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چکیده

زبانشناسان ،اغلب ،زبانهای دنیا را در قالبِ خانوادههاای باگر ز زباانق تم ای

بندی کردهاند .در ماورد پیونادز زباانهاای ترکاق م ملاولق دم دیادماه مت اام

مجود دارد؛ یکق از دیادماههاا ،بیاان ر ها خاانواده باودن ایاو دم زباان باوده م

دیدماه دی ر ،با نپذیرفتو ن رش نخ ت ،به پیوندی بینازباانق میاان ایاو دم زباان

معتمد است .پیرمان دیدماهز نخ ت ،بر ایو بامرند که دم زبان ترکق م ملاولق در

مذشتههای دمر از یک زبانِ ماحد منشعب شده م به مارمر زماان باه تاور دم

زبان م تمل ،پدیدار شدهاند .پیرمان دیدماه دمم ،نیگ معتمدند که دم زباان ترکاق
م ملولق خویشامند نبوده ،بلکه پیوندز عمیمق با یکدی ر داشاتهاناد .باا ن ااهق باه

فرهنگ للتهای فارسق ،درمقیابی که مااهق فرهناگناوی هاای ایراناق ،در
1

شناسه دیجیتال (10.22051/jlr.2018.15295.1333 :)DOI

 ٢دکترای تخصصق زبان م ادبیا ترکق ،مرمه زبان م ادبیاا ترکاق اساتانبولق ،عهاو هیلات علماق دانشا اه ع ماه
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شناسایقِ ماژههای ترکق م ملولق دچار اشتباه مردیدهاند .ایو مماله ،بر آن اسات
تا پیوندز میانِ زبان های ترکاق م ملاولق را باه طاور کلاق بررساق کارده م میاگان

ت ام ایو دم زبان را از جنبههای مونامون نشان دهد.

واژههای کلیدی :زبان ترکاق ،زباان ملاولق ،ارتباا زباان ترکاق م ملاولق،

ماژههای دخیل ترکق م ملولق در فارسق

 .1مقدمه
زبانشناسان ،اغلب ،زبانهای دنیا را در قالبِ خانوادههای بگر

زبانق تم ی بنادی کاردهاناد .در

بیشتر موارد ،خویشامندی میانِ زبانهای یک خانواده زبانق ،باه ابباا رسایده م تشاابه ماژماانق م

دستوری در ایو زبانها به مسیلة ب یاری از پژمهش ران تأیید شادهاسات .بارای نموناه ،امارمزه در
پیوند با خویشامندی زبانهای سامق١شبههای مجود ندارد .امّا در برخق موارد ،فمط از نظریة زباانق

سخو به میان آمرده شدهاست م در مورد ه ریشه بودن زباانهاای آن مارمه زباانق تردیاد مجاود

دارد .زبانهای آلتایق از مرمههای بگر

زبانق اسات کاه درباار ها خاانواده باودن اعهاای آن
٢

اخت فز نظر مجود دارد .ایو مرمه زبانق ،شامل زبانهای ترکق ،ملولق ،تونلوزی -مانچویق (باه

بامر برخق زبانشناسان زبانهای دی ری همچون زبان کرهای م ژاپنق را نیگ مقتوان جگء ایو مرمه

به شمار آمرد ).ه تند .در مورد زبانهای آلتایق دم دیدماه کاام ا مت اام مجاود دارد .نخ اتیو

دیدماه ،ایو دم زبان را بر پایة نظریة زبانهای آلتایق ه ریشه م ه خاانواده ماق پنادارد .دیادماه

دمّم نیگ بر ایو پایه استوار است که ایو دم زبان متعلق به یک خانواده زبانق نبوده م هر یاک زباانق

م تمل ه تند .بر مبنای دیدماه دمم ،زبانهای آلتایق در مذشته تبادلهای ماژماانق داشاتهاناد .بار

ایو اساس ،موضوع پژمهش حاضر که در پیوند با ارتبا زبانهای ترکق م ملاولق اسات ،بایاد در

راستای نظریة اشارهشده ،مورد بررسق قرار میرد .به منظورِ رمشو شدن هر چه بیشاتر موضاوع ،باه

مرمرِ دم دیدماه یادشده ،مقپردازی .3
2

semitic languages

1

زبانهای تونلوزی  -مانچویق امرمزه در منااطمق از سایبری م چایو رایات اسات .شااخه شامالق آن تونلاوزی (زباان

رسمق ایالت ازمنکق در رمسیه) م شاخه جنوبق آن مانچویق (زبان منطمه مانچوریا در چیو است) است .زباان ماانچویق

یکق از زبانهای در حال مر

3

است ،امرمزه تعداد محدمدی به ایو زبان سخو مقمویند.

نمونههای مورد بررسق در پژمهش حاضر ،از آبار پژمهش ران مختل اق از جملاه (Atalay, ( ،)Abullayev, 1987

 )Gül, 2015( ،)Ercilasun, 2008( ،)Doerfer, 1980( ،)Caferoğlu,1954( ،)Clauson, 1962( ،)2006م

( )Lessing, 2003م ( )Poppe, 2016استخراج شدهاند.
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 .1 .1دیدگاه نخست (نظریة زبانهای آلتایی)
نظریة زبانهای آلتایق ،اتط حق است که بار پایاة آن ادعاا ماقشاود زباانهاای ترکاق ،ملاولق،
تونلوزی -مانچویق ،کرهای م ژاپنق خویشامند ه تند .ایو نظریه ،در ابتدا زبانهای ترکق ،ملاولق
م تونلوزی -مانچویق را در بر مقمرفات اماا باه مارمر زماان ،دم زباان کارهای م ژاپناق نیاگ جاگء

زبانهای آلتایق به شمار آمدند .یکق از بگرمتریو پشتیبانهای ایو نظریاه ،موساتام جاان رام اتد

زبانشناس بگر

١

فن ندی است .در ماقع ،رام تد را مبتکر نظریه زبانهاای آلتاایق باه شامار ماق-

آمرند .امر چه ،می در ابتدا در پیوند با مجود زبان فرضق آلتایق تردید داشت ،اماا پا

از یاافتو

شباهتهای زبانق بیو ترکق م ملولق ،از پیرمان سرسخت نظریة زبانهای آلتایق شد .رام تد ،بایو

زبان ترکق م ملولق به دم هم انق مه پق برد .ایو هم انق شامل همخاوانهاای «ز ~ ر» م «ش ~

ل» بود .به ایو معنا که در برخق ماژهها ،معادل همخوان  /ز /در زبان ترکق تامت  /ر /در ملاولق

است م همچنیو همخوان /ش /در ترکق هم ان است با همخوان /ل /در زبان ملولق .ایو هم اانق

مهمتریو دلیلِ پیرمان نظریة زبانهای آلتایق ،برای ارائة نظریة مورد اشاره است .نکتة قابلِ توجه در
ایو زمینه ،مجود همیو اشتراک مابیو ترکق چوماشق ٢م دی ر شااخههاای ترکاق اسات .رام اتد،

زبانهای آلتایق را به شکل نمودار ( )Tekin, 2003, p. 77زیر نشان دادهاست.

شکل  :1نمودار زبانهای آلتاییِ گوستاو جان رامستد

نیکوالس پوپپه 3زبانشناس آلمانقتبار آمریکایق ،یکق دی ر از پیرمان نظریة زبانهای آلتایق است.

می با ن ارش آبار ارزشمندی 4در ایو زمینه نمش بااهمیتق در اببا نمودن نظریة زبانهای آلتاایق
Gustaf John Ramstedt

1

 ١ترکق چوماشق به عنوان نخ تیو شاخه جدا شده از مجموع زبانهای ترکق شاناخته ماقشاود .باه بیاانق ،ت اام بایو
چوماشق م ترکق ترکیه ب یار بیشتر از ت ام بیو ترکق ازبکق م ترکق ترکیه است.

Nicolas Poppe

 3پوپپه در زمینه زبانهای آلتایق دم ابر مه به زباهای آلمانق م ان لی ق ن اشته است .ایو آبار عبار اند از:

3

Poppe, N (1960). Vergleichende Grammatik der Altaischen Sprachen I. Vergleichende
Wiesbaden: Lautlehre.
Poppe, N. (1965). Introduction to Altaic linguistics. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
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داشتهاست .می بر ایو بامر است که نگدیکق بیو زبانهای ملاولق م ماانچویق -تونلاوزی بایش از
شاخههای دی ر ایو خانواده زبانق است .نمودار پوپپه ( )Poppe, 1965, p. 147در مورد زبانهاای
آلتایق به تور زیر آمرده شدهاست.

شکل  :2نمودار زبانهای آلتایی نیکالس پوپپه

زبانشناس آمریکایق جق .سق .استریت ١در ات حِ نظریّه پوپپه ،زمانِ جادا شادنِ زباان کارهای را

پیشتر از زبان فرضق نیا آلتایق مقداند .به بامر ایاو زباانشاناس ،زباان کارهای قبال از ایجااد زباان

آلتایق ،از یک زبان فرضق به نام زبان آسیای شمالق جدا شادهاسات ( .)Poppe, 1965, p. 147از

پیرمان سرسخت نظریّه زبانهای آلتایق در ترکیه مقتوان عثمان ندی تونا ،٢احماد تمیار 3م طلعات

تکیو 4را نام برد .ن ارش دهها مماله دربار زبانهاای آلتاایق ،طلعات تکایو را باه یکاق از پیارمان

سرشناس نظریة زبانهای آلتایق ،تبدیل کردهاست.

1

J. C. Street
Osman Nedim Tuna
3
Ahmet Temir
4
Talat Tekin
2
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در تور درست بودن نظریة زبانهای آلتایق ،زبانهای مرمه آلتایق مانند ترکق م ملولق در

مذشتهای دمر م تاریک از یکدی ر جدا شدهاند .زبانشناسان دانشِ دقیمق از تااریخ ایاو جادایق،

ندارند .به بامر رام تد ،زبان م رمض آلتایق در حدمد  4٠٠٠سال پیش از می د منشعب شدهاسات.

الیوس لی تق ١تاریخق بیو دم تا سه هگار سال قبل از می د در نظار مرفتاهاسات .آنادراس رمناا -

تاس )Róna-tas, 2013( ٢ه تاریخ انشعاب زبان م رمض آلتایق را تاریخق مابیو سه تا چهار هگار

سال قبل از می د دان تهاست (.)Róna-tas, 2013, p. 43

4

به بامر ایلیچ سوتیچ ،3بنیانمذار اتلق نظریة زبانق نوستراتیک ( بر اساس ایو نظریه زبانهای

هند  -ارمپاایق ،آلتاایق ،امرالاق ،درامیادی ،حاامق -ساامق م کاارتولق از یاک ریشاه سرچشامه

مقمیرند ).مشکلسازتریو خانواده زبانق در ایو نظریه ،زبانهای آلتایق است .ام بر ایو بامر اسات

ارتبا دم زبانِ متعلقِ به زبانهای آلتایق [مانند ترکق م ملولق] ن بت به ارتبا ز دم زباانِ متعلاق باه

یک خانواده زبانق دی ر [مثل فارسق م رمسق متعلق به خانواده زبانهای هند م ارمپایق] دمرتار م

پیچیدهتر است ( .)Róna-tas, 2013, p. 34بنابرایو ،از دیادماه زباانشناساق ،ملاولق دان اتو ماژه
ترکق م یا عک

است.

آن ،به مثابه رمسق دان اتو ماژه فارساق م یاا فارساق شامردن یاک ماژه رمساق

 .2 .1دیدگاه دوّم
برخ ف پیرمان نظریة زبانهای آلتاایق ،برخاق زباانشناساان نیاگ باا ایاو نظریاه مخال ات کردناد.

زبانشناسانق مانناد سزار جارارد ک مساون ،5مرهاارد دمرفار ،٦الک ااندر میخاایلویچ شارباک 7از

مخال ان جدّی نظریة زبانهای آلتایق ه تند .مخال ان نظریة زبانهای آلتاایق هم اق معتمدناد کاه

زبان های ترکق م ملولق متعلّق به یاک خاانواده زباانق نی اتند ،اماا در مذشاته باه ساببِ نگدیکاق

جلرافیایق م همچنیو با ه زندمق کردن ترکها م ملولها در دمرههای تاریخق خاتق ،آنها باا
یکدی ر ارتبا داشتهاند .به بامر ایو زبانشناسان ،موارد مشترک میانِ ایو دم زباان ،بیشاتر پیاماد
تأبیر زبان ترکق بر ملولق بودهاست .یکق از مهمتریو دلیلهای ایو مرمه از زبانشناساان در تأییاد

ادّعای خود مبنق بر خویشامند نبودن ترکق م ملولق ،عدم تطبیق ماژههای پایه در دم زبان ترکق م
1

Lajos Ligeti
András Róna-Tas
3
)Иллич Свитыч (İlliç-Svitiç
4
nostratic
5
Sir Gerard Clauson
6
Gerhard Doerfer
7
)Алекса́ндр Миха́йлович Щерба́к (Aleksandr Mihayloviç Şçerbak
2
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ملولق است (ماژههای پایه در تعییو ارتباا هاای خویشاامندی بایو زباانهاا نماش اساساق دارناد.
فهرست تدکلمهای که به مسیلة زبانشناس آمریکایق موری

سوادیش ١تنظی شدهاسات ،امارمزه

با نام فهرست سوادیش ٢به مسیلة ب یاری از زبانشناسان به کار مرفته مقشود .).در ماقع ،تلییر م یا

ماممیری ماژههای پایه (مانند اعهای بدن ان ان ،اعداد ،فعلهاایق مانناد م اتو ،دیادن ،خاوردن،

آمدن) در بیو زبانها ب یار ک مشاهده شدهاست .مرهاارد دمرفار ،در ممالاة خاود باه ایاو م الله

پرداختهاست .می با بررسق  ١٦ماژ پایة مربو به اعهای بدن ان ان در بیو خاانوادههاای باگر

زبانق مانند زبان های سامق ،هند م ارمپایق ،درامیدی ،امرالق م آلتایق به یافتاههاای قابالِ تاوجهق

دست یافت .از میانِ  ١٦ماژ مورد اشاره ،تعداد  ١٦ماژه در زبانهای ساامق ١3 ،ماژه در زباانهاای

هند م ارمپایق ١٠ ،ماژه در زبانهای درامیدی م  8ماژه در زبانهای امرالق مشترک بودند .هر چند

هیچیک از ایو  ١٦ماژ پایه ،در زبانهای آلتایق مشاترک نی اتند ( .)Doerfer, 1980, p. 12سزار

جرارد ک مسون ،ه ع مه بر اشاره به نااهمخوانقِ ماژههاای پایاه در زباانهاای ترکاق م ملاولق،

اشتراکهای ماژمانق بیو ایو دم زبان را بیشتر پیامدز ارتبا های زبانق مقداند .می معتمدسات کاه
بیشترِ ایو ماژهها در سه دمره مت اام از زباان ترکاق مارد زباان ملاولق شادهاسات .باه باامر می،

نخ تیو مرمه ایو ماژهها در سدههای پنج م شش بعد از می د به مسیلة یکق از شاخههای ترکاق

(می ایو زبان را تامغاچ 3مقنامد) مارد زبان ملولق شدهاست .دمّمیو دمره ،فاتله زمانق بیو قارن-
های هشت م دمازده می دی را شامل مقشود .موج سوّم مرمد ماژههای ترکق به زبان ملولق نیاگ

همگمان با لشکرکشق ملولها به نواحق مونامون ،در اماخر قرن دمازده م امایل قرن سیگده می دی

رخ مقدهد (.)Clauson, 1962, p. 217-221

بنابرایو مقتوان م ت ،امر چه ماژهای مشترکق در بیو زبانهای ترکق م ملولق مجاود دارد،

اما مجود ماژههای مشترک دلیلِ ه ریشه بودن ایو زبانها نی ت .ایو مجههای مشترک ،بیشاتر در
نتیجه مرامدههای زبانق به مجود آمدهاست .بیشتر ماژههای مشترک ،بیو زبان ترکق م ملاولق م یاا

ملولق م تونلوزی -مانچویق دیده مقشود ،اشتراک ماژمانق ب یاری میانِ ترکق م تونلوزی مجود
ندارد .امرمزه در غرب ،نظریة زبانهای آلتایق همانند نیمه امّل قرن بی ت پیرمان سرسختق ندارد م

ب یاری از زبانشناسان به ماهیت ایو نظریه تردید دارناد .در ایاو بخاش ،باه ممای اه اعاداد اتالق

(ماژههایق که در تعییو خانواده های زبانق نمش اساسق دارد) بیو زبان ترکق (ترکیه م آذربایجانق)
م ملولق مقپردازی تا میگان اخت ف ایو دم زبان در ماژههای پایه رمشوتر مردد.

1

Morris Swadesh
Swadesh list
3
Tavğaç
2
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On
On
Arav

Dokuz

Doqquz

Yes

جدول  :1مقایسه اعداد اصلی در زبان ترکی و مغولی

sekiz
Sǝkkiz
naim

Yedi
Yeddi
Doloo

Altı
Altı
Zurgaa

Beş
Beş
Tav

Dört
Dört
Döröv

Üç
Üç
Gurav

İki
İki
Hoyor

Bir
Bir
Neg

TT
AT
Mo.

 .2واژههای ترکی و مغولی در منبعهای فارسی
پ از مرمر دم دیدماه مت ام در موردز ارتبا ز زبانهای ترکق م ملولق در زمینة ماژههای دخیال

ملولق در زبان فارسق مقتوان م ت که ایو ماژهها ،یا به شکل م تمی از زبان ملولق مارد فارساق
شده م یا پ

از مارد شدن به زبان ترکق از طریق ایاو زباان مارد فارساق مردیادهاسات .از ساوی

دی ر ،ماهق نیگ ممکو است ماژهای ه زمان از زبان ملولق به زبانهای ترکق م فارساق راه یاباد.
ماهق نیگ ماژهای ابتدا از ملولق مارد فارسق شده ،سپ

از طریق فارسق باه زباان ترکاق راه یافتاه

است .از دیدماه عثمان نادی توناا ( ، )Tuna, 1972ماژههاای ملاولق مانناد ناوکر ،نااریو ،ماارال،

کاکل به مسیلة فارسق مارد زباان ترکاق عثماانق شادهاسات ( .)Tuna, 1972, p. 246مااهق ها
ماژهای مانند بهادر ابتدا از ترکق مارد ملولق شده م سپ

از طریق ملولق مارد زباان فارساق شاده

اساات ( .)Clauson, 1962, p. 19ماژ مااورد اشاااره ،در ملااولق ک ساایک بااه تااور باماااتور

 /bagatur/م در ملولق معاتر به شکل بآتار  /bātar/دیده مقشود.

ماژههایق که از زبان ملولق باه ترکاق آذربایجاانق م یاا دی ار ماویشهاای ترکاق ایاران راه

یافتهاند ،ک نی تند .ماژههاایق مانناد یِکاه « /yekǝ/باگر » ،هونادمر « /hündür/بلناد ،بلناد قاد»،

توخداماق « /toxdamaq/بهبود یافتو (از بیماری)» ،قَیجیر « /qǝycir/عماب» ،جیلاو « /cilov/ل اام،

اف ار» ،نوخدا « /noxda/اف ار» ،دالدا « /dalda/مکان بقسرمتدا ،محل مخ ق» ،قابیرغا /qabırğa/

«دنده ،استخوان ق ه سینه» ،شی ن « /şilan/ضیافت ،ملیمه» از جمله ماژههایق ه اتند کاه از زباان
ملولق به ترکق آذربایجانق م همچنیو دی ر مویشهاای ترکاق در ایاران راه یافتاهاناد .در ترکاق

ترکیه ،ه ماژههای ملولق مشاهده مقشود .ماژههاایق مانناد « kurultayکن

اره ،هماایش»sayın ،

«ماژهای که برای احترام همراه نام شخص بکار برده مقشود ،جناب ،محتارم»« cıda ،نیاگه»şölen ،

«جشو ،ضیافت»« maral ،موزن ماده» از جمله ماژههایق ه اتند کاه از زباان ملاولق مارد ترکاق

آناتولق شدهاست .از سوی دی ر ،در زبانهای دی ر ترکق به میژه شاخة سایبری ماژههاای ملاولق
ب یاری دیده مقشود.

در ایو بخش ،به بررسق چند نمونه از ماژههای ترکق م ملاولق در فرهناگماژماان سرشاناس

فارسق (دهخدا ،معیو ،عمید) مقپاردازی  .چنانکاه مشااهده خواهیاد نماود در تشاخیص ماژههاای

ترکق م ملولق از یکدی ر بیو فرهنگنوی ان اتّ اق نظر مجاود نادارد .فرهناگنوی اان مااهق در
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تعییو منشأ یک ماژه از عبار ترکیبق ملولق -ترکق است اده کردهاند .با توجه به ماواردی کاه در

باال اشاره شد ،آمردن چنیو عبارا ترکیبق برای رمشو کردن اتل م ریشه یک ماژه ،از دیادماه

ریشهشناسق نادرست است .البتاه بایادیادآمر شاد کاه نگدیکاق جلرافیاایق تارکهاا م ملاولهاا م

همچنیو عدم آماهق دقیق ن ارندمان ایرانق از زبانهاای ترکاق م ملاولق در ایاو زمیناه باقتاأبیر

نبودهاست.

در همه فرهنگ ماژمان فارسق منشاء ماژه قرامل «ن اهباان» ترکاق آمرده شادهاسات .ایاو در

حااالق اساات کااه ایااو ماژه ریشااهای ملااولق دارد .منشااأ ایااو ماژه در ملااولق بااه تااور قراغااول

« /qaraġul/ن هبان» بوده که در زبان فارسق دچار تلییر آمایق شدهاست .ماژه مورد اشاره ،از فعال

قارا« /qara-/ -ن اه کردن» م پ وند اس سااز -غاول  /-ġul/سااخته شادهاسات .ایاو ماژه از زباان
ملولق مارد برخق زبانهای ترکق نیگ شدهاست .ماژه کاراکل « /karakol/پاس اه ،ک نتری» که در
ترکق ترکیه مورد است اده قرار مقمیرد ،نیگ همیو ماژه ملولق موردز بحا

اسات ،امااتلییر معناایق

پیدا کردهاست .ماژ آلتون «زر ،ط » در فرهنگ معیو ترکق -ملولق ،در دهخادا م عمیاد ترکاق

آمرده شده است .ایو ماژه نیگ ریشه در زبان ملولق دارد .شکل ایو ماژه در ملولق به تور آلتان

« /altan/ط » است .ماژ مورد اشاره ،در بیشتر زبانهای ترکاق باه کاار ماقرمد .در فرهناگهاای

دهخدا م معیو ماژ جلو به عنوان ماژه ترکق آمدهاست م در فرهنگ عمید منشاء ایو ماژه مشخص

نشدهاست .ماژه مورد اشاره ،ملولق است ،جلو  /cıla'u/در اتل به معنای «ل ام ،اف اار» اسات کاه

در فارسق دچار تلییر معناایق شادهاسات .ماژ ملاولق « قوریلتاای» در فرهناگ عمیاد ترکاق م در

فرهنگهای دهخدا م معیو ،به تور ملولق نوشته شدهاست .ایو ماژه ،امر چه امرمزه در ترکاق

ترکیه مورد است اده قرار مقمیرد ،اما از ملولق مارد ترکق عثمانق شدهاست .منشااء ماژ کنکااش

در فرهنگهای دهخدا م معیو ترکاق -ملاولق م در فرهناگ عمیاد آمرده نشادهاسات .ایاو ماژه

ترکق است م از ریشه فعل « ،/keŋeşmek/مشور کردن ،ت کار کاردن» سااخته شادهاسات .فعال

 ،/keŋeşmek/ه در متوهای تاریخق ترکق م ه در بیشتر زبانهای معاتر ترکق موجاود اسات.

ماژ قش ق ،در للتنامه دهخدا م معیو ترکق  -ملولق م در فرهنگ عمید ترکق نوشته شدهاست.
ایو ماژه ترکق از ریشه قیش « /qış/زم تان» ساخته شدهاست که ماژه ممابال آن یای ق اسات کاه
برمرفته از ماژه یای « /yay/تاب تان» است .ماژ یرلیغ «فرمان پادشاه» در دهخدا م عمید ملاولق ،در

فرهنگ معیو ترکق جلتایق آمدهاست .ایو ماژه ملولق نی ت م در بیشتر ماتوهاای تااریخق زباان

ترکق مشاهده مقشود .ماژ ترکق یراق در فرهنگ معیو ملولق ،در دهخدا م عمید ترکاق آماده-

است .ایو ماژه نیگ در ب یاری از متوهای تاریخق ترکق مشاهده مقشود .ماژههای مانناد کشایک،
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جیران ،مرال ،شلتاق ،ی امل در فرهنگماژمان فارسق به عنوان ماژههای ترکق آمادهاناد اماا هماه

ایو ماژهها در اتل ملولق ه تند .هر چند تعداد ایو مونه نمونهها را مقتوان افگایش داد ،اما اشاره

به چند نمونه برای ارائة م هوم مورد نظر کافق به نظر مقرسد.

اشتباه در تشخیص ماژههای ترکق م ملولق به فرهنگ ماژماان فارساق محادمد نماقشاود .در

ب یاری از آبار فارسق ه ایو مضعیّت قابلِ مشاهده است .بارای نموناه ،در کتااب سابک شناساق

محمد تمق بهار ماژههای ترکق مانند یراق ،کنکاج ،بلوک ،یور  ،قاپچق ،یی ق ،قش ق ،قمچق،

دممان ،آذمغه به عنوان ماژههای ملاولق معرفاق شادهاسات ( )Bahar, 1958, p. 242م یاا در ابار
تاریخ مختصر زبان فارسق از آغااز تااکنون نوشاته خ ارم فرشایدمرد ماژههاای ترکاق مثال اال ،

آذمقه ،ایل ،ایلچاق  ،چریاک ،یای ق ،قشا ق ،کنکااج ،یرلیاغ ،یاارغو ،یاراق ،یااغق م یاورش در

فهرست ماژههای ملولق قرار داده شدهاست (.)Farshidvard, 2008, p. 67

به منظورِ تشخیص هر چه دقیقتر ماژههای ترکق م ملولق ،بهتریو رمش ،مراجعه باه مهمتاریو

فرهنگهای ریشهشناسق ترکق ،١ملولق م یا آباری است ٢که در ایو زمینه نوشته شدهاند.

 .٣بررسی نمونهها
برای پق بردن به میگان اخت ف دم زبان ترکق م ملولق ،اشاره به جملههاای زیار رمشان ر خواهاد
بود .در انتخاب جملهها ت ش شدهاست از ماژههای پایهای است اده شود .جملههای ملولق از کتاب

دساتور زباان ملاولق نوشااته یاممزکارتااللقامغلاو )Kartallıoğlu, 2010, p. 120-129( 3مرفتااه
شدهاند .ترجمه ترکق (ترکیه م آذربایجانق) م فارسق ایو جم

 .١ملولق:

نیگ آمرده شدهاست.

manai ger endees ih hol biş.

 ١معتبرتریو فرهنگهای ریشهشناسقِ ترکق ،از ایو قرارند:

1. Clauson, S. G. (1972). An Etymological Dictionary of pre-thirteenth-century Turkish.
Oxford: Clarendon Press. 2. Räsänen, M. (1969). Versuch eines etymologischen Wörterbuchs
der Türksprachen. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. 3. Sevortyan, E. V. (1974).
Etimologiçeskiy slovar' tyurksikiḫ yazıkov (Эtиmoлoгичecкий Cлobapь Tюpкcкиx Язьıкob),
Moskva. 4. Tietize, A. (2002). Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati, İstanbul: Simurg
Yayınları. 5. Eren, H. (1999). Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. Ankara: Bizim Büro
Yayınları. 6. Gülensoy, T. (2007). Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi
 Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 7. Nişanyan, S. (2009), Sözlerin SoyağacıÇağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü. İstanbul: Everest Yayınları.
٢

یکق از منابع مه تشخیص ماژههای دخیل ترکق م ملولق در زبان فارسق ابر چهار جلدی مرهارد دمرفار زبانشاناس

معرمف آلمانق است:

Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen I-II-III-IV, Franz Steiner Verlag,
Wiesbaden, 1963-1975.
3
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 .٢ترکق ترکیه:

 .3ترکق آذربایجانق:
 .4فارسق:
 .5ملولق:

 .٦ترکق ترکیه:

 .7ترکق آذربایجانق:
 .8فارسق:
 .٩ملولق:

 .١٠ترکق ترکیه:

 .١١ترکق آذربایجانق:
 .١٢فارسق:

 .١3ملولق:

 .١4ترکق ترکیه:

 .١5ترکق آذربایجانق:
 .١٦فارسق:

bizim evimiz buradan çok uzak değil.

bizim evimiz buradan çox uzaq deyil.

خانه ما از ایوجا زیاد دمر نی ت.
ted üüniig sain bodog.
onlar bunu iyi düşünsün.

onlar bunu yaxşı düşünsün.

آنها در مورد ایو خوب فکر کنند.
minii düü hoyor honogiin ömnö Turkees irsen.
kardeşim iki gün önce Türkiye'den geldi.

kiçik qardaşım (bacım) iki gün öncǝ Türkiyǝ'dǝn gǝldi.

برادر کوچک (خواهر کوچک ) دم رمز پیش از ترکیه آمد.

övöl tsas orno.

kışın kar yağar.

qışda qar yağar.

در زم تان برف مقبارد.

 .٤نتیجهگیری
با توجه به نکتههای اشارهشده ،مق توان م ت که در ماورد خویشاامندی دم زباان ترکاق م ملاولق
ات اقنظری بیو پژمهش ران مجود ندارد .مرمهق ایو دم زبان را خویشامند دان اته م در محادمده

زبانهای آلتایق ارزیابق مقکنند .مرمهق نیگ با نپذیرفتو ایو نظریه ،به هر دم زبان هاویّتق م اتمل،

قائل ه تند .بر پایة آنچه دربار خویشامندی زبانها اشاره شد ،ماژههای پایاه ،نماش مهمّاق را در
ایو زمینه بر عهده دارند .از آنجائیکه اشتراکا ماژههای پایه در زبانهای آلتاایق ن ابت باه دی ار

خانواده های زبانق ب یار اندک است ،تردید در زمینه خویشامندی زبانهای ترکق م ملولق افگایش

یافتهاست .در مورد مرامدههای زبانق بیو ترکق م ملولق مقتوان با اطمینان بیشاتری ساخو م ات،

مجود ماژههای ملولق در بیشتر زبانهای ترکق م همچنیو مجاود ماژههاای ترکاق ب ایار در زباان

ملولق تأییدی بر ایو ادعا است .بدمن در نظر مرفتو خویشامند بودن م یا نبودن دم زباان ترکاق م

ملولق ،در بیان منشاء ماژههای دخیل ترکق م ملولق در زبان فارسق باید به م اتمل باودن دم زباان
مورد اشاره توجه نمود .همچنیو در ایو زمینه ،بایاد از آمردن عباار ترکیباق ترکاق -ملاولق در
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 آشنایق کاافق باا، بهتریو رمش تشخیص ماژههای ترکق از ملولق.فرهنگهای فارسق پرهیگ کرد
 بررسق آباری کاه در زمیناه فرهناگ، همچنیو.ایو زبانها م مطالعه سیر تاریخق هر دم زبان است
نوی ق م ریشهشناسق دم زبان ترکق م ملولق در دانش اههاای معتبار ارمپاایق م آمریکاایق نوشاته

. نیگ کارمشا خواهد بود،شدهاند
فهرست منابع

. انتشارا امیرکبیر: تهران.٢  چ.  سبک شناسق.)١337(  محمد تمق،بهار

. انتشارا دانش اه تهران: تهران.١  چ. للتنامه.)١385(  علق اکبر،دهخدا
. انتشارا امیر کبیر: تهران. فرهنگ عمید.)١357(  ح و،عمید

. انتشارا زمّار: تهران.١  چ. تاریخ مختصر زبان فارسق از آغاز تاکنون.)١387(  خ رم،فرشیدمرد
. انتشارا راه رشد: تهران.٢  چ. فرهنگ فارسق.)١384(  محمد،معیو
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Abstract
In the past two centuries, the connection between languages has attracted the
attention of researchers. Linguists have classified most world languages as large
language families. Among these families, we can mention the Semitic, IndoEuropean, Dravidian, Uralic, and Altaic languages. In most cases, the kinship among
the languages in a language family has been proven, but in some cases, there is only
talk about a language family theory. The Altaic languages are among large language
groups where there are disagreements about the connection between their members.
There are two completely different standpoints about the Altaic languages. The first
standpoint considers these two languages to be of the same root and language family
in the framework of the Altaic languages. The second standpoint is based on the
view that these two languages do not belong to a single language family and each
language is a language independent from the other, this standpoint puts forward the
argument of an interlanguage contact.
The proponents of the first standpoint have expressed their views in the format of
the theory of Altaic languages. According to this theory, the Turkic, Mongolian,
Tungusic-Manchu, and Korean languages, and in the opinion of some linguists the
Japanese language as well, are all branches of a single common root language.
Therefore, according to this theory, both Turkic and Mongolian languages are
members of the same family of languages. These linguists believe that the Turkic
and Mongolian languages were branched in a distant past from a single language
and over time have gradually turned into two independent languages. Researchers do
not have precise information on the history of the differentiation of these two
languages, but the history of the split of the presumed Altaic languages is believed
to date back to some time between three and four thousand BC. The most important
evidence offered by this group of linguists for their claim that the Turkic and
Mongolian languages belong to the same language family is the equivalency of
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“Z~R” and “SH (Š)~L” consonants in these languages. This means that in some
words the equivalent of the consonant /Z/ in Turkic languages is the consonant /R/ in
the Mongolian language, and also the consonant /Sh/ in Turkic is equivalent with /L/
in the Mongolian language.
But the linguists in the second group, that is the opponents of the theory of Altaic
languages, believe that the two Turkic and Mongolian languages were not related,
but have been in a deep linguistic relationship. These linguists believe that the
Turkic and Mongolian languages do not belong to a language family, but in the past,
they have been in a close relationship due to geographical proximity as well as the
coexistence of the Turks and Mongols in a particular period of history. One of the
most important reasons presented by this group of linguists, as an evidence for their
claim that Turkic and Mongolian languages are not related is that basic words in the
two Turkic and Mongolian languages are not equivalent. Based on the opinion of
these linguists, changing or borrowing basic words like human body parts and
numbers between these two languages is rarely seen. By reviewing 16 basic words
related to human body parts, the German linguist Gerhard Doerfer found that none
of the 16 basic words are common among the Altaic languages, whereas among the
members of large family languages such as Semitic, Indo-European, Dravidian and
Uralic languages a few of these words are common. Therefore, it can be said that
although there are common words between Turkic and Mongolian languages, the
presence of common words is not an evidence of these languages having the same
root. These similar common features have been formed as a result of linguistic
contact.
Many words have entered the Persian language from Turkic and Mongolian
languages. Especially with the occupation of Iran by the Mongols, many words have
entered the Persian and Turkic from Mongolian. By reviewing different Persian
language sources, especially the dictionaries, we realize that Iranian scholars and
lexicographers have made some mistakes in recognizing Turkic and Mongolian
word such that there is no consensus among the lexicographers in recognizing
Turkic and Mongolian words from each other. The lexicographers have sometimes
used the compound term “Mongolian-Turkic” in identifying the origin of some
words. According to the explanations given above, the use of such compound terms
for clarifying the origin and root of a word is not etymologically correct. For
example, in Persian dictionaries, the origin of words such as Jolo (front), Qarāvol
(warden), Keshik (sentinel), Jeiran (gazelle), Maral (deer), Sheltaq (conflict), and
Yasavol (mounted mace-bearer) have been mentioned as Turkic. However, all these
words have Mongolian roots. Errors in identifying Turkic and Mongolian words is
not limited to Persian dictionaries. This situation can be seen in many Persian works
written in the field of literature. In this paper, the goal is to study the relationship
between the Turkic and Mongolian languages in general and show the extent of the
difference between these two languages from different aspects. In the end, to
discover the extent of the difference between the two Turkic and Mongolian
languages, some sample Mongolian sentences with their Turkic (Turkish and
Azerbaijani) as well as Persian translations have been included.
Keywords: Turkic, Mongolian, Relationship between Turkic and Mongolian, Loan
Words from Turkic and Mongolian in Persian

