـ قبل از آن یشه كلمه واكه ایا ریدر بن و  یذف شدن صامت در صورت ح -

 دارد(ی)نگه م saxli:rـ:ریساخل،  یرمیییا> ست(ی)ب  i:rmiیـ:رمیشود : ایتلفظ م

 başdi:rـ:ریر، باشدیییقاوز >كند( یم دهیكش)  qavzi:rـ:ریر، قاوزیییساخل>

  i:nəـ:نهیم ، ایییلین >)چه كنم(   neyli:mـ:میلیر ، ن یییباشل> كند(ی)شروع م

 نه.ییا> )سوزن(
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 دهیكشـ قبل از آن یشه كلمه واكه ایا ریدر صورت حذف شدن صامت ن در بن و  -

 .نین ینب> (ی)مال نب  Nəbi:nـ:نینب شود: یتلفظ م

 دهیكشـ قبل از آن یشه كلمه واكه ایا ریدر صورت حذف شدن صامت ل در بن و  -

 .لسنیب> (یگر بدان)ا  bi:sənـ:سنیب  شود:یتلفظ م

 دهیكشـ قبل از آن یشه كلمه واكه ایا ریدر صورت حذف شدن صامت ر در بن و  -

 .رانیو > ران(ی)و  vi:anـ:انیو ، یریب > (یكی) bi:i  یـ:یب  شود:یتلفظ م

شود: یتلفظ م دهیكشـ یواكه ا یو عرب یل فارسیكلمات دخ یدر برخ -

 زه(. ین)  ni:zəـ:زهینت(، نی)ز  Zi:nətـ:نتیز

 اؤ: دهیكشواكه 

شود. مانند: یتلفظ م دهیكش( یانه واژه در صورت حذف صامت )یواكه )اؤ( در م -

 bö:kنك ، بؤ:كیؤك>راهن(ی)پ  kö:nəkؤ:نككچك، یگؤ >با(ی)ز  gö:çəkگؤ:چك

 .دۆـیسؤ >دار(ی)سپ  sö:dسؤ:دك ، ۆـیبؤ>وك(ی)بزرگ،ب 

 شود. مانند:یتلفظ م دهیكشگ( انه واژه در صورت حذف صامت )یواكه )اؤ( در م -

  .رۆـدؤگ>زند(ی)م  dö:rد ، دؤ:رۆـاؤگ>حت(ی)نص  ö:dاؤ:د

 شود. مانند:یتلفظ م دهیكشانه واژه در صورت حذف صامت )ن( یواكه )اؤ( در م -

  .مۆـگؤنل> )دلم(  gö:lümمۆـل:گؤ

 شود. مانند:یتلفظ م دهیكشانه واژه در صورت حذف صامت )ر( یواكه )اؤ( در م -

 .رمۆگؤر>نم(یبی)م  gö:rəmگؤ:رم

شود. مانند: یتلفظ م دهیكشانه واژه در صورت حذف صامت )ه( یواكه )اؤ( در م -

  .ؤهنهك >)فرسوده(  kö:nəؤ:نهك

واژه صامت )و( حذف شود واكه )اؤ( قبل از  یانه و انتهایكه در م یدر صورت - 

  dö:ranشن ، دؤ:رانكؤو>)خانه(  kö:şənشود. مانند: كؤ:شنیتلفظ م دهیكشآن 

 >له(ی)طو  tö:ləدؤولت ، تؤ:له>)دولت(  dö:lətدؤوران ، دؤ:لت>)زمانه(

 .)كل،همه( بوتؤو  :bütöتؤ:ۆـتؤوله ، ب

)عمر( ،   ö:mürرۆشود: عؤ:مـیده تلفظ میواكه اؤ كش یل عربیدر كلمات دخ -

  .ان(ی)عر  ö:ryanانیعؤ:ر
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 :ۆا دهیكشواكه 

شود. مانند: یده تلفظ می( كشیدر صورت حذف صامت ) انه واژهی( در مۆواكه )ا -

 م ۆـیۆگـ> )تنگ(  gü:m:مۆگـم ، ۆردۆـیۆـی>شستم( ی)م  yü:rdümمۆ:ردۆـی

 شود. مانند:یده تلفظ میانه واژه در صورت حذف صامت )ن( كشی( در مۆواكه )ا -

 .زۆنـۆاؤز>)خودتان(  özü:z:زۆز ، اؤزۆنـۆسؤز>)حرفتان(  sözü:z:زۆسؤز

شود. مانند: یده تلفظ میانه واژه در صورت حذف صامت )و( كشی( در مۆكه )اوا -

 .نده(یز لهجه سیز )تبرۆوۆألـ >)دستتان(  əlü:z:زۆألـ

 كوتاه یواكه ها

توانند ی( مı , i , u , ü)بسته  یعمداتا واكه ها یجانیآذربا یزبان ترك یدر لهجه ها

لهجه ها مشاهده  یا را در تمامكوتاه تلفظ شوند. حالت كوتاه تلفظ شدن واكه ه

 شوند:یر كوتاه تلفظ میت زیم. واكه ها در وضعیكنیم

اول. الزم به ذكر است كه در زبان  یه بر نبودن هجایاز تك یكوتاه بودن ناش -

در  -1باشد.پس:یكلمه م ین هجایوسته در آخریه پیتك یجانیآذربا یار تركیمع

ه از یدن تكیپس از پر -2؛ شودیمنخست واكه كوتاه  یهجادر  ییواژه دو هجا

 شود.یكوتاه م یقبل ین هجا به پسوند واكه هجایآخر

واكه كوتاه  یعنیشود. یقبل و بعد مربوط م یكوتاه شدن واكه بسته به همخوانها -

یانسدادن دو همخوان یماب -1
1
و  ین همخوان یماب -2(؛ غنهپ و ن -ن-م-)ل 

و زنگدار یانسدادن همخوان یماب-3؛  یانسدادهمخوان 
2

-گ-ی-ت-د-غ-ر-و-)ب

زنگ بدون و  یانسدادن همخوان یماب -4 ؛ج(
3
( و ه-خ-چ-ك-ش-س-ت-ف-پ) 

 :نمونه هاي زیر بابد. مانندیوقوع م بدون زنگ ین همخوانهایماب -5ت ینها

 غداˇیـ، ب )اسبتان( atǐnızزینˇیـ،آت )چاقو(  pǐçaxخچاˇـیپ -(ǐ)یاكوتاه  ۀـواك

bǐğda )گندم( لیفˇیـ، قqǐfıl ق ، )قفل(راخˇیـqǐrax ب ، )راخˇیـ)كنار bǐrax 

  dǐbırریبˇیـ)شاخ( ، د bǐnızزینˇیـ)در زمستان( ، ب qǐşda شداˇیـ)رهاكن( ، ق

 ایˇیـ)هندوانه( ، خال  qarpǐz زˇیـقارپ ) به خرس(،  ayǐyaیاˇآییـ )بزغاله(،

xalǐya   )به خاله(.  

                                                 
1
 نامند. م.یسونور م یجانیآذربا یهمخوانها را در ترك نی. ا 

2
 نامند. م.یم یلیلتینگیج یجانیآذربا ین همخوانها را در تركیا.  

3
 نامند. م.یكار م یجانیآذربا ین همخوانها را در تركی. ا 
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  tǐşiیشˇیـ، ت)گربه(  pǐşikكیشˇیـپ)مرد(،   kǐşiیشˇیـك -(ǐ)ˇیاكوتاه  ۀـواك

 زیمˇیـ  ری)كشمش(،   kǐşmişشیشمˇیـ)كشت(، ك  pǐçinنیچˇیـ)ماده(، پ

yerǐmiz  كانˇیـن ما(، تی)زمtǐkan  خار(، گلد( لرˇیـgəldǐlər   ،)آمدند(

 م(.یخوری)م  yeyǐrizخیرˇیـی ی

 فارˇۇ(، د)باالپوش  çǔxaخاˇۇ)چشمه( چ  bǔlaxالخˇۇب – (ǔ)ˇۇاكوتاه  ۀـواك

dǔfar  یزوˇۇوار(، بی)دbǔzoy  ناˇۇ)گوساله(، مmǔna  رۇشˇۇن(، سوری)به ا 

sorǔşur  رۇیˇۇپرسد(، توخی)مtoxǔyur  ایˇۇیۇبافد(، قی)مquyǔya   .)به چاه( 

( ، ی)شما  qǚzeyیزئˇۆـ)تفنگ(، ق  tǚfəngفنگˇۆـت -(ǚ) ˇۆاكوتاه  ۀـواك 

 نۆـنˇۆـی)دشمن(، او  tǚşmanنشماˇۆـ)قهركرده است(، ت  kǚsuf فۇسˇۆـك

oyǚnün  رۆـیˇۆـیؤ)خانه اش(، بböyǚyür  نهˇۆشود(، اؤزی)بزرگ مözǚnə  

 كند(.ی)مالقات م  görǚşürرۆـشˇۆ)به خودش(، گؤر

 یشومیخ یواكه ها

 یلهجه شهر شك ین در بررسین بار توسط آشماریاول یبرا یشومیخ یواكه ها

كشف و اعالم شد
1

 یترك یكه در اكثر لهجه ها، نشانداد  یاندیم ی. بعدها پژوهشها

ند را در زبان ین فرایز همیدورفر نوجود دارند.  یشومیخ یواكه ها یجانیآذربا

 (. 152،ص.1871ت كرده است )دورفر یتثب یخلج

( و لهجه 171،ص.1855)رسنن  یاستانبول یها از جمله تركگویشر یدر سا

شود. در یده میدنیز ( 26-25ص.،1874 ف یزای)آتام یازبك یتركگویش  ینمنغان

وجود  یشومیخ دنیهم فرا ینیتو ی، تركیتوفار ی، تركیاكوتی یتركگویشهاي 

دارد
2
. 

كن در لهجه یمشخصه متفاوت دارد ، لن لهجه ها یشدن واكه ها در ا یشومیخ 

باشد. یاز واكه م لقب ی( غنه اń-ڹجه حذف )یدر نتعلت آن  یجانیآذربا یزبان ترك

 یبودن خود را به واكه بعد یشومیبا حذف شدن مشخصه خ ینه اغ (ڹ)همخوان 

ز یل نیبلكه در كلمات دخ یترك یشدن نه تنها در واژ ها یشومیخ كند.یمنقل م

ن معتقد یآشمار .زیرنگس>رنگ(ی)ب rëhsizزیس`كٱمشاهده شده است. مانند : ر

                                                 
1
. Н.А.Ашмарин, Общий обзор народных тюрских говоров г.Нухи.Баку, 

1926, стр.27-32 
2

. Сравнительно-исорическая грамматика тюркских языков- фонетика, 

наука,1984,с. 73-74  
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ب ط كسیشرا یز در برخیده بودن را نیمشخصه كش یشومیخ یاست كه واكه ها

 رند عبارتند از :یپذیرا م یشومیند خیكه فرا ییواكه هاكنند. یم

وندند. مانند: یپین واكه در بن واژه و در پسوندها بوقوع میا : ã (ٵ) یشومیواكه خ

ا ـڹـیآد> )به نام تو( ã adı ٵیا ، آدـڹما> )به من( ã ma ٵ، ما ڹدا>ãd )صبح زود(ٵد

ز، یسدسنیا> د(ی)اگر بخواهisdəsãzزٵسدسیاا ، ـڹـیاشی> )به سنت (  yaşuãٵاشوی، 

)به   anaãٵز، آنایشماسانیدان> د(یی)اگر سخن نگو danışmasãzزٵشماسیدان

 .نایچیق> ت(ی)به پا  qıçıãٵیچینا ، قیآغز>)به دهانت(  ağzıãٵیآنانا، آغز> مادرت(

در قبل و بعد  ین واكه در بن واژه بعد از حذف ن غنه ایا : ë (ٱ) یشومیواكه خ

، فنگدنۆتـ> )از تفنگ( hdən ëtüfدن`كٱفۆتـ وندند. مانند:یپیز آن بوقوع ما

 rëhsizزیس`كٱ، ر هونگدسته> )دسته هاونگ(hdəstəëhəvدسته `كٱهو

 .زیرنگس>رنگ(ی)ب

در بن واژه ها و در چند پسوند وقوع  یشومین واكه خیا : ĩ (ێ) یشومیواكه خ

ت ی)پا  qıçıĩ ێیچی، قینیقاب >)ظرفت را( qavıĩێیشود. مانند:قاویمشاهده م

ز ێیأودس ز،ینیرداسۇب >د(ینجا هستی)ا  burdasıĩzزێیرداسۇ، بینیچیق>را(

əvdəsıĩz زێیدیز، دینیائوده س >د(ی)در خانه هستdidiıĩz زینیدئد > د(ی)گفت. 

در بن واژه ها و در چند پسوند  یشومیخ( ۊ)ن واكه یا :ũ (ۊ) یشومیواكه خ

  ۊاوغل ز،ۇنۇردۇق>د(ی)شما ساخت  qurdũz زۊردۇق د:شود.ماننیوقوع مشاهده م

oğlũ  )زۊوئرس ،ۇنۇاوغل> )پسرش راverərsũz  ۊز، بینیوئرس >د(ی)شما بده  

bũ  زۊمادی، قوۇنۇب>ن را(ی)ا qoymadũz ز.ینیمادیقو>د(ی)نگذاشت 

شتر در پسوندها یب( ـې-ې) i-یشدن واكه ا یشومیخ :į ـ(ې-ې) یشومیواكه خ

ز، ینیأو >)خانه تان( əvįzز ېز ، أوینیأل>)دستتان(  əlįïزې. مانند: ألشودیمشاهده م

 .ینیسس>ت را(ی)صدا  səsįېسس

در بن واژه ها بعد از حذف ن غنه  یشومیخ( ۋ) ۆواكه ا :ǜ (ۋ) یشومیواكه خ

 özǜ ۋاؤز مانند: شود. یز مشاهده میدر بن واژه مختوم به )نج( ن د.یآ یبوجود م یا

)اوت   ütǜ ۋتۆز، اۆـنۆردؤگ>د(یدی)د  gördǜzزۋ، گؤرد ۆـنۆاؤز>)خودت را( 

)گوشه   kǜşdərشدرۋنج ، كۆرۆپـ >فلز(-)برنج  pürǜşشۋرۆپـ ،ۆنـۆتـۆا>را(

 نجلر.ۆكـ>ها(
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 یدر بن واژه ها بعد از حذف ن غنه ا یشومی( خۏواكه او ) :ŏ (ۏ) یشومیواكه خ

، یننه ن>)مادرت را(  nənoŏۏشود. مانند: ننویاز پسوندها مشاهده م یو تعداد

 ن.ۇاون>)مال او( ŏ ۏ، ا ینیأل>)دستت را(  əlŏۏأل

 مركب یواكه ها

 واقع  یجانیآذربا یزبان ترك یاست كه در لهجه ها یندیفرامركب شدن واكه ها 

 رد.یپذ یقوع من دو واكه ویدر بشود. مركب شدن واكه ها در اثر حذف صامتها یم

ند: در دسته اول واكه نخست با ضرب تلفظ باشیمركب شدن واكه ها بدو دسته م

 شود. یدوم واكه دوم با ضرب تلفظ مدسته شود ؛ در یم

شوند و یكه به واسطه حذف صامت واقع م یجانیآذربا یسر در لهجه هایبات میترك

 شند.بایم  ou , öü, au, əi ,oi   شامل از نوع نخست هستند

 ( و )ن(یب حذف صامت )و( ،)ن واكه مركب به سبیا(: ou) ۇواكه مركب  او+ ا

  qourmaرماۇ، قوضۇحوو>(حوض)  houzضۇحو :مانند رد.یگیشكل م

  touxخۇتما ، توۇیسو> (یخوراك ی)نوع  soutmaتماۇسو، رماۇقوو>(قورمه)

   .زۇدون> )خوك( douzزۇدوخ ، ۇیتو>)مرغ(

( و )و( یز به سبب حذف صامت )ین واكه مركب نیا (:öü) ۇ+ اؤواكه مركب  ا

  söüdدۆز ، سؤۆجؤو> )گردو(  cöüzزۆجؤ رد. مانند:یگیانه واژه شكل میر مد

 .ینلرۆبوگـ > نروزها(ی)ا  böünləriینلرۆد، بؤۆـیسؤ> )سرو(

از لهجه ها هنگام افزودن  یدر برخواكه مركب ن یا (:oi) یواكه مركب  او+ ا

،  یتووآ> )پدرت را(  atoiیرد.مانند: آتویگیپسوند با حذف صامت )و( شكل م

  . یآنوو> )مادرت را(  anoiیآنانو

از لهجه ها هنگام افزودن پسوند با  ین پسوند در برخیا(: öi) ی+ اؤواكه مركب  ا

   . یننؤو > )مادرت را(  nənöiیننؤرد.مانند: یگیحذف صامت )و( شكل م

شود، اما در یده مین دیریب كمتر تراز ساینگونه تركیا (:au) ۇ+ اآواكه مركب  

 )خرگوش(  dauşanشانۇمشاهده شده است. مانند: دابا حذف )و( لهجه ها  یبرخ

 رما .ۇقاو> )قورمه(  qaurmaرماۇقاشان ، ۇداو>
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 (یز بطور اندك با حذف صامت )ین واكه مركب نیا (:əi) ی+ اأواكه مركب  

 ییال>)الك را(   ələiیشود.مانند: ألیبا پسوند مشاهده م دا پسونیو دن بن و پسونیماب

 .ییدلل >  dəlləi)دالك را( ی، دلل  küləiییلۆكـ >)باد را(  یلۆ، كـ

 شوندیدتر تلفظ میشد یفتر و دومیكه واكه نخست ضعدسته دوم مركب  یواكه ها

 .هستند  ua , üə , oa , öəبها یترك نیشامل ا

انه واژه به سبب حذف صامت )و( ین واكه مركب در میا(: ua) + آۇواكه مركب  ا

 >)جوان(  cuanانۇواد ،جۇج>)جواد(  cuadآدۇجمانند:  رد.یگیل م( شكی،)

وار، ۇد >وار(ی)د  duarارۇ، دیوادلۇس>)باسواد(  suadlıیادلۇوان، سۇج

 ا. یۇس > )سرآب(  suaاۇس

( یان واژه با حذف صامت )و( و )ین واكه مركب در میا (:öə) أ+ اؤواكه مركب  

 اؤوه. > )به خانه(  öəنوؤوه ، اؤه > ات( ) به نوه  nöəنؤه مانند: شود.یجاد میا

  جاد یان واژه با حذف صامت )و( این واكه مركب در میا (:üə) أواكه مركب  اؤ+ 

نت( ی)با ماش  ərəbüəهۆ، أربـوه ۆ ری>ت( ی)سرجا  yerüəهۆریشود.مانند: یم

  وه.ۆـبأر>

( ی)و( و )ان واژه با حذف صامت ین واكه مركب در میا (:oa) آواكه مركب  او+ 

 قوواال . > )دنبال كن(  qoalaاووا ، قواال> )به شكار(  oaشود.مانند: اوآیجاد میا

 

 



 

 

 

 فصل پنجم 

  ییآوا یندهایفرا

به آن  یهمگان یاست كه در زبانشناس یاز مباحث ینیدر اثر همنش ییرات آواییتغ

ت در متفاو یبه رخدادها ییآوا یهاندیفراشود. در آنجا تحت عنوان یتوجه م

رات ییرا به دو دسته تغآواها ل یتبد یهمگان یدر زبانشناسپردازند. یم یآواشناخت

یاتفاق
1
رات قانونمندییو تغ 

2
قا یر دقییسبب تغ یرات اتفاقییكنند. در نوع تغیم میتقس  

در واژه شنبه )شمبه( و پنبه “ م”به “ ن+ب”ر صوت ییشود مانند تغیروشن نم

 باشند.یروشن م ین زبانشناسیاز نظر قوان قانونمند راتییتغل یدالكن ی)پمبه( ، ل

 یهمگوناز جمله  ییرات آواییتغ  یجانیآذربا یزبان ترك یلهجه ها  یدر آواشناس

(assimilation)ی، ناهمگون (dissimilation) اضافه شدن صدا ،(prothesis)  ،

 یندهایفرادر مبحث ر یو سا، ابدال آواها ( methathesis)حذف صدا ، قلب شدن 

 شوند.یف میو توص یبررس ییآوا

رات ییاز تغ ید. برخنشویلهجه مشاهده مو  یگفتار شفاه عمدتا در ییاآو یندهایفرا

ئ از یار نفوذ كرده و جزیافته به زبان معیر ییهمان شكل تغابواژه هاي دخیل در 

نبع كه در زبان مو آمبار )انبار( ند. مانند كلمه پامبوق )پنبه( شده اار یزبان مع

 بصورت پنبه حفظ شده است. 

ار یتفاوت لهجه با زبان مع یجانیآذربا یترك یدر لهجه ها گریكدیبر  آواهارات یاثت

 یر زبانهایساندها با یفران یسه ایمقا  .دهندیرا نشان مرات زبان ییتغ یخیروند تار و

 . كندیمفراهم  یزبانشناخت یررسب یرا برا یقیج دقینتا یترك

م یر تقسیبه انواع ز یجانیآذربا یزبان ترك یقانونمند در لهجه ها ییآوا یندهایفرا

 شوند:یم

                                                 
1
 . spontaneous changes 

2
 . combinatory changes 
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  conversion ل ابدا -

 harmony  یهماهنگ -

  یعدم هماهنگ -

 prothesis  نشد هاضاف -

  ellipsis حذف  -

  syllabic ellipsisحذف هجاها -

  assimilation یهمگون -

  dissimilation یناهمگون -

   metathesisقلب  -

 geminationد  یتشد -

 آواها ل ابدا

راحتتر  یشوران برایتوسط گووسته یپاست كه  یتندهایفرانوع  آنرات آواها ییتغ

 یجاد آوا نقش اساسیدر ا یصوت یفتد. همانطور كه اندامهایكردن واژه اتفاق مان یب

اد مشكل جیاندامها ا یگر برایك حالت و وارد شدن به حالت دیخروج از ، را دارند 

زبان  یآواها در لهجه هال ابداشود. یآواها م در یراتییكرده و خودبخود باعث تغ

شوند: گروه نخست واكه ها ؛ و گروه یم میبه دو گروه عمده تقس یترك

 ها. گرهمخوانید

 : در واكه هال ابدا -1

 ، محلد یدر تول  یگفتار ینقش اندامهارا از نظر  یجانیآذربا یزبان ترك یواكه ها

 یحركت افقكنند. واكه ها از نظر یم میبه چند دسته تقسحالت آنها و  یریشكل گ

زبان به  یحركت عموداز نظر ( a-ı-o-u)ن یو پس (e-ə-i-ö-ü) نیشینوع پزبان 

به نوع د آنها یت لبها در تولیفعالو از نظر  (ı-i-u-ü) و بسته (a-ə-o-ö)بازنوع 

 یجانیآذربا یتركار یكنند. در زبان معیم میتقس (a-ə-ı-i) یرلبیغو  (u-ö-o-ö) یلب

ر یامكانپذ ین توالیاز ا یواكه ها وجود دارد و تخط یلتوا یبرا ییهایقانونمند

 یلت توایهستند و چندان ملزم به رعا یها برین قانونمندیكن لهجه ها ازی. لستین

 یترك یرات واكه ها در لهجه هاییباشند. تغیار نمیمورد نظر در زبان مع

 شود:یر واقع میبه شرح ز یجانیباآذر

 

 :نیشیپ ین به واكه هایپس یل واكه هاابدا

ند در ابتدا، و یارفن یبه ا یجانیآذربا یترك یدر اكثر لهجه ها : a>əبه أ  <ل آ ابدا

 <  qəytərتریقچه(، یخالچا )قال <  xəlçəم. مانند: خلچهیخوریبرمان واژه یم

، )پا( اقیآ<  əyax اخیأ،  )برادر(رداشقا<   qərdəş، قردش )برگردان(تاریقا

،  )كفش(باشماق <  bəşmax، بشماخ (ی)كاچقاناقیقا<   qəqənaxقناخیق

 .)شب( آخشام <  əxşəmأخشم
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از لهجه ها در اكثر موارد در  یند در برخین فرایا  : ı>i   یبه ا < ٸا ابدال

شود. یواقع م شتریبز یمغان و تبر یدر لهجه ها دهد.یرخ م ییواحد آوا یانتها

 )چراغ(  çirağراغیل، چیزیق< )سرخ(  qizilلیزیچاق ، قیب <)چاقو( biçaqچاقیپ

 )قرمز(  qirmiziیزیرمیرما ، قیزدیق< )تب( qizdirma رمایزدیراغ ، قیچ<

 ی، سار یقاپ< )درب(  qapiی، قاپیخارۇی < )باال(  yuxariیخارۇی، یزیرمیق<

sari )زرد( >یرقی،ق یسار qirqi لیاشی، یرقیق< (ی)قرق yaşil )ل ، یاشی< )سبز

 .یآلت< )شش(  altiی، آلت یاخشی < )خوب(  yaxçiیاخچی

قبل و  ییواحد آوا یل . اكثر در ابتدایاست قل یندیفرا  : u >ü   ۆبه ا < ۇا ابدال

،  تۇآرم< )گالبی(  armütتۆآرمـمانند:  ابد.ی یوقوع م  یدندان یبعد از آوا

  .شكاۇندیه < وقلمون()ب hindüşkaشكاۆندیه

ست. در اغلب یر نیز در لهجه چندان فراگیند نین فرایا:  o>ö  ۆبه ا <وا ابدال

شود.مانند: ی( و )ر( واقع میقبل از همخوان ) یین واحد آواینخست یمواقع در هجا

  cörabن ، جؤرابۇاو گ< )آنروز(  öyunنۇیخ ، اؤۇیتو< )مرغ(  töyuxخۇیتؤ

 جوراب.< )جوراب(

 :نیپس ین به واكه هایشیپ یواكه ها لابدا

كن در ی. لیژه در گروه غربیشود بویده میدر اغلب لهجه ها د : ə>aبه آ   <أ  ابدال

 مانند: شود.یز مشاهده مین یو عرب یل فارسیر گروه ها و از جمله در كلمات دخیسا

  xavarط، خاوار یح< اط(ی)ح hayatاطیشمن، حاۇد< )دشمن(  tuşmanشمانۇت

  قایچورك، < )نان( çuraqراقۇهالك، چ <)هالك( halak خبر،هاالك< ر()خب

yeqa  )بزرگ(> گه ، مارماری marmar )مرمر(> مرمر،دارسdars )درس( > 

  درس.  

كن ی. لیژه در گروه غربیشود بویده میدر اغلب لهجه ها د : i>ı  یبه ا < یا ابدال

 یغلب در قبل و بعد از همخوانهاند این فرایشود.ایز مشاهده میر گروه ها نیدر سا

م، یریلدیا< )رعدوبرق(ildırımم یریلدیمانند: ا شودیر( مشاهده م-م-)ل یانسداد

  اولدوز< )ستاره(  ildızزیلدیا

نخست واژه مشاهده  یاست و اغلب در هجا یند نادریفرا :ö>o  وبه ا < ۆا ابدال

 یكوماخچگؤره،  < (یبرا)  goraگوراله، یتؤ< له(ی)طو  tolaمانند: توال شود.یم

komaxçı  كونولیكؤمكچ <ار(ی)دست ،konul  )نیكؤنول ، گوگرچ< )دل 

gogərçin  )كبوتر( >كن، خوریگؤگرچ`xoraķ )خؤرك ، پورتماخ< )خوراك 

portmax  پؤرتمك.   <دن(ی)ترك 
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ج یچندان را یجانیآذربا یترك یند در لهجه هاین فرایا :ü>u  ۇبه ا < ۆا ابدال

شتر مشاهده یب یو عرب یسل فاریو در كلمات دخ یدر گروه غربلب اغست. ین

  butav تاوۇ، ب )برنج(ۆـیۆد<   duğuۇغۇ، د)سه(چۆا<   uçچۇشود.مانند: ایم

 وهۆقـ<   quvvaوواۇ، ق )جمعه(مأۆـج< cuma   cüməماۇ، ج)تمام(وؤتۆـب<

  . ن()ستو نۇتۆسـ <   sutunنۇتۇ، س )ظلم(مۆلـۆظ<   zulumمۇلۇ، ظ )قوه(

ج یچندان را یجانیآذربا یترك یند در لهجه هاین فرایا: i>ı  یبه ا <یا ابدال

شود. در كلمات یر( مشاهده م-م-)ل یشتر مواقع در قبل و بعد از همخوانهایست. بین

 یلخی، ا)نور(قیشیا<   ışıxخیشیشود.مانند: ایز مشاهده مین یو عرب یل فارسیدخ

ılxı   >ماتی، ق)گله( یلخیاqıymat   >چانی، سمت(ی)ق متیقsıçan   > چانیس 

، )مثقال( ثقالیم<   mısqalثقالی، م(ی)قور كینیچا<   çaynıxخینی، چا)موش(

 .)اره(شاریم <  mışarشاریم

 : یرلبیبه غ یدولب یواكه ها ابدال

كن در یشود ، لیمشاهده م یشتر در گروه جنوبیند بین فرایا : o>aبه آ   <او  ابدال

دا یند با حذف همخوان )و( وقوع پین فرایده شده است. ایش دیز كم و بین یگروه غرب

سرخ ) رماۇووق qavırma< رمای، قاو(ی)شكارچۇووچا avcı< یكند.مانند: آوجیم

 الوی، پ) قوم(مۇهقو qaham< ، قاهام)خربزه(نۇووق qavın< نی، قاو(یكردن

pilav   > پلو(لوویپ(داوشان ، >davşan دوشان)زیر، ناو)خرگوش >navrız 

وق یسو< savuq وق )مرغ( ، ساووقیتو <  tavuq، تاووق)نوروز( زۇنوور

 )سرد(.

كن در یشود ، لیمشاهده م یشتر در گروه جنوبیند بیفرا : ö>əبه أ   <اؤ  ابدال

ند با حذف همخوان )و( وقوع ین فرایشود. ایده میز دیل( نیی)لهجه جبرا یگروه غرب

، )ماوا(وشنؤك<   kəvşən، كوشن)فرزند(والدؤا< əvladمانند: أوالد  كند.یدا میپ

   )دور(.وورؤد<  dəvirری، دو)حوصله( وصلهؤح< həvsələحوصله 

كن یل ،جتر استیرا یشرقگروه  یند در لهجه هاین فرایا : u>ı  یبه ا < ۇا ابدال

غدا، ۇب< )گندم(  bığdaغدای. مانند: بشودیز مشاهده مین یمالو ش یجنوبدر گروه 

شاق، ۇا< )كودك(  ışağشاغیل، اۇپ< )پول( pılلین، پۇرۇب< (ینی)ب bırınنیریب

 .ل(یبوغ )سب bığ<غ ی، ب رپۇت< )ترب( tırpرپیز، تۇاوت< (ی)س otızزیاوت

لهجه  یرلهجه هایند نادر بصورت محدود در زین فرایا : u>aبه آ   < ۇا ابدال

 oxap، اوخار یدۇرۇق< )خشك شد(  quradıیرادۇباكو مشاهده شده است.مانند: ق

 ر.ۇاوخ< خواند(ی)م
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كن یجتر است لیرا یگروه شرق یند در لهجه هاین فرایا : u>i  یبه ا < ۇا ابدال

، ۇرۇق< )خشك( quriیرۇق شود.مانند:یز مشاهده مین یو شمال یدر گروه جنوب

 ل(ی)سب  bığغی، بۇقونش< ه(ی)همسا qo:şiی، قوشۇرۇد< ع(ی)ما  duriیرۇد

 غازۇنبیزیا شاقۇا < )كودك(  işaxشاخی، از،ۇلدۇا< )ستاره(  ildizزیلدیغ، اۇب<

izinbuğaz  )غاز ،ۇنبۇزۇا< )چكمه 

شود و در یمشاهده م یدر گروه شرق شترید بنین فرایا : ü>i  یبه ا < ۆا ابدال

اغلب قبل وندد. یپیواژه وقوع م ی. اغلب در انتهاشودیكمتر مشاهده مر گروه ها یسا

  bilbilلیلبی، بۆـسسۆـت< )دود(  tüssiیسسۆـمانند: تد. یایش میر( پ-از همخوان )ل

، ۆـگۆد< )برنج(  dügiیگۆ، دۆـكؤرپ< )پل(  körpiیكؤرپ ل،ۆـلبۆـب< )بلبل(

   .رۆكؤمـ< )ذغال( kömirری، كؤم كانۆد< )مغازه( tikanكانیت

 : یبه لب یرلبیغ یواكه ها ابدال

 یزبان ترك یش در اغلب لهجه هایكم و بند ین فرایا  : a>oبه او   <آ  ابدال

 يلب یاشدن وجود همخوانه یشود. به نظر زبانشناسان علت لبیمشاهده م یجانیآذربا

  dovaبابا، دووا< )پدر( bobaباشد. مانند: بوبایم( قبل و بعد از واكه م-پ-و-)ب

 < )پاشنه( dobanبارماق، دوبان< )انگشت( bormağداوا، بورماغ< )دارو(

 yoxunنۇوخیهاوا، < )هوا( hovaپاپاغ، هووا< )كاله( popağپوپاغ دابان،

آمبار، < )انبار( ombarاواش، اومباری< )آهسته( yovaşوواشین، یاخی< ك(ی)نزد

 الواش.< )نان لواش( lovaşلوواش

ر لهجه گروه یباشد و در چند زیج نمیند چندان راین فرایا: a>u  ۇبه ا < یا ابدال

 cuvanاواش، جووانی< واش(ی)  yuvaşوواشی مانند:شود. یمشاهده م یغرب

 تاوا.  < )تابه( tua جاوان، توآ < )جوان(

كن در یوجود دارد، ل یشتر در گروه شرقیند بین فرایا : e>öبه اؤ   <ائـ  ابدال

ائو، < )خانه(  öؤ.مثل: ادشوی( مشاهده می-ر قبل از همخوان )ویر لهجه ها نیسا

  döyül//dögülل//دؤگولۆـیب، دؤیرنیاؤ< است(ادگرفته ی)  ölənifفیاؤلن

  çöçələس ومك، چؤچله< )دوست داشتن(  söməgل ، سؤمگییدئ< ست(ی)ن

 چ چله .< )انگشت(

ر یكن در سایجتر است، لیرا یز در گروه شرقیند نین فرایا : ə>öبه اؤ   <أ  ابدال

دوه ، < شتر() dövəشود.مثل: دؤوهی( مشاهده می-ر قبل از همخوان )ویلهجه ها ن

 < )چرا(  nöşünنۆهوس، نؤشـ< )هوس(  hövəsنوه، هؤوس< )نوه(  növəنؤوه

 س.ۆبدنـ< )بدنفس(  bədnöüsسۆن، بدنؤۆچـۆنه ا
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 )نوه(  nüəهۆـاست. مثل: ن یند خاص گروه شرقین فرایا:  ə> ü  ۆبه ا <أ  ابدال

ه ۆوه// دۆد، چپر < ن(ی)پرچ  çüpərپرۆـگهر ، چ<(اسب گهر)  küərأرۆـنوه، ك <

düvə //düə  )دوه < )شتر. 

مشاهده  یآخر یو در هجا یند در گروه شرقین فرایا : ı>u  ۇبه ا < یا ابدال

-خ-ش-ر-ل-ت-ب-ن-)میش قبل از همخوانهایر لهجه ها هم كم و بیشود. در سایم

 )خربزه( qarpuzزۇق، قارپیپامب< )پنبه( pambuqقۇشود.مثل: پامبیده میغ( د

ش، یاغی< )باران(  yağuşشۇاغیق، یقات< )ماست(  qatuğغۇز، قاتیقارپ<

 qarşuۇچاق، قارشیپ< )چاقو( puçaqچاقۇن، پیخات< )خانم( xatunنۇخات

 )صندوق(  sanduqقۇز، صاندیالقی< )تنها(  yalquzزۇالقی، یقارش< )روبرو(

 ر.یآغ< ن(ی)سنگ ağurرۇ، آغیچیچالغ< )نوازند(  çalğuçiیچۇق، چالغیصاند<

شود. در كلمات یده مید یشتر در گروه جنوبیند بین فرایا : i>ü  ۆبه ا < یا ابدال

 süzزۆسـر لهجه ها نادر است. مثل: یم. در سایخوریند برمین فرایز به ایل نیدخ

 < )گربه(  püşüqقۆـشۆـرم ، پیلیب< دانم(ی)م  bülürəmرمۆـلۆـبز، یس< )شما(

 )بشورش(  çümüzdürرۆزدۆـمۆـ، چ یب یب < (یب ی)ب  büvüۆوۆـك، بیشیپ

  nərgüzزۆـوه، نرگیچرچ< )چهارچوب(  çərçüvəوهۆـر، چرچیزدیمیچ<

ل، یشك< )شكل(  şəkülلۆـفت، شكیص< )چهره(  süfətفتۆـز، صینرگ< )نرگس(

 و.یج< ب(ی)ج  cüvوۆـج

 :بسته  یباز  به واكه ها یواكه ها ابدال

شود. اغلب در یاهده ممش یند در گروه غربین فرایا : a>ı  یبه ا <آ ابدال

 یشود و در بن واژه كمتر رویده میشوند دی(شروع میكه با همخوان) ییپسوندها

 چك(ی)پ  sırmaşıxخیرماشیناق، سیجا< )پنجه(  cıynaqناقیدهد.مثل: جیم

هم انباشته ی)رو  qalıyaxاخییناق، قالیقا< )منبع(  qıynaqناقییق، قیسارماش<

)وصله   yamıyırرییامیساماوار، < )سماور(  sımavarماواریاق، سیقاال< م(یكن

)شروع   başdıyamامیی، باشدایابای< ابو(ی)به   yavıyaاییاوی ر،ییامای< كند(یم

 .امیكنم(باشال

خاص گروه  یجانیآذربا یترك یند در لهجه هاین فرایا : a>e  ئـبه ا < آ ابدال

د.مثل: یآ یش میژه پانه وای( در میر همخوان )یاست و در اثر تاث یو شرق یشمال

 qeynataن آتایماق، ق یقا< )كره( qeymaqماقیش، ق ییقا< )كمربند( qeyişشییق 

رئز یاش، بی< )سن( yeş شیالق، یای< الق(یی) yeylaxالخی ین آتا، ییقا< )پدرزن(

birez ییرآز، آلم یب< (ی)كمalmeyi یی، دان یآلمان< ب را(ی)سdaneyi  گوساله(

 .یدانان< را(
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واكه  یشتر در آندسته از لهجه ها كه هماهنگیند بین فرایا : a> i  یبه ا < آ ابدال

( یر همخوان)یواژه در اثر تاث یانه و انتهایشود. در میكنند مشاهده میت نمیرا رعا

 د(ی)ع  biramرامیان، بیدا< )صبركن(  diyanانییابد.مثال: دییشتر وقوع میب

 )استكان(  istikanكانیستیاوار، اسام< )سماور(  simavarماواریرام، سیبا<

ا، یباال < )به فرزند(  baliyəهییر، بالییاوتال < چرد(ی)م  otdi:rـ:ریستكان، اوتدیا<

 ر.ییخالۇی< خوابد(ی)م  yuxliyirریییخلۇی

شود. در بن یر ابدالها مشاهده مین نوع ابدال كمتر از سایا  : ə>i  یبه ا < أ ابدال

شتر ی( بیان واژه هنگام افزوده شدن پسوند با همخوان )یواژه ها كمتر است و در پا

 )شكل(  şikilلیكیجتر است. مانند: شیل رایدخ یواژه ها یشود. در ابتدایده مید

ر، یزنج< ر(ی)زنج  zincirرینجیهر، زی< )افسار(  yihərهرییل، یشك<

  şənbi یأمالك، شنب< )امالك(  imlakمالكیر، ایأنج< ر(ی)انج  incilلینجیا

  ك.یشنل< (ی)شاد  şinnixخیننیشنبه، ش< )شنبه(

شتر در یم. بیخوریند كمتر برمین فرایدر بن واژه ها به ا : ə>e  ئـبه ا < أ ابدال

( مشاهد یبا همخوان ) یكه به واكه أ ختم شده هنگام افزودن پسوندییواژه ها

 eyriیریسس، ائ< )صدا(  sesك، س سیككل< )كبك(  keklikكیشود. مانند: ك كلیم

ز، یأك< )دوقلو(  ekizزیائك أكمك،< )نان(  ekmeķ`، ائكمكیریأ< )كج(

 دوشك، < )تشك(  döşekك، دوش كیشنل< )جشن(  şenniķ`كیش نن

 یدر بن واژه و در گروه غرب یند در گروه شرقین فرایا : ə>ü  ۆبه ا < أ ابدال

قبل از  یشود. در گروه شرقیده می( دیهنگام اضافه شدن پسوند با همخوان)

 ر(ی)چ  çüpərپرۆـباشد. مثال: چیر همخوان می)و( در اثر تاث یدندان-یهمخوان لب

 < )به كوچه(  küçüyəهیۆـچۆـنك، كیكؤ< راهن(ی)پ  köynükكۆـنیر، كؤیچ<

  دوه.< )شتر(  düvəوهۆدت، مؤحب  < )محبت(  möhübbətتب  ۆـه ، مؤحیچۆـك

ن جهت یاست و بهم یگروه قپچاق یبانهاژه زیند وین فرایا : o>u  ۇبه ا < وا ابدال

 یل در نواحیشود. به صورت قلیده میشتر دیجان بیآذربا یه شمالیناح یدر لهجه ها

  çubanبانۇقوناق، چ< )مهمان(  gunaqناقۇفتد.مثال: گیاتفاق م یجنوب یلهجه ها

 غانۇول، سی< )راه(  yulلۇیاورتا، < ان(ی)م  urtaرتاۇچوبان، ا< )چوپان(

suğan  زۇتۇسوغان، ا< از(ی)پutuz  سۇاوتوز، پاپر< (ی)سpaprus  گار(ی)س 

 واگون.< )واگن(  vağunنۇبالكون، واغ< )بالكن(  balxunنۇپاپروس، بالخ<

 یت از هماهنگیل است و تابعیژه كلمات دخیند وین فرایا : o>ı  یبه ا < وا ابدال

 (ی)گوجه فرنگ  pamadırریبوخچا، پاماد< )بچه(  bıxçaخچایواكه دارد.مثال: ب

راختور، یت< )تراكتور(  traxtırریت لفون، تراخت< )تلفن(  telfınنیپامادور، ت لف<

 پادنوس.< (ینی)س  padnısسیپادن
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ار نادر است و تنها در چند واژه در لهجه یند بسین فرایا : o>ü  ۆبه ا < وا ابدال

 züğəlغلۆبوغاز، ز< ()گلو  büğəzغزۆزاگاتاال و قاخ مشاهده شده است. مثال: بـ

 سوراغ.< )سراغ(  sürağراغۆزوغال، سـ < )ذغال اخته( 

ار نادر است و تنها در چند واژه در یز بسیند نین فرایا : o>e  ئـبه ا < وا ابدال

دوشان، < )خرگوش(  devşanلهجه زاگاتاال و قاخ مشاهده شده است. مثال:دئوشان

 ر.ۇیاوخو< خواند(ی)م  oxoleyیر، اوخول ۇبوخ< )بخار(  boxeyیبوخ 

 یترك یو جنوب  یشرق یند در لهجه هاین فرایا : ö>ü  ۆبه ا < ؤا ابدال

ن، یگؤگرچ< )كبوتر(  gügərçinنیگرچۆمشاهده شده است.مثال: گـ یجانیآذربا

مچك، ۆهؤر< )عنكبوت(  ürümçəķمچكۆرۆبؤلمه، ا< )بخش( bülmə  لمهۆبـ

  üküzرۆكـۆاؤردك، ا< اردك()  ürdəkردكۆتؤك، ا< ز(ی)بر  tükكۆتـ

 سؤز.< )كلمه(  süzزۆسـ ز،ۆاؤكـ< ش(ی)گاوم

ند تنها در چند واژه لهجه مغان و باكو قبل از ین فرایا : ö>u  ۇبه ا < ؤا ابدال

ند شوند.مثال: ین فرایتوانند باعث ایر( مشاهده شده است كه م-)ن یهمخوانها

خصان ۇخؤرك، ن< ()غذا  xurekرئكۇنؤمره، خ < )نمره(  numraمراۇن

nuxsan  )راغۇنؤقصان، ج< )نقصانcurağ  گؤرك.< م(ینی)بب 

 :باز یبسته  به واكه ها یواكه ها ابدال

كمتر مشاهده  یجانیآذربا یترك یند در لهجه هاین فرایا : ı>a  آبه  <یابدال ا

عد ا بیدهد و واكه )آ( قبل و یم یآواها رو ین نوع ابدال با توجه به همگونیشود. ایم

دهد. مثال: یواژه رخ م یكند. ابدال اغلب در انتهاین واكه آنرا با خود همگون میاز ا

  buxaraخاراۇ، بیدیقاز< )او كند(  qazadıی، قازادیتان< )بشناس(  tanaتانا

  aşağa، آشاغایدالیقارغ< )ذرت(  qarğadalı ی، قارغادال یخارۇب< (ی)بخار

 )شاه بلوط(  şabalatز، شاباالتیكاغ< غذ()كا  kağaz، كاغاذیآشاغ< ن(یی)به پا

 رمن.یخ< )خرمن(  xarmanت، خارمانیشابال<

ل( مشاهده  -ن -ی -)و یند اغلب قبل از همخوانهاین فرایا : e>ə  أبه  < ئـابدال ا

 یسوگ است.مثال: یكن خاص لهجه جنوبیدهد ، لیشتر لهجه ها رخ میشود. در بیم

səvgi  محبت(س وگ(لیی، دیdəyil  ل، چشمهییدئ< ست(ی)نçəşmə  )چشمه( 

وئر، < )بده(  vərرمك، وریچ و< )برگرداندن(  çəvirməkرمكیچ شمه، چو<

 )فراخ(  gənişشیگ ن، گن< )گشاد(  gənه سن، گنیدئ < (یی)توگو  də:sənدأ:سن

  .یائرمن< (ی)ارمن  ərməniیش، أرمنیگ ن<

ن( در چند نمونه مشاهده  -ی) یهاند قبل از همخوانین فرایا : e>a  آبه  < ئـابدال ا

دانند. یم یآخر یهجا یپسرو آوا ینوجه همگیشده است. زبانشناسان آنرا در نت
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 ayıbبییوان، عایح < وان(ی)ح  hayvanوانیوا، حایح < )به(  hayvaوایمثال: حا

   گ ن.< )پهن(  ganش، گانیگ ن< )پهناور(  ganışشیب، گانیع  < ب(ی)ع 

ده شده یند تنها در چند واژه لهجه مغان و نخجوان دین فرایا : i>ə  أبه  <یابدال ا

ناب، یع< )عناب(  ənnabشه، عننابیهم< شه(ی)هم  həməşəاست. مثال: همشه

 )قبرستان(  qəbrəssannıqقیوان، قبرسساننینرد< )نردبان(nərdəfan  نردفان

 ستان.یریقب<

ر یاست و در سا یروه شرقگ یند خاص لهجه هاین فرایا : u>o  وبه ا <ۇابدال ا

  otanmağغدا، اوتانماغۇب< )گندم(  boğdaشود.مثال: بوغدایلهجه ها مشاهده نم

اودغونماق  ن،ۇابص< )صابون(  sobonتانماق، صوبونۇا< دن(ی)خجالت كش

odğunmaq  )قورت دادن( >نماق، پودرۇدقۇاpodr )م ۇزدۇدر، اودۇپ< )پودر

oduzdum  )باختم( >یرم، اوخاۇزدۇدۇاoxarı  )قمیخارۇی< )به باال ،qom 

  م.ۇق< )شن(

ندها تنها در چند واژه یر فرایار كمتر از سایند بسین فرایا : ü>ö  ؤبه ا < ۆابدال ا

رك، ۆا< )قلب(  örəķ`نخست كلمه مشاهده شده است.مثال: اؤرك یدر هجا

  ölkücجۆم، اؤلكـۆهـۆمـ< )مهم(  möhümمۆبره، مؤهـۆكـ< )كود(  köbrəكؤبره

 ج.ۆلكـۆا< ش(ی)لوازم آرا

 :بسته یبسته  به واكه ها یواكه ها ابدال

ر لهجه یمشاهده شده و در سا یند در گروه شرقین فرایا : e> i  یبه ا <ئـابدال ا

م شه، < شه(ی)ب  mişəشهی، میائلچ< )خواستگار(  ilçiیلچیشود. مثال: ایده نمید

 )مدال(  midalدالیل ت، میب< ط(ی)بل  bilitتیلیران، بیج < )آهو(  ciranرانیج

  نه.ی< )دوباره(  yinəنهییم دال، <

ساوات یدهد. مثال: ب یل رخ میند تنها در كلمات دخین فرایا:   i>eبه ائـ <یابدال ا

beysavat  ساواد، فشگیب< سواد(ی)بfeşəg  )شگ، حرصیف< )فشنگhers  

 رص.یح< )حرص(

است كه تنها در لهجه ها رخ  یندیاضافه شدن واكه فرااضافه شدن واكه:  -2

 یترك یم. اضافه شدن واكه در لهجه هایخوریار به آن برنمیدهد و در زبان معیم

ل كه دو یشود. در كلمات دخیده میواژه ها د یانه و انتهایدر ابتدا، م یجانیآذربا

 یآوا و راحت یهماهنگ یبرا یجانیآذربا یرند زبان تركیقرار گ یدرپ یهمخوان پ

  كند.یرا بدان اضافه م یواكه اگفتار 
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واژه به دو شكل  یاداضافه شدن واكه در ابتواژه:   یاضافه شدن واكه در ابتدا

قبل از  -2شق(؛  -شك -سپ-سك –)ست  یب همخوانهایقبل از ترك -1دهد:یرخ م

 ل. ی( در كلمات دخش-ل-)ر یهمخوان ها

 دهد.مثال:یرخ م لیند تنها در كلمات دخین فرایا: (i) یاضافه شدن واكه ا

 )ستاره(،  İstaraستارایا،  )استكان(  istəkanكانیستیا ( ،ی)كارورز  istajستاژیا

)كمد(،   işqafشقافیا)شكالت(   işkoladشكوالدی،ا )اسكلت(  iskılat تالیسكیا

 یراضی)رضا(، ا  irzaرضایا م(ی)رح  irahimمیراحی)شنبه(، ا  işənbəشنبهیا

irazi  راحاتیا(، ی)راضirahat  حانیرئی)راحت(، اireyhan  حان(، ی)ر

 )المپ(.  ilanpaالمپای)رهبر(، ا  irəhbərرهبریو(، ای)راد  iradiyolولیرادیا

واژه قبل از  یابتدااز لهجه ها در  یبرخند در ین فرایا(: u) ۇاضافه شدن واكه ا

 )روح(،  uruhاوروح )روس(،  urusدهد.مثال: اوروسیل( رخ م -همخوان )ر

  .ه(ی)رق  Uruqeyyəهی )باد(،اوروق  uruzgarوروزگارا

كن یشود، لیده میلهجه ها د یش در برخیند كم و بین فرایا(: eاضافه شدن واكه ائـ )

 eşqab// eşkaf//eşgafست. مثال: ائشقاب//ائشكاف//ائشگاف یر نیچندان فراگ

 )كمد(.

ن دو یواژه عمدا در ب انهیاضافه شدن واكه در مانه واژه:  یاضافه شدن واكه در م

 شوند.یل میتبد ییبه دو هجا ییتك هجا یند واژه هاین فرایدر ادهد. یهمخوان رخ م

ن دو یب یو فارس ییاروپا ،یل عربیدر كلمات دخ(: i) یاضافه شدن واكه ا

 ضی)حرف(، نب  hərifفیشود. مثال: حریتلفظ راحت افزوده م یهمخوان برا

nəbiz  ،)نبض( ضیقبqəbiz  ریتیل (،)قبضlitir  ریم تتر(، ی)لmetir  ،)متر( 

 )پالن(.  pilanالنی)ت اتر(، پ  tiyatirریاتیت)درز(،   dərizزیدر

 یجانیآذربا یترك یل و واژه هایند در كلمات دخین فرایا (:u) ۇاضافه شدن واكه ا

   qorxumaqماقۇ)دسته دار(، قورخ  qulufluۇفلۇلۇشود. مثال: قیمشاهده م

 turupپۇرۇت)ظلم(،   zulumمۇلۇظ)مشت( ،    dumuruxخۇرۇمۇددن(، ی)ترس

 . دن(ی)ترس  qorxumaq، قورخوماق)ترب( 

شتر در لهجه كازاخ مشاهده شده یانه واژه بیواكه آ در م(: aاضافه شدن واكه آ ) 

)دروغ بست(، تاالوار   yanaladıیاناالدی)خرج(،   xaracاست. مانند: خاراج

talavar  .)تلوار( 
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ل و یانه واژه هم در كلمات دخیاضافه شدن واكه او در م (:ü) ۆافه شدن واكه ااض

 örümücəkجكۆمـۆشود.مثال: اؤریمشاهده م یجانیآذربا یترك یهم در واژه ها

 hökümمۆ(، حؤكـی)برا  ötürüۆرۆ)باالپوش(، اؤتـ  kürükكۆرۆ)عنكبوت(، كـ

    )زمرد(.  zümürütتۆرۆمـۆ)حكم(، ز 

ار كم است و تنها در چند ین واژه بسیند در بین فرایا(: ı) یكه ااضافه شدن وا

   )برخاستم(،  qalxıdımمیخدی)چهل(، قال  qırıxخیریده شده است. مثال:قیواژه د

  شود. مثال:یل مشاهده میند در كلمات دخین فرایا (:əاضافه شدن واكه أ )

 )غضب( qəhər)شهر(، قهر şəhərشهر

ار نادر یواژه بس یاضافه شدن واكه در انتهاواژه:   یااضافه شدن واكه در انته

  qədərə)هم(، قدره  həmiیهمده شده است. مثال: یاست و در چند نمونه د

  كار(.ی)ب bekara)قدر(، ب كارا

ك یوستن یبا پ یجانیآذربا یترك یحذف واكه ها در لهجه هاحذف واكه ها:  -3

در سه حالت حذف واكه  یهد. بطور كلدیه رخ میر تكییا تغیگر و یواژه به واژه د

در  -3؛ ده از بن به پسونیر تكییبا تغ -2؛ واژه هیتكبدون  یدر هجا -1د:یایش میپ

 وستن كلمات بهم.یجه پینت

خزنه  شود. مثال:یه حذف میل در اغلب موارد واكه بسته بدون تكیدر كلمات دخ -1

xəznə  خججه نه،یخز< نه(ی)خزxəccə  جرمه ،جهیخد < جه(ی)خدcərmə  

 )ملخ(  çərtkəضه، چرتكهیعر< )دادخواست(  ərzəمه، عرضهیجر< مه(ی)جر

  .روسیپاپ< گار(ی)س  papruzقه، پاپروزیسل< قه(ی)سل  səlqəرتكه، سلقهییچ<

ختم شود و  یكه واژه با همخوان انسدادیه از بن به پسوند در صورتیبا انتقال تك -2

شود. مثال: یاو( حذف م-او -یا -یبسته )ا ن واكهیپسوند با واكه آغاز شود آخر

 ی، آلنۆرۆعؤمـ< )عمرش(  ömriیعؤمرن، ۇلۇاوغ< )پسرش(  oğlunنۇاوغل

alnı  ن ۇغی، توینیآل< ش(یشانی)پtoyğun )ن، ، گلنهۇغۇیتو< )مرغشgəlnə  

 ağzıینانا، آغزییقا< )مادرزن(  qaynanaنانا ینه، قایگل< )به عروسش(

  .یزیآغ< )دهانش( 

واكه ختم شود و پسوند با  هكه واژه بیهنگامه از بن به پسوند یبا انتقال تك  -2-1

 )هردو(  iksiیكسیشود. مثال: ای( حذف مi-ı-uن واكه بسته )یواكه آغاز شود آخر

 < )چاه آب(  suquysıیسیسوقو ، یسیهام< )همه اش(  hamsıیهامس ،یسیكیا<

 . یسیعم< ش(ی)عمو  əmsiیعمسوسو، یسوقو
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ن ی( آغاز شود آخریكه واژه به واكه ختم شود و پسوند با همخوان )یهنگام -2-2

)خرس   ayyıیییا، آیایقا< )به صخره(  qayyaاییشود.مثال: قایواكه بن حذف م

  ا.یییدا< ش(یی)به دا  dayyəهیی، داۇیۇیۇق < )چاه را(  quyyuۇییۇ، قییییآ < را(

)از(،  bəriیش(، بری)به پ irəliیره لی)به عقب(، ا geriyəیكلمات گ ر -2-3

 bura)آنجا(، بورا oraرون(، اورای)به ب tışarıیشاری)باال(، ت yuxarıیوخاری

اضافه به آنها )خروج( و سمت ی، ازیپسوند مكان ی)كجا( وقت haraنجا(، هارای)ا

 ه، گ ردهییگ ر< )به عقب(  geryəهیگ ر شود. مثال:ین واكه آنها حذف میشود آخر

gerdə  )عقب( >ده، گ ردنیگ رgerdən  )ازعقب( >دن، اوردایگ رorda  )آنجا( 

ا، یراۇب< نجا(ی)به ا  buryaایرۇاورادان، ب< )ازآنجا(  ordanاورادا، اوردان<

  hardan هارادا، هاردان< )در كجا(  hardaا، هاردایاورا< )به آنجا(  oryaایاور

  tışqardaشقاردایا، تییارشیت< رون(ی)به ب  tışqaryaایشقاریهارادان، ت< )ازكجا(

 دا.یخارۇی< )درباال(  yuxardaخارداۇیدا، یشاریت< رون(ی)در ب

ر( در اول شخص مفرد و  -ن -)ل یبه همخوانها یحذف واكه در افعال منته -2-4

  gəlləmآالرام، گللم< خرم(ی)م  allamشود.مثال: آلالمینده مشاهده میجمع زمان آ

 )سوار  minnəmننمیق، میآپارار < م(یبری)م  aparrıxخیگلرم، آپارر< م(یای)م

خ یننیسسینرم، ایسیا< شوم(ی)گرم م  issinnəmننمیسسیانرم، یم< خواهم شد(

issinnıx  ك.ینریسیا< م(یشوی)گرم م 

 شكل سهساخت واژه مركب به  یوستن واژه ها برایبهم پهنگام حذف واكه  -3

 شود. یانجام م

ن واكه یواكه و واژه دوم با همخوان باشد. كه آخركه واژه اول مختوم به یهنگام -1

، ۇدوستیعم< )دوست عمو(  əmdostuۇشود. مثال: عمدوستیواژه نخست حذف م

 یعل< )اسم(  Əlməmməd ، علممدیزیق یبیب < )دختر خاله(  bibqızıیزیبقیب

 )در وپنجره(  qapbacaبابا، قاپباجا یحاج< )اسم(  hacbobaحاجبوبامحمد، 

  sutlaşتالش ۇپنجره، س یقاپ< )دروپنجره(  qappəncərəا، قاپپنجرهباج یقاپ<

 .آشۇوتلۇس< ر(ی)آش ش

ر یب افعال ائله مك )انجام دادن(، اولماق)شدن(و ائتمك)انجام دادن( با ضمایاز ترك

 نۆل دین// ن ۆن//ن له دیشود. مثال: ن ـ:لدیحذف م یر س والی، واكه آخر ضم یس وال

ne:lədin//nelədün//neyledün  ن، نو:الرینه ائله د < (ی)چه كردno:lar  

 یب، ن جولدۇنه اول< )چه شده است(  nolufفۇنه اوالر، نول< شود(ی)چه م

necoldi  )ۇن جه اولد< )چطور شد. 
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شود یختوم به همخوان است و واژه دوم با واكه شروع ممكه واژه اول یهنگام -2

رتر یند نخست فراگید نسبت به فرانین فرایشود. ایواكه نخست واژه دوم حذف م

 دوروز( یكی)  birkiünنۆـیركی، بیكیرایب< دوتا( یكی) birkiیركیاست. مثال: ب

  sənçünنۆسنچـن، ۆـچۆم ایمن< من(ی)برا  mənçünنۆـن، منچۆگـ یكیر ایب<

م ۆاؤز< خودم( ی)برا  özümçün نۆـمچۆاؤزن، ۆچـۆن ایسن < )بخاطرتو(

 آش( ی)نوع  xəmaşıیسه، خمرآشیم ایك < چ كس(ی)ه  kimsəهمسین، كۆـچۆا

 .یرآشیخم<

ك واكه یز با واكه آغاز شود ، یكه واژه اول مختوم به واكه و واژه دوم نیهنگام -3

 ری)ز qalaltıیاوت، قااللت یستیا< )زردچوبه( issotسسوتیشود. مثال: ایحذف م

 .یقاال آلت < قلعه(

از ها واكه  یهماهنگ اژه ها خصوصآواها در وا یهماهنگآواها:  یهماهنگ -4

از زبانشناسان قانون  یاست. برخ یترك یزبانها یو اساس ین ضروریقوان

نامندین میآواها را قانون آهن یهماهنگ
1

آواها  یقانون هماهنگ یبه علت وجود. 

ر یا غی یلب یا تابع هماهنگی یعنیا چهار نوع هستند. یا دو و ی یدستور یپسوندها

 رد.یگیر انجام میواكه ها طبق جدول ز یار قانون هماهنگیزبان معدر هستند.  یلب

 واكه ها یهماهنگ یتوال واكه
 ( باشدaاگر واكه آ )

 ( باشد ı)یاگر واكه ا

 ( باشدoاگر واكه او)

 ( باشدu)ۇاگر واكه ا

 (باشدeاگر واكه ائـ )

 باشد (əاگر واكه أ )

 ( باشدi)یاگر واكه ا

 (باشدöاگر واكه اؤ )

 (باشدü) ۆكه ااگر وا

 .ی،باش،باشا،باشی. مثل آت،آتا،آتدیایم (ı) یا ای (aبعد از آن آ )

 د.مثل: یای( مa) آا ی( ı) یابعد از آن 

 د.مثل:یای( مuا او )ی( oبعد از آن او )

 د.مثل:یای( مuا او )ی( oبعد از آن او )

 د.مثل:یای( مe-ə-i) یبعد از آن ائـ أ ا

 مثل: د.یای( مə-i) یا-بعد از آن أ

 د.مثل:یای( مə-i) یا-بعد از آن أ

 د.مثل:یای( مüا او )ی( öبعد از آن اؤ )

    د.مثل:یای( مuا او )ی( oبعد از آن او )

است ،  یت آن ساختاریت دارد و رعایار اهمیار بسیآواها در زبان مع یهماهنگ

د. شونینم ین هماهنگیت اید به رعایچندان مق یجانیآذربا یترك یكن لهجه هایل

زبان  یباشد. لهجه هایكسان نمیآواها در تمام لهجه ها  یت هماهنگیالبته عدم رعا

 كنند:یم میآواها به سه گروه تقس یت هماهنگیرا بانوجه به رعا یجانیآذربا یترك

ز، یكنند مانند لهجه تبریت نمیآواها را رعا یكه اصال هماهنگ ییلهجه ها -1

ن لهجه ها ی. در او قاخ، زاگاتاال یشك اردوباد، باكو، جلفا، لنكران، قوبا،

                                                 
1
 .M.İ.Adilov,Z.N.Verdiyeva,F.M.Ağayeva, İzahli dilçilik terminləri,Maarif, 

Bakı, 1989,s.30 



 60 یجانیآذربا یترك یلهجه ها   

ز یشود. اگرچه در بن واژه نیشتر در افزودن پسوند مشاهده میب یهماهنگ

-i-eن )یشیپ ین لهجه ها بعد از واكه هایشود. در ایت میواكه كم رعا یهماهنگ

ü-ə-öیپس ی( واكه ها( نa-ı-o-uافزوده م )داخیشود. مثال: گیgidax  م(، ی)برو

  dedıxخی)هنگام آمدن(، دئد  gəldıxdaخدای(،گلدی)پنج تومن  beşlıxخیب شل

با  ییپسوندهان یپس یواكه ها ین نوع لهجه ها در پیاز ا یم(.  در برخی)گفت

 ند.  یآ ین میشیپ یواكه ها

كتر یار نزدیشود و به زبان معیت میواكه ها در آنها رعا یهاهنگ كهییلهجه ها -2

ن ین گروه هستند. در ایداغ ، كازاخ و گنجه از ا قره باغ، قره یهستند. لهجه ها

كه در یار فعالتر است. در حالینسبت به زبان مع یلب یواكه ها یلهجه ها هماهنگ

ن لهجه ها با اضافه شدن یدر ا .دو دسته هستند یار پسوندها كامیزبان مع

لت ك حایشوند. یم مینگونه پسوندها به چهار گروه تقسیا یرلبیو غ یلب یپسوندها

( است در i) یار وجود دارد و آن شروع واژه با واكه ایاستثنا كه در زبان مع

خ یشیشود كه درستر است. مثل: ای( گفته مı) ین لهجه ها با واكه ایا

(ışıxا،)یلخی(ılxıا،)یریلدی( مıldırım.)  

ن لهجه ها یكنند. ایت نمیواكه ها را رعا یموارد هماهنگ یكه در برخییلهجه ها -3

، مغان و  ینخجوان و شماخ یرند. مانند لهجه هایگیقرار م یدو گروه قبلن یب

  مراغه.

ار یهمانند زبان مع یجانیآذربا یترك یدر لهجه ها :یكام یواكه ها یعدم هماهنگ

شتر و مستحكمتر است. در یب یلب ینسبت به واكه ها یكام یواكه ها یهماهنگ

د ی( باı)ید. بعد از واكه ایای( بı)ی( و اa( واكه آ)aد بعد از واكه آ )یار بایزبان مع

د. بعد یآیب( i)ی( و اəأ ) ید واكه های( باəد. بعد از واكه أ)یآی( بa( و آ)ı)یواكه  ا

( i)یت بعد از واكه ایند و نهایآی( بi)یا(، e)ائـ(، ə)أ یواكه هاد ی( باe)از واكه ائـ 

ز مشاهده ین یخیتار یلهجه شناساز نظر روند   ند.یآی( بə)ا أ ی (i)یا یواكه هاد یبا

 یدر متون و آثار گذشته بطور بارز یكام یواكه ها یم كه عدم هماهنگیكنیم

به  یجانیآذربا یترك یدر لهجه ها یكام یواكه ها یعدم هماهنگكند. یم ییخودنما

 د:شویممشاهده ر یشكل ز

 )سرت(  başunنۇباش  مانند: د.یآ ی( مu)ۇ( واكه  اı)ی( و اaبعد از واكه آ ) -1

 (ی)بچه بود  uşaqdunنۇشاغدۇن، ایساچ< ت(ی)مو  saçunنۇن، ساچیباش<

 نها(ی)ا  bularunنۇالرۇق، بیآدام< م(ی)آدم هست  adamuğغۇن، آدامیاوشاغد<

 رۇمتین، آغینیسیهام< )همه اشان(  hamısınunنۇنیسین، هامیالرۇب<

ağımtur  نۇازدیل، یمتیآغ< (یدی)سفyazdun  نۇن، تاپسیازدی< (ی)نوشت 

tapsun  نۇخمادین، چیتاپس< دا كند(ی)بگذار پçıxmadun  (یرون نرفتی)ب 

 ق. یریقال< م(یمانی)م  qalıruğغۇرین، قالیخمادیچ<
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 )پدرت(  atonمانند: آتون د.یآ ی( مo( واكه  او)ı)ی( و اaبعد از واكه آ ) -2

ان، ساتسوخ خالسیدیق< (ی)اگر قلقلك بده  qıdıxlasonخالسونیدیآتان، ق<

satsox  اتسوزیساتساق، < م(ی)اگر بفروشyatsoz  ز، یاتسانی< د(ی)اگر بخواب

  آنان،< )مادرت(  anonغسان، آنونیی< د(ی)اگر جمع كن  yığsonغسونیی

)اگر  alsoğ//alsoxآلسوخ//آلسوغ  آلماساق،< م(ی)اگر نخر almasoxآلماسوخ 

   .گلسك< م(ییای، گلسوخ)اگر بآلساق< د(یبخر

 ت(ی)عمو  əmünنۆمانند:عم د.یآ ی( مü)ۆ( واكه  اı)ی( و اəبعد از واكه أ ) -3

 ،نیسن< )مال تو(  sənünنۆ، سنـنیشیا< )كارت(  işünنۆـشین، ایعم<

 د(ی)كارگرهست  işçisüzزۆـسیشچیا ن،یلدیس< (ی)پاك كرد  sildünن ۆلدیس

)گم   itirdügگۆردیتین، ایوئرس< )بدهد(  versünنۆـ، وئرس زینیسیشچیا<

ز، ینیشه دؤد< د(ی)پهن كرد  döşədüzزۆشه دؤك، دیردیتیا< م(یكرد

 م(یكنی)پهن م   sərərükكۆز، سررینیرسیأك < د(یكاری)م  əkirsüzزۆـرسیأك

    ز.یدررسزن< د(ینیچی)شما م  dərərsüzزۆدررسـك، یسرر<

 )مادرت(  nənönننؤن مانند: د.یآ ی( مö( واكه  اؤ)ı)ی( و اəبعد از واكه أ ) -4

 م(ییای)اگر ب  gəlsögرسن، گلسؤگی(گی)اگر واردشو  girsönرسؤنیننن، گ<

)اگرپاك   silsönلسؤنیز، سینسنید< د(یی)اگربگو  dinsözنسؤزیدگلسك، <

 )پدرت(  dədönچسك، ددؤنیا< م(ی)اگر بنوش  içsönچسؤكیز، ایلسنیس< (یكن

 ز.یسپسن< د(ی)اگر بپاچ  səpsözددن، سپسؤز<

ن، ی ری< ت(ی)جا  yerünنۆ ریمانند:  د.یآ ی( مü( واكه  اؤ)eاز واكه ائـ ) بعد -5

 نۆن، دئدیوئرس< )بدهد(  versünنۆن، وئرسـیلیم < لت(ی)م  meylünنۆلـیم 

dedün  گۆن، گ تدیدئد< (ی)گفتgetdüg  زۆك، س چدیگ تد< م(ی)رفتseçdüz  

  belünنۆن، ب لـیس ل< (ی)پاك كن  selünنۆز، س لـینیس چد< د(ی)انتخاب كرد

 ن.یب ل< )كمرت(

 (ی)اگر برو  getsönگ تسون مانند: د.یآ ی( مö( واكه  اؤ)eبعد از واكه ائـ ) -6

)اگر   desözسك، دئسوزیگ < م(ی)اگر بپوش  geysögسوگیگ تسن، گ <

 ن. یدئد< (ی)تو گفت  dedönز، دئدونیدئسن< (ییبگو

واكه  یسه با هماهنگیدر مقا یلب یهاواكه  یهماهنگ: یلب یواكه ها یعدم هماهنگ

ار یدر زبان مع باشد.یچندان مستحكم نم یجانیآذربا یترك یدر لهجه ها یكام یها

د واكه  ی( باu)ود. بعد از واكه ایای( بu)ی( و اo)او( واكه oد بعد از واكه آ )یبا

د. بعد از یآی( بü)و( و اö) اؤ ید واكه های( باö)اؤد. بعد از واكه یآی( بu)او( و o)وا

در  یلب یواكه ها یعدم هماهنگ ند.یآی(، بü)و(، اöأ)اؤ ید واكه های( باü)وواكه ا

 شود:یر مشاهده میبه اشكال ز یجانیآذربا یترك یلهجه ها
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، ۇرۇق< )خشك(  qurıیرۇق مانند: د.یآ ی( مı)ی( واكه  اu)وبعد از واكه ا -1

ن یرۇق، بۇللۇق< )خدمت(  qullıqقیللۇق، قۇملۇق< )شنزار(  qumllıqقیملۇق

burın  )زیلسۇن، پۇرۇب< )دماغpulsız  میردۇز، وۇلسۇپ< پول( ی)بvurdım 

 <)گرفت(  tutdıیتدۇر، تۇرۇد< ستد(یا ی)م  durırریرۇم، دۇردۇو< )زدم( 

 .ۇتدۇت

، ۆسدۆـت< )دود(  tüsdiیسدۆـت مانند: د.یآ ی( مi)ی( واكه  اü)ۆبعد از واكه ا -2

  düşdiیشدۆد، ۆززۆا< )صورتش(  üzziیززۆ، اۆـتۆا< )اتو(  ütiیتۆا

  üzümüziیزیمۆزۆ، اۆردۆسـ< )راند(  sürdiیردۆ، سـۆشدۆد< )افتاد(

  sütdiیتدۆ، سـۆنـۆگـ< )روز را(  güniینۆگـ ،ۆموزۆزۆا< )انگورمان را(

 ش را(ی)مو  tükiیوكۆر، تـۆشـۆد < افتد( ی)م  düşirریشۆ، دۆتدۆسـ< د(ی)مال

 . ۆكـۆتـ <

ن، ۇاولس< )باشد(  olsınنیاولس مانند: د.یآ ی( مı)ی( واكه  اo)وبعد از واكه ا -3

 oldıی، اولدمۇاوغل< )پسرم(  oğlımمین، اوغلۇیبو< )گردن(  boyınنییبو

 )دستم(  qolımمی، قول رۇسول< شود(ی)خاموش م  solırری، سول ۇاولد< )شد( 

 )پرشد(  dolıbبیم، دولۇدلۇوری< )خسته شدم(  yorıldımمیلدیوریم، ۇقول <

 < ست(ی)ن  yoxdıیوخدیق، ۇكورر< (ی)ناراحت  korrıx خیب، كوررۇدول <

 . ۇوخدی

، ۆـچؤلل< (یابانی)ب  çölliیچؤلل مانند: د.یآ ی( مi)ی( واكه  اö)ؤبعد از واكه ا -4

ب، ۆـدؤن< )بازگشته(  dönibبیز، دؤنۆـمۆاؤز< )خودمان(  özimizزیمیاؤز

 م،ۆگؤز< )چشمم(  gözim میگؤز ،رۆتؤكمـ< زد(یر ینم)  tökmirریتؤكم

 .ۆدیسؤ< ن كرد(ی)توه  söydiیدی، سؤۆگؤرد< د(ی)د  gördi یگؤرد

كه واكه ها در آن دچار عدم  یموارد ساختارواكه ها:  یموارد وقوع عدم هماهنگ

در بن  یم كرد. دسته اول عدم هماهنگیتوان به دو دسته تقسیشوند را میم یهماهنگ

 یر برخیا تاثیاز همخوانها  یت آن كمتر و تنها در حالت حذف برخیه ها كه كمواژ

واكه هنگام اضافه كردن پسوند به  یابد. دسته دوم عدم هماهنگییهمخوانها بوقوع م

 شود.یبن كلمه واقع م

ر همخوان یا تاثی( حذف همخوان )وعلت به ا یدر بن واژه  یوقوع عدم هماهنگ -1

 تانی، ق ماقیقا< )خامه(  qeymaqماقیهد. مثال: ق دیر( رخ م-ق-ل-ش-ی)

qeytan  )درمانتانیقا< )كش ،dəman یومرۇی، رمانیید< اب(ی)آس 

yumuri  )گرد( > شی، آلتمۇمرۇیaltmiş  )قارهشیآلتم < )شصت ،qarə  

، ۇزۇق< )گوسفند( quziیوزق ،زوویب< )گوساله( bizoyیزوی، بقارا< اه(ی)س

  . اقیآ< )پا(  əyağاغیأ
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  çayçiیچی( كه پسوند واژه ساز است. مانند: چاçi) یچ–هنگام افزودن پسوند  -2

 odunçi ی، اودونچ یچیقاپ< )دربان( qapıçiیچی، قاپ یچیچا < فروش( ی)چا

 نچو.دواو زم فروش(ی)ه 

  duzdiیدوزد ( كه پسوند واژه ساز است. مانند:li) یل–هنگام افزودن پسوند  -3

 )سنگالخ(  daşdi ی، داشدیدادل< )خوشمزه(  daddiیدددوزلو، دا< )بانمك(

 .یآتل< )سواره(  atdiیتدآ، یداشل<

)حالت سمت( در اثر  ی( در حالت مفعولı) ی( و اaمختوم به واكه آ ) یاسام -4

)به   qapıyəهییگردد.مانند: قاپ یت نمیرعا ی( قانون هماهنگیر همخوان )یتاث

)به   okuzəزهۇا، اوكیباال< به فرزند()  balıyəهییبالا، ییقاپ< طرف در(

 )به او(  onəها، اونیاووچو< (ی)به شكارچ  oçiyəهییزه، اوچۆـاؤگ< گوساله(

 نا.ۇیقو< )به گوسفند(  qoyunəنهۇیاونا، قو<

مانند:  .شودیت نمیواكه رعا یهماهنگ واسطهیهنگام افزودن پسوند مفعول ب -5

 ی، اونیآلمان< ب را(ی)س  almaniین، آلمایبابان< )پدرت را(  bobani یبوبان

oni  )اورا( >یاونو، اوجاغocaği  )یاوجاغ < )اجاق را . 

// ( آغاجدهیو حالت از یواسطه )در حالت مكانیهنگام افزودن پسوند مفعول ب -6

 دن//آغاژدن  آغاجدا، آغاج< )در درخت( ağacdə//ağajdəآغاژده 

ağajdən//    ağacdən )آغاجدان.< )از درخت  

در اول شخص ، دوم شخص و سوم ت یت و منسوبیهنگام افزودن پسوند مالك -7

 یواسطه بكار روند هماهنگین واژه ها در حالت مفعول بیكه همیشخص و هنگام

  coravinنی، جوراویباش < )سرش(  başiی. مانند: باششودیت نمیواكه رعا

 )دستت (  :əlııیی، ألیآتاس< )پدرش(  atasiیم، آتاسیجوراب< )جورابش(

 . ینی ری< ت(ی)جا  :yeroo رووی، یددن< )پدرت را(  :dədoo، ددووینیأل<

 مییردۇشود. مانند: بیت نمیرعا یهماهنگ )بودن(یخبرهنگام افزودن پسوند  -8

burdiyəm  قییام، ماراغالیرداۇب< نجا هستم(ی)اmarağaliyiq   مراغه )اهل

 )در اتاق بودم(   otağdeydim میدی، اوتاغدئ كییماراغال< م(یهست

 . كیتك< م(ی)تنها هست  təkuğغ ۇ، تكمیدیاوتاغدا<

 یمجیشود.مانند: آلتیت نمیرعا یب هماهنگیدر هنگام افزودن پسوند اعداد ترت -8

altımci  ینجۇ، اونیمجیآلت< (ی)ششمonunci  ۇنجۇاون <(ی)دهم ،

  qırxımci یمجیرخی، قۇمجۇزۇاوت< (یومی)س  otuzunci یمجۇزۇاوت

 .یمجیرخیق< (ی)چهلم
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كماخ یكماغ//تیت  مك،ی< )خوردن( yemaq  ماقیدر مصادر افعال. مانند: -18

tikmağ//tikmax )دوختن( >گ تماخ كمك،یت getmax   )گ تمك، < )رفتن  

 سپمك.< دن(ی)پاچ səpmağ//səpmaxسپماخ// سپماغ 

 یدر حالت آرزو و امر اول شخص و دوم شخص مفرد و جمع هماهنگ -11

 اقیینیم، اویینایاو< كنم( ی)باز  oyniyimمییینیشود. مانند: اویت نمیرعا

oyniyaq  ننیناگیاق، اوینایاو< م(یكن ی)بازoynaginən  كن( ی)باز 

  diyaxاخییدآالجاغام، < خرم(ی)م  alajiyəmمیینا(، آالژینان )اویناگیاو<

  .یدیازای< نوشت( ی)م yazeydi یدیازئیك، یدئ< م(یی)بگو

اول شخص و دوم شخص مفرد و جمع و سوم  ینقل یدر حالت زمان ماض -12

  başdibباشدیبشود. مانند: یت نمیواكه ها رعا یشخص مفرد هماهنگ

 (ی)نگه داشته ا  saxlamişan شانیساخالمباشالییب، < )شروع كرده است(

 شوخیق، دئمیشیآلم< م(ی)گرفته ا  almişik كیشیشسان، آلمیساخالم<

demişux  زیسیدئمك، یشیدئم< م(ی)گفته اdemisız  زینیشسیدئم< د(ی)گفته ا 

 ق.یشیمامۇاوخ< م(ی)نخونده ا  oxımamışügشوگ یمامی، اوخ

 یهماهنگساده گذشته و سوم شخص مفرد در اول شخص و دوم شخص جمع  -13

  yeduxخۇ دیز ، ینیدئد< د(ی)گفت  deduzزۇدئدشود. مانند: یت نمیواكه رعا

ك ، یگلد< م(ی)آمد   gəldux//gəlduğ   وخ//گلدوغ  ۇك، گلدی دی< م(ی)خورد

 ك.یدئمد< م(ی)نگفت  demədıxخیك، دئمدیگلمد< م(یامدی)ن  gəlmədıxخ یگلمد

در زمان حال ساده اول شخص،دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع مانند:  -14

 ،رییانیاو< كند(یم ی)باز oynirرینیر،  اوۇیۇاوخ< خواند(ی)م oxiyirرییاوخ

 < د(ییگوی)نم  demisızزیسیك ، دئمیرییدئ< م(ییگوی)م  deyurux خۇرۇید

 ز.ینیرسییدئم

ت یواكه ها رعا یغه ها هماهنگیص یدر تمام ینده قطعیدر زمان آ -15

 alacekم، آالج كیگ دج< )خواهم رفت(  gedacağamشود.مانند: گ دجاغامینم

ه جك، یدئ< اهدگفت()خو  diyacaxاجاخییآالجاق، د< د(ی)خواهد خر 

 ق.ییاوالجا< م بود(ی)خواه  olcixخیاولج

ن در اول شخص مفرد در افعال مختوم به همخوان و یرمعیغنده یدر زمان آ -16

شود.مانند: یت نمیرعا یغه ها در افعال مختوم به واكه هماهنگیدر تمام ص

 م(ییآ ی)م  gəllıxخیرام، گللیینایاو< كنم(یم ی)باز  oynıyırəmرمیینیاو

 oyniyəruq قۇریینیام، اویرداۇب< نجا هستم(ی)ا burdıyəmمییردۇك، بیگلل<

 .ق یاریانیاو< م(یكنیم ی)باز
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غه اول شخص و دوم شخص یناتمام در ص ید و ماضیبع یدر زمان ماض -17

شود.مانند: یت نمیواكه ها رعا یجمع و سوم شخص مفرد و جمع هماهنگ

 م(ی)آمده بود  gəlmişdıxخیشدیك، گلمیدریگل< م(یآمد ی)م  gəlirdıxخیردیگل

 یشدیك، آلمیشدیگ تم< م(ی)رفته بود  gitmişduxشدوخیتمیك، گیشدیگلم<

almışdi  )یشدیآلم< )گرفته بود. 

و جمع زمان گذشته  دغه اول شخص ، دوم شخص و سوم شخص مفریدر ص -18

 ن،یآالجاقد< (یدیخری)م alacegdünدونگمانند: آالج ن یمعنده یدر آ

  gidəcağdımمیدجاغدیم، گیآالجاقد< دم(یخری)م  alacegdim میدگآالج 

 داشتم(ی)نگه م  saxlıyaceydimمیدیاج ییم، ساخلیگ دجكد < رفتم(ی)م

 یدیاج ییداشت(، ساخلی)نگه م   saxlıyaceydinنیدیاج ییساخل

saxlıyaceydi  خیدیاج ییساخل داشت(ی)نگه مsaxlıyaceydıx  ( نگه

 لریدیاج یید(، ساخلیداشتی)نگه م  saxlıyaceydınızز ینیدیاج ییلساخ م(یداشتیم

saxlıyaceydılar . 

غه اول شخص ، دوم شخص جمع و سوم شخص مفرد  زمان گذشته یدر ص -18

 مانند:به واكه  یافعال منته یغه هایه صیو در كلن یرمعینده غیدر آ

// gələdux خیخ//گلردۇگلردك، یكردۆـت< م(یختیری)م  tükərduğغۇكردۆـت

gələrdıx  یازاردیك، یگلرد< م(یآمد ی)مyazardi  یازاردی< نوشت(ی)م ،

  başdiyərdun ردونییباشد ،یآلمازد< د(یخری)نم  almazdiیآلمازد

 نیردیی، ساخل saxliyərdim میردیین، ساخلیاردیی(باشلیكردی)شروع م

saxliyərdin یردیی، ساخلsaxliyərdi كیردیی، ساخلsaxliyərdik  ،

 .داشت(ی)نگه م  saxliyərdilər لریردیی، ساخل saxliyərdiniz زیییردییساخل

نده یغه اول شخص و دوم شخص جمع افعال در وجه آرزو كه مفهوم آیدر ص -28

 یهماهنگ یا در شكل منفیكه به واكه ختم شوند و  یدرآن باشد و در افعال

 م(ییای)ب  gəlaxخك، گالیدئ< م(ی)بگو  diyaxاخیشود. مانند: دیت نمیرعا

  oxumiyəllərللرییمۇاق، اوخیآلما< م(ی)نخر  almiyaxاخییگلك، آلم<

  اق.یباشال< م(ی)شروع بكن  başdiyək كییاالر، باشدیماۇاوخ < )نخوانند(

غه ها یافعال در وجه آرزو اگرچه فعل به گذشته مربوط شود در تمام ص -21

ق، یآالرد< م(یگرفتی)م  aleydixخیدیشود.مانند: آل یت نمیرعا یهماهنگ

 < د(یدیخری)م  aleydinizزینیدین، آل یآالرد< (یدیخری)م  aleydinنیدیآل 

  ز.ینیآالرد

غه اول شخص و ینده مربوط شود در صیاگر عمل به آ یافعال در وجه التزام -22

د ی)با  gələsıyıx خییشود.مانند: گلسیت نمیرعا یدوم شخص جمع هماهنگ
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 خییه سییز،دیسنیگلس< د(ییاید بی)با   gələsisınızزینیسیك، گلسییگله س< م(ییایب

deyəsiyıx  ك.ییه سیید< م(یید بگوی)با  

ا گذشته مربوط شود در ینده یبه آفعل اگر عمل  )واجب(افعال در وجه وجوب -23

د ی)با  yazmaliyəmمییازمالی شود.مانند:یت نمیرعا یغه ها هماهنگیتمام ص

، كییدئمه ل < م(یید بگوی)با  diməliyıxخییمه لی، دامییازمالی< سم(یبنو

ز ۇدیازمالیز، ینیدییمالۇاوخ< د(یخواندید می)با oxumaliydinizزینیدییمالۇاوخ

yazmaliduz  یدییازمالی، زینیدیازمالی< د(ینوشتید می)باyazmalidi  د ی)با

  .یدیازمالی< نوشت(یم

غه اول یمربوط شود در صنده یاگر عمل فعل به آ یافعال در وجه شرط -24

ه یكه عمل به گذشته مربوط شود در كلیو در صورتشخص و دوم شخص جمع 

 م(ی)اگر بخور  yesax ساخیشود. مانند: یت نمیواكه ها رعا یغه ها هماهنگیص

)اگر   qalseydıیدیدئسك، قالس < م(یی)اگر بگو  disaxساخی سك، دی<

 ن.یدیآلسا< (یدیخریگر م)ا  alseydınنیدیآلس  ،یدیقالسا < ماند(یم

 یو ماض ینقل یماض یو در زمانها یافعال در حالت منف ییدر وجه توانا -25

مفرد  یغه هایه صین در كلیرمعین و غیساده و زمان حال ساده  و مضارع مع

)نتوانست   aləmmədiیشود.مانند: آلممدیت نمیواكه رعا یو جمع هماهنگ

ر، یلمیازابی< سد(یتواند بنوی)نم  yazelmirریازئلمی، یلمدیآال ب< بخرد(

 .یلمدیگله ب< د(یای)نتوانست ب  gələlmədıیگللمد

 )ترس(  qorxiی، قورخیازی< )نوشته(  yaziیازی. مانند: یدر اسم فعل -26

 . یچالغ< )نواختن(  çalğiیو، چالغۇقورخ<

، یمالۇاوخ< (ی)خواندن  oxumaliیمالۇ. مانند: اوخیدر صفات فعل -27

 )خواننده(  oxuyənنیۇان، اوخییآغر< )درددار(  ağriyənنییآغر

 )پرتاب كننده(  atıciیجیگلجك، آت< نده(ی)آ  gələcaxان، گلجاخیۇاوخ<

 .یجیآل<

اندا، یۇاوخ< )ضمن خواندن(  oxuyəndəندهیۇ. مانند: اوخیود فعلیدر ق -28

اندان سونرا، یۇاوخ< )پس از خواندن(  oxuyənən soraنن سورایۇاوخ

 < )پس از خواندن(  oxuyibبییۇ، اوخیآالن< د(ی)پس از خر  alaniینآال

 خجای، گ تدیبانۇرۇق< )پس از نصب(  qurubaniیبانۇرۇوب، قیۇاوخ

getdıxca  خدای دیكجه، یگ تد< رفته(-)رفتهyedıxda  )پس از خوردن( > 

  كجه.ی دی
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  یترك یر زبانهاینسبت به سا یجانیآذربا یواكه ها در زبان ترك یهماهنگ

 مستحكمتر است.





 

 

 

 فصل ششم

 

 در همخوانها ییآوا یندهایفرا

  یلهجه ها یهمخوانها

 یجانیآذربا یترك

موجود در  یشتر از همخوانهایتعداد همخوانها ب یجانیآذربا یترك یدر لهجه ها

ن همخوانها تنها در زبان گفتار مورد استفاده هستند و یااز  یبرخار است. یزبان مع

 یلهجه ها یهمخوانها یم بندینشاندادن آنها وجود ندارد. تقس یبرا یاشارات خاص

ار بوده و همخوانها را بر اساس یزبان مع یم بندیهمچون تقس یجانیآذربا یترك

( ؛ ی، دولبی، لب و دندانی، كامیش كامی، پی، پس كامی)حلقومد یتولالف: محل 

و  (ی، ناسوده، انفجاری، غلطان، زنشیشومی، خیشی، سایانسداد) د یوه تولیش -ب

 كنند. یم میبه سه دسته تقسرزنگ دار( ی)زنگ  دار . غنقش صدا  -ج

وجود دارند  ییهمخوانها یجانیآذربا یترك یفوق در لهجه ها یعالوه بر همخوانها

شوند. یجاد میا یت گفتاریستند و در موقعیكه به صورت مستقل جزو همخوانها ن

شود كه یتلفظ م یلهجه ها طور یار در برخیعدر زبان م ördəķ مثال واژه اوردك

( `كن كتاب بصورت )یدهد و در ایه )ه( میشب ییصدا ییهمخوان )ك( انتها

ندارد و  یار عالمت خاصیز در زبان معین یهمخوان )ن( غنه اشود. یشانداده من

)تس( وجود  یبیترك ینها در لهجه ها صدایدر زبان گفتار فعال است. عالوه بر ا

ار كه در یزبان مع یشود مانند واژه چاین )چ( میلهجه ها جانش یدر برخدارد كه 

ز همچون واكه ها در یهمخوانها ن شود.ی( تلفظ میلهجه ها به صورت )تسا یبرخ

 ییندهایند. فرایگویم ییند آوایشوند كه بدان فرایم یدچار فعل و انفعاالت یموارد

همچون ابدال،  ییندهاید. فراژه همخوانها هستنیو یخاص واكه و برخ یبرخ ییآوا

همچون  ییندهایز وجود دارند و فرایحذف، اضافه بطور مشترك در واكه ها ن

  و ... خاص همخوانها هستند. ی، ناهمگون یهمگون
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است كه در همخوانها رخ  ییآوا یندهایاز فرا یكیابدال  :در همخوان ها ابدال

 یرا صدایخورد، زیه چشم مشتر بیهمخرج ب یمعموال ابدال در همخوانهادهد. یم

از موارد قابل توجه در  یكیل شوند. یگر تبدیكدیتوانند به یار دور نمیبس یها

 یترك یشهایدار شدن تفاوت در گویو پد یجانیآذربا یروند رشد مستقل زبان ترك

و  )ت()ب( و ،همخوان )پ(  یاستانبول یتركگویش  درن بود كه یگروه اوغوز ا

 د. شمستحكمتر در زبانشان و ت  همخوان ب  یانجیآذربا یتركدر گویش 

واژه  یانه و انتهایدر ابتدا، م  یجانیآذربا یترك یلهجه ها یابدال در همخوانها

   شود.یمشاهده م

مشاهده  یجانیآذربا یترك یه لهجه هایند در كلین فرای: اواژه یابدال در ابتدا -1

 شود:یه مر مشاهدیواژه در موارد ز یشود. ابدال در ابتدایم

دهد. الكن در گروه یلهجه ها رخ م ی: ابدال همخوان ب با پ در تمامپ <ابدال ب -

ن، ۆتـۆبـ< )همه( pütünن ۆتـۆپـت همخوان پ مستحكمتر است. یموقع یشرق

ن، یچیب< )درو(  piçinنیچیچاق، پیب< )چاقو( piçax//puçaxچاخ//پوچاخ  یپ

 .یتگیب< )نبات(  pitgiیتگیكمك، پۆبـ< )تاكردن( pükməķ `كمكۆپـ

ر اشاره بو یف ضمیست و تنها در تصریج نین نوع ابدال چندان رای: ام <ابدال ب -

(buد )م. یخوریند برمین فرایلهجه ها بطور نادر به ا یشود. البته در برخیده می

ندا ۇنا، مۇب< ن(ی)به ا  munaناۇن، مۇنۇب< ن را(ی)ا  mununنۇنۇمانند: م

munda  دا،  ماهانانۇب< ن(ی)در اmahana  )شهیباهانا، منؤ< )بهانهmənöyşə 

 .یز بانۇخور< )بانگ خروس(  xoruz manıیز مانۇبنؤشه، خور< )بنفشه( 

لهجه  یشود. در برخیل مشاهده میشتر در كلمات دخین نوع ابدال بی: اب <ابدال پ -

 bicجیب پالن،< )پالن(  bilanالنیشود. مثال: بیده میز بندرت دین یها مثل كازاخ

 پام دور. < (ی)گوجه فرنگ  bamadorپ چ، بامادور< (ی)بخار 

ده شده یار نادر است و تاكنون تنها در چند واژه دیند بسین نوع فرای: اق <ابدال پ -

 ام دور.پ< (ی)گوجه فرنگ  qamador//qamidorدور یاست.مثال: قامادور//قام

ده شده یتاكنون تنها در چند واژه دار نادر است و یند بسین نوع فرای: ام <ابدال پ -

 پام دور. < (ی)گوجه فرنگ  mamidorدوریاست.مثال: مام

به آن  یین نوع ابدال از موارد نادر است و در اندك نمونه های: اد <ابدال ت -

  dərbənmək، دربنمكۆستـۆتـ< )دود(  düstüۆستـۆم. مثال: دیكنیبرخورد م

 تر. < ()عرق  dərترپنمك، در< )تكان خوردن(
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ر یكن بطور اندك در سایژه لهجه اردوباد است و لین نوع ابدال وی: اه <ابدال خ -

ز ۇخارمان، حور< )خرمن(  hermanشود. مثال: ح رمانیده میز دیلهجه ها ن

horuz  )نیرجیز، هۇخور< )خروسhırcin ردا ین، هیرجۇخ< ن(ی)خورج

hırda  )خرد( >ردا، هؤركیخhörək )خؤرك.< )غذا 

 یجانیآذربا یترك یه لهجه های: ابدال همخوان )د( با )ت( در كلت <دال داب -

   tustaxستاخۇشود. مثال: تیشتر مشاهده میباز ب یخصوصا قبل از واكه ها

 )دشمن(  tüşmanشمانۆكان، تـۆد< )دكان(  tükanكانۆستاق، تـۇد< (ی)زندان

 (ی)عمود  tıx//tikكیخ//تیر، تۇرۇد< ستد(یا ی)م  tururرۇرۇشمان ، تۆد<

وار، ت وشان ید< وار(ی)د  tufar//tifar//tuharهارۇفار//تیفار//تۇك، تید<

teoşan )داوشان.< )خرگوش 

ر همخوان )ش( بعد از آن است و ی: ابدال همخوان د با چ در اثر تاثچ <ابدال د -

 ر(ی)دندانگ  çişdəməشدمهیشود. مثال: چیمشاهده م یتاكنون تنها در لهجه كازاخ

شمان ۆش، چـۆد< ن(ییا پای)ب  çüşشۆش، چـید< )دندان(  çişشیشدمه، چید<

çüşman  )شمان. ۆد< )دشمن 

كمتر مشاهده  یجانیآذربا یترك ی: ابدال همخوان ز با س در لهجه هاز <ابدال س -

  zifdəفدهیدهد.مثال: زیرخ م یشتر در لهجه كازاخیب ییند آواین فرایشود. ایم

 )سكوت(  zükütتۆكـۆاه، زیس< اه(ی)س  ziyahاهیفده، زیس< )سفته(

 صاباح.< )فردا(  zavahسبت،زاواه< )سبد(  zəvətت، زوتۆكـۆسـ<

 یپ ابدال تنها در دو واژه و قبل از واكه )آ( در لهچه كازاخین تی: اش <ابدال س -

 .یسانج< )درد(  şanciیساج، شانج< )ساج(  şajمشاهده شده است.مثال: شاژ

ج است و اغلب در كلمات یر انواع راین نوع ابدال كمتر از سای: اپ <ابدال ف -

ر، یكیف< )فكر(  pikirریكیفلك، پ< )فلك(  pələkشود. مثال: پلكیده میل دیدخ

  paytunنۇتیفانار، پا< )چراغ(  pənərالن، پنریف < )فالن(  pilanالنیپ

 ق.یندیف< )فندق(  punduxخۇندۇتون، پیفا< )كالسكه(

 یرلهجه تركیك زیار نادر است و تنها در یابدال ف به ه بس: ه <ابدال ف -

فره، < )جوجه(  hərəتاكنون مشاهده شده است.مثال: هره یجانیآذربا

 hənərتون، هنریفا< )كالسكه(  haytonتونیق، هایندیف< )فندق(  hındıxخیندیه

 فانار. < )چراغ( 

و سایر مرند، مراغه  ین نوع ابدال خاص گروه جنوب و لهجه های: اچ <ابدال ك -

، یشیك< )مرد(  çişiیشیج، چیچگ< )چكش(  çəçicجیمثال: چچ باشد.یم
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  çülfətلفتۆ، چـیكؤرپ< )پل(  çörpiیچه، چؤرپۆكـ< )كوچه(  çüçəچهۆچـ

 )كمانچه(  çamançaكؤمك، چامانچا< )كمك(  çöməkلفت، چؤمكۆكـ< )عائله(

 كؤهنه. < )كهنه(  çöhnəكامانچا، چؤهنه<

مشاهده  ی: ابدال همخوان ك با ق در لهجه گروه جنوب و لهجه كازاخق <ك ابدال -

نچ ۇ، قیشیك< )مرد(  qişiیشیچه، قۆكـ< )كوچه(  qüçəچهۆشود.مثال: قـیم

qünç  )نج.ۆكـ< )گوشه 

در  یجانیآذربا یترك ین نوع ابدال خاص گروه جنوب و لهجه های: اگ <ابدال ك -

شود. مثال: ی( مشاهده می( و )ۆـ ، او،ا)ائ یران است و قبل از واكه هایا

  geşmişشید، گ شمۇكوب< )خشن(  gobudدۇ، گوبیك چ< )بز(  geçiیگ چ

 )گوشه(  güncنجۆش، گـیك شن< ز(یشنی)گ  geşnişشیش، گ شنیك چم< )گذشته(

 نج.ۆكـ <

مرند، مراغه  ین نوع ابدال خاص گروه جنوب و لهجه های: اج <ابدال گ -

 cümüşشۆمـۆگ ت، جـ< )برو(  cet، ج تیگؤ< (ی)آب  cöyیباشد.مثال:جؤیم

)نشان   cöstərر، جؤسترۆلـۆگـ< خندد(ی)م  cülürرۆلـۆش، جـۆمـۆگـ< )نقره( 

له یگ< )آلبالو(  cilənarله ناریالس، جیگ< الس(ی)گ  cilasالسیگؤستر، ج< بده(

 نار. 

ن ین و پسیشیپ یهاست و قبل از واكه یج نین نوع ابدال چندان رای: اڲ <ابدال گ -

 qunن ۆقـ ن//ۆشود. مثال: قـیمشاهده م یجانیآذربا یترك یاز لهجه ها یدر برخ

qün// )روز( >ن ین، قـلۆگـqəlin )ین، قؤمقؤیگل< )عروس qömqüy   سبز(

 د(ی)د qördi یش، قـؤردۆمـۆگـ< )نقره( qümüşش ۆمـۆ، قـ یگؤمگؤ< ره( یت

 .یگؤرد<

ل مشاهده یباشد و تنها در چند كلمات دخیج نمیز چندان رایند نین فرای: ان <ابدال ل -

لچك ، < (ی)روسر  nəçəkفه، نچكیل< )كنار(  nifəفهیشده است. مثال: ن

 المپه.< )چراغ گردسوز(  nampəنامپه

باشد و در چند نمونه مشاهده شده است. یج نمیز چندان رایند نین فرای: ای <ابدال ل -

 لچك.< (ی)روسر  yeçək چكیالپ، < (یلی)درجه تفص  yapاپیمثال: 

ل مشاهده شده یباشد و تنها در كلمات دخیج نمیند چندان راین فرای: ان <ابدال م -

وه یم < وه(ی)م  neyvəوهیبارك، ن ۆمـ< )مبارك(  nübarəkباركۆاست. مثال: نـ

 شار.یم< )اره(nişar //nüşarشار ۆشار//نـی، ن



 73                                                          ی                                  لهجه شناس

ل مشاهده یباشد و تنها در چند كلمات دخیج نمین راز چندایند نین فرای: ال <ابدال ن -

، ی(نعلبكی)نعلبك  ləlbəkiیظام، لعلبكین< )نظام(  lizamزامیشده است. مثال: ل

 lamısسیمچه، المین< (ینی)س  limçəمچهیجه، لینت< جه(ی)نت  lütücəجهۆتـۆلـ

 ز(یی)پا  leysanسانیناماز، ل < )نماز(  lamasوس، الماسۇنام< )ناموس(

 سان.ین <

ل مشاهده شده یباشد و تنها در كلمات دخیج نمیند چندان راین فرای: ام <ابدال ن -

 )نصرت(  müsrətصرتۆ، مـینعلبك< (ی)نعلبك  məlvəkiیاست. مثال: معلوك

 صرت.ۆنـ<

 )سطل(وئدره.  ledaraباشد.مثال: ل دارایج نمیند چندان راین فرای: ال <وابدال  -

 )حرارت كم(  mamdaباشد.مثال: مامدایج نمیند چندان راین فرای: ام <وابدال  -

 وامدا.<

ن منطقه به یا یاست و در لهجه ها یژه گروه جنوبی: ابدال ه با خ وخ <ابدال ه -

 < )دوده(  xisسیشود.مثال: خین و اردوباد مشاهده میان، نوراشیژه در پسیو

 یحامام، خان< )حمام(  xamamهاچار، خامام< )آچار(  xaçarس،  خاچاریه

xani  )یهان< )كو . 

 یلب یقبل از واكه ها ین نوع ابدال در چند مثال در لهجه كازاخی: اد <یابدال  -

  dumruۇمرۇخ، دۇمرۇی< )مشت(  dumruxخۇمرۇده شده است. مثل: دید

 . ۇمرۇی< )گرد(

 < )آهسته(  qavaşباشد.مثال: قاواشیج نمیند چندان راین فرای: اق <یابدال  -

 اش.اوی

 )سبك( hüngülلۆنگـۆباشد.مثال: هـیج نمیند چندان راین فرای: اه <یابدال  -

 ل. ۆنگـۆـی<

مشاهده  یجانیآذربا یترك یه لهجه هایند در كلین فرای: اانه واژهیابدال در م -2

 ر مشاهده شده است:یانه واژه در موارد زیشود. ابدال در میم

ن ین فرایشود. ایمغان و قاخ مشاهده م یان نوع ابدال در لهجه هی: اپ  <ابدال ب -

  kopudدۇن، كوپیصاب< )صابون(  sopunنۇست. مثال: صوپیر نیچندان فراگ

س، یحب< )حبس(  həpsشوربا، حپس< )سوپ(  şorpaد، شورپاۇكوب< )خشن(

 صؤبت. < )صحبت(  söhpətصؤحپت
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 یلهجه ها ست و تنها در چند مثال دریج نیند چندان راین فرای: اف  <ابدال ب -

ن، یكلبت< )انبردست(  kəlfətinنیده شده است. مثال: كلفتید یجانیآذربا یترك

 ن.یكب< )نكاح(  kəfinنیدا، كفیبتیا< )ابتدا(  iftidaدایفتیا

 یترك ی: ابدال همخوان )ب( با همخوان )و( در اغلب لهجه هاو  <ابدال ب -

جتر یرا یو غرب یلت در گروه شماین خصوصیمشاهده شده است. ا یجانیآذربا

چوبان، < )چوپان(  çovanدابان، چووان< )پاشنه(  davanاست. مثال: داوان

وان یرباغا، چۇق< )قورباغه(  qurvağaرواغاۇقاباق، ق< )قبال(  qavaxقاواخ

çivan  )كورك( >تیبان، شاوالیچşavalıt  )خیت، قاویشابال< )شاه بلوطqavıx  

  coraviجورابا، جوراوی< جوراب( )به  corava،جوراواخیقاب< )پوسته(

 .جورابی< )جوراب را(

ست و تنها در چند مثال در لهجه كازاخ یج نیند چندان راین فرای: اف  <ابدال پ -

  taftıxخیق، تافتیریتاپش< )سفارش(  tafşırıxخیریده شده است. مثال: تافشید

  köfürməxمخرۆشاپكا، كؤفـ< )كاله شاپو(  şafkaق، شافكایتاپد< م(یداكردی)پ

 رمك.ۆكؤپـ< )كف كردن(

مشاهده  یجانیآذربا یترك یش در تمام لهجه هایند كم و بین فرای: اد  <ابدال ت -

دهد و در واژه یك( رخ م-ش-ف-)س یل بعد از همخوانهایشود. در كلمات دخیم

دهد. یرند رخ میپشت سرهم قرارگ یكه دو همخوان انسدادیهنگام یترك یها

دسته، تاخدا//تخده < )دسته(  dəsdəخسته، دسده< مار(ی)ب  xəsdəمثال: خسده

taxda//təxdə  )تخته( >تخته، شاخداşaxda  )شاختا، هفده< )سرماhəfdə  

 (ی)مشتر  müşdəriیشدرۆق، مـیاستی< )متكا(  yasdıqقیاسدیهفته، < )هفته(

سته  یپ< )پسته(  pisdəسدهیدوختور، پ< )دكتر(  doxdurرۇ، دوخدیشترۆمـ<

 راختور. یت< )تراكتور(  tiraxdurرۇراخدیت، 

ار نادر است و تنها در چند واژه مشاهده شده است. در یبس یندی: فراك  <ابدال ت -

 < )باالتر(  üskünنۆسكـۆدهد.مثال: ای)س( رخ م یاغلب موارد بعد از صدا

 . ۆاؤتر< (ی)برا örkü//ökrü ۆن، اؤركو//اؤكرۆستـۆا

 یار نادر است و تنها در چند واژه بعد از صدایز بسید ننین فرای: اگ  <ابدال ت -

 .ۆستـۆتـ< )دود(  tüsgüۆسگـۆ)س( مشاهده شده است. مثال: تـ

ر ۇفعالتر است . مثال: مژب یو جنوب یند در گروه غربین فرای: اژ  <ابدال ج -

məjbur  )مجبور( >ر، گ ژهۇمجبgejə  )گ جه، قوژا< )گ جهqoja  ر(ی)پ 

 )باجناق(  bajanaqن، باژاناق ۇمجن< )مجنون(  məjnun نۇقوجا، مژن<

 ن.یی(م جم ینی)س  mejmeyinنییباجاناق، م ژم <
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ل یو در كلمات دخ یجانیآذربا یترك یند در لهجه هاین فرای: اش  <ابدال ج -

 یماعیشتیباشارماق، ا< )توانستن(  başarmaqشود. مثال: باشارماقیمشاهده م

iştimai  یماعیجتیا< (ی)اجتماع. 

شود. یشتر مشاهده میب یگروه جنوب یند در لهجه هاین نوع فرای: اش  <ابدال چ -

، ،یقاچد< كرد(ر)فرا  qaşdıیآچماق، قاشد< )بازكردن(  aşmaqمثال: آشماق

 )سكسكه كردن(  ışqırmaqرماقیشقیا ،ۇچدۇا< )پروازكرد(  uşduۇشدۇا

 چمك. یا< دن(ی)نوش işməkشمكیرماق، ایچقیا<

ج یچندان را یجانیآذربا یترك ی: ابدال همخوان د با ت در لهجه هات  <دال داب -

  tustaqستاقۇم. مثال: تیخور یند برمین فراینمباشد. البته  در چند واژه به ا

هان ۇ، نرتیم هد< (ی)مهد  meyti//mehti ی//م هتیتیستاق، م ۇد< (ی)زندان

nərtuhan  )ی تدیوان، ینرد< )نردبانyetdi  تدان ۇلۇ، بی ددی< ()هفت

bulutdan  )ازابر( >نۇتۇرۇددان، قۇلۇبqurutun  )نۇدۇرۇق< )كشك. 

ست و در چند واژه مشاهده شده است. یج نیند چندان راین فرای: ان  <ابدال د -

 زماق.یداد< (دنی،چش)مزمزه كردن  danızmaxزماخیمثال: دان

واژه مشاهده شده است.  ست و در چندیج نیند چندان راین فرای: ا ی <ابدال د -

 ر.یگ د< رود(ی)م  geyirرییمثال: گ 

ج یر گروه ها رایشود و در سایده مید یند تنها در گروه جنوبین فرای: ال <ابدال ر -

 )چارقد(  çalğatرباغا، چالغاتۇق< )قورباغه(  qulbağaلباغاۇست. مثال: قین

 )گردنبند(  sılğaالغیكرتنكله، س< )مارمولك(  kəltənkələچارقات، كلتنكله<

 س رچه.< )گنجشگ(  səlçə، سلچهیرپیك< (یغی)جوجه ت  kilpiیلپیرغا، كیس<

است و در  یجانیآذربا یترك یلهجه ها یند خاص گروه جنوبین فرای:ای<ابدال ر -

ن ییی، شیزیرمیق< )قرمز(  qiymizi یزیمییدهد. مثال: قین دو واكه رخ میب

şiyin  هین، قیریش< ن(یری)شqəyə  تداماخییقارا، آ< اه(ی)س ayıtdamax   پاك(

 تداماق. یآر< كردن(

باشد و تنها در چند واژه مشاهده شده یج نمیند چندان راین فرای: اج  <ابدال ش -

 <)ساقدوش(  sağdıcıیجیشاه، ساغدیپاد< )پادشاه(  padcahاست. مثال: پادجاه

 .یشیسولد< )ساقدوش(  soldıcıیجی، سولدیشیساغد

مشاهده شده  یباشد و تنها در گروه جنوبیج نمیند چندان راین فرای: اق  <غ ابدال -

قارغا، < )كالغ(  qarqaورغان، قارقای< )تشك(  yorqanورقانیاست. مثال: 
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غاناق، یقا< (ی)كاچ  qayqanaxقاناخین، قاۇورغی< )خسته(  yorqunنۇورقی

  qabırqaرقایا، قابدامغ< )تمغا(  damqaرغا، دامقایس< )گردنبد(  sırqaرقایس

 .ۇرغۇب< چ(ی)پ  burquۇرقۇرغا، بیقاب< )دنده(

ل( در یشتردخیست و تنها در چند كلمه ) بیج نیند چندان راین فرای: اپ  <ابدال ف -

لفت، ۆكـ< )عائله(  külpətلپتۆده شده است. مثال: كـیقاخ د-لهجه زاكاتاال

هفته، < )هفته(  həptəهپتهل، یفیق< )قفل(  qıpılلیپیسفر، ق< )سفر(  səpərسپر

 فنگ.ۆتـ< )تفنگ(  tüpəngپنگۆتـ

ند در ین فرایشود. تنها شواهد ایز بندرت مشاهده میند نین فرای: او  <ابدال ف -

فته، یس< )دشت( sivtəوتهیده شده است. مثال: سیلهجه مغان در چند كلمه د

 mixəlləvatخللواتیفنگ، مۆتـ< )تفنگ( tüvəng//tüvəkوك ۆونگ//تـۆتـ

 خللفات. یم< )مخلفات(

 یلۆتـیشود. مثال: شویمشاهده م یند تنها در لهجه كازاخین فرای: ا ی <ابدال ف -

şoytüli  )رۆكـی، كؤیشفتال< )شفتالوköykür  شه یر، بنؤیكفگ< ر(ی)كفگ

bənöyşə  )بنفشه.< )بنفشه 

تر در گروه شیشود و بیلهجه ها مشاهده نم یز در تمامیند نین فرای: اه  <ابدال ك -

 )چكمه(  çəhməك، چهمهیككل< )كبك(  kəhliķ`كیدهد. مثال: كهلیرخ م یغرب

  məhtəb//məhtəv ألكبر، مهتب//مهتو< اكبر( ی)عل  Ələhbərچكمه، ألهبر<

 مكتب.< )مكتب(

شتر در گروه یشود و بیلهجه ها مشاهده نم یند در تمامین فرای:ا ی <ابدال ك -

  öysürürرۆرۆسـیسكسان، اؤ< )هشتاد(  səysənسنیدهد. مثال: سیرخ م یغرب

 نمك.یكسید< دن(ی)ازجاپر  diysinməķ`نمكیسییر، دۆرۆاؤسكـ< كند(ی)سرفه م

  شود. مثال:یل مشاهده میدر كلمات دخ یند در گروه غربین فرای: ار<ابدال ل -

ن، یكلفت< )قندشكن(  kərfətinنیلپاق، كرفتیچ< )لخت(  çırpaxرپاخیچ

 بلكم. < د(ی)شا  bərkəmلچك، بركمیم< )مگس(  mircəķرجهیم

شود. مثال: یار نادر است و كمتر مشاهده میند بسین فرای: ان  <ابدال ل -

 ز.ۇلدۇا< )ستاره(  unduzزۇندۇا

شود، یده میل دیو در كلمات دخ یشتر در گروه شرقیند بین فرای: ان <ابدال م -

 (ی)خاكستر  bozunturرۇنتۇزشود.مثال: بویز مشاهده میلهجه ن یكن در برخیل
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نه یناوار//سین، سناور//سۆمكـۆمـ< )ممكن(  münkünنۆنكـۆل، مـۇمتۇبوز<

 ساماوار.< )سماور( sınavar//sinavar//sinəvarوار  

ار نادر است و تنها در چند كلمه در لهجه گروه یبس یندهایاز فرا :ك <ابدال ن -

 ر.ۆنـۆشود(گؤریده می)د  görükürرۆكـۆمشاهده شده است. مثال: گؤر یجنوب

نادر  یندیل مشاهده شده است و فرایند تنها در چند كلمه دخین فرای: ال <ابدال ن -

 نل.یش< )شنل(  şililلیلیظام، شیتنیا< )انتظام(  iltizamظامیلتیاست. مثال: ا

ار نادر است و تنها در چند كلمه در لهجه مغان یبس یندهای: از فرام <ابدال ن -

  çamtaر، چامتاۇقون< ند(ینس ی)م  qomurرۇشده است. مثال: قوم مشاهده

 چانتا.< ف(ی)ك

 اناق.ی< )گونه(  yavağاواغیار نادر است. مثال: یبس یندهای: از فراو <ابدال ن -

ده شده است. مثال: ید یند تنها در چند واژه گروه جنوبین فرای:اه <ابدال ن -

 )به من(  mahaسانا، ماها< )به تو(  sahaسونرا، ساها< )بعدا(  sohraسوهرا

 مانا.<

مشاهده  یشتر در گروه شرقیل و بیند اغلب در كلمات دخین فرای: اب  <ابدال و -

 <)خلوت( xəlbətباشد. مثال: خلبتیج نمیر لهجه ها چندان رایشود و در سایم

قاوال، < ره(ی)دا  qabalش، قابالیدرو< ش(ی)درو  döbrüşشۆخلوت، دؤبر

 < د(ی)مروار  mirbariیرباریوه، میچرچ< )چارچوب(  çərcubaوباۇچرچ

 شالوار.< )شلوار(  şalbar، شالباریرواریم

 یندیده شده است. فرایان دو واكه و در چند مثال دیند در مین فرای: اغ  <ابدال و -

صاواب ، < )صواب(  suğabخورد. مثال: صوغاب یاست كه كمتر به چشم م

 cağabغاب ۇن، جاغاب//جوغاب//جوغاف //چۇقوو< )هندوانه(  qoğınنیقوغ

coğab//coğaf//çuğab )جاواب.< )جواب 

 یل مشاهده شده است و در واژه هایشتر در كلمات دخیند بین فرای: اف  <ابدال و -

كؤوشن ، < )كوشن(  kəfşənشود. مثال: كفشنیده میبندرت د یجانیآذربا یترك

فان ۇجاناوار، نرد< )جانور(  canafarل، جانافاریتحو< ل(ی)تحو  təhfilلیتحف

nərdufan  )نردبان( >وان، أحفاالت ینردəhfalat  )أحواالت، < )احواالت

 وار.ید< وار(ی)د  tufar//dufar//tifarفار یفار//تۇفار//دۇت



 78 یجانیآذربا یترك یلهجه ها   

ده شده است. مثال: ید یند تنها در دو واژه در لهجه كازاخین فرای: اه  <ابدال و -

 ز.ۇنوور< )نوروز(  nohruzزۇوار، نوهرید< وار(ی)د diharهارید

 یده شده است و پس از واكه هایشتر در لهجه كازاخ دیند بین فرای: ای <ابدال و -

 )اوالد(  öylətلتیتؤوله، اؤ< له(ی)طو  toylaلهیدهد. مثال: تویرخ م یلب

ن، یس و< )شاد شو(  söyünنۆـیدؤولت، سؤ< )دولت(  döylətلتیاؤوالد، دؤ<

 )آش دوغ(  doyğaغایر، دویریچ و< كند(ی)پشت و رو م  çöyrörرؤریچؤ

 دؤوشان. < )خرگوش(  doyşanشانیدووغا، دو<

 .یوحش< (ی)وحش  vərşiینادر است. مثال: ورش یندهای: از فرار <ابدال ه -

 < )محصول(  mənsilلینادر است. مثال: منص یندهای: از فران <ابدال ه -

 ل.ۇمحص

ده یرلهجه و در چند واژه دیك زینادر است و تنها در  یدهانی: از فراغ <ابدال ه -

 )صحت(    sağatدهد. مثال: ساغاتین دو واكه رخ میند مابین فرایشده است. ا

   imtağanمتاغانیجاماعات، ا< )جماعت(   camağatصاحات، جاماغات<

 نتها.یا< )انتها(   intiğaغاینتیماتاحان ، ایا< )امتحان(

است. مثال:  یجانیآذربا یترك یلهجه ها یژه گروه شرقیند ویفرا نی: ای<ابدال ه -

را ید، س یشاه< )شاهد(  şayidدییصؤحبت، شا< )صحبت(  söybətبتیسؤ

seyra  )صحرا( > رانیصحرا، تteyran  )م ۇیت هران، قو< )تهرانqoyum  

 )جواهر(  cəfayirرییكؤهنه، جفا< )كهنه(  köynəنهیم، كؤۇقوه< ل(ی)فام

  م هتر.< )مهتر(  meytərتریر، م یجواه<

روم مشاهده شده است. مثال: یند تاكنون تنها در لهجه آین فرای: اغ  <یابدال  -

 )دگمه(  düğməغمهۆنه، دییا< )سوزن(  iğnəغنهیده، اییا< )سنجد(  iğdəغدهیا

د، ۆـیسؤ< د(ی)ب  söğütتۆش، سؤغـۆـیدؤ< )نبرد(  döğüşشۆمه، دؤغـیۆد<

 رمان.یید< اب(ی)آس  dəğirmanرمانیدغ

ده شده است و تنها در چند كلمه در ین دیریند كمتر از ساین فرای: اق  <یابدال  -

 )برنج(  düqüۆقـۆده شده است. مثال: دیروم دیقاخ و زاقاتاال و آ یلهجه ها

 )افسار(  yüqənقنۆـین، یرچیگؤ< )كبوتر(  qoqarçinنی، قوقارچۆـیۆد<

 .یرتیگؤ< (ی)سبز  qoqərtiیر، قوقرتییج< )جگر(  ciqərقرین، جیۆـی<

ن یشود. اغلب در بیمشاهده م یو جنوب یند در گروه شرقین فرای: اگ  <یابدال  -

نه، ییا< )سوزن(  ignəگنهیدهد. مثال: ایرخ م یا دو همخوان انسدادیدو واكه و 
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  igitتیگیمه، ایۆد< )دگمه(  dügməگمهۆ، دۆـیۆد< )برنج(  dügiیگۆد

 .یرمییا< ست(ی)ب  igirmiیرمیگی، ایریأ< )كج(  əgriید، أگریییا< )پهلوان(

 یند پس از واكه هاین فرایاست. ا یژه گروه جنوبیند وین فرای: او  <یابدال  -

أ( -ائـ -)آ یلهجه ها بعد از واكه ها یدهد. در برخیر آنها رخ میاو( در اثر تاث-)اؤ

، یرتیگؤ< (یز)سب  gövərtiیده شده است. مثال: گؤورتیز دین

د، ۇیسؤ< د(ی)ب  sövudدۇن، سؤویرچیگؤ< )كبوتر(  gövərçinنیگؤورچ

 sevidدیق، س وۇیتو< )مرغ(  tovuxخۇخ، تووۇیسو< )سرد(  sovuxخۇسوو

 رككه. یچ< )ملخ(  çəvirkkəرككهید، چوۇیسؤ< د(ی)ب

 یكتر یواژه هم در واژه ها ی: ابدال همخوانها در انتهاواژه یابدال در انتها -3

مشاهده  یجانیآذربا یترك یه لهجه هایل در كلیو هم در كلمات دخ یجانیآذربا

 ر مشاهده شده است:یواژه در موارد ز یشود. ابدال در انتهایم

ر یكن در سایشتر است، لیابدال همخوان ب با پ در گروه جنوب ب :پ <ابدال ب -

دهد ، یند رخ میفران ید شده است. هنگام افزودن پسوند با همخوان ایز دیلهجه ن

  kitapتاپیشود. مثال: كیده نمید یندین فرایكن اگر پسوند با واكه آغاز شود چنیل

 < )مكتب(  məktəpكاباب، مكتپ< )كباب(  kabapتاب، كاباپیك< )كتاب(

 ب.ۇمكت< )نامه(  məktupپۇح ساب، مكت< )حساب(  hesapمكتب، ح ساپ

شود ، یمشاهده م یو شمال یروه غربن نوع ابدال عمدتا در گی: اف <ابدال ب -

شود. یده میز دیل نیدهد. در كلمات دخیند رخ مین فرایز این یكن در گروه جنوبیل

  züyüfوفیزوشود. مثال: یل میهنگام افزودن پسوند با همخوان )ف( به )و( تبد

 )كباب(  kavafتاب، كاوافیك< )كتاب(  kitafتافیكوب ، یزو< )سرخورد(

جوراب، < )جوراب(  corafجاواب، جوراف< )جواب(  cavafكاباب، جاواف<

 .یجورابچ< (ی)جورابچ  corafçiیجورافچ

 یدر گروه غرب ییتك هجا یواژه ها ین نوع ابدال در انتهایا :و <ابدال ب -

  qavب، قاوید< )ته(  divویب، دیج< ب(ی)ج  civویشود. مثال: جیمشاهده م

 .قاب< )ظرف(

واژه ها و قبل از افزودن پسوند با همخوان  یدر انتها ندین فرای: اف <ابدال پ -

شود. مثال: یده میشتر دیب یو لهجه شهر شك یآن در گروه غرب یدر ابتدا

 )توپ(  tofرپ، توفۇت< )ترب(  turfرفۇلپ، تۇق< )دسته(  qulfلفۇق

 )نخ(ساپ.  safالپ، ساف< )حداكثر(  lafتاپ، الف< داكن(ی)پ  tafتوپ، تاف<
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و  یدر گروه غرب ییتك هجا یواژه ها ین نوع ابدال در انتهایا :ژ <ابدال ج -

گ ج، < روقت(ی)د  gejج، گ ژیگ< ج(ی)گ  gijژیگشود. مثال: یمشاهده م یجنوب

 ج.یب< )زرنگ(  bijژیج، بۆگـ< )زور(  güjژۆآج، گـ< )گرسنه(  ajآژ

ثال: شود. میمشاهده م یو غرب ین نوع ابدال در گروه جنوبیا :ش <ابدال ج -

  qılışشیلیج، قیكرپ< )آجر(  kərpişشیآغاج، كرپ < )درخت(  ağaşآغاش

 < )چكش(  çəkişشیراج، چكۇت< )توراج(  turaşراشۇج، تیلیق< ر(ی)شمش

ج، ۇاور< )روزه(  oruşشۇلماج، اورید< )مترجم(  dilmaşلماشیج، دیچك

 مرج.< )شرط بستن(  mərş//məşبورج، مرش//مش< )قرض(  boşبوش

ن یشود. ایمشاهده م یو غرب یز در گروه جنوبین نوع ابدال نیا :ش <ال چابد -

كه با واكه  یبه هنگام افزودن پسوند دهد.یشتر رخ میب ییند در كلمات تك هجایفرا

 )سه(  üşشۆكؤچ، ا< )كوچ(  köşكؤش مثال: شود.یشروع شود مشاهده نم

  qoşوشس چ، ق< )انتخاب كن(  seşه چ، س ش< چ(ی)ه  heşچ، ه شۆا<

 .قوچ < )قوچ(

و  ی، شمالیشتر لهجه ها خصوصا در گروه غربیند در بین فرایا:ت <ابدال د -

ن واژه ها یبا واكه به ا یشود. اگر پسوندیمشاهده م یشرق یو تا حد یجنوب

 تید، آرمۇلۇب< )ابر(  bulutتۇلۇدهد.  مثال: بیند رخ نمین فرایافزوده شود ا

armıt  تۇرۇت، قۇآرم< (ی)گالبqurut  )د، آرواتۇرۇق< )كشكarvat  

 .دؤرد< )چهار(  dörtدؤرت د،یپ< ت(ی)پ  pitتیآرواد، پ< )عورت(

كن درچند نمونه در یدهد. لیندها رخ میر فراین كمتر از ساین فرایا :ل <ابدال ر -

  xənçəl مشاهده شده است. مثال: خنجل // خنچل یجانیآذربا یترك یلهجه ها

xəncəl//  )ل ینجیل//اینجر، أنجخ< )خنجرəncil //incil ر. یأنج< ر(ی)انج 

شتر در یجتر است و بیرا یو غرب یابدال ز با س در گروه جنوب :س <ابدال ز -

پاالز، < )پالز(  palasشود. مثال: پاالسیمشاهده م ییچندهجا یواژه ها یانتها

س ۇورز، خۇلدۇا< )ستاره(  uldusسۇلدۇز، ایقارپ< )هندوانه(  qarpısسیقارپ

xorus  )سییز، پاۇخور< )خروسpayıs  سۇز، دوققییپا< ز(یی)پاdoqqus  

  səkkisسیز، سككیرنگیف< س(ی)فرنگ  firəngisسیرنگیز، فۇدوقق< )نه(

 آتالز.< )اطلس(  atlasز، آتالسیسكك< )هشت(

ده شده ید واژهدو  یكیدر ار نادر است و تنها یبس یندهایاز فرا :چ <ابدال ش -

 ismarıçچیسماریش، اۇقارانق< )پرستو(  qaranquçچۇقارانق است. مثال:

 چ.یسماریا<( سفارش)
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 ف.یق< ف(ی)ق  qıpپیست. مثال: قیج نیند چندان راین فرایا :پ <ابدال ف -

 یواژه ها یدر انتها یو شمال ی،غربیند در گروه جنبوبین فرایا :خ <ابدال ق -

  balıxخیبالارپاق، ی< برگ()  yarpaxارپاخیباشد. مثال: یج میرا ییچندهجا

 )خاك(  torpaxرناق، تورپاخید< )ناخن(  dırnaxرناخیدق، یبال< (ی)ماه

ق، ۇبۇچ< )چپق(  çubuxخۇبۇق، چیقاب< )پوست(  qabıxخیتورپاق، قاب<

 ق.یپالچ< )گل(  palçıxخیپالچ

مشاهده  یند فوق و تنها در گروه غربین در مقابل فراین فرایا :غ <ابدال ق -

ق، یبال< (ی)ماه  balığغیارپاق، بالی< )برگ(  yarpağارپاغید. مثال: شویم

 qabığغیتورپاق، قاب< )خاك(  torpağرناق، تورپاغید< )ناخن(  dırnağرناغید

 )گل(  palçığغیق، پالچۇبۇچ< )چپق(  çubuğغۇبۇق، چیقاب< )پوست( 

 ق.یپالچ<

  inəgنگیشود. مثال: ایمشتر مشاهده یب یند در گروه شرقین فرای: اگ <ابدال ك -

لك، ۆكـ< )باد(  küləgلگۆچؤرك، كـ < )نان(  çörəgنك، چؤرگیا< )گاو(

 ك.یچیك< )كوچك(  kiçigگیچیك

 < (ی)توت فرنگ çiələmألمیست. مثال: چیج نیند چندان راین فرایا :م <ابدال ك -

 لك. ییچ

چند  یواژه ها یدر انتها یو شمال ی، غربین در گروه جنوبین فرایا :ه <ابدال ك -

 < )نان(  çörəķڲنك، چؤریا< )گاو(  inəķڲنیشود. مثال: ایمشاهده م ییهجا

 ك.یچیك< )كوچك(  kiçiķڲیچیلك، كۆـك< )باد(  küləķڲلۆـچؤرك، ك

 یگروه شرق یلهجه ها یو در برخ ین نوع ابدال در گروه غربیا :ی <ابدال ك -

 )كمر(  kürəyیرۆهد. مثال: كـدیا هنگام افودن پسوند رخ میواژه و  یدر انتها

 )قلب(  ürəyیرۆنك، ایا< )گاو(  inəyینیألك، ا< )سرند(  ələyیرك، ألۆكـ<

 اؤردك.< )اردك(  ördəyیرك، اؤردۆا<

 زم(ی)توده ه  tonqarرتونقا  ست. مثال:یج نیند چندان راین فرایا :ر <ابدال ل -

 تونقال.<

ل و هم در ین حال در كلمات دخید. با اخوریند كمتر به چشم میان فرا :م <ابدال ن -

 )سرب(  qurquşumمۇشۇرقۇق مشاهده شده است. مثال: یترك یواژه ها

 )بادمجان(  adımcamمجامیبادن، یآفر< ن(ی)آفر  afərimمیآفرن، ۇشۇرقۇق<

 ن. ۆـیۆد< )گره(  dügüm//düyüm مۆـیۆم//دۆگـۆمجان، دیباد<
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واژه بعد از واكه  یاست و در انتها یاخژه لهجه كازین وین فرایا :ی <ابدال و -

 )گوساله(  buzoyیزوۇلوو، بیپ< )پلو(  piloyیلویدهد. مثال: پیرخ م یلب یها

 (كؤسؤو.كنده)  kösöyیكؤسؤ زوو،ۇب<

ت در واژه ها یاضافه شدن همخوان ها در سه موقع اضافه شدن همخوانها: -4-2

 -ك-ق -س -ر-د -خ -ب) یهمخوانهاواژه.  یانه و در انتهایشود: در ابتدا، میده مید

در  یجانیآذربا یترك یار در لهجه های( متفاوت از زبان مع-و -ن -ه -ی -م -گ

نرا یار ایسه با زبان معیموارد در مقا یشوند. البته در برخیواژه ها اضافه م

واژه به حساب آورد.  یخیاز دو حالت تار یكیتوان اضافه كردن بلكه انتخاب ینم

شد مثل ینوشته م یاز واژه ها همخوان  یبرخ یر گذشته در ابتدامثال د یبرا

ن همخوان حذف شده و تنها در لهجه ها یا یار كنونیدر زبان مع یلدز)ستاره( ولی

اضافه شدن همخوان  یار نوعیسه با زبان معیدهد كه در مقایخود ادامه م یبه بقا

 باشد:یر میاضافه شده همخوانها به صورت ز شود.یم یتلق

( و )ه( یاضافه شدن همخوان )واژه ها:  یاضافه شدن همخوان در ابتدا -1

دهد. البته یواژه رخ م یدر ابتدا یجانیآذربا یترك یاست كه در لهجه ها یندیفرا

ج بوده ی( و بدون آن رایبا همخوان ) ییواژه ها یعنیهردو حالت  یخیاز نظر تار

را انتخاب كرده است و  (ین )ار واژه را بدویمعگویش كه ییكن از آنجایاست. ل

 یاضافه شدن به حساب م ی( در لهجه ها تداوم دارد آنرا نوعیوجود همخوان )

اضافه شدن  در برخي از گویشها این حالت زبان معیار شمرده میشود. م.یآور

 باشد:یر میواژه به شكل ز یابتدازبان تركي آذربایجاني در همخوانها در 

( در اغلب لهجه ها ی: اضافه شدن همخوان )( y) یاضافه شدن همخوان  -

 یند قبل از واكه هاین فرایشود. ایمشاهده م یو جنوب یخصوصا در گروه شمال

  yiriیرییشود. مثال: یز مشاهده میكن قبل از واكه باز )آ( نیدهد لیبسته رخ م

 )گله(  yılxıیلخییم، یریلدیا< )رعدوبرق(  yıldırım میریلدیی،  یریا< )درشت(

رك، ۆا< )قلب(  yürəkركۆـیك، ۆزۆا< (ی)انگشتر  yüzükكۆزۆـی، یلخیا<

 )پهلوان(  yigitتیگییز، ۇلدۇا< )ستاره(  yulduz زۇلدۇیل، یا< )سال(  yilلیی

 ر. یائند< اور(ین بیی)پا  yendirری ندیر، یأس< ر(ی)اس  yesirری سیت، یگیا<

ش یاغلب لهجه ها كم و ب : اضافه شدن همخوان ه در( h) اضافه شدن همخوان ه - 

اضافه شدن  یمحمود كاشغر باشد.یم یكن مختص گروه شمالیشود، لیمشاهده م

  hasan//hasantمثال: هاسان//هاست داند.یرترك میغ یر زبانهایهمخوان ه را تاث

آچار، < )آچار(  haçarألبته، هاچار < )البته(  həlbətdəآسان، هلبتده< )آسان(

  harabaآلچا، هارابا< )آلوچه(  halçaهالچا آنجاق،< كن(ی)ل  hancaqهانجاق

 اوندا، هاذرب جان< )نزد او(  honda//hundaنداۇه ، هوندا// آرابا< )ارابه(

hazerbecan  كیجان، هریآذربا< جان(ی)آذرباhərik  )ك.یأر< )زردآلو  
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تر ند فوق فعالیند نسبت به فراین فرایاانه واژه ها: یاضافه شدن همخوان در م -2

واژه ها  یانه برخیم( در م-و-ب-ر-د-گ-ك-غ-ق -ن -ه -ی) یاست و همخوانها

 رد:یگیر انجام میانه واژه به صورت زیشوند. اضافه شدن همخوان در میافزوده م

 یلب یند در چند واژه قبل از واكه هاین فرای: ا(b) اضافه شدن همخوان ب -

  çombaxقاپاز، چومباخ< (ی)توسر  qapbazمشاهده شده است. مثال: قاپباز

 حامال.< )حمال(   hambalچوماق، حامبال< )چماق(

: اضافه شدن همخوان )د( در لهجه مغان و كازاخ  (d) اضافه شدن همخوان د -

 )باتالق(  batdaxتك، باتداخۆتـ< )توتك(  tütdəkتدكۆشود. مثال: تـیمشاهده م

 )تخم مرغ(  yumurtdaرتداۇمۇیورثه، < )وراث(  vərəsdəباتاق، ورثده<

 رتا.ۇمۇی<

: اضافه شدن همخوان )ر( در لهجه مغان مشاهده  (r) اضافه شدن همخوان ر -

ج( و بعد از همخوان )ت( رخ -ند اغلب قبا از همخوان )شین فرایشود. ایم

 türşbərə//turşbərə رشبره//تورشبره ۆچ، تـیق< )پا(   qırçرچیدهد. مثال: قیم

ن، ۆتـۆبـ< )همه(bütrüm مۆترۆشبره، بـۆتـ< (رهاز گوشت سینه ب غذا ی)نوع

 . ییمجم< (ینی)س  məjməyi//mərcməyi یی//مرجمییمرژم

ار نادر است. مثال: اوغراغ یبس یندهای: از فرا (ğ) اضافه شدن همخوان غ -

oğrağ  )اوراق.< )داس 

 یترك یار نادر است و در لهجه هایند بسین فرای: ا (q) اضافه شدن همخوان ق -

شود. به نظر یل( و واكه)آ( مشاهده م-)ش ین همخوانهایاغلب ماب یجانیآذربا

است كه در گذشته در زبان  ین حالت بازمانده حالتیاز زبانشناسان ا یبرخ

مثال در واژه  یباشد. براین واژه میغ( در ب-بوده و آن حفظ همخوان)ق یاوغوز

 یشقاری//دیشقاریمثال: تشود.   یده مین حالت دیا یمی)موش( قد  siçqanچقانیس

dişqari//tişqari شقانی، دانیشارید< رون(ی)بdanışqan  )شان.یدان< )حراف 

ده شده است. ید یدر لهجه نخجوانتنها ند ین فرایا  : (g) اضافه شدن همخوان گ -

. یگ در< (ی)رفتن  gedərgiی،گ درگیكؤچر< )كوچ كننده(  köçərgiیكؤچرك

ست بلكه همان پسوند ین حالت اضافه شدن نیشناسان ااز زبان یالبته به نظر برخ

 یچگیواژه ها حفظ شده است. مانند: ا یار و برخیكه در زبان معاست  یق-،یگ–

içgi  ی(، آسقیدنی)نوشasqı  ی( و وئرگیزان كردنی)آوvergi  ات(.ی)مال 

 trumbaمباۇار نادر است. مثال: تریند بسین فرایا  : (m) اضافه شدن همخوان م -

 با.ۇتر< )تروپ( 
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شود و یشتر مشاهده میب یند در گروه شرقین فرای: ا (n) اضافه شدن همخوان ن -

 د(ی)كل  kilindندیدهد. مثال: كلیع( رخ م-چ-ج-گ-ك-د-)ت یقبل از همخوانها

نه < )هرچقدر(  nə qəndərسرحد، نه قندر< )سرحد(  sərhəndد، سرحندیكل<

رك، یز< رك(ی)ز  zirəngرنگی، زخگیم <خك(ی)م  mixəngخنگیقدر، ، م

 فؤرصد.< )فرصت(  firsəndرصندیائلجه، ف< )همانطور(  eləncəائلنجه

 savalار نادر است. مثال: ساوالیبس یندهای: از فرا (v) اضافه شدن همخوان و -

 سوال.< )س وال( 

ل یدخ ی: اضافه شده همخوان )ه( اغلب در واژه ها (h) اضافه شدن همخوان ه -

 )جماعت(  camahatست. مثال: جاماهاتیر نیفراگ یندیشود و فرایم مشاهده

م، یمعلل< )معلم(  məhəllimمینعلت، مهلل< )لعنت(  nəhlətجاماعات، نهلت<

 ساعات.< )ساعت(  sahatقنعت، ساهات< )قناعت(  qənəhətقنهت

لهجه ها فعالتر است و  یند در گروه غربین فرای: ا (y) یاضافه شدن همخوان  -

 )حساب(  heysabسابیدهد. مثال: ح ین دو واكه رخ میل مابیر كلمات دخد

  zəyifفییر، ضیشاع< )شاعر(  şayir//şayırرییر//شاییح ساب، شا<

اتر، یت< )ت اتر(  tiyatrاتریداوا، ت< )دعوا(  dayvaوایف، دایضع< ف(ی)ضع

 (رتیغ ی)ب  beyğirətرتیغیب ساواد، ب < سواد(ی)ب  beysavadساواد یب 

 )واگن(  vayğunنۇغیبار، وایائعت< )اعتبار(  eytibarباریتی، اع.رتیب غ <

 ن. ۇواق<

ندها یر فرایند نسبت به ساین فرایاواژه ها:  یاضافه شدن همخوان در انتها -3

دهد. اضافه یشود و اغلب در ادات ، حروف ربط و پسوندها رخ میده میكمتر د

 رد:یگیر انجام میواژه به صورت ز یشدن همخوان در انتها

اگر جا )–ند اغلب به هنگام افزودن پسوند ین فرایا  :(x) اضافه شدن همخوان خ -

شود. مثال: یمشاهده م(دهد.یافزوده شود مفهوم زبان آن قوم را م یبه نام قوم

سجا، ۇر< (ی)روس  uruscaxسجاخۇرۇفارسجا، ا< (ی)فارس farscaxفارسجاخ

 ردجه.ۇك< (ی)كرد  kurdcaxردجاخۇك

شود. مثال: یز بندرت مشاهده میند نین فرایا :(m) اضافه شدن همخوان م -

 .یك شك< (ی)كاشك  keşkəmبلكه، ك شكم< )بلكه(  bərkəmبركم

دهد و تنها در كلمات یند در بن واژه رخ نمین فرایا :(n) اضافه شدن همخوان ن -

 نۆاؤتر، دفعه< )دفعه(  dəfənدفعنشود. مثال: یل در بن واژه مشاهده میدخ

ötrün  كرنۆاؤتر< (ی)برا ، kərən  )كره، قاباخجان< )دفعهqabaxcan  



 85                                                          ی                                  لهجه شناس

ن یقجادا، آخشام چاغقابا< )قبال(  qabaxcadanقاباقجا، قاباخجادان< شتر(ی)پ

axşam çağın  )یآقشام چاغ< )سرشب. 

شود. مثال: یمشاهده م یلییند در لهجه جبراین فرای: ا(v) اضافه شدن همخوان و -

 لو.یپ< )پلو(  pilovلوویلو، پیك< لو(ی)ك  kilovلوویك

جا )به –ز اغلب به هنگام افزودن پسوند یند نین فرایا :(h) اضافه شدن همخوان ه -

 < (ی)گرج  gürcücəhجهۆرجـۆشود. مثال: گـی( مشاهده م یمفهوم زبان قوم

  .جاۆرجـۆگـ

ده شده ید یكازاخل لهجه یند در كلمات دخین فرایا :(y) یاضافه شدن همخوان  -

 .لویك< لو(ی)ك kiloyیلویكاست. مثال: 

در  یجانیآذربا یترك یلهجه هادر حذف همخوان ها  حذف شدن همخوانها: -4-3

ند ما شاهد ین نوع فرایشود. در ایشتر مشاهده میسه با اضافه شده همخوانها بیمقا

حذف  م. ی( هستن-ل-ر-و-ی-ك-د-ه-)ت یو همخوانها یانسداد یحذف همخوانها

 باشد:یر میواژه  به صورت ز یانه و انتهایشدن همخوانها در ابتدا، م

 یندیواژه فرا یحذف همخوان در ابتدا  حذف شدن همخوان در ابتدا واژه ها: -1

واژه  یج است. در ابتدایرا یجانیآذربا یترك یاز لهجه ها یاست كه در برخ

ستند و دچار یدان مستحكم نار چنیسه با زبان معین( در مقا -ه -گ-ی) یهمخوانها

 ی( و )ه( در ابتدایاز زبانشناسان وجود همخوان) یشوند. به نظر برخیحذف م

ن یا یار امروزینكه در زبان معیواقع بوده ، لذا با توجه به ا یخیواژه بطور تار

 یحذف تلق یده را در لهجه ها نوعین پدیهمخوانها در ابتدا واژه وجود دارند، ا

 دهد:یر رخ میواژه در اشكال ز یابتدا م. حذف دریكنیم

شود كه واژه دوم آن یده مید یباتیشتر در تركیند بین فرای: ا(g) حذف همخوان گ -

شود. مثال: آالؤ:ز یان همخوان حذف میشود و هنگام بیبا همخوان)گ( آغاز م

alaö:z  آال گؤز، اوباأزر < (ی)چشم عسلobaəzər  اوبا < ل(یان ای)مهمان م

  ağlımaəlirریماألیاونا گؤره، آغل< )بهمان سبب(  onaörəاؤرهگزر، اون

  ر.یما گلیآغل< د(یای)بنظرم م

دهد و تنها درچند نمونه به آن یار كم رخ مین بسین فرایا :(n) حذف همخوان ن -

 (ی)نامزد  işannıیشاننیشان، این< )نامزد(  işanشانیم. مثال: ایخوریبرخوم

 .یشانلین<
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فعال است. حذف همخوان )ه(  یند در گروه غربین فرایا(: h) حذف همخوان ه -

ز مشاهده ی( بسته نیقبل از واكه )ا یول شودیواقع م یدولب یعمدتا قبل از واكه ها

ق ، یریچقیه< )سكسكه( işqırıq//ıçqırıqق یریچقیق//ایریشقیا. مثال: شده است

 )از جا  örkmək مچك، اؤركمكۆهؤر< )عنكبوت(  örümçəkمچكۆاؤر

 هؤرمك.  < )بافتن( örmək هؤركمك، اؤرمك< دن(یپر

شتر یبسته در ب یلب یند اغلب قبل از واكه هاین فرایا: (y) یحذف همخوان  -

ز رخ ین یكام یكن قبل از واكه هایشود، لیمشاهده م یجانیآذربا یترك یلهجه ها

 ()تخم مرغ  umurtaورتاۇومۇا، یخارۇی< )باال(  uxarıیخارۇدهد. مثال: ایم

 یزباشۆا ،ۇخۇی< )خواب(  uxuۇخۇرد، اۇی< )مسكن(  urdردۇارتا، ۇمۇی<

üzbaşı  (یوزباشی) >یملی، ایزباشۆـیiməli  ۇرۇمۇا ،ی ملی< (ی)خوردن 

umuru  )آسمنۇرۇمۇی< )گرد ،Asəmən  (ی)اسمنی< اسمن . 

انه واژه در لهجه یحذف همخوان در م  انه واژه ها:یحذف شدن همخوان در م -2

-د-و-ی-)ه یو همخوانها یانسداد یشتر در همخوانهایب یجانیآذربا یترك یها

 دهد:یر رخ میبه صورت ز یج است. حذف همخوانهایف( را

نادر است و تنها در چند نمونه به  یندی: حذف همخوان د فرا(d) حذف همخوان د -

 < )روز(  günüzزۆنـۆر،گـیپند< ر(ی)پن  penirریم. مثال: پنیخوریآن برم

 ز. ۆندۆگـ

ست و در واژه یر نیچندان فراگ یندیحذف همخوان ر فرا(: r) حذف همخوان ر -

  qutar تارۇدهد. مثال: قیك( رخ م-ش -ژ-خ-چ-ج-)ت یها قبل از همخوانها

 )چهل(  qıxخین، قیرچیلدیب< ن(ی)بلدرچ  bildiçinنیچیلدیرتار، بۇق< )تمام كن(

ركلر،   ۇت< )تركها(  tühlərهلرۇتر، یرخدیق< )كوتاه كن( qıxdırریخدیرخ، قیق<

، ۇبورجل <)بدهكار(  boşliیم، بوشلۇقورخد< دم(ی)ترس  qoxdumم ۇقوخد

 < )چرخها(  çəxlər رتكن، چخلرۆـیبؤ< (ی)توت فرنگ  böyütkənتكنۆـیبؤ

 ردی،ۇاوت< )نشست(  otdi، اوتدی كیخرجل< (ی)خرج  xəşliķهیچرخلر، خشل

 . )آورد(گتیردی  gətdiگتدی

ست و تنها در چند واژه قبل از یر نیند چندان فراگین فرایا (:f) ف همخوان فحذ -

 bənö:şəن دو واكه مشاهده شده است. مثال: بنؤ:شهیا مابیهمخوان )ش( و 

 فنگ.ۆتـ< )تنفگ( tüəng//tüəķ ڲأۆأنگ//تـۆبنفشه، تـ< )بنفشه(

لهجه ها قبل  از یست و در برخیر نیند چندان فراگین فرایا(: l) حذف همخوان ل -

 düzətزتۆدهد.مثال: دیرخ م یدندان-یلب یچ( و همخوانها-ش-)م یاز همخوانها

  qaxdiیش، قاخدیآلتم< )شصت(  atmış شیزلت، آتمۆد< )درست كن( 
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  anamadımمیخالقال، آناماد< )با مردم(  xaxnan، خاخنانیقالخد< )برخاست(

  miçəkچكیم، مۆاؤلچد< تم()اندازه گرف  öşdümمۆم، اؤشدیآنالماد< دم(ی)نفهم

 لچك.یم< )مگس(

  əmə//ama ار نادر است. مثال: أمه//آمایند بسین فرایا(: m) حذف همخوان م -

 آمما.< )اما(

مشاهده  یجانیآذربا یترك یند در تمام لهجه هاین فرایا(: n) حذف همخوان ن -

- ڲ -گ-ش-س-ل-ز-ر-)ت یشود. حذف همخوان ن عمدتا قبل از همخوانهایم

نج، یناد< )ناآرام(  nadicجیسونرا، ناد< )بعدا(  soraدهد. مثال: سورایل( رخ م

  qo:şiیقشنگ، قو:ش< )قشنگ(  qəşəgهاسانت، قشگ< )آسان(  hasatهاسات

 ر(ی)شمش  qılışشیلیقازانچ، ق< )درآمد(  qazaş، قازاشیقونش< ه(ی)همسا

 نج.لماید< )مترجم(  dimaş//dimacلماشیلماج//دینج، دیلیق<

شود. یده میش دیه لهجه ها كم و بیهمخوان در كلاین حذف  (:v) حذف همخوان و -

 یگر قبل از همخوانهاید ین دو واكه و در برخیلهجه ها ماب یند در برخین فرایا

  yo:şanو:شانیاووقات، < )اوقات(  o:qatدهد. مثال: او:قاتیق( رخ م-غ-)ش

  qourmaووشان، قوورماد< )خرگوش(  do:şanووشان، دو:شانی< )علف(

 جاوان.< )جوان( cuanچووال، جوآن< سه(ی)ك  çualقووورما، چوآل< )قورمه(

كن در یشود، لیده میش در تمام لهجه دیند كم و بین فرایا(: h) حذف همخوان ه -

ن دو یل مابیشتر در كلمات دخیرتر است. حذف همخوان ه بیفراگ یگروه شرق

دهد. یو( رخ م-ف-س-)ش یو همخوانها یادانسد یا قبل از همخوانهایواكه 

  zə:ləشود. مثال: زأ:له یده شده واكه قبل از آن میحذف همخوان باعث كش

مؤحكم، < )محكم(  mö:kəmمحله، مؤكم< )محله(  mə:ləزهله، مأ:له< )نفرت(

، یوحش< (ی)وحش  və:şiیمحصول، وأ:ش< )محصول(  mə:sulمأ:صول

  sə:rل، سأ:ریتحو< ل(ی)تحو  tə:filلیزحمت، ت:ف< )زحمت(  zə:mətزأ:مت

 سحر.< )سحر(

كن یل ،شودیده میشتر لهجه ها دیش در بیند كم و بین فرایا (:y) یحذف همخوان  -

 ین دو واكه و هم قبل از همخوانهایهم در ب یاست. حذف  یخاص گروه غرب

  irmiیرمی،ایچیق< (یچی)ق  qəçiیدهد. مثال: قچیرخ م ن(-ك-د-ر-)چ

  göərçinنیرمان، گؤأرچیید< )دارو(  dərman، درمانیرمییا<  ست(ی)ب

 ا.یقا< )صخره(  :qaرك، قا:یبؤ< ه(ی)كل börəķ  ڲن، بؤریرچیگؤ< )كبوتر(

واژه به  یحذف همخوانها در انتها واژه ها: یحذف شدن همخوان در انتها -3

ان در حذف همخو یدهد. به طور كلیار اندك رخ میگر نبوده و بسیمانند دو نوع د
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واژه در بن  یكند. حذف در انتهای( بروز مل-ر-واژه در دو همخوان )ت یانتها

 یشود. حذف همخوانها در انتهاین در افزودن پسوندها مشاهده میكلمه و همچن

 ر است:یواژه ها به صورت ز

ل بعد از یواژه در كلمات دخ یحذف همخوان ت در انتها (:t) حذف همخوان ت -

ت یالبته هنگام افزودن پسوند با واكه ت به موقع دهد.یخ مخ( ر-دو همخوان )س

 )درست(  dürüsسۆرۆدوست، د< )دوست(  dosدوس مثال: گردد.یخود برم

  ست.ۆا< )رو(  üsسۆاواخت، < )وقت(  vaxست، واخۆرۆد<

در چند تنها ست و یج نیند چندان راین فرایا(: q,k,x) ،ق،كحذف همخوان خ -

آالجاق، < خرد(ی)م  alacaشده است. مثال: آالجاده یواژه در لهجه قاخ د

 وئرجاق.< دهد(ی)م  vercaلجك، وئرجایب< داند(ی)م  bilcaلجایب

ا یم( در بن افعال -)د یحذف همخوان ر قبل از همخوانها (:r) رحذف همخوان  -

)آمده   gəlibdiیبدیمثال: گل شود.یهنگام افزودن پسوند مشاهده م یفعل یحالتها

  naxoşduۇر، ناخوشدیدیستیا< )گرم است(  istidiیدیستیا ر،یدبیگل< است(

  quşduۇشدۇر، قیبسد< )بس است(  bəsdiیر، بسدۇناخوشد< ض است(ی)مر

  ر.ۇشدۇق< )پرنده است(

ت یست و تنها در دو واژه تثبیر نیند چندان فراگین فرایا(: l) حذف همخوان ل -

 ل.ییدئ< ست(ی)ن  döyü//döy یدؤ//ۆـیگل، دؤ< ا(ی)ب  :gəشده است. مثال: گأ: 

واژه مشاهده  یواژه در تعداد یحذف همخوان و در انتها (:v) وحذف همخوان  -

  aloزوو، آلویب< )گوساله(  bizoزویلوو، بیپ< )پلو(  piloلویشده است. مثال: پ

 آلوو.< )آتش(

ود. شیده میست و در چند واژه دیج نیند چندان راین فرایا(: h) حذف همخوان ه -

 < )شاه(  şaناه، شاۆگـ< )گناه(  günaناۆس گاه، گـ < )سه گاه(  segaمثال: س گا

 شاه.

پاره  یگریبا همخوان د ینیك همخوان در همنشی یگاه همخوانها: یهمگون -4-4

 یآن مختصات آوائ یدهد و به جا یخود را از دست م یاز مختصات آوائ یا

 یهایاز جهان یكید یند را كه شایران فیرد. ایپذ یهمخوان مجاور را به خود م

یباشد همگون یآوائ
1

دنیگو  ـ
2

است كه  ییندهایهمجنس كردن آواها از فرا. 

ند در ین فرایشود. ایده نمیچوجه دیار بهیباشد و در زبان معیمخصوص لهجه ها م

                                                 
1
 . assimilation 

2
  152،ص.1356ك(، انتشارات آگاه، تهران، ی)فونت ی، آواشناسمحمد حق شناس ی. عل 
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همخوانها با توجه به  یباشد. همگونیفعال م یجانیآذربا یترك یه لهجه هایكل

ر آن بدو دسته كاملیشرو و نسبت به تاثیو دسته پسرو و پسمت آن بدجهت و 
1
و  

ا ناقصیمه كامل ین
2
همخوانها در چهار دسته  یب همگونین ترتیشوند. بدیم میتقس 

شرویكامل پ یهمگون
3

كامل پسرو یشرو، همگونیناقص پ ی، همگون
4

 ی، همگون

 شود:یر واقع میبه شرح زناقص پسرو 

از  در همخوان بعداول همخوان  یهمگوننوع ن یدر ا :شرویكامل پ یهمگون -1

 یترك یآورد. در لهجه ها یر گذاشته و آنرا تماما به شكل خود درمیتاثخود 

 م:یكنیر مشاهده میز یشرو را به صورتهایكامل پ یهمگون یجانیآذربا

  daddıیدادد ،یآدل< )مشهور(  addıیآدد (:dl>ddدل به دد ) یهمگون -

  öddüxخۆآروادالر، اؤدد< )زنها(  arvaddarدار، آروادیدادل< )خوشمزه(

  شادالشماق.< )شادشدن(  şaddaşmaxك، شادداشماخۆـاودل< (سه صفرایك)

 varrıی، وارریقارل< (ی)برف  qarrıیمثل قارر (:rl>rrرل به ل ل ) یهمگون - 

  ciyərriیرریی، جیترل< )عرق آلود(  tərriی، ترریوارل< )پولدار( 

  yerriی رری، ینرلۆهـ< )باهنر(  hünərriینررۆ، هـیرلییج< )جگردار(

  üzerrikكیزررۆو، اۇزورل< )زورمند(  zorruۇ، زورر ی رلی< (ی)محل

 ك.یزرلۆا< )اسپند(

زدن، یب< )از ما(  bizzənززنیب (:zd>zzزد به زز ) یهمگون - 

رما، یزدیق< )تب(  qızzırmaرمایززیازدان، قی< ز(ی)از پائ  yazzanاززانی

 )از خانه مان(  əvimizzənززنیمیزدا، أوییپا< ز(یی)در پا  payızzaززاییپا

  grtməzzimمیگؤزدن، گ تمزز< )ازچشم(  gözzənزدن، گؤززن یمیائو<

 م.یگ تمزد< رفتم(ی)نم

ق ۇززۇجۇازالر، یق< )دخترها(  qızzarززاریق (:zl>zzزل به زز ) یهمگون -

ucuzzuq  ززریبق، ۇزلۇجۇا< (ی)ارزانbizzər  )كیززیزلر، تمیب< )ماها 

təmizzik  )نظافت( >ززرۆـك، اؤكیزلیتمöküzzər  )زلر، ۆـاؤك< )گوساله ها

  ildızzarززاریلدیانمزلر، یم< شوند( ی)سوار نم  mimməzzərممززریم

 .زالریلدیا< )ستارگان(

                                                 
1
 . complete assimilation 

2
 . partial assimilation 

3
 . complete progressive assimilation 

4
 . complete regressive assimilation 
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  ussaاوسساآستارا، < )آستارا(  Assaraآسسارا (:st>ssست به سس) یهمگون -

 < (ی)خواه  issərسسرین، اۆـستۆا< )برتر(  üssünنۆـسسۆاوستا، ا< )استاد(

 < )استراحت(  issirahətراحتیسسیدستك، ا< ره(ی)دستگ  dəssəستر، دسسهیا

،  یستیا< )گرما(  issiیسسیابوستان، < ز(ی)جال  bossanراحت، بوسسانیستیا

 .\،ۆسدۆتـ< )دود(  tüssiسسی ۆتـ

ر، یباسد< )دفن كن(  bassırریباسس (:sd>ssسد به سس ) یهمگون - 

  əssiی، أسسیكسد< د(ی)بر  kəssiیق، كسسیتصد< (ی)گواه  təssiqقیتصص

  .یأسد< د(ی)وز

  issadıf//issadıbب یسسادیف//ایسسادیا (:sl>ssسل به سس ) یهمگون -

 كیسسی، پیرصلیح< (ی)عصبان  hissiیصصیحب، یسالدیا< س كرده است(ی)خ

pissiķ  پیسسیخكیسلیپ< (ی)بد ،pissix  )پیسلیك< )بدی.  

 یآلداتما، آلالتد< ب نده(ی)فر  allatmaآلالتما (:ld>llلد به ل ل ) یهمگون -

allatdı  می، آللیآلداتد< ب داد(ی)فرallım  میم، گللیآلد< دم(ی)خرgəllim  

  inilləməķللمكینیم، اۆلدۆگـ< دم(ی)خند  güllümمۆللـۆم، گـیگلد< )آمدم( 

 لدمك.ینیا< كردن( ی)زار

آمبار، حاممال < )انبار(  ammarآممار (:mb>mm) مب به مم یهمگون -

hammal  )ل< )حمال حامبا
1

دوممك ق، یپامب< )پنبه(  pammığغیپامم، 

dümmək  )دنبك( >یدومبك، تممكtəmməki  )اوممایتنبك< )تنباكو ،omma  

  اومبا.< )استخوان زانو(

شممه  ل،یزمب< ل(ی)زنب  zəmmilلیزمم (:nb>mmنب به مم ) یهمگون -

şəmmə  )شنبه( >قممر ،  شنبهqəmmər  )قنبر، گوممز< )قمبرgümməz  

 گونبز.< )گنبد(

ننان ۇب ننان//ۇمندن، م< )ازمن(  mənnənمننن (:nd>nnند به نن ) یهمگون - 

munnan//bunnan  ننانیاشیندان، ۇب< ن(ی)ازyaşınnan  )از سنش( > 

)از   özünnən ننۆندن، اؤزی ری< ش(ی)از جا  yerinnənننی ریندان، یاشی

 گ دندن.< )از زمان رفتن(  gedənnənندن، گ دنننۆاؤز< خودش(

اوغالنالر، < )پسرها(  oğlannarاوغالننار (:nl>nnنل  به نن ) یهمگون -

آننار  ،ینلیس< )سن دار(  sinniیننیالنالر، سیا< )مارها(  ilannarالنناریا

                                                 
1
بال فورماسي . أصلینده حامال بیر عرب سؤزو اوالراق داها دوغرودور، آنجاق معیار دیلده حام 

 قبول اولونوبدور.م
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annar  یبانناد آنالر،< فهمد(ی)م bannadı  )خیالننۇ، بیبانالد< )خواند 

bulannıx  )هۆق، اؤننـیالنلۇب <   )گل آلودönnüķ  یغاننیك، مۆاؤنلـ< شرو(ی)پ 

mığannı  )یموغانل< )اهل مغان.  

تواند  ینمكه همخوان اول  ین نوع همگونیدر ا :شرویمه كامل پین یهمگون -2

ل یك به خود تبدیكل خود درآورد آنرا به همخوان نزدهمخوان دوم را كامال به ش

ر یز یشرو به صورتهایناقص پ یهمگون یجانیآذربا یترك یكند. در لهجه هایم

 دهد:یرخ م

  kətdərآتالر، كتدر< )اسبان(  atdarآتدار (:tl>tdتل به تد ) یهمگون -

ق، اوتلو< )چمنزار(  otdux//otduğ  غۇخ//اوتدۇكندلر، اوتد< )روستاها(

 یرتدیقاتالما، غ< )تاكردن(  qatdamaقاتداماتلر، یا< )سگها(  itdərتدریا

ğeyrətdi  ری، اوتدیرتلیغ< رت(ی)باغotdır  ر.ییاوتال< كند(ی)چرام 

 bizdərزدریبزالر، یق< )دخترها(  qızdarزداریق (:zl>zdزل به زد ) یهمگون -

 ی، اؤزدرۇتوزل< (یر)گردو غبا tozdı//tozduۇ//توزدیتوزدزلر، یب< )ماها( 

özdəri  )خودشان( >ۇدزۇ، دیاؤزلرduzdu  )یزدندی، گۇزلۇد< )بانمك 

gizdəndi  )پنهان شد( >می، گؤزددیزلندیگgözdədim )م.یلدزگؤ< )منتظرشدم 

درسلر، سسدر < )درسها(  dəsdərدرسدر (:sl>sdسل به سد ) یهمگون -

səsdər )یسسلر، بسدد< )صداهاbəsdədi  یرصدندی، حیبسلد< (ت كردی)ترب 

hirsdəndi  یسدی، نامیرصلندیح< شد( ی)عصبانnamısdı  )ناموسدار( > 

  həvəsdəşməkهوسدشمك دوسالر،< )دوستان(  dosdarدوسدار ، ۇسلۇنام

 هوسلشمك.< )هوس كردن(

  işdəشدهیاباشال، < )شروع كن(  başdaباشدا (:şl>şdشل به شد ) یهمگون -

  yoldaşdarولداشداریر، ییشلیا < كند(ی)كارم  işdirریشدیشله، ایا< )كاركن(

شالق، یق< )قشالق( qışdax//qışdağشداغیشداخ//قیولداشالر، قی< )دوستان(

 شال.یباغ< د(ی)ببخش  bağışdaشدایق، باغیداشل< )سنگالخ(  daşdığغیداشد

آخشامدان، < )ازسرشب(  axşamnanآخشامنان(:md>mnمد به من ) یهمگون -

  (منزبان  )از  dilimnənمننیلیدمدان، ۇقوه< ل(ی)از فام  qoumnanمنانۇقو

 )از شن(  qumnanمنانۇمدن، قیشیا< )از كارم(  işimnənمننیشیمدن، ایلید<

 مدان.ۇق <

ق، یراملیبا< (یدی)ع  bayramnıxخیرامنیبا (:ml>mnمل به من ) یهمگون -

 یدامالر، داوامن< ا()بامه  damnarآدامالر، دامنار< )آدمها(  adamnarآدامنار
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davamnı  خیمنی، معلیداوامل< (یدر پ ی)پməlimnıx  ك، یملیمعل< (ی)معلم

 ر.ۇیۇملۇتوخ< كند(ی)تخم م  toxumnuyurرۇیۇمنۇتوخ

تاپماجا، قوپباز < )معما(  tapbacaتاپباجا  (:pm>pbنم به نب ) یهمگون - 

qopbaz  قوپماز، تاپباخ//تاپباغ< شود(ی)كنده نمtapbax//tapbağ  داكردن(ی)پ 

 رپماق.یچ< )تكان دادن(  çırpbaxرپباخیتاپماق، چ <

در همخوان قبل از  یند همخوان دومین نوع فرایدر ا :كامل پسرو یهمگون -3

 یترك یآورد. در لهجه ها یر گذاشته و آنرا تماما به شكل خود درمیخود تاث

 م:یكنیر مشاهده میزدر انواع كامل پسرو را  یهمگون یجانیآذربا

 ی، نؤبچچیكندچ< (یی)روستا  kəççiیكچچ(: tç>ççتچ به چچ ) یهمگون - 

nöbəççi  ۆچچـۆ//جـیچچۆ،  جـینؤبتچ< ك(ی)كش cüççü//cüççi   گاوآهن(

 .ۆتچـۆجـ< دار(

ساتسا، یاسسین < )اگر بفروشد(  sassaساسسا(: ts>ssهمگونی تس به سس ) -

yassın  )یاتسین، ایسسه< )بخوابدissə  ایتسه، ائشیسسه< گر كم شود()اeşissə  

)اگر   assaتسا، آسساۇت< )اگر بگیرد(  tussaسساۇائشیتسه، ت< )اگر بشنود(

بركتسیز، غیرسسیز < )بی بركت(  bərəkəssizآتسا، بركسسیز< بیندازد(

ğeyrəssiz  )غیرتسیز< )بی غیرت.    

 اعات.چ سۆا< )سه ساعت(  üssatسساتۆا (:çs>ssس به سس )چ یهمگون -

    .زیدادس< مزه( ی)ب dassız زیداسس (:ds>ssدس به سس ) یهمگون -

اوتورارالر، < نند(ینشی)م  oturallarلالرااوتور (:rl>llرل به لل ) یهمگون -

 < خرند(ی)م  alallarلالرنارالر، آالیاو< كنند(یم ی)باز  oynallarنالالریاو

لرلر، یب< دانند(ی)م  biləllərللریبرلر، یگل< ند(یآ ی)م  gələllərللریرالر، گلیآل

 أزرلر.< كنند(ی)له م  əzəllərأزللر

  qarpıccıججيیقارپ آزچا،< (ی)كم  accaاججآ (:zc>ccزج به جج ) یهمگون -

 .یزچیقارپ < )هندوانه فروش(

 أسسن ن،یازسی< سد(ی)بنو  yassınنیاسسی (:zs>ssزس به سس ) یهمگون -

əssin  )سسانن، ساتمایأزس< )له كندsatmassan  ساتمازسان، < (یفروشی)نم

 < )اگر تحمل كند(  dössəزسه، دؤسسهۆـس< )اگرآب بكشد(  süssəسسهۆـس

  bossərçəلن، بوسسرچهیزسۆا< )صورت پاكن(  üssilənلنیسسۆادؤزسه، 



 93                                                          ی                                  لهجه شناس

زسه، یتم< زاست(ی)اگر تم  təmissəسسهیبوزسرچه، تم< (ی)گنجشك خاكستر

   ز.ۇزسۇنیۇب< شاخ( ی)ب  buynussuzزۇسسۇنیۇب

  یاوچ شاه< ز(ی)سه چ  üşşeyیاوشش  (:çş>şşش به شش )چ یهمگون -

 ن.ۇاولس< )باشد(  ossunنۇاوسس (:ls>ssلس به سس ) یهمگون -

شان یننۆلنار، گـۆگـ< )گلنار(  Günnarننارۆگـ  (:ln>nnلن به نن ) یهمگون -

Günnişan  )گلنشان( >ننازۆشان، گـیلنۆگـGünnaz  )لناز.ۆگـ< )گلناز 

 .یهانس< )كدام(  hassıیهاسس  (:ns>ssنس  به سس ) یهمگون -

ر یممیبقانماز، < )نفهم(  qammazقامماز (:nm>mmنم به مم) یهمگون -

bəyəmmir  ممزیدر، ینمیب< پسندد( ی)نمdimməz  )ممهینمز، دید< )آرام 

dimmə  )ساكت باش( >ممهینمه، میدmimmə  )ا ناممیا نمك،یم< )سوارشدن

inamma  )باورنكن( >یشدیممیس نانما ،یاsımmışdı  )شكسته بود( > 

 رسن.ۆنمـۆگؤر< ست(یت نیدای)پ  görümmürsən رسنۆممـۆ، گؤریشدینمیس

 مؤحكم.< )محكم(  mökkəmمؤككم (:hk>kkك به كك )ح یهمگون -

تواند  همخوان یهمخوان دوم نم ین نوع همگونیدر ا :روسمه كامل پین یهمگون -4

ل یك به خود تبدیرا كامال به شكل خود درآورد ، لذا آنرا به همخوان نزد اول

ر یز یناقص پسرو به صورتها یهمگون یجانیآذربا یترك یكند. در لهجه هایم

 دهد:یرخ م

 گؤتور گل.< ار(ی)بردارب  kökgəكؤكگه (:tk>kkتگ به كگ ) یهمگون -

 یقالتدآرخدان، < )ازجوب(  artdanآرتدان (:xd>tdخد به تد ) یهمگون -

qaltdı  )ۇ، قورتدیقالخد< )برخاستqortdu  یرتدی، قۇقورخد< د(ی)ترس 

qırtdı  یرخدیق< د(ی)تراش. 

زجه، ۆـی< )فقط صدتا(  yüçcəجهجۆـی (:zc>çcج )چزج به  یهمگون -

 غازیزجیق< چاره(ی)دخترب  qıçcığazزاقیججیآزجا، ق< (ی)كم  açcaجاجآ

  ruçcax//uruçcaxروچجاخ//اروچجاخ    (:sc>çcسچ به جج ) یهمگون -

 روسجا، < (ی)روس  ruçcaروسجا ، روچجا< ( ی)روس
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  içciیچجیب شجه، ا< )فقط پنج(  beçcəب چجه  (:şç>çcشچ به چچ ) یهمگون -

  جا.یاخشی< )خوب(  yaxıçcaجاچیاخی، یشچیا< (یدنی)نوش

 ،یبدیگل< )آمد(  gəlitdi//gəlifdi یفدی//گلیتدیگل (:fd>tdفد به تد ) یهمگون -

 .یبدیآل < د(ی)او خر   alıtdı//alıfdı یفدی//آلیآلتد

بركدن، < بلند( ی)باصدا  bərtdənبرتدن (:kd>tdكد به تد ) یهمگون -

 ركده.ۆكـ< )در پالتو پوست(  kürtdəرتدهۆكـ

سونبول، < )سنبل(  sümbülسومبول (:nb>mbنب به مب ) یهمگون - 

 گونبز، شمبه< )گنبد(  gümbəzل، گومبزینبز< ل(ی)زنب  zəmbilلیزمب

şəmbə  )ریشنبه، اومب< )شنبهombir  (ی)ر، اومب شیاونب< ازدهombeş  

 ر گ جه.ینبیم< ك شب(ی)هزارو   mimbir gecəر گ جهیمبیاونب ش، م< )پانزده(

ا چند مختصه یك یك همخوان كه در یند ین فرایدر ا همخوانها: یناهمگون -4-5

مشترك  یب آن مختصه هاین خود مشترك است، در تركیان همنشبا همخو ییآوا

آورد یرا بدست م یگرید ییآوا یدهد و مختصه هایرا از دست م
1

 ی. ناهمگون

شرو و یپ یناهمگون یعنینسبت به جهت آن دو نوع است  یز مانند همگونین

نسبت به  یجانیآذربا یترك یهمخوانها در لهجه ها یپسرو. ناهمگون یناهمگون

 ر است:یبه صورت ز یناهمگون عشود. انوایمشاهده مكمتر  یگونهم

عوض  یگریهمخوان دوم با همخوان دند ین فرای: در اشرویپ یناهمگون -1

شرو یپ یهایشود. ناهمگونیل مشاهده میند اغلب در كلمات دخین فرایشود. ایم

 ر هستند:یدرانواع ز یجانیآذربا یترك یلهجه ها

 < )ضرر(  zərəlقرار، ضرل< )قرار(  qəralقرال(: r>lر< ل ) یناهمگون -

 < )نجس(  murdalردالۇرتار، مۇق< )تمام كن(  qurtalرتالۇضرر، ق

 تكرار.< )تكرار(  təķralقرار، تحرالیا< )اقرار(  iğralغرالیردار، اۇم

  ز.یسكك< )هشت(  səksüzزۆسكسـ (:k>sك< س ) یناهمگون -

مبت ۆآمما، هـ< )اما(  əmbə//amba أمبه//آمبا  (:m>bم< ب ) یناهمگون -

hümbət  )مماتۆهـ< )همت. 

 ن.ۇقان< )قانون( qanurرۇقان (:n>rن< ر ) یناهمگون -

                                                 
1
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 فانتار.< )فواره(  fantalفانتال (:n>lن< ل ) یناهمگون -

شود. یعوض م یگریند همخوان اول با همخوان دین فرای: در اپسرو یناهمگون -2

 ر هستند:یدرانواع ز یجانیآذربا یترك یهالهجه در پسرو  یهایناهمگون

 ağajdarجدان، آغاژدار یو< )وجدان(  vijdanژدانیو(: ç>jج< ژ ) یناهمگون -

  bijdikك یژدی، بۆجلـۆگـ< (ی)قو  güjdiیژدۆآغاجالر، گـ< )درختان( 

 ون.ۇمجن< )مجنون(  məjdunنۇك، مژدیجلیب< (ی)زرنگ

ش یآغاجدا، كرپ< درخت( ی)رو  ağaşdaآغاشدا (:ç>şج< ش ) یناهمگون -

kərpiş  )ج.یكرپ< )آجر 

  keşdi یك شد ،یقاچد< )فراركرد(  qaşdıیقاشد (:ç>şچ< ش ) یناهمگون -

  aşdı یآشد اوچدو،< )پرواز كرد(  üşdiیاوشد ،یك چد< )عبوركرد(

 .یآچد< )بازكرد(

ر لكوۆلكر//اۆردار، اۇم< )نجس(  muldarلدارۇم (:r>lر< ل ) یناهمگون - 

ülkər//ülkör  رۆركـۆهـ< ترسد(ی)م. 

 .رداریم < )نجس( mundar//mındarنداریموندار//م (:r>nر< ن ) یناهمگون -

 .وانینرد< )نردبان(  lərdivanوانیلرد (:n>lن< ل ) یناهمگون -

خود را با هم عوض  یجا ینیر همنشثب بر ایدو همخوان در ترك ی: گاهقلب -4-6

ن یرد و همخوان دومیگین را میگاه دومین جاین نخستكه همخوا یكنند به طوریم

ند را قلبین فرایند. اینش ین میهمخوان نخست یبه جا
1
ندیگو 

2
ند قلب در ی. فرا

 یجانیآذربا یترك یدر لهجه ها ر است.یار فراگیبس یجانیآذربا یترك یلهجه ها

و قلب  دكه دو همخوان در كنار هم قرار دارن یم . نخست هنگامیدو نوع قلب دار

ند قلب در یشوند.  فرایكه با هم فاصله دارند و قلب مییشوند. دوم همخوانهایم

 دهد:یر رخ میزشكال ا

 یتهاین نوع قلب دو همخوان مجاور در موقعیدر امجاور:  یقلب همخوانها -1

مجاور به  یهمخوانهاقلب كنند. یعوض مگریدخود را باهم یمتفاوت در واژه جا

   د:دهیرخ مر یصورت ز

                                                 
1
 . metathesis ند.م(  یشمه گویی ردیند را ین فرایا یجانیآذربا ی)در ترك   

2
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زیتبر< ز(ی)تبر  Tərbizزیترب(: br>rbقلب بر < رب ) -
1

 )كود(  gürbə، گوربه

 ت(ی)كبر  kirbitتیربیم، كیبراهیا< م(ی)ابراه  İrbahimم یرباهیگوبره ، ا<

 ت.یبریك<

 ت.ییلیقاب< ت(ی)قابل  qəlbiyyıtتیقلب(: bl>lbقلب بل به لب ) -

 .ۆاؤتر< )خاطر(  örtüۆاؤرتـ (:tr>rtقلب تر< رت ) -

 یحیا.< )یحیی(  yəyhaییحا(: hy>yhقلب حی < یح ) -

 )رخصت(   rusxat//rusqatصقات ۇصخات//رۇر(: xs>sxقلب خس < سخ ) -

 خصت.ۆر<

  olxo//olxey//olxoy ی//اولخویاولخو//اولخ (: xl>lxقلب خل< لخ ) -

 اوخلوو.< )وردنه(

 داخما.< دخمه(-)آلونك  damxaدامخا(: xm>mxقلب خم<مخ ) -

 ر.یتدب< ر(ی)تدب təbdirریتبد(: db>bdقلب دب < بد ) -

  baydaدایان، بایماد< ان(ی)ماد  maydanدانیما(: dy>ydد )ی<  یقلب د -

 ا.یباد< ه(ی)باد

، یپراق//یپراخ گیرپیگ< )ابرو(  kiprigگیپریك(: rp>prقلب رپ< پر ) -

yəpraq//yəprax)یارپاق < )برگ  . 

 نكه.یقرز<)سبد(  qəzrinkəنكهیقزر(: rz>zrقلب رز< زر ) -

  fəsrətinəفسرتینه رسك،ید< )زانو(  disrəkسركید (:rs>srقلب رس< سر ) -

 فرستینه.< )فراستش(

   əmrüdدۇق، أمریرمید<)چنگ(  dımrıxخیمرید(: rm>mrقلب رم< مر) -

 رما.ۇ)خرما(خ  xumraمراۇد، خۇآرم< (ی)گالب

                                                 
1
ز ین شهر همانا تربیا یبه گمان من اسم اصل یشود ولیذكر م یدر اغلب منابع علم ن مثالی. ا 

 مرسوم شده است.م یرخ نداده بلكه ثبت آن به زبان فارس یندیباشد و در آن فرایم



 97                                                          ی                                  لهجه شناس

ش، كاورانسارا یدرو< ش(یرم)د  dəvrişشیدور(: rv>vrقلب رو< ور ) -

kavransara  )كاروانسرا( >كاروانسارا، شووراşovra  )شوروا، < )شوربا

 روه.ی)عموخوانده(ك  kivrəورهیداروازا، ك< )دروازه(  davrazaداورازا

 )سرحد( səhrədفرهاد، سحرد< )فرهاد(  fəhradفهراد(: rh>hrقلب ره< هر ) -

 سرحد.<

 م. یمر< م(ی)مر meyrəm//mayramرام یم//ماریم(: ry>yrر )ی< یقلب ر -

 ن.یقزو< ن(ی)شهر قزو  Qəvzinنیقوز(: zv>vzقلب زو < وز ) -

 ر.یآسق< )سرفه كن(  axsır//aqsırریآخس(: sq>qsقلب سق < قس ) -

 كیسكرك، أۆـكاؤس< )سرفه(  öksürəgرگۆسـكاؤ(: sk>ksقلب سك < كس ) -

əksik  )ك.یكأس< )كم 

 وسما.ی< (عشوه گر)  yomsaومسای(: sm>msقلب سم < مس ) -

 < )ریشخند( rəxşəndرخشند(: xş//şq>qş) //خش< قش //شخقلب شق -

 بوشقاب ، باقشا//< )بشقاب( boxşab//boqşabبوخشاب//بوقشاب ریشخند ، 

 باشقا،.< گر(ی)د baqşa//baxşaباخشا 

 اشماق.ی< )روبند(  yamşaxامشاخی(: şm>mşقلب شم< مش ) -

 مشهور.< )مشهور(  məhşurمهشور(: şh>hşه < هش )قلب ش -

)خرد   dorğaاوغرو، دورغا< )دزد(  orğuاورغو(: ğr>rğقلب غر < رغ ) -

 م.یباغر< )قلب(  barğımمیدوغرا، بارغ< كن(

 واغزال.< ستگاه(ی)ا  vazğalوازغال(: ğz>zğقلب غز < زغ ) -

 دامغا.< )تمغا(  dağmaداغما(: mğ>ğmقلب غم< مغ ) -

 رپه //ۆرفه//سـۆمفرش،  سـ< )مفرش( mərfəşمرفش (:fr>rfقلب فر< رف ) -

 فرا.ۆسـ< )سفره( sürfə//sürpə//surfə//sıfraرفا یرفه//سۆسـ

 ج.یفلیا< )فلج(  ilficجیلفیا (:fl>lfقلب فل< لف ) -
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 ر(ی)عرقگ  araçqınنیآراچق~نیآراشق(: qç>çq~şç) قش~قلب قچ < قچ -

 ن.یآراقچ<

 قدار. یم< )مقدار(  midqarدقاریم(: qd>dqدق )قلب قد <  -

 عقرب.< )عقرب(  ərqəbعرقب(: qr>rqقلب قر< رق ) -

 مه.یقلیا< )اسم خاص(  İlqiməمهیلقیا(: ql>lqقلب قل< لق ) -

   مكتب.< )مكتب(  mətkəbمتكب(: kt>tkقلب كت < تك ) -

 د(ی)ازجاپر  diskindiیسكندید(: ks>sk=sgقلب كس < سك//سگ ) -

  əskinəنهیت، عسكییأكثر< ت(ی)اكثر  əskəriyyətتی، اثكریكسندید<

 برعكس.< )برعكس(  bərəskنه، برسكیعكس< )برعكس(

   .مهیۆد< (دگمه)  dömkə هكمۆد(: km>mkقلب كم < مك ) -

 ر.یاؤگرن< رد(یگیاد می)  örgənirریاؤرگن(: gr>rgقلب گر < رگ ) -

 گمه.ۆد< )دگمه(  dümgəمگهۆد(: gm>mgقلب گم< مگ ) -

 .ینلبك< (ی)نعلبك  nəbləkiینبلك(: lb>blقلب لب< بل ) -

 لفت.ۆكـ< )عائله(  küflət//kiflətفلتیفلت//كۆكـ(: lf>flقلب لف< فل ) -

  qulmaxلماخۇقك، ی ملی< )محل چرا(  yelmixخی لمی(: ml>lmقلب لم<مل ) -

  .مملكت< )مملكت(  məlməkətملمكت مالق ، ۇق< )شنزار(

  yavlardıیاوالردیحالوا،   < )حلوا(  havlaحاوال(: vl>lvقلب لو< ول ) -

  tavlarشالوار، تاوالر< )شلوار(  şavlar، شاوالریالواردی< )التماس كرد(

 تالوار.< )پشته(

 ملهم.< )مرهم(  məhləmمهلم(: lh>hlقلب له <هل ) -

 ان.یقل< ان(یل)ق  qəylan//qaylanالن یالن//قیقا(: ly>ylل )ی<  یقلب ل -

 مراه.ۆگـ< )سالم(  gürmahرماهۆگـ(: mr>rmقلب مر< رم ) -
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 .دامغا< )تمغا(  dağmaداغما(: mğ>ğmقلب مغ< غم ) -

 ا.ینۆد< ا(ی)دن  duynaنایۇد(: ny>ynن )ی<  یقلب ن -

  qırvımمیرویوراخ، قیق< )قبراق(  qırvaxرواخیق (:vr>rvقلب ور < رو ) -

 نووروز.< )نوروز(  narvızزیم، نارویوریق< )مجعد(

 ا.یلوب<ایلوو< ا(ی)لوب  lojvaوایلو (:vy>yvو ) ی<  یقلب و -

  çərhayi ییصحرا، چرها< )صحرا(  sərhaصرحا(: hr>rhقلب هر<ره ) -

 .ییچهرا< (ی)صورت

 أحوال.< )احوال(  əvhalأوحال(: hv>vhقلب هو< وه ) -

 به.یه< بت(ی)ه  həbyəهیهب(: yb>by) یب < بیقلب  -

 رت(ی)غ  ğiryətتیریران، غیآ< )دوغ(  aryanانیآر(: yr>ry) یر < ریقلب  -

 رت.یغ <

ن نوع قلب دو همخوان كه با هم فاصله دارند یدر ارمجاور: یغ یقلب همخوانها -2

 یكنند. همخوانهایخود را باهم عوض م یمتفاوت در واژه جا یتهایدر موقع

 ر هستند:یرمجاور به صورت زیغ

 د.ۆنجـۆگـ< )گنجد(  kündücجۆندۆگـ (:cd>dcج )-د < د-قلب ج -

 وان.یناخج< )نخجوان(  Navçıxanخوانیناوچ (:xv>vxخ )-و < و-قلب خ -

 ن .ۇرجۇخ< ن(ی)خورج  xuncurرۇنجۇخ(: rn>nrر )-ن < ن-قلب ر -

 .ۆنتـۆرۆپـۆسـ< )آشغال(  püsrüntüۆنتـۆسرۆپـ (:sp>psس )-پ < پ-قلب س -

 .یدالیقارغ< )ذرت(  qardığalıیغالیقارد (:dğ>ğd) غ-د < د-قلب غ -

 ن.ۇورغی< )خسته(  yornuğغۇورنی(: ğn>nğغ )-ن < ن-قلب غ -

 .خكنداز< )خاك انداز(  xədəngəzخدنگز (:kd>dkك )-د < د-قلب ك -
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 تركمه.< )تركمه(  tərəməkəترمكه (:km>mkك )-م < م-قلب ك -

  şarvalپالتار، شاروال< )لباس(  partalپارتال (:lr>rlر )-ر < ل-قلب ل -

 شالوار.< )شلوار(

 .لعنت< )لعنت(  nələt//nəletنلت//نل ت(: ln>nlن )-ن < ل-قلب ل -

 متاحان.یا< )امتحان(  intahamنتاحامیا (:mn>nmم )-ن < ن-قلب م -

 جاماعات.< )جماعت(  cahamatجاحمات(: mh>hmم )-ه < ه-قلب م -

 گ ن رال.< )ژنرال(  gerenalگرئنال (:nr>rnن )-ر < ر-قلب ن -

 .ینلبك< (ی)نعلبك  ləmbəkiیلمبك(: nl>lnن )-ل < ل-قلب ن -

 .مدارین< مدار(ین-)كهنه mındarنداریم (:nm>mnن )-م < م-قلب ن -

ات بارز زبان یاز خصوص یكید همخوانها در بن واژه یتشد د همخوانها:یتشد

ز ین متمایریآنرا از سا یاوغوز یشهایان گویاست كه در م یجانیآذربا یترك

كه در  ییار متفاوت است. همخوانهاید همخوانها در لهجه ها با زبان معیكند. تشدیم

 دیش. تشد-چ-ت-ی-ژ-د-ق-و-ز-ر-ن-م-لشوند عبارتند از : ید میلهجه ها تشد

تواند یواژه م یدر همه جا یترك یل و هم در واژه هایهم در كلمات دخ همخوانها

 رد:یپذ یر صورت مید در لهجه ها به اشكال زیدرخ بدهد. تش

 )توتك(  tüttaķڲتتاۆـباتاق، ت< )باتالق(  battax: باتتاخ د همخوان تیتشد -

 تك.ۆـت<

 حؤجت.< )گوشزد(  höccət: حؤججت د همخوان جیتشد -

  qoççaxقوچچاخ ك،یچیك< )كوچك(  kiççiķڲیچچی: ك د همخوان چیتشد -

 قوچاق< )زرنگ(

 آداش. < )همنام(  addaş: آدداش خوان دد همیتشد -

 ش.ۇقارانق< )پرستو(  qarranquşشۇ: قاررانق د همخوان ریتشد -

 تزه.< )تازه(  təzzəن، تززهۇزۇا< )دراز(  uzzunنۇززۇ: ا د همخوان زیتشد -



 101                                                          ی                                  لهجه شناس

 ك.یناز< ف(ی)ظر  nəjjəķڲ: نژژ د همخوان ژیتشد -

  başşax، باششاخیاغآش< ن(یی)پا  aşşağıی: آششاغ د همخوان شیتشد -

 باشاق.<(سنبل)

 yoqquşشۇوققیاوقدر، < )آنقدر(  oqqədər: اوققدر د همخوان قیتشد -

 ش.ۇوخی< (یی)سرباال

 اخییماللۇیالج، یا< )دارو( illaş//illacلالجیلالش//ای: ا د همخوان لیتشد -

yumallıyax  اق.ییمالۇی< م(ی)تا كن 

  شه(ی)هم  həmməşə، هممشهیهام ()همه  hammıی: هامم د همخوان میتشد -

 همشه.<

 .ینیس< (ینی)س  sinniیننی: س د همخوان نیتشد -

 عاوامجا.< )عوامانه(  avvamca: عاووامجا د همخوان ویتشد -

 ات.یحیآب< ات(ی)آب ح  abihayyatاتییحا ی: آب ید همخوان یتشد -

ك هجا در یباشد. حذف یحذف هجا م ییآوا یندهایگر از فراید یكیحذف هجا: 

انه واژه یشود. در میواژه مشاهده م یدر ابتدا و انتها یجانیآذربا یترك یلهجه ها

شود. در اغلب مواقع حذف هجا یكامل حذف م یك هجایاز  یبخش یز گاهین

ن یاز حذف هجاها بد ییشود. نمونه هایده شدن واكه قبل از آن میباعث كش

 باشد:یصورت م

قه، یدق< قه(ی)دق  dəqəدقهبابا،  یآ< بابا( ی)ا  aybaبا ی: آحذف كل هجا -

 ق.یراحاتدیستیا< )استراحت(  israhatdıqقیسراحاتدیا

  )نشست(  otduۇ، اوتدیردیگت< )آورد(  gətdiی: گتداز هجا یحذف بخش -

  .ۆردۆگؤتـ< )برداشت(  götdiی، گؤتدۇردۇاوت<
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