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نگرشی نوین به ریشه یابی اسامی شهرها  ،مکان ها و قبایل
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به نام للا
زبان تورکی و چینی و انگلیسی کهنترین زبانهای جهان هستند  .در هرهرسه زبان  ،ارکان تک – هجایی معنیدارمشترک بسیاری
دیده می شود  .پس از جدایی سه زبان از هم  ،تورکی و چینی برای ساخت کلمات دو هجایی و سه هجایی بر ارکان اولیه پای بندی
نشان داد اما زبان انگلیسی برای ساختن کلمات دو هجایی و سه هجایی ارکان اولیه را چندان به کار نگرفت .
خاستگاه نخستین زبان تورکی غرب آسیا ( ایران  ،عراق  ،آناتولی  ،غرب  ،شرق وشمال دریای خزر بوده است  .تمدن آنو در شرق
خزر شکل گرفت  ،اورارتو در غرب خزر  ،سومر در عراق و سوریه کنونی و تمدن ایالم در ایران و بخشی از افغانستان .
امپراتوری فدرال تورکهای ایالم از چهار پادشاهی آوان  ،آنشان  ،شوشان و سیماشکی تشکیل شده بود  .این امپراتوری بیش از دو
هزار و ششصد سال حکومت کرد  .تجارت شرق به غرب آسیا از دل این امپراتوری میگذشت  .ایالمی ها امنیت تجارت جهانی را
بر عهده گرفته بودند و سود بسیاری از این راه به دست می آوردند  .وجود معادن و جنگل  ،در کنار کشاورزی و دامداری این
امپراتوری را ثروتمند کرده بود .
در طول چند هزار سال  ،درامپراتوری ایالم زبانی شکل گرفت که می توان آن را اولین زبان بین المللی نامید  .کلمات و اصطالحات
زبان تورکی قرنها به کار گرفته شد  .از این رو کلمات بسیاری از زبان ایالمی وارد زبان عربی و فارسی و دیگر زبان ها شد که از
طریق ریشه یابی  ،می توان ارکان تک – هجایی تورکی را شناخت و تغییرات لهجه ای زبان اصلی را درزبان های عربی و فارسی
و دیگر زبانها دریافت .
مراجع هر متن در زیر همان نوشته درج شده است.
با سپاس از فرزندم سبکتکین بهرام پور که در نتظیم نوشتار و صفحه بندی متون همکاری نمود.
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الیاس بهرام پور الچچین  ،در ایل قاشقایی به دنیا آمد  .زندگی ایلی را تجربه کرد  .مدت سی سال در آموزش و پرورش به عنوان
معلم و دبیرادبیات فارسی تدریس کرد  .الچچین با زبانهای تورکی  ،فارسی  ،انگلیسی  ،عربی و چینی آشنایی دارد  .مدت بیست و
هفت سال بر روی زبان تورکی تحقیق و پژوهش کرده است  .از سی سال پیش کم و بیش سرودن شعربه تورکی و فارسی را آغاز
کرد  .اولین دفتر شعرخود را با نام «آچابای بایراق» حاوی اشعار تورکی و فارسی از طریق اینترنت منتشر کرد  .دومین دفتر شعر
او با نام « یاشیل قوشما » عرضه شد  .اولین اثر تحقیقی خود را تحت عنوان « تونلی به اعماق قرون و اعصار»  ،سال گذشته از
طریق فضای مجازی منتشر کرد که زبان تورکی سومری و تورکی معاصر را مطابقت کرده است  .اثر دیگرتحقیقی اش «
امپراتوری فدرال ایالم » بود .
این اثر (آخار -باخار) مجموعه ی تحقیقات زبان شناسی الچچین است در خصوص وجه تسمیه ی شهرها  ،مکانها و اسامی دولتها که
در طی سه سال اخیر از طریق کانال تلگرام الچچین ،ارایه شده است .
اثر تحقیقی در دست اقدام الچچین  « ،زبان شناسی تطبیقی ملل » است که از سالها پیش شروع کرده است و در آینده ای نزدیک ،
مشترکات ساختاری زبانهای چینی  ،تورکی  ،انگلیسی و فارسی را به جهانیان عرضه خواهد کرد.
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اسن  :سالم  ،تبریک

اسن  : əsənاشن  , əşənهسن  ، həsənسالم  ،تبریک  ،شادباش  ،مطهر  ،درخشان  ،رفیق شفیق
رکن تک  -هجایی آن  « ،اش »  əşدر گویش قشقایی هنوز هم کاربرد دارد
در تورکی سومری بن اش چنین آمده :
: àş
 shrineجای مقدس  ،تبرکدار
 sanctuaryجایگاه مقدس مطهر

در زبان چینی این کلمه چنین آمده :
: hè xï
 congratulateتبریک  ،شادباش گفتن
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وجه تسمیه ی تهران
از آنجا که زبانهای تورکی و چینی قائم به ارکان اولیه ی تک  -هجایی معنیدار هستند  ،ریشه و بنیان زبانهای جهان را میتوان در این
دو زبان جست  .هر لغتدانی که با زبانهای تورکی و چینی آشنا نباشد و بخواهد در زمینه ی اتیمولوژی ( ریشه یابی لغات ) اظهار
نظر کند  ،نظرش نمیتواند مقبول باشد .

در زبان تورکی تئه  tehیا دئه  dehبه معنی برگزیدن  ،باالبردن  ،ممتاز و شایسته و اعجاب برانگیز است .
در تورکی سومری ریشه ی کلمه به صورت  degآمده :
: deg
to pick up
که به معنی برداشتن  ،بلند کردن  ،ارتقا دادن  ،برکشیدن و ممتاز و شاخص است .

در زبان چینی بن  tehبه صورت  tiآمده است :
: tí
 pick upبرگزیدن  ،ارتقا دادن
: tíhuò
pick up good
برگزیدن کاال

در استان فارس در کنار جاده ی فیروزآباد  -عسلویه در غرب رود دهرم و در شمال غرب احمد آباد  ،روستایی است به نام « دهرم
» که برگرفته از بن دئه  dehاست ( به معنی برکشیده  ،برگزیده و شاخص ) در دشتی زیبا قرار گرفته است  .در باالدست روستای
دهرم برای انتقال آب از رودخانه به زمینهای کشاورزی  ،در دوره ی تمدن ایالم کانالی از رودخانه منشعب کرده اند به طول چندین
کیلومتر که پس از پیمودن زمین کنار رود  ،ما بقی مسیر انتقال آب به لحاظ بلندتر بودن از سطح کانال  ،تونلی حفر کرده اند که بافت
آن کنگلومرا ( شن و قلوه سنگهای فشرده ) است  .ارتفاع تونل در ابتدا حدود سه متر و عرض آن نیز آن حدود سه متر است  .این
تونل چندین کیلومتر ادامه دارد که آب آن به دشت دهرم سوار می شده است

بخش دوم کلمه ی تهران  « ،ران » پسوندی صفت ساز است که به شکل « رام و رم » نیز در زبان تورکی آمده است که در لغتنامه
ی سومری به شکل « را » آمده :
: ra
 to hitمتاثر ساختن  ،ضربت زدن
 to strikeنفوذ کردن  ،گرفتن  ،روشن شدن  ،ریشه گرفتن
 to driveجلو بردن  ،راندن  ،سخت کوشیدن  ،انتقال دادن
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 beat uponکوبیدن  ،تاثیر گذاشتن
 to impressمتاثر کردن  ،تاثیر گذاشتن
بن رام را در بایرام میتوان دید .
بایرام  :تحول بزرگ  ،انقالب بزرگ  ،جشن بزرگ

بن رام یا رم در کلمه ی رمضان نیز دیده میشود که ضان تغییر یافته زامی ( زامه ) ی سومری است به معنی نیایش
رمزان  ،رمضان  :نیایش دگرگون کننده  ،عبادت تحول آفرین .
: zà - mi / me
 praiseنیایش  ،ستایش  ،عبادت

نظیر ساختار تهران را در کلمه ی « سوهران » در گویش قاشقایی میتوان دید .
سوهران  :پردل  ،شجاع
سوهرانلی نام یکی از تیره های طایفه ی شئش به یلی ( ششبلوکی ) است .

با توجه به دو رکن تیه و ران که در باال کامال توضیح داده شد  ،تهران را میتوان اینچنین معنی کرد :
تهران  :بسیار شاخص  ،قرارگاه اعلی  ،شهر خاص  ،شهر اعجاب برانگیز

منابع :
Sumerian Glossary , Daniel A Foxvog
دیکشنری چینی به انگلیسی پلیکو
دیکشنری انگلیسی به انگلیسی النگمن
دیکشنری انگلیسی به فارسی آفرین  ،دکتر عبدالحسین پاک و سعید پروین جاه
قرهنگ قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،استاد اسدللا مردانی
فرهنگ تورکی آزربایجانی به فارسی بهزاد بهزادی
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چیغا زممیل
چینیها و تورکها اولین تمدنهای جهان را بنیان نهادند ؛ چینیها در شرق آسیا و تورکهای ایالم و سومر در غرب آسیا  .از این رو اولین
زبانهایی که مضامین و مفاهیم اجتماعی  ،اقتصادی  ،هنری  ،سیاسی  ،مذهبی و عبادی را به جهانیان عرضه کردند  ،زبانهای چینی
و تورکی بودند که منشا واحد دارند .
ایالمیها معابد خود را به صورت مخروطهای نوک تیز میساختند  .شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که قصد سازندگان چنین بناها این
بوده که توجه مردمان روی زمین را به آسمان و خدایان جلب کنند .
این ساختمانهای مخروطی شکل « زیگ اور » نامیده میشدند  .کلمه ی « اور » به معنی شهر  ،برج و قلعه ی محصور است و
زیگ به معنی عمود و نوک تیز است  .زیگ در گویش قاشقایی اکنون به شکل « ریک » به کار می رود .
کلمه ی زیگ و اور در لغتنامه ی سومری چنین معنی شده است :
: zig
 to riseبلند شدن  ،صعود کردن
 raiseباال کشیدن  ،برافراشتن
: uru
 city , townشهر  ،شهرک

چیغا زممیل ( چیغا زنبیل ) و چیغا میش
چیغا زممیل نام معبدی بوده مربوط به امپراتوری فدرال ایالم در فاصله ی چهل کیلومتری جنوب شرقی شوش که در نزدیک رود دز
قرار دارد  .این معبد را امپراتور ایالم « اون تاش ناپ ایر شا » در حدود سال  ۱۲۵۰قبل از میالد ساخته است  .معبد دیگری در
سی کیلومتری شرق شوش ساخته شده که « چیغا میش » نامیده میشود  .در استان فارس در غرب شهر آباده نیز شهری است که به
تورکی چیغا گفته میشود که بخشی از قلمرو امپراتوری ایالم بوده است  .در استان بوشهر نیز مکانی است به نام « چغادک » .
در مقدمه ی کتاب « دنیای گمشده ی ایالم تالیف والتر هینتس »  ،مترجم کتاب  ،ترکیب چیغا زنبیل را « تپه ی سبدی » و چیغا
میش را تپه ی میش معنی کرده است که بی پایه و بی اساس است .
 -۱این معبد را ایالمیها ساخته اند نه فارسها .
 -۲کلمه ی « چی » چیغ یا چیخ کلمه ای تورکی است نه فارسی  .چی  ،چیق  ،چیغ عالوه بر معنی بیرون آمدن و خارج شدن ،
معنی در برگرفتن و معبد را نیز میرساند  .با بن چیق  ،آال چیغ ( آالچیق ) ساخته شده به معنی خیمه ی رنگارنگ خانه ی چوبی یا
حصیری .
کلمه ی آال چیق به صورت  alcoveوارد زبان انگلیسی شده است .
آالچیق در گویش قشقایی دیواره ای ساخته شده از شاخه های نازک درخت و نی است که به صورت یک درمیان از چوب و نی و با
نخ تابیده از موی بز درست میشود که به دور چادرهای سیاه میکشند  .با بن چیق چیقین  ،چیققین یا به تلفظ دیگر چیغین ساخته شده
به معنی در بر گیرنده و کیسه ی کوچک
در گویش استانبولی چیغا به معنی پربلند و خوش نمای دم خروس و مرغ بهشتی نیز معنی شده است .
در زبان چینی کلمه ی چیغا به صورت شیکا آمده است :
: Xīkã
a planation belonging to an official , a slawe - owner , or a temple in Tibet
« شیکا » معبدی در تبت
 -۴بن زم در زبان تورکی به صورت زیم  ،زنج  ،زینج  ،زنگ  ،زینگ  ،جنگ و جینگ آمده است که شدت  ،شکوه  ،عظمت ،
مایه  ،روح  ،جان  ،صدای کشیده  ،امتداد و رفعت را میرساند .
این بن در زبان انگلیسی به صورت زینگ آمده است :
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 : zingشدت  ،قدرت  ،انرژی  ،گرمی  ،روح  ،شدید و تندرو
بن زم در لغتنامه ی سومری چنین آمده است :
: zà - mi , zà - me
 praiseتمجید و تحسین کردن  ،ستودن
کلمه ی زم در زبان چینی به شکل زنگ  ،جینگ و سن آمده است :
: zāng
 goodنیک  ،ارجمند  ،شایسته
 rightدرست  ،صحیح
: jing
 beautifulزیبا  ،عالی
 to make upآراسته  ،مزین
: càn
 beautifulزیبا  ،ممتاز
 brightدرخشان  ،روشن
 splendidباشکوه  ،مجلل
کلمه ی زممیل  zəmmilاز نظر ساختاری صفت مبالغه است .
کلمه ی میش تلفظ دیگری از مش و مس است به معنی محکم  ،نیرومند  .در گویش آزربایجانی مئشه  meşəبه معنی جنگل و بیشه
است که انبوه بودن را میرساند .
در گویش قشقایی مشت  məştبه معنی غلیظ است .
این کلمه در لغتنامه ی سومری چنین آمده :
: mes
 strongقوی  ،محکم
 vigorousقدرتمند  ،تنومند
در زبان انگلیسی هم به صورت مس آمده
 : massتوده کردن  ،جمع کردن
و
 : massiveبزرگ  ،کالن  ،توپر و فشرده
در زبان چینی این کلمه بدین شکل آمده
: mìshi
 closely knitدرهم تنیده
 denseمتراکم
 thickستبر و ضخیم
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نتیجه گیری :
 -۱چیغ عالوه بر معنی بیرون آمدن و خارج شدن به معنی دربرگرفتن نیز میباشد
 -۲چیغا به معنی دربرگیرنده است که برای معبد نیز به کار رفته است .
 -۳چیغا زممیل  :به معنی معبد باشکوه و معبد مجلل است .
 -۴چیغا میش به معنی معبد مستحکم است .

منابع :
, Elementary Sumerian Glossary
Daniel A Foxvog
دیکشنری انگلیسی به چینی پلیکو
دنیای گمشده ی ایالم  ،والتر هینتس
دیکشنری انگلیسی به فارسی آفرین  ،دکتر عبدالحسین پاک  ،سعید پروین جاه
فرهنگ قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،اسدللا مردانی رحیمی
فرهنگ جامع کیمیا تورکی استانبولی به فارسی  ،جمشید صالحپور
فرهنگ تورکی به فارسی شاهمرسی
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وجه تسمیه ی تبریز
تبریز کهن ترین شهر ایران است که در زمانی بسیار دور در پادشاهی « آوان » بخشی از چهار پادشاهی امپراتوری فدرال تورک
ایالم بوده است که با تضعیف امپراتوری ایالم  ،از آن جدا شده و ضمیمه ی دولت « ماننا » گردیده است .
در باره ی وجه تسمیه ی تبریز نظرهای بی پایه ی گوناگونی اظهار شده است  .یکی این که به آبهای گرم و چشمه های معدنی
اطراف تبریز نسبت داده  ،دیگری به از بین رفتن تب زبیده همسر هارون الرشید  ،خلیفه ی عباسی نسبت داده که این کلمه را از تب
به معنی گرمی و ریز به معنی ریختن دانسته اند .
در دنیا سه زبان چینی  ،تورکی و انگلیسی در ابتدا یکی بوده اند که موارد بیشماری از ارکان تک  -هجایی مشترک آنها پس از
گذشت هزاران سال با کمترین تغییر به جا مانده است  ( .گرچه زبان انگلیسی بعد از جدایی از زبانهای چینی و تورکی  ،در ساخت
کلمات ثانویه  ،پای بندی چندانی به ارکان تک  -هجایی زبان مشترک نداشته است ) .

بن « تب »  təbیا « تاب »  tabدر فرهنگ لغت سومری چنین آمده است :
: tab
 to be parallelموازی بودن
 lie parallel toموازی قرار گرفتن
 to doubleدو برابر کردن  ،مضاعف کردن
 to twistپیچدار کردن  ،پیچ خوردگی
 entwineبه هم پیچیدن
 to linkپیوستن  ،پیوند
 joinبه هم پیوستن  ،یکی شدن
 uniteیکه  ،واحد  ،فرد
بن تب یا تاب به صورتهای توو  ، tovتاو  tavهم آمده است  .حال بن توو را در زبان چینی بررسی میکنیم :
: tóu
 to join upعضوی از ارتش یا ناوگان شدن
 put inمداخله کردن  ،رساندن
 castدر قالب قرار دادن  ،به شکل در آوردن
 deliverنجات دادن  ،رستگار کردن
 go toرفتن به سوی کسی یا چیزی
 joinپیوستن  ،یکی شدن
) fit in with sth ( smb
شباهت داشتن با کسی یا چیزی  ،سازگار بودن با آن
 beforپیش از  ،قبل
 prior toمقدم  ،اولی
 : topعالی  ،اوج  ،باال
 headسر  ،اوج  ،قله  ،عالی
 chiefرئیس  ،پیشرو  ،عمده  ،مهم
 bossرئیس  ،ارباب
در تورکی معاصر کلمه ی تب  ،تپ  təpهم تلفظ میشود :
تب  : təbفعل امر از مصدر تبمک ( فشردن  ،فرو کردن )
تپ  : təpفعل امر از مصدر تپمک ( فشردن )  ،یک ردیف از بافت قالی یا پود قالی
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تاب  : tabتاپ  ،یافتن  ،پیدا کردن  ،عبادت  ،تپه  ،بلندی  ،باال  ،جای باال
با این بن
تاباق  :جایی نسبتا همسطح در باالی کمرکوه
تاپێن  :عبادت کن
تاپێناق  :عبادتگاه
این بن در زبان انگلیسی هم آمده :
: top
سر  ،قله  ،اوج  ،عالی

بخش دوم کلمه ی تبریز « ری » در فرهنگ لغت تورکی سومری چنین آمده :
: ri
 to affixضمیمه کردن
 cover withپوشاندن با
 to foundبنیان نهادن
 erectبنا کردن
to equip with
مجهز کردن  ،سازمند کردن  ،آراستن
بن « ری » در کلمات اگری  ،ساری نیز به کار رفته
اگری  :کج بنا شده
ساری  :زرد  ,زرد رنگ شده ( بن این کلمه در تورکی سومری  saاست که با بن  riبه معنی زرد رنگ شده است )
: sa
red , reddish , brown
قرمز  ،مایل به قرمز  ،قهوه ای  ،خرمایی
بن ری در زبان چینی  lì ،تلفظ میشود .
: lì
 foundبنیان نهادن
رکن ری  reدر زبان انگلیسی به صورت پیشوند برای نشان دادن تداوم  ،ضمیمه و یا تکرار عملی به کار میرود که در ابتدای فعل
قرار میگیرد  .مانند :
 : reclaimادعای مجدد  ،تقاضای مجدد

بخش سوم کلمه ی تبریز « یز »  izاست به معنی آتش و درخشش که رکن تک  -هجایی آن به صورت « ایس  ،ایش  ،آذ و اوت )
نیز آمده است  .در فرهنگ لغت تورکی سومری به شکل  izآمده است .
رکن « یز  ،یش  ،یس » به صورت « ۆز  ،وز » و یا با حذف « ی  ،و » به تنهایی به عنوان پسوند به صورت « ز  ،ش » نیز
به کار رفته و میرود .
اول  :ستاره ( در تورکی سومری به شکل مول  mulآمده است )
اوللوز  :ستاره ی درخشان
گۆن  :خورشید
گۆن  +ۆز  :گۆننۆز  ،خورشید درخشان  ،روز روشن
گۆن  +ش  :گۆنش  ،خورشید درخشان

15 | P a g e
حال یک بار دیگر اجزای سه بخشی کلمه ی تبریز را مرور میکنیم :
تب  : təbفشرده  ،پیچیده  ،تو در تو  ،متحد  ،مکان باال  ،مکان مقدس
ری  : riضمیمه کردن  ،ساختن  ،بنیان نهادن  ،مستحکم کردن  ،آراستن
ز  : zیز  ،درخشش  ،شکوه
با توجه به معانی ارکان سه بخشی کلمه ی تبریز میتوان آن را چنین معنی کرد :
 -۱مکان مستحکم باشکوه
 -۲جایگاه تودرتوی باشکوه
 -۳جایگاه مجلل مردان متحد
 -۴عبادتگاه مجلل
۲۱ / ۵ / ۱۳۹۹
الیاس بهرامپور ( الچچێن )  ،زبان شناس تورک
منابع :
Elementary Sumerian Glossary
Daniel A Foxvog
دیکشنری انگلیسی به چینی pelico
دیکشنری انگلیسی به انگلیسی longman
فرهنگ انگلیسی  -فارسی آفرین  ،دکتر عبدالحسین پاک  ،سعید پروین جاه
فرهنگ قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،اسدللا مردانی رحیمی
فرهنگ جامع ترکی استانبولی به فارسی کیمیا  ،جمشید صالحپور
فرهنگ ترکی  -فارسی  ،بهزاد بهزادی
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گویش قشقایی و ْتورکی سومری
از میان گویشهای مختلف تورکی  ،گویش قشقایی بیشترین ارکان تک  -هجایی تورکی سومری را حفظ کرده است .

در لغتنامه ی تورکی سومری تالیف دانیل آ فاکس واگ که به انگلیسی ترجمه شده و دیگر لغتنامه های سومری  ،بیشترین لغات ،
افعال  ،صفات  ،قیود و دیگر مقوالت زبانی سومری را میتوان در گویش قشقایی دید  .چرا که بیشترین طوایف ایل قشقایی
بازماندگان تورکان سومر هستند که در مکانهای خود به جا مانده اند  .از این رو نام طوایف و تیره های بسیاری از ایل قشقایی در
لغتنامه ی تورکی سومری دیده میشود .

کلمه ی « قایی » چنین تعریف شده :
Ğa - e , [ ğar ] : to put , place , set , situate , to set up , establish , to put down , restrain , to plate , to set
aside , inlay
به معنی قرار داده شده  ،مستقر  ،محکم  ،استوار  ،نگه داشته شده  ،ذخیره شده  ،مسلح و زره دار  ،مزین و مرصع

نام طوایف قشقایی در لغتنامه ی های سومری

 -۱شئش به یلی : šešbəyli
این کلمه سه بخشی است  :شئش  şeşیا شوش  şuşبه معنی برجسته  ،چاق و مزین است .
به ی  bəyبه معنی بزرگ است  .این کلمه به صورت  bigوارد زبان انگلیسی شده
لو  luبه معنی انسان  ،مرد و شخص است .
« شئش به یلی » به معنی « انسان بزرگ و شاخص » است .
در لغتنامه چنین آمده :
şeş , şéş , şùş : to anoint , to be distinguished
bàd [ bàg ] : high
lú : person , man , someone

 -۲ساررویی  :شاهزاده  ،نام یکی از تیره های طایفه ی عمله ی قشقایی
sarr : king
sarru / i : kings of
sarrutum : kingship
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کلمه ی سار  ،ساررو با تغییر حرف به صورت زیر در زبان انگلیسی آمده
پادشاه sovereign :
کلمه ی سارر به شکل شاه نیز به کار رفته

 -۳شولی  :نجیب  ،شاهزاده  ،نام یکی از تیره های طایفه ی عمله
şul : noble , valiant

 -۴شاققی  :شاق  +ی پسوند نسبت  ،نام یکی از تیره های طایفه ی ششبلوکی و دره شوری
رکن این کلمه در لغت سومری به دو شکل « شاق و ساق » آمده که هردو یکی است به معنی سالم  ،شاد  ،زیبا  ،پر توان  ،سرحال ،
مقدم  ،برتر  ،قدرتمند  ،جسور  ،شجاع  ،نترس و کله شق
این تیره در گذشته خود ایل بزرگی بوده که به خاطر بیباکی و بی پروایی مردمانش  ،حاکمان و ایلخانان آنها را پراکنده ساخته اند .
کلمه ی ساغ به صورت  safeوارد زبان انگلیسی شده
تعریف ساغ و شاغ در لغتنامه
sağ : head , fore , foremost , principal , good , beautiful
şa(g) , şag : heart , to be pleasing , good , beatiful

 -۵موسسولو  :قدرتمند  ،مقدس  ،یاری کننده  ،مورد اعتماد و مستشار نام یکی از تیره های طایفه عمله ی قشقایی که به لحاظ دانایی
بزرگانشان مشاور ایلخان قشقایی بودند  /رکن تک  -هجایی کلمه موس با تشدید و سکون س یا موش با تشدید و سکون ش یا ماس
است  /بعضیها نام این قوم را برگرفته از موصل عراق میپندارند  ،حال آن که خود نام موصل بر گرفته از بن موش یا موس سومری
است
muş : countenance , appearance , aspect , halo , crown
mas - su : leader , chief , councillor
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وجه تسمیه ی خلج
در باره ی وجه تسمیه ی خلج  ،روایتهای مختلفی است  .خواجه رشیدالدین فضل للا مینویسد  « :چون اوغوز اصفهان را بستد در
بازگشت  ،یکی از همراهانش در راه ماند و چون دوباره خود را به لشکر رساند اوغوز به اوگفت  :قال آج  .یعنی گرسنه بمان . » .

در روایتی دیگر « اوغوز خان در مسیر راه خانه ای مجلل دید که در آن بسته بود وکلیدی نداشت  .اوغوز خان به یکی از
لشکریانش گفت  :قال آچ  .بمان و باز کن .
اینها همه داستان است .

ریشه یابی کلمه ی خلج

کلمه ی « خلج »  ،از بن قال با « پسوند صفت مبالغه ی آج »  ،درست شده است که یک معنی آن ماندگار و ساکن بودن است .
نام خلیج نیز از همین بن اخذ شده است .
خلیج  :آب ماندگار  ،پیشرفتگی آب دریا و ماندن در یک محدوده ی معین
نظیر ساختار خلج را در کلمه ی تیماج می بینیم :
تیماج  :توماج  ،کامال مرتب شده  ،کامل  ،پوست دباغی شده  ،چرم

گاهی برای ساختن این نوع صفت مبالغه  ،حرف آخر بن را تکرار میکنند و بعد پسوند اج را می آورند :
دور  :تور  ،برخیز
دور  +ر  +اج  :دورراج  ،پرنده ای از خانواده ی قرقاول که میتواند سریعا از جایش به صورت عمودی برخیزد و پرواز کند /
دورراج  :عمود پرواز

در دیوان اللغات روایتی است مربوط به حمله ی اسکندر :
« خاقان تورک  ،شو  ،برای درگیر نشدن با اسکندر به سمت شرق حرکت میکند  .مردم هم به دنبال وی میروند  .تنها بیست و دو
نفر بر جای میمانند  .دو نفر خسته و عرق ریزان به آنان میرسند  .آن دو مرد میگویند ذوالقرنین مسافری است که سرانجام ازاینجا
رد شده و میرود ولی ما بر جای خود میمانیم  .بیست و دو نفر دیگر به آن دو نفر  ،قال آج میگویند یعنی گرسنه بمانید .

از عمق این اسطوره میتوان چنین استنباط کرد که دو قبیله ی بزرگ از بیست و چهار قبیله ی تورکان اوغوز (خلجها )  ،قبل از حمله
ی اسکندر  ،ساکن ایران بوده اند .

خلجها بخشی از سومریها بودند که در کنار خلیج کنگر ( خلیج فارس کنونی ) سکونت داشته اند که نام خلیج از نام آنان گرفته شدت
است  .بعدها از آنجا به دیگر نقاط مهاجرت کرده اند  .سومریها خود را « کنگر » مینامیدند .
کنگ  :شاخه  /ار  :مرد  ،بزرگ  /کنگر  :مردان منشعب  ،مردان جدا شده .
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در نزدیکی بوشهر بندری است به نام « کنگان » که برگرفته از قوم کنگ است به معنی جایگاه قوم کنگ .

مورد دیگر این که بن کلمه ی خلج به معنی عظیم و بزرگ است .
خل  ،خال  ،قال  ،گال  ،کل  ،کال در زبان تورکی به معنی بزرگ آمده است کار رفته است  .در لغتنامه ی سومری می خوانیم :
: gal
 to be bigبزرگ بودن
 largبزرگ
 greatعظیم
 olderمسن  ،بزرگتر
با این بن خلج به معنی عظیم الشان و بلند پایه و برجسته است .

نتیجه کلمه ی خلج را میتوان به دو صورت تفسیر کرد :
 -۱عظیم الشان
 -۲ماندگار

منابع :
Sumerian Glossary , Daniel A Foxvog
الواح سومری  ،ساموئل کریمر  ،ترجمه داوود رسائی
تاریخ دیرین تورکان  ،پروفسور زهتابی
تاریخ ترکان قبل از اسالم  ،کامران گؤرن و فاروق سومر و قروسه
دیوان اللغات  ،شیخ محمود کاشغری
فرهنگ تورکی قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،استاد مردانی
فرهنگ تورکی به فارسی  ،بهزاد بهزادی
فرهنگ تورکی استانبولی به فارسی کیمیا  ،جمشید صالحپور
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ایلگر  ،اۆلگر  ،اۆلکر
از اواسط خرداد ماه هر سال  ،قبل از سحر تعدادی ستاره به شکل مالقه در صورت فلکی ثور ( گاو ) با روشنی نسبتا کمی
میدرخشند  .از آن به بعد هر روز خوشه ی پروین اندکی زودتر طلوع میکند  .از ابتدای آذرماه  ،خوشه ی پروین  ،از سر شب تا
صبح  ،در آسمان قابل دیدن است .
در زبان ترکی به خوشه ی پروین  ،ایلگر  ،اۆلگر و اۆلکر میگویند  .این مجموعه شامل صدها ستاره میشود که در پهنه ای  ،به
وسعت چهار برابر قرص ماه  ،جای میگیرند  .در شبهای صاف هفت ستاره از این مجموعه را میتوان دید  .پیشنینیان که قدرت دید
بیشتری داشتند  ،تعداد بیشتری را میدیدند  .طرز قرار گرفتن ستاره ها طوری است که همدیگر را میپوشانند یا بسیار نزدیک به هم
دیده میشوند .

در زبان ترکی  « ،ایل » این معانی را دارد :
 -۱درخشش  :کلمه ی « ایلدیز یا اولدوز » ( ستاره )  ،ایلغید  ،ایلغیم ( سراب )  ،ایلدیریم  :رعد و برق با توجه به درخشش ساخته
شده اند
 -۲اتصال  ،پیوند :
ایل  :پیوند قبایل و طوایف خویشاوند از یک نژاد  ،در قالب یک مجموعه ی اجتماعی
ایل  :سال  ،سال کهنه در زمانی مشخص به پایان میرسد و سال نو از همان لحظه شروع میشود ؛ پایان یکی  ،شروع دیگری است
 .که از مصدر ایلیشمگ یا ایلمگ  ،به معانی به هم رسیدن و گیر کردن است .
ساخته های دیگر از این بن  ،با معنی اتصال و پیوند اینها هستند :
ایلگی  :اتصال
ایالن  :جانوری که چمبره میزند و سرش به دمش وصل میشود
ایلیش  :اتصال
ایلمگ  :نوعی گره که باز کردن آن آسان است
ایلیگ  :مغز استخوان

با توجه به این که پیشینیان برای نامیدن « ایلگر »  ،هم درخشیدن مجموعه ی ستارگان را در نظر داشته اند  ،هم اتصال و پیوند
در میان آنان را  ،پس بهتر است شکل نوشتاری « ایلگر » را بر دیگر اشکال ( اۆلگر  ،اۆلکر ) ترجیح دهیم و برای نوشتن این
شیوه امالیی « ایلگر » را به کار ببریم .
با همه ی این تعاریف میتوانیم کلمه ی ایلگر را چنین ریشه یابی و معنی کنیم :
ایل  +گر ( پسوند اتصاف )
« ستاره های درخشنده ی به هم متصل »

منبع  :قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،تالیف استاد اسدللا مردانی رحیمی
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 bayramبایرام1
جشن پنج هزار ساله ی تورکان سومر
» بخش « ۱

تورکان سومر آن چنان در ریاضی و نجوم پیشرفت کرده بودند که سال را به سیصدوشصت و پنج شبانه روز  ،هر شبانه روز را به
بیست و چهار ساعت  ،هر ساعت را به شصت دقیقه و هر دقیقه را به شصت ثانیه تقسیم کرده بودند  .آنان برای سنجش ساعات و
دقایق  ،وسیله ای ابداع کرده بودند به نام ساآت . saat
بن سا فعل امر است به معن بشمار که در زبان چینی به صورت شیا آمده است.
پسوند اسم ابزار است  atات
سا آت  : saatوسیله ی اندازه گیری

کلمه ی بایرام از دو بخش تشکیل شده :
بای  +رام
بای  :بزرگ  ،عظیم
رام  :تحول و دگرگونی
در لغت نامه ی سومری تالیف دانیل آ فاکس واگ  ،در باره « را » چنین آمده :
ra , ra - ah : to heat , beat upon , to strike , to drive
به معنی راندن  ،وادار به حرکت کردن کسی یا چیزی  ،فشار دادن به چیزی یا کسی برای حرکت کردن  ،رانش  ،تحول و تغییر
بن تک هجایی « را »  ،همان رام در کلمه ی بایرام است .
با این توصیف  ،کلمه ی بایرام به معنی « تحول بزرگ یا رانش بزرگ و جشن بزرگ » است .
با آمدن بایرام  ،جهان متحول میشود و گیاهان جان دوباره میگیرند و جانوران که وجودشان بسته به گیاهان است  ،آنها نیز از
مواهب بایرام بهره مند میشوند  ،زاد و ولد میکنند و زندگی انسانها نیز رونق دوباره میگیرد  .و . . .
ادامه دارد
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 bayramبایرام2
جشن پنج هزار ساله ی تورکان سومر
بخش ۲

از آن جا که سومریان  ،عمدتا مردمی کشاورز بودند  ،دینشان نیز  ،وابسته به کشاورزی و امر باروری بود .
در میان خدایان متعدد سومری  « ،دوموزی »  ،ایزد جهان نباتی و خدای برکت و « اینین » ایزد بانوی مادری و باروری به شمار
می رفت .

اینین که اینانا نیز خوانده می شد  ،نخستین کسی است که شهوت را تجربه می کند و به دیگران نیز الهام می بخشد .
اینین با دوموزی ازدواج می کند ؛ اما زیاده خواهی این ملکه ی آسمانی  ،او را راهی جهان زیرین می کند .
بر جهان زیرین خواهرش  « ،ارشکی گال » حکومت می کند که دشمن سرسخت اوست .
اینین  ،قبل از رفتن  ،به وزیرش « نین شوبور » می گوید :
اگر سه روز گذشت و من از جهان زیرین  ،برنگشتم  ،به پیش سه تن از خدایان عالی مقام برو و از آن ها بخواه که دخالت کنند و
نگذارند من بمیرم .

خواهر بدذاتش دستور می دهد اینین را زندانی کنند .
بعد از اسارت اینین  ،زمین و آسمان را اندوه فرا می گیرد و دیگر کسی عشق نمی ورزد .
« انکی »  ،ایزد آب  ،به یاری او بر می خیزد  .پس دو موجود می آفریند و از آن ها می خواهد که با آب و غذا به جهان زیرین
بروند و آن ها را  ،بر بدن بیجان اینین بپاشند  .با پاشیده شدن آب و غذا بر اینین  ،او زنده می شود  .اما رسم جهان زیرین این بود که
هر کس به جهان زیرین برود و از هفت دروازه ی آن بگذرد نباید بازگردد  .مگر این که کسی را به جای خود معرفی کند .
اینین با این شرط که کسی را به جای خود بفرستد  ،دوباره به جهان باال می آید موقع برگشتن اینین  ،چند دیو به همراه او میروند .
دوموزی با دیدن همسرش  ،اظهار خوشحالی می کند و « جامه ی عید » بر تن می کند و بر تخت سلطنت  ،تکیه می زند .
اینانا که انتظار داشته  ،همسرش به خاک بیفتد و او را تعظیم کند  ،خشمگین می شود و به دیوها میگوید که او را ببرید در نتیجه
دیوها دوموزی را به جهان زیرین میبرند .

دوموزی از برادرش« اوتو » می خواهد به او کمک کند  .برادرش او را به شکل مار در می آورد و دوموزی می گریزد .
دیو ها  ،پس از جست و جوی بسیار  ،دوموزی را در آغل کوسفند  ،پیدا می کنند .
دوموزی به جهان زیرین  ،برده می شود ؛ در نتیجه  ،گیاهان به پیروی از او خشک می شوند .
اینین پشیمان می شود  .خواهر دوموزی  « ،گشتیانا » با آب و غذا  ،به دهانه ی زمین می رود و جایش را با دوموزی  ،عوض می
کند
ارشگی گال  ،ایزد بانوی جهان زیرین  ،فداکاری خواهر را که می بیند  ،حکم می کند که نیمی از سال  ،دوموزی و نیم دیگر سال ،
گشتیانا  ،زندانی باشد .
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باری  ،دوموزی  ،خدای برکت و باروری  ،به زمین برمیگردد و بار دیکر با اینین  ،ازدواج می کند  .در نتیجه  ،زندگی سر می
گیرد و گیاهان و حیوانات زاد و لد می کنند .

این مرگ و رستاخیز و ازدواج مجدد  ،نمادی از مرگ جهان نباتی ( آمدن خزان ) و سپس رویش مجدد گیاهان و باروری درختان و
حیوانات ( آمدن بهار ) است .

منابع :
اسطوره های سنت نوروزی  ،حمید یزدان پرست  ،ماهنامه اطالعات سیاسی  -اقتصادی شماره های ۲۷۲، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ، ۲۶۹
در اعماق سنگ نوشته ها  ،پروفسور معزز علمیه چیغ  ،برگردان  ،روح للا صاحب قلم
الوح سومری  ،ساموئل نوح کریمر
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فعل اسنادی در زبان ْتورکی
زبان تورکی قاعده مندترین زبان دنیا است  .در این زبان هیچ فعل بیقاعده ای وجود ندارد .
دستور نویسان  ،فعل اسنادی « دی  ،دیر » را که در اول شخص و دوم شخص  ،بنا به اصل کم  -کوشی حذف میشود  « ،ایم »
پنداشته اند و بر اساس همان پنداشته ی خود  ،فعل اسنادی را بیقاعده دانسته اند .

در زبان شناسی  ،اصلی است به نام « کم  -کوشی » .
نظیر همین اتفاق در زبان فارسی روی داده است .
در گلستان سعدی میخوانیم :
« آن شنیدستی که در اقصای غور
بارساالری  ،بیفتاد از ستور »
فعل « شنیدستی » در گذشته معمول بود  ،اما امروز دیگر تلفظ نمیشود و به جای آن « شنیده ای » به کار میرود و فعل کمکی آن «
است » حذف میشود .
یا در این مثال :
« تو دانایی »  :تو دانا هست ی  .که فعل اسنادی « است » حذف شده و فقط شناسه آن  « ،ی » آمده است .

در زبان تورکی فعل اسنادی  ،در گویش قشقایی « دیر » و در گویش آزربایجانی « دی » است .
مثال :
« من دلی ام » در اصل چنین بوده  « :من دلی [ دیر ] ام »  :من دیوانه هستم
« سن دلی انگ » در اصل چنین بوده  « :سن دلی [ دیر ] انگ »  :تو دیوانه هستی
« او دلی دیر »  :او دیوانه است
در جمله ی اول و دوم که فعل آن مربوط به اول شخص و دوم شخص است  ،بنا به قاعده ی کم  -کوشی  ،اصل فعل حذف شده و فقط
شناسه ی آن آمده است  .اما در جمله ی سوم  ،چون فعل سوم شخص شناسه ای ندارد  ،اصل فعل عینا آمده است .

در تورکی سومری این فعل به صورت  deآمده است که در توضیح چنین آمده :
de : túm : ( to be ) worthy of , fitting for
به معنی شایسته بودن  ،مناسب بودن و سزاوار بودن  ،درخور بودن  ،متناسب بودن و مشمول حال شدن است .

نتیجه گیری :
 -۱در زبان تورکی  ،فعل اسنادی « دی  ،دیر » است  ،نه « ایم »
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 -۲فعل اسنادی « دی  ،دیر » بنا به اصل کم  -کوشی  ،برای اول شخص و دوم شخص  ،حذف میشود و تنها شناسه ی فعل ذکر
میگردد اما برای سوم شخص که شناسه ندارد  ،فعل اسنادی « دی  ،دیر » بی کم و کاست به کار میرود .
 -۳در زبان تورکی هیچ فعل بیقاعده ای وجود ندارد .
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چند وجهی بودن ارکان تک  -هجاهایی در زبان ْتورکی
آل  ،آال  ،آالم  ،عالم آلال  ،آلاله  ،للا

در زبانهای جهان  ،اسامی در دو مقوله ی « ذات و معنی » دسته بندی میشوند  .اسامی ذات آن چیزهایی هستند که ظاهرا موجود ،
دیدنی  ،ملموس و قابل درک با حواس پنجگانه هستند  .مفاهیمی همچون کوه  ،دشت  ،دست  ،پا  ،درخت  ،گل و سبزه .
اما اسامی معنی کلماتی که عینی  ،ملموس و قابل درک به وسیله ی حواس پنجگانه نیستند  .کلماتی نظیر عقل  ،هوش  ،عشق  ،لطف
 ،محبت  ،اخالق  ،سیاست .

نخستین تمدنی که در غرب آسیا شکل گرفت  ،تمدن تورکان سومر بود  .با ایجاد شهرها  ،رونق اقتصادی  ،پیدایش هنر  ،موسیقی ،
معابد  ،دادگاه ها  ،امر قضاوت  ،کالس های درس  ،آموزش علوم مختلف ریاضی  ،نجوم  ،هندسه  ،تجارت  ،دریانوردی ،
کشاورزی و دامداری  ،کلماتی متناسب با نیازهای طبیعی  ،اجتماعی  ،عاطفی  ،هنری و دینی مردم ساخته شد .

کوچکترین واحد معنادار در ارکان زبان تورکی « ،تک  -هجا » است  .هر تک  -هجا از یک مصوت با یک یا دو یا سه صامت
درست میشود .

موضوع دیگر چند وجهی بودن بودن ارکان تک  -هجاهای معنیدار در زبان تورکی است .
به این معنی که « در زبان تورکی  ،هر تک  -هجا میتواند هم برای اسم  ،هم برای فعل  ،هم برای صفت و هم برای قید به کار رود
 » .از این نظر ارکان زبان تورکی مانند منشوری هستند با قابلیت های بسیار .
( این ویژگی خاص زبان تورکی است و دیگر زبانها چنین خصوصیتی ندارند ) .

تک  -هجای « آل »  ، alدرمقوله های مختلف به کار میرود :
 -۱فعل امر  -به معنی بگیر  ،بخر  ،در بر گیر  ،احاطه پیداکن
 -۲صفت  -رنگ سرخ  ،رنگ بلوطی روشن
 -۳اسم  -اسم معنی حیله  ،مکر  /نام یکی از ایزدان که با گذشت زمان  ،معنی منفی گرفته و برای موجودی افسانه ای به کار میرود
که به زن زائو آسیب میرساند  /با تشدید ل ساکن « آلل »  allپیشانی و جایگاه بلند ( در گویش قشقایی )

با افزودن پسوند به آل کلمات جدید ساخته میشود :
آل  +ا  :آال - ala
 -۱فعل امر تاکیدی به معنی بیا بگیر  ،زود باش بگیر
 -۲صفت فاعلی به معنی جذاب  ،افسونگر  ،گیرنده  /آال گؤز  :چشمان جذاب و افسونگر  /رنگ بلوطی روشن  ،آال گؤز  :چشمان
بلوطی رنگ روشن
« آال گؤزۆ سۆزدۆنگ یار ! گؤزدن اینجی دۆزدۆنگ یار ! نه دئدیم کی اینجیدینگ ؟ دوداغالرێ بۆزدۆنگ یار » شعر ازالچچێن
رنگ سرخ  ،آال داغ  :کوه سرخ رنگ  /دو رنگ  ،آال باش  :حیوانی که سرش دو رنگ است .
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 -۳اسم اعظم برای خدا  ,در دیکشنری تورکی سومری تالیف دانیل آ فاکس واگ در تعریف آال چنین نوشته :
Ala : a demon
خدایی که دارای قدرت خارق العاده است
در کلمه ی آال به معنی خدا  ،تمامی خصوصیات و تعریفهایی که برای بن « آل » قید شد  ،در این کلمه مستتر است  :توان گرفتن ،
توان دادن  ،توان فریب و مکر  ،روشنی و درخشندگی  ،برتری و بلندی خداوند در کلمه ی آال را میتوان دریافت .
آالم  :آل  +ام  -صفت فاعلی به معنی در بر گیرنده  /در گویش قشقایی این کلمه برای حاشیه ی قالی که مانند نواری باریک و نقشدار
است که دور تا دور قالی را در بر میگیرد  .سومریها کلمه ی آالم را ظاهرا برای رشته کوه هایی به کار میبرده اند که از دریاچه ی
وان در ترکیه شروع میشده و تا بلوچستان ایران ادامه داشته و شمال  ،شمال شرق  ،شرق و جنوب شرق سومر را در بر میگرفته
است  .آالم برگرفته از آال نیز میباشد  .آال خدای سومری است که بر سراسر جهان احاطه دارد و آالم محدوده ای است که قلمرو
خداست  .به معنی دنیا و جهان  .این کلمه را عربها با تغییر امال « عالم » به کار برده اند

برای ساخت نوعی صفت مبالغه در زبان تورکی  ،آخرین حرف کلمه ی تک  -هجایی را تکرار میکنند و مصوتی متناسب با مصوت
قبل می آورند  .بن آل را در نظر میگیریم  .آخرین حرف « ل » است  .آل  +ل  +آ  :آلال  /کلمه ی آلالت به معنی « فریب بده »
نیز از همین بن ساخته شده  /تورکان گاگوز کلمه ی آلال را  Allachبه کار میبرند .

نظیر ساختار آلال در تورکی
شولل  :غذایی که بسیار رقیق است
قولال  :جایی که بسیار بلند است
سیلله  :ضربه ی بسیار سخت به صورت کسی
هولال  :چوبدستی بسیار ضخیم
قیللی  :کسی که بسیار پشمالو است
دیللی  :کسی که بسیار زبان باز است

نتیجه :
کلمه های ی آال  ،آلال  ،آلاله یکی هستند که از بن « آل » گرفته شده اند به معنی برتر  ،دربرگیرنده  ،دهنده  ،گیرنده و بسیار دانا .
در زبان عربی بنیان تک  -هجایی « آل » در معانی ذکر شده در باال وجود ندارد و کلمه ی آلاله در اصل تورکی سومری است که
وارد زبان عربی شده است .
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مره  ( mərəکجاوه  ،پیله)
زندگی غیر ماشینی  ،فرهنگ  ،آداب  ،لغات و اصطالحات خاص خود را دارد .

در گذشته برای مهاجرتهای طوالنی از شتر استفاده میکردند  .افراد معولی بر جهاز شتر مینشستند و ثروتمندان و بزرگان  ،درون
نوعی حفاظ چوبی که سقف و اطراف آن با پارچه ی ضخیم پوشیده شده بود قرار میگرفتند تا از گزند باد  ،باران و تابش شدید آفتاب
در امان باشند  .به این وسیله در زبان فارسی  ،کجاوه  ،در زبان عربی محمل  ،در زبان انگلیسی واگن و در زبان تورکی مره
میگویند  .سعدی در شعری چنین میسراید :
« محمل بدار ای ساربان
تندی مکن با کاروان
کز عشق آن سرو روان
گویی روانم میرود » .

قشقاییها بازماندگان تورکان سومر هستند ؛ چرا که بیشترین گنجینه ی لغات تورکی سومری را در این گویش میتوان دید  .کلمه ی
مره همان کلمه ی  marدر تورکی سومری است .
در دیکشنری تورکی سومری
چنین میخوانیم :
mar : vagon

کجاوه ها در ابعاد بزرگ و کوچک ساخته میشدند  .کجاوه های کوچک ( مره ) را برای حمل کهره و بره به کار میبردند  .قشقاییها
خورجین مویینی بر روی االغ می انداختند و کهره و بره را در دوطرف خورجین میگذاشتند به حالتی که تنه شان درون خورجین ،
سرشان باال و از خورجین بیرون باشد  .بعد برای این که کهره ها بر روی هم نلغزند  ،یا زیر پای هم نمانند  ،دو لبه ی خورجین (
کنار گردن کهره ها ) را با نوعی سوزن چوبی بلند به نام « شیش » به هم میدوختند تا محدوه ی حرکتی کهره ها را به حد اقل
برسانند .

مره به معنی پیله نیز به کار میرود  .نوعی حشره پوست بز را نیش میزند و تخم خود را درون پوست رها میسازد  .در اثر واکنش
بز  ،پیله مانندی دور تخم ایجاد میشود و بعد از مدتی تخم به الرو تبدیل میشود و پس از بزرگ شدن تبدیل به حشره ی دیگر میگردد
.
به هنگام کندن پوست بز  ،برجستگیهایی در پوست بز دیده میشود که همان جایگاه کرم است  .به این برجستگیهای پیله مانند نیز مره
میگویند .

پس مره دو معنی دارد :
 -۱کجاوه
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 -۲پیله

منابع :
Elementary Sumerian Glossary
Daniel A Foxvog
قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،تالیف استاد اسدللا مردانی رحیمی
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مور  ،موروارێ ( مروارید )  ،مورول

موروارێ « مروارید » گوهری درخشان است که درون برخی از نرم تنان دو کفه ای مانند صدف مروارید به وجود می آید .

سنگ مروارید را تورکان سومر و چینیها می شناختد  .برخی آن را قطره اشک فرشتگان و پاره ای اشک ونوس دانسته اند  .وقتی
جسمی خارجی مانند ذره ای شن بین صدف و پوسته ی آن قرار گیرد  ،جانور الیه ای مرکب از کونچولین و بلورهای کلسیت یا
آراگونیت را به دور جسم خارجی ترشح میکند که بسته به درصد ترکیبات ترشح به رنگهای سفید  ،صورتی  ،نقره ای  ،طالیی ،
کرم  ،قهوه ای  ،سبز  ،آبی  ،زرد  ،پرتقالی  ،بنفش و سیاه ایجاد میشود .

تک  -هجای « مور » به معنی خمیده  ،گردشده و برجسته است  .با افزودن پسوند به بن مور  ،کلمات جدید ساخته میشود
در فرهنگ لغت سومری تالیف دانیل آ فاکس واگ چنین آمده
 muru : cloudابر  ،توده ی انبوه
کلمه ی « مورو »  ، muruهمان کلمه ی « مورول »  murulاست که اکنون نام یکی از تیره های ایل قشقایی است  .کلمه ی «
مورو » با تغییر حروف اکنون به صورت « بولوت »  bulutنیز تلفظ میشود که همان ابر است .

در گویش قشقایی  ،با افزودن پسوند به بن « مور » کلماتی ساخته شده که در تمامی آنها برجسته بودن  ،انبوه بودن و رفعت را
میتوان درک کرد .

مور  +د  :مورد گیاهی همیشه سبز با شاخه های انبوه  ،توپر و منحصر به فرد است که در کنار چشمه ها و نهرها میروید  ( .مورد
نماد سرسبزی و طراوت است که قشقاییها آن را ارزشمند میدانند )
مور  +ت  :مورت  ،برآمده  ،برجسته
مور  +ت  +وش  :مورتوش  ،بر آمده  ،برجسته
مور  +غ  :مورغ  ،برآمدگی  ،قله
مور  +ک  :مورک  :برجستگی  ،برآمدگی  ،برجستگی غضروفی گلو  ،قله ی کوه ( این کلمه بدون ر به صورت « موک » نیز
تلفظ میشود که نام منطقه ای در فارس در مسیر جاده ی شیراز  -فیروزآباد میباشد که اخیرا کارخانه ی سیمانی بر روی دشت آن
احداث شده است .
مور  +ول  :مورول  ،برجسته  ،سرزنده  ، ،یگانه و بی همتا
مور  +جوم  :مورجوم  ،خال گوشتی یا زایده ای گوشتی به شکل خال در صورت  ،گردن و بینی
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مور  +غول  :مورغول  :برجسته  ،بر آمده  ،جمع و جور
مور  +دال  :موردال  ،توپر ( موردال آغاجی )  ،خٍ ٍوشک  ،نام درختچه ای سردسیری که توپر و انبوه است و از برگهای آن در
رنگرزی استفاده میشود .
مور  +وارێ  :مورواری  ،پدیده ی یگانه و منحصر به فرد  ،شئیی گران بها که از نوعی صدف به دست می آید .
مورواری به معنی خمیده  ،برجسته  ،یگانه و ارزشمند  ،نام کوهی مجزا  ،یگانه و برجسته در ییالق طایفه ی شئش به یلی از ایل
قشقایی در مرز استان فارس و اصفهان است که در میان مراتع و مزارع تیره های شورباخارلی  ،علمدارلێ و رحیملی واقع شده
است
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وجه تسمیه ی ْاوغوز
اوغوز خان پدر تورکها و ترکمنها است که در تورکی استانبولی  ، oğuz kağanدر ترکمنی  ، oguz hanدر تورکی آزربایجانی
 oğuz xanنامیده میشود .

در افسانه ها آمده که اوغوزخان در شیر خوارگی پدر و مادر خود را از دست میدهد و تک و تنها در دره ای میماند که گرگی از
جنس « بوز  -قورد » ( گرگ خاکستری ) طفل را می یابد و با دادن شیر خود  ،او را از مرگ نجات میدهد  .با زنده ماندن اوغوز
خان  ،نسل تورکها از نابودی نجات پیدا میکند .

در باره ی وجه تسمیه ی اوغوز خان نظریه های مختلفی ارائه شده است :

دانشمندی به نام مارکوارت عقیده دارد که اوغوز از دو بخش « اوق  +اوز » ترکیب شده که اوق به معنی تیر و اوز به معنی انسان
 ،فرد و شخص است که با این تعریف اوغوز به معنی شخص تیرانداز است  .این تعریف را صاحب نظران نپسندیدند .

د  .سینیور اوغوز را با کلمه ی اؤکۆز به معنی گوساله ی نر مرادف میگیرد  .در زبان تورکی اوغوز به معنی گوساله ی نر نیز
نیامده است .

نمت این کلمه را از دو جزو « اوغ به معنی قبیله و وز پسوند جمع » میداند که با این تحلیل اوغوز را به معنی قبیله ها پنداشته است
.

از آنجا که زبان تورکی نسبت به دیگر زبانها  ،بیشترین ذخیره ی زبانی را در گویشهای مختلف خود دارد  ،کسی میتواند در
خصوص ریشه یابی کلمات تورکی و معانی آنها صاحب نظر باشد که بر زبان تورکی از گذشته تا حال احاطه داشته باشد .

در لغتنامه ی تورکی سومری تالیف دانیل آ فاکس واگ در باره ی رکن اصلی این کلمه ( اوگ ) یا اوق چنین آمده است :
: ug
 aweهیبت  ،ترس
 awesome visionتصور ترس آور  ،منظره ی ترس آور
 sightقدرت دید  ،بینش

مورد دیگر در همان جا « اوگا » آمده که آن نیز چنین تعریف شده :
u - ga : awesome , awe inspiring
به معنی ترس رغبت برانگیز  ،هیبت الهام بخش
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بخش دوم کلمه « اوز » پسوند صفت ساز است که به شکل « از » نیز در پسوند کلماتی مانند دایاز  ،آیاز  ،قوتاز آمده  .این پسوند با
توجه به قانون هماهنگی اصوات  ،به صورت « اۆز  ،ایز  ،اێز » هم می آید  .نظیر :
قود  : qudبر آمده
قود  + qudوز  : uzقودوز  ، quduzبرجسته
اۆج  : ücانتها یا ابتدای چیزی
اۆج  +ücۆز  : üzاۆجۆز  ( ücüzاوجوز ) ارزان
آز  : azجای بلند ( دیوان اللغات الترک )
آز )  + az ( əzیز  : izآزێز  ، azızازیز  ، əzizبلند مرتبه  ،واال

بن « اؤگ » در تورکی باستان به معنی خرد  ،دانش و بینش آمده که با تورکی سومری در معنی بینش و دانش  ،مشترک است  .این
بن با پذیرفتن پسوند آ در دیوان اللغات الترک به صورت  ögaآمده  ،لقبی که به افراد محترم و خردمند داده میشد .
هم اکنون مصدر بن اؤگ به صورت « اؤگرنمک » به معنی یاد گرفتن و به ذهن سپردن به کار میرود .
دیگر این که با افزودن پسوند به بن اصلی  ،اؤگۆد به کار میرود به معنی سخن عقالنی  ،پند و اندرز .

با توجه به لغتنامه ی سومری تالیف دانیل آ فاکس واگ و دیوان اللغات الترک که هر دو از منابع معتبر تورکی قدیم هستند  ،و وجود
مصدر اؤگرنمک و کلمه ی اؤگۆد به معنی سخن خردمندانه برای اندرز به دیگری که در حال حاضر کاربرد دارد  ،معقولترین ،
مستدلترین و مستندترین تفسیر از اوغوز « خردمند _ پر هیبت » است .

الیاس بهرامپور ( الچچێن )  ،زبان شناس  ،پژوهشگر  ،شاعر  ،نویسنده  ،مترجم و منتقد تورک

منابع :
Elementary Sumerian Glossary
Daniel A Foxvog
دیوان اللغات الترک  ،شیخ محمود کاشغری
قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،استاد اسدللا مردانی رحیمی
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وجه تسمیه ی آدم
در بین زبانهای جهان  ،زبانهای تورکی و چینی بر « بنیانهای ثابت_ تک  -هجایی_معنیدار » استوار هستند .

کلمه ی آدم  adəmرا برخی از پژوهشگران برگرفته از زبان عبری و به معنی « خاک » می پندارند .
این کلمه به شکل آدام  adamدر گویشهای تورکی به کار میرود .

کلمه ی آدام ( آدم ) از دو بخش تشکیل شده است  :آ  + aدام  ( damدم ) dəm
صدای « آ »  aنخستین صدایی است که بشر توانسته بر زبان بیاورد ؛ آن گاه که انسان هنوز نمیتوانسته سخن بگوید  ،این آوا صدایی
برای اشاره بوده است  .از همین رو الفبای زبانهای جهان با حرف آ شروع میشود .
دیگر این که صدای آ برای تایید و تحسین بوده است  .مورد آخر این که صدای آ عظمت و فخامت را میرساند  .از همین رو در
بیشتر زبانهای جهان  ،صدای « آ » در نام خداوند دیده میشود :
در تورکی سومری Anki
در زرتشتی Ahooramazda
در تورکی معاصر Allah , Tarı
در تورکی گاگوزی Allach
در اکدی باستان Anum
در عربی Allah
در آشوری Ashoor
در مصر قدیم Aton
در ویتنام Chaa
در پارسی هخامنشی Da , Dadar
در آلمانی Got
در انگلیسی God
در سیک های هند Nam
در سورینامی Gado

بخش دوم کلمه ی آدام  ،آدم ( دام  ،دم ) است  .در لغتنامه ی سومری چنین آمده :
: dam
 : spouseشریک زندگی  ،همسر
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 : wifeزن
 : husbandشوهر

پس بخش دوم کلمه ( دام  ،دم ) به معنی « زن  ،مرد » و به طور کلی « انسان  ،بشر » است .

نتیجه :
 -۱زبان تورکی به لحاظ متکی بودن بر بنیانهای ثابت_ تک  -هجایی  ،کمترین تغییر را در طول هزاران سال داشته است .
 -۲کلمه ی آدام  ،تورکی سومری است .
 -۳با توجه به معنی هر دو بخش کلمه ی آدام ( آدم )  ،این کلمه به معنی « اولین مرد  ،اولین زن » یا به طور کلی « اولین انسان »
است .

منابع
Elementary Sumerian Glossary Daniel A Fox Vog
بحار االسما  ،حمیدرضا کهنگی
ریشه یابی واژگان فارسی  ،ترکی و عربی  -اسدللا مردانی رحیمی
فرهنگ فارسی معین
دانشنامه ویکی پدیا
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اه وریشم  əvrişəmابریشم
اولین تمدن بشری که در شرق شکل گرفت تمدن چین بود  ،چینیها به سهم خود در پیشرفت و توسعه ی علوم و فنون نقش ایفا کرده
اند .
یکی از دستاوردهای تمدن چین ابریشم بود که توسط تورکها به غرب برده و شناسانده شد  .به لحاظ ارزش بسیار این کاال  ،جاده ی
تجارتی شرق به غرب جاده ی ابریشم نام گرفت .

ابریشم از نوعی کرم پیله ساز به دست می آید  .کرم ابریشم تارهایی به دور خود می تند که طول هر تار یک پیله به طور متوسط در
حدود ششصد متر است  .قبل از آن که کرم تبدیل به پروانه شود و پیله را سوراخ کند  ،پیله را درون آب گرم می اندازند تا کرم کشته
شود و تارهای ابریشم که بر روی هم جمع شده اند از هم جدا شوند .

ریشه یابی کلمه ی اه وریشم
این کلمه از سه رکن معنیدار ساخته شده است .
اه و  : əvخانه  ،پیله
ری  : riپوشاندن  ،پنهان کردن  ،آراستن  /این بن به تنهایی کاربرد ندارد اما همراه با رکن دیگر به کار میرود  .کاربرد ری را در
کلمه ی دو رکنی ساری و اگری نیز می توان دید .
اگری  :اگ  +ری  ،کج ساخته شده  ،مایل
ساری  :سا  +ری  /سا به معنی ریسمان و نخ است که ساپ نیز تلفظ میشود و با ری ( ساری )  :نخ را بپیچان  ،نخ را تاب بده
 sa : string , cordنخ  ،ریسمان

در باره ی رکن دوم کلمه « ری » در لغتنامه ی تورکی سومری تالیف دانیل آ فاکس واگ چنین آمده است :
: ri
 ti oppresدر تنگنا قرار دادن
 to affixضمیمه کردن
 cover withپوشاندن  ،پنهان کردن
 to foundبنیان نهادن
 erectبنا کردن
 to equip withآراستن  ،مجهز کردن
 to driftتوده کردن  ،جمع شدن
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در باره ی رکن سوم ( شم )  şámنیز چنین آمده است :
: şám
 priceارزش  ،ارزشمند  ،قیمت گذاشتن

با توجه به معانی ارکان ساختاری ا ه و ریشم ( ابریشم ) در کل میتوان آن را به معنی « خانه ی آراسته ی ارزشمند » یا « پیله ی
سازمند ارزشمند » معنی کرد .

مورد دیگری که معادل ابریشم است  « ،ایپگ »  ipəgمی باشد  .ایپگ از دو رکن درست شده  :ایپ  + ipگ  ( gک  kتحبیب و
تصغیر ) ایپگ در واقع به معنی نخ لطیف است اما مجازا برای ابریشم نیز به کار رفته است .

منابع :
Elementari Sumerian Glossary
Daniel A Foxvog
قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،استاد اسدللا مردانی رحیمی
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پسوند همسانی ( تاش  ،داش ) در زبان ْتورکی

کلمه ی تاش  taşیا داش  daşبه معنی سنگ است و کلمه ی تش  təşیا دش  dəşبه معنی گروه و دسته است که ائش نیز تلفظ میشود
 .هر دو گروه به عنوان رکن اصلی و هم به عنوان پسوند به کار میروند .

در گویش قشقایی
تش  : təşدار و دسته  ،گروه  ،طایفه
« او بیزیم تشدن دیر »  :او از طایفه ی ما است .
همچنین با حذف ت به صورت اش  əşبرای دوست و متحد به کار میرود  .با همین بن کلمه ی « اشیرلی »  əşirliساخته شده به
معنی مردان بزرگ متحد که نام یکی از تیره های طایفه ی دره شوری است .
اش  +ایر  :مرد  ،شخص بزرگ در گویش ایالمی  +لی پسوند نسبت که در گویش سومری به معنی انسان و شخص است
مثال :
? Əşim nə iş görürəng
دوست عزیزم چه کار میکنی ؟
شکل دیگر این بن « اس »  əsاست که با افزودن پسوند صفت ساز به شکل « اسن »  əsənبرای دوست و همراه و همدست
کاربرد دارد

در گویش استانبولی رکن تش با حذف ت  eş ،تلفظ میشود .
: eş
 -۱مشابه  ،همانند  ،یکسان  ،نظیر  ،مثل
 -۲همسر  ،شریک زندگی
 -۳جفت  ،مشیمه
 -۴قرین  ،همنشین
 -۵شریک  ،انباز  ،همدست

در تورکی سومری هردو شکل تش و ائش آمده است :
: téş
 unityوحدت  ،یگانگی
: téş - a
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 togetherبا هم
در مثال باال به شکل تش آمده است .

: gi - me - a - aş
 colleagueهمکار  ،همقطار

در این ترکیب پسوند همسانی به صورت آش  aşآمده که همان ائش  eşدر گویش استانبولی است .

در گویش آزربایجانی به هر دو صورت اش و ائش آمده است .
اش { اش  ،ئش } [ ا  .تر  ) ۱ ] .همتا  ،مثل  ،مشابه  ،همانند  ،نظیر  ) ۲ .دوست  ،یار  ،رفیق  ) ۳ .لنگه  ) ۴ .جفت

کلماتی نظیر یولداش  ،چاغداش  ،آرخاداش  ،قارداش  ،سویداش و  . . .همگی از بن تش به معنی گروه اخذ شده اند نه از تاش یا
داش به معنی سنگ
یولداش  : yoldaşهمراه  ،رفیق
چاغداش  : çağdaşهمدوره  ،همعصر  ،معاصر
آرخاداش  : arxadaşهم پشت  ،یاور
قارداش  : qardaşقارینداش  ،همزاد  ،هم شکم  ،برادر
سویداش  : soydaşهم نژاد

منابع :
Elementary Sumerian Glossary
Daniel A Foxvog
فرهنگ تورکی قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،تالیف استاد اسدللا مردانی رحیمی
فرهنگ آزربایجانی  -فارسی ( ترکی )  ،تالیف بهزاد بهزادی
فرهنگ جامع ترکی استانبولی به فارسی  ،جمشید صالحپور
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« بادام » شکوهمند  ،شکوفه
در باره ی معنی رکن تک  -هجایی کلمه ی بادام و معنی خود آن لغت نویسان درمانده اند .

در دیکشنری تورکی سومری به انگلیسی تالیف دانیل آ فاکس واگ در باره تک  -هجای « باد » چنین آمده :
: bad
 to open upآشکار شدن  ،شکوفه
 , spreadگسترش یافتن  ،شکوفاشدن
 , wideوسیع  ،عریض
 , separateجدا کردن
 , to untieگشودن  ،حل کردن
 , unravelاز هم باز کردن
 , revealآشکار شدن
 to be distantجدا کردن  ،مجزا کردن

با افزودن پسوند به بن « باد » کلمات بسیاری ساخته شده است :
باد  +اق  :باداق  ، badaqزنجیر آهنی سنگینی که بر پای مجرم می گذاشتند تا نتواند فرار کند  ،گل میخ
باد  +ئ  :بادئ  ، badıبشقاب بزرگ
باد  +ئ  +ا  :بادێیا  ، badiyaتشت بزرگ
باد  +ار  :بادار  ، badarپراکنده  ،جداشده  ،صدای بلند و مکرر
باد  +اێر  :بادێر  ، badırگشاینده  ،فاتح  ،شکوهمند  ،نامی برای پسران
باد  +ێش  :بادێش  badışحلقه ای چرمی که بر پای پرندگان شکاری می بستند
باد  +ێک  :بادێک  ، badıkدیگ کوچک  ،مجازا آدم سبک و ناموقر و کم ظرفیت
باد  +مان  :بادمان  ، badmanمقیاس خاص وزن که باتمان هم تلفظ میشود .
( مان  ،مانا یکی از واحدهای اندازه گیری وزن در زمان سومریان بوده است که امروز « من » mənتلفظ می شود )
ma - na , mina : weight measure
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باد  +ام  :بادام  ، badamشکوفه  ،شکفته  ،پرشکوه  ،به لحاظ این که درخت بادام در ابتدای بهار قبل از هر درختی شکوفه میکند و
شکوفه های زیبایش نیز قبل از روییدن برگهاست  ،از این رو این نام باشکوه به بادام داده شده است .
( بادام  -باجێ  badam - bacıعنوان احترام آمیزی برای نوعروسها )
کلمه ی بادام به صورت بایام هم تلفظ می شود که همان معنای پرشکوه را دارد .

منابع :
Elementary Sumerian Glossary
Daniel A Foxvog
فرهنگ تورکی قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،استاد مردانی
فرهنگ تورکی به فارسی  ،بهزاد بهزادی
فرهنگ تورکی به فارسی شاهمرسی
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وجه تسمیه ی دنا dena
زبانهای تورکی و چینی کهنترن  ،مایه دارترین و قاعده مندترین زبانهای جهان هستند .
این دو زبان  ،در زمانی یکی بوده اند که بعد از هم جدا شده اند  .دیگر زبانهای جهان ارکان اولیه ی خود را از این دو زبان گرفته
اند .

کلمه ی دنا کلمه ای تورکی است  .چرا که ساکنان اولیه ی ایران تورکان ایالم بودند  .این نام از آن زمان بدون تغییر به جا مانده است
.
دنا  denaیا دونا  donaبه معنی منجمد  ،بسیار سرد و یخ بسته است .
بن تک  -هجایی این کلمه « دون »  donاست که به شکل دونگ  dongدر گویش قاشقایی و زبان چینی کاربرد دارد  .کلمه ی «
دونگ » بنا بر اصل کم  -کوشی  « ،دون » هم تلفظ میشود .
دون  : donانجماد  ،یخ  ،سرد

کلمه ی دونگ  dongدر زبان چینی همین معنای تورکی را دارد  .در دیکشنری چینی به انگلیسی در باره ی « دونگ » چنین
نوشته :
: dòng
 freez -1یخ بسته  ،منجمد
« » shuiguän lïe shuï "dòng" le
. The water in the pipes foze
آب درون لوله ها  ،یخ بسته است .
 jelly -2ژله  ،دلمه
 feel very cold -3احساس سرمای سخت
« » Duō chuān xié , bie "dòng" zhe le
. Put on more clothes so you don't catch cold
لباس بیشتری بپوش تا سرما نخوری .
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با افزدون پسوند به بن « دون »  ، donدونا ساخته شده
don + a : dona
دونا به معنی منجمد  ،یخ بسته  ،بسیار سرد است  .کلمه ی دونا با تغییر لهجه  ،به صورت دنا نیز تلفظ شده و میشود  .دنا رشته
کوهی از رشته کوه های ایالم ( زاگرس کنونی ) است که به لحاظ یال تقریبی نود کیلومتری و ارتفاع باالیش میتواند رطوبت هوا را
جذب میکند  .این رشته کوه بزرگ در جنوب غرب ایران قرار دارد که میزان ریزش برف و باران آن بیشتر از نواحی مرکزی ،
جنوب و جنوب شرق ایران است  .به همین دلیل اکثر مواقع سال پوشیده از برف است .
کلمه ی دیگر با این بن « دونگوز » است به معنی گراز  ،چرا که گردن گراز قابلیت انعطاف و چرخش را ندارد  .از این رو
دونگوز نامیده شده
دونگ  + dongوز  : uzدونگوز  ، doguzمنجمد  ،غیر قابل انعطاف
کلمه ی دیگر با این بن « دوندورما »  : dondurmaبستنی

منابع :
دیکشنری انگلیسی به چینی پلیکو pleco
قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،تالیف استاد اسدللا مردانی
فرهنگ تورکی به فارسی استاد بهزاد بهزادی
فرهنگ جامع ترکی استانبولی به فارسی  ،تالیف جمشید صالحپور
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جرعه فشانی بر خاک  ،سنتی به جا مانده از ْتورکان سومر
یکی از مراسمی که بعد از خاکسپاری مرده انجام میشود  ،پاشیدن آب بر خاک مرده است .

حافظ در ابتدای غزلی چنین میسراید :

« اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک
از آن گناه که نفعی رسد به غیر  ،چه باک ! »

عالمه قزوینی این بیت را ناظر به این جمله ی عربی « و لالرض من کاس الکرام نصیب » میداند .

سنت جرعه فشانی برخاک  ،رسمی بسیار کهن  ،به جا مانده از زمان تورکان سومر است .
این رسم در ابتدا با تقدیم شراب به خدایان انجام میشده و بعدها به پاشیدن آب بر مزار مردگان تبدیل شده است .

در لغتنامه ی تورکی سومری تالیف دانیل آ فاکس واگ چنین آمده :
ki - a - nağ : place of ( funerary ) libation

ترجمه ی عبارت باال چنین است  :جرعه ریزی بر زمین در مراسم تدفین .
تک  -هجای « کی » به معنی زمین است و ناغ نوشیدن و آشامیدن است .
nağ : to drink , give to drink
با افزودن پسوند « ار » به بن ناغ  ،ناغار درست شده که « ناهار » هم تلفظ میشود .
ناهار  :ناه ( ناغ )  +ار به معنی کسی که چیزی را نوشیده است  .این کلمه بعدها با تحول معنایی برای غذای ظهر به کار رفته است
.

سومریها با پاشیدن شراب بر خاک  ،از خداوند خاک برای مردگان خود آمرزش میطلبیدند  .میشود این عمل را نوعی هدیه و نذر به
خدایگان دانست .
این سنت در اسالم که شراب را حرام میدانست  ،به پاشیدن آب تبدیل شد  .اما در اشعار بعضی از شاعران  ،رگه هایی از سنت
جرعه فشانی شراب همچنان به چشم میخورد .
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خاقانی میسراید :
« خاک تشنه است و کریمان زیر خاک
یادگار جرعه شان  ،آخر کجاست ؟
از زکات جرعه ی مستان وقت
یک زمین سیراب جان آخر کجاست ؟ »

منابع :
Elementary Sumerian Glossary
Daniel A Foxvog
حافظ نامه  ،بهاالدین خرمشاهی
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ماد  ،مود  ،مودیر ( مدیر)
بخش بزرگی از زبان بشر  ،با تمدن تورکهای سومر و ایالم شکل گرفته است  .امپراتوری فدرال ایالم بیش از دو هزار و ششصد
سال  ،در غرب آسیا بر ایران  ،عراق و بخشی از تورکیه ی کنونی حکومت کرد  .یکی از راه های انتقال کلمات و اصطالحات
تجاری  ،کشاورزی  ،دامداری  ،امور نظامی  ،اقتصادی و سیاسی  ،مراودات اجتماعی بوده و هست  .به لحاظ مراودات طوالنی
مدت تورکان ایالم با شرق و غرب  ،زبانشان هزاران سال زبان بین الملل بود .

کلمه ی مدیر در اصل مودور یا مودیر است  .ارکان این کلمه ی دو هجایی را بررسی میکنیم :

مود  mudدر زبان تورکی به معنی خون  ،نژاد  ،نیرو  ،شخص واال  ،جهیدن  ،پرش  ،سرک کشیدن  ،برجسته و خالق است  .در
لغتنامه ی تورکی سومری چنین آمده :
: mud
 bloodخون  ،نژاد  ، ،نیرو  ،جهیدن
: mud
 to createتولید کردن  ،به وجود آمدن  ،آفریدن  ،ایجاد کردن
: mud
 sireشخص واال  ،پدر  ،نیا
) : mu - lu ( mud - lu
 bossرئیس  ،کارفرما  ،ریاست کردن  ،برجسته  ،برجسته کاری
) : mu - sar - ra ( mud - sar - ra
 : inscriptionکتیبه  ،نقش برجسته

دولت ماد  Madکه در شمال غرب ایران  ،ماورای ارس و تورکیه  ،قرنها حکومت کرد  ،از تورکان ایالم بود که از درون آن
بیرون آمد .
ماد  Madبه معنی ارباب  ،آفریننده  ،خالق  ،رئیس و شخص واال است .
کلمه ی مود  ( modمود ) به معنی روش نوین  ،خالقیت و همچنین مودل  ( modelمودول ) به معنی الگو و سرمشق  ،کلماتی
تورکی هستند که وارد زبانهای فرانسه و انگلیسی شده اند .
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ایر )  ، ir ( ırائر  ، erاَر  ، ərاور  urو آر  ، arهمگی شکلهای مختلف یک تلفظ هستند به معنی مرد  ،شخص  ،شخص بزرگ و
شاه

بن ایر  ، ırدر گویش قاشقایی  ،با تبدیل ر  Rبه ل  ، Lبه صورت ایل  ılنیز به کار رفته و میرود  .مثال در کلمات شامایێل ، şamaıl
سارایێل  ، saraılهومایێل . humaıl
کلمات ایسمائیل ، lsmaılمیکاییل  ، mıkaılاسرافیل  ، İsrafılجبراییل  Cəbraılهمگی از زبان تورکی اخذ شده اند .

پس با توجه به معنی دو رکن کلمه ی مودیر ( مدیر ) آن را چنین معنی میکنیم :
مودیر  :شخص بزرگ خالق
مودیر  :شخص بزرگ اصیل
مودیر  :شخص بزرگ برجسته
رکن « مود » در گویش قاشقایی

مودور  mudurو مودیر  : mudırشخص بزرگ و خالق  ،پیشوا
مودول  :شخص بزرگ و برجسته  ،پیشوا  ،نمونه  ،تلفظ دیگری از مودور با تغییر ر به ل
مودوم  : mudumلحظات حساس زندگی  ،اوقات مهم زندگی
موددوم  : muddumصفت مبالغه به معنی سراسر اوقات حساس
موداخێل  : mudaxılنقشی کنگره دار در گلیم که در رأس کنگره  ،برجستگی ای به شکل لوزی دیده میشود .
ماداخیل  : madaxılماد  +آخ  +ایل ( تلفظ دیگری از ایر  ırو ار  ، ) ərبه معنی « درآمد شخص بزرگ » که اختصارا برای «
درآمد » به کار میرود .

منابع :
Sumerian Glossary , Daniel A Foxvog
دیکشنری انگلیسی به انگلیسی النگمن
دیکشنری انگلیسی به فارسی دکتر عبدالحسین پاک  ،سعید پروین جاه
فرهنگ تورکی قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،استاد اسدللا مردانی رحیمی
تونلی به اعماق قرون  ،تالیف الیاس بهرامپور
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قارداش  qardaşیا قردش qərdəş
هیچ زبانی مانند تورکی و چینی  ،مقید به نگهداری ارکان اولیه ی تک  -هجایی معنیدار نبوده و نیست .
در زبان تورکی با افزودن پسوند به ارکان تک  -هجایی  ،کلمات جدید ساخته شده و میشود .

زبان شناسان تورک کلمه ی قارداش را چنین میپندارند که از دو بخش « قارێن »  +داش ساخته شده که با این حساب سه هجایی
میشود .

کلمه ی قارداش یا قردش  ،دو هجایی است و به دو صورت میتوان آن را معنی کرد .

 -۱در تورکی سومری کلمه ی قار که رکن قارداش است  ،چنین معنی شده :
: ğar
 to putقراردادن
 placeجای دادن
 setنشاندن
 situateدر محلی گذاردن
 to set upنصب کردن
 establishمستقر کردن
 inlayخاتم نشاندن
 stopنگاه داشتن
 to set asideکنار نهادن
 to plateزره دار کردن

بخش دوم کلمه  ،داش است که در اصل تاش  taşیا تش  təşاست که در تورکی قاشقایی به معنی دسته  ،گروه و متحد است .
در تورکی سومری چنین آمده :
: téş
 unityوحدت  ،یگانگی  ،یکی بودن
در تورکی ایالمی به شکل تاش  taşآمده :
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: taş
 troopگروه  ،دسته  ،گرد آوردن

با توجه به دو بخش قار و تاش ( تش )  ،قارداش چنین معنی میشود
قارداش  ،همگروه  ،با هم جای داده شده  ،با هم مستقر شده  ،با هم پیوند خورده  ،از یک تبار ایجاد شده
این کلمه در بعضی گویشها « گارداش » تلفظ میشود که تفاوتی با قارداش ندارد و یکی است .

با بن قار  ،کلمات دیگری ساخته شده  ،نظیر « آنقارا » ( آنکارا )  :جایگاه خداوند  ،جایگاه پادشاه که آن به معنی خدای آسمان ( خدا
 ،شاه ) است .

قارین ( قرین )  :با هم قرار داده شده  ،برای امعا و احشا داخلی ( معده  ،لوزالمعده  ،روده  ،جگر  ،شش  ،قلب که همه درون کیسه
ای به نام دیافراگم قرار گرفته اند و در جوار هم اند .

 -۲قردش  qərdəşبا در نظر گرفتن این کلمه بن اصلی قر  qərخواهد بود که بر گرفته از قیر  ، qirقور  ، qurگور  gurاست .
در لغتنامه ی سومری چنین آمده :
: gur
 to turnبرگشتن
 to returnبرگرداندن
 to rollپیچیدن  ،چرخش کردن

بن قر  ، qərقر  ، qerقیر  ، qirقار  ، qarکیر  kirو کار  ، karبه معنی آمیختن  ،گرد شدن و با هم مخلوط شدن نیز آمده است .
قرری  ( qərriقاررێ  : ) qarrıبرگشته  ،خمیده قامت  ،پیر
قێر  : qırخمیدگی بدن  ،ناز  ،کرشمه
قیرریق  : qirriqناز کننده  ،عشوه گر
قێراق  : qıraqکنار  ،ساحل  ،نزدیک
قێران  : qıranواحد پول در زمان قاجار
کێر  : kırناز  ،ادا و اطوار
کیریشمه  : kirişməناز آمدن  ،عشوه کردن
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قێرماق  : qırmaqقالب ماهیگیری در گویش آزربایجانی که خمیده و برگشته است
قێر  : qırاختالط دو رنگ سیاه و سفید ( طوسی )
کیرجی  : kırcıتگرگ در گویش استانبولی
کیران  : kıranساحل  ،لبه  ،کنار  ،دامنه ی کوه  ،سر باالیی بلند  ،تپه

پس با بن قر  ( qərقیر  ، ) qirقردش  qərdəşبه معنی به هم پیوند خورده  ،شکل گرفته از یک گروه  ،خویشاوند است .

با بن قر  qərکلمات زیر ساخته شده :

قرشی  : qərşiروبرو  ،رو در رو  ،نزدیک  ،مقابل
که قارشی  qarşıو کارشی  karşıهم تلفظ میشود .
قرین  ( qərinقارین  ، ) qarinهمنشین  ،مجاور  ،همسایه  ،یک دوره از زمان که معادل صد سال است .
این کلمه را عربها از زبان تورکی اخذ کرده که به صورت « قرین »  :نظیر و « قرن »  :دوره ی صد ساله به کار برده و میبرند .

نتیجه  :هر دو شکل کلمه به صورت قردش  qərdəşو قارداش  qardaşصحیح است .

منابع :
Sumerian glossary , Daniel A Foxvog
Stolper , Edited by Roger D. Woodard
دیکشنری انگیلیسی به انگلیسی النگمن
دیکشنری انگلیسی  -فارسی  ،دکتر عبدالحسین پاک و سعید پروین جاه
دیکشنری تورکی استانبولی به فارسی کیمیا  ،جمشید صالحپور
فرهنگ قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،اسدللا مردانی
دیکشنری تورکی آزربایجانی  -فارسی  ،بهزاد بهزادی
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کوسه ماهی  ،غصه
در زبان تورکی  ،بن کۆس  küsفعل امر است به معنی آزرده شو  ،قهر کن و خشمگین شو که کۆسمگ به معنی قهر کردن و
رنجیدن مصدر آن است .
این بن در تورکی سومری به شکل  kúşآمده است .
: kúş
 to be ( come ) tiredخسته شدن  ،کسل شدن  ،خسته  ،بیزار
 wearyخسته  ،کسل  ،بیزار

کلمه  kuşبا تغییر ش به س اکنون  küsبه کار میرود .
: küsül
آزرده  ،دلخور  ،رنجیده  ،خشمگین که به صورت کیسیل  kisilهم در زبان تورکی به کار میرود .
küsü + lü : küsülü
در اینجا بن « کۆس »  küsبا بن لو  lüترکیب شده که لو به معنی انسان است .
کۆسۆلۆ  :انسان قهر کرده  ،شخص آزرده

بن کۆس در گویش قاشقایێ به صورت قوس هم به کار می رود که با تکرار صامت آخر و افزودن مصوت هماهنگ با مصوتهای
قبل  ،صفت مبالغه ساخته می شود :
: qussa
خشم و اندوه شدید
نوعی ماهی خطرناک در دریا هست که در تورکی سومری به آن  kúşuکۆشو می گفتند  .یعنی ماهی خشمگین .
: kúşu
 sharkکوسه ماهی

این کلمه ی سومری اکنون کؤسه به کار میرود .
کوسا بالیق  :کوسا  ،کؤسه  ،ماهی خشمگین

منبع :
Sumerian Glossary , Daniel A Foxvog
تونلی به اعماق قرون و اعصار  ،تالیف الیاس بهرامپور
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قوربان  ،اسماعیل
قربانی کردن رسمی است که از ترکان سومر به جا مانده است .سومری ها برای جلب رضایت خدایان هدایایی تقدیم می کردند.
اهدای هدایا می توانست از طریق قربانی کردن حیوانات نیز انجام می شد.
قوربان  :فداکاری بزرگ  ,ایثار بزرگ  /کلمه ی قوربان تورکی است  .قربانی کردن از آداب مذهبی تورکان سومر برای جلب
رضایت خدایان بود که دیگر اقوام از آنان تقلید کردند  .قور  ،کور و گور به معنی عظیم و بزرگ است  .بان به معنی ایثار و
فداکاری است  .بن « بان » در زبان چینی « با » به کار میرود
ba : sacrifice
فداکاری  ،ایثار  ،قربانی کردن

ایسماییل  :اسماعیل  ،پسر ابراهیم  ،در خصوص وجه تسمیه ی او نوشته اند :
اسمع ایل  :بشنو خدا  /اصل کلمه ایسیموایل بوده که بن ایسیمو  smell ،در زبان انگلیسی و شمه در زبان عربی به معنی بو  ،اثر و
نشان  ،بر گرفته از بن ایس یا ایز هستند  .چرا که حضرت ابراهیم تا کهنسالی از زن اولش ( سارا  ،ساره ) صاحب فرزند نشد به
ناچار با کنیزش ( هاجر ) ازدواج کرد که اسماعیل از هاجر است و با تولد او نسل ابراهیم تداوم یافت .

در لغتنامه ی سومری آمده
: isimu
 sproutجوانه زدن  ،سبز شدن
 shootرویش انشعابی  ،رویش شاخه  ،رگه ی معدن

و
: il
 ti liftباال رفتن
 raiseتولید کردن  ،باالکشیدن

با توجه به این دو کلمه میشود ایسماییل را « شاخه ی واال » و یا « ذریه ی اعلی» دانست .
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فعل تاکیدی در لهجه های ترکی
شاعران و نویسندگان ادوار گذشته  ،نوعی فعل تاکیدی با ساختار یکسان  ،بعد از فعل امر می آوردند که قصدشان تمرکز و تاکید بر
انجام عملی بوده است .

در داستان « تپه گؤز » از داستانهای دده قورقود  ،در جایی میخوانیم :
« آغ ساققالو بابانؽ آغالتماغیل  ،آغ بیر چکلو آنانؽ بوزالتماغیل »
بعد از آغالتما و بوزالتما  « ،غیل » برای تاکید آمده است .
یعنی :
پدر ریش سفیدت را نگریان و مادر گیس سفیدت را نرنجان .

در داستان دلی دومرول میخوانیم :
« آلورسان  ،ایکیمیزون جانؽنؽ بیله آلغیل  ،قورسان ایکیمیزون جانؽنؽ بیله قوغیل »
بعد از فعل آل و قو « غیل » آمده
یعنی  :اگر میگیری جان هردو مان را بگیر و اگر زنده میگذاری  ،هردومان را زنده بگذار ،

ابوالغازی در شجره ی تراکمه چنین مینویسد :
« کاروان گئتدی کوپ گئج قالدین یولغا گیرگیل »
بعد از فعل گیر  « ،گیل » برای تاکید آمده است .
یعنی :
کاروان همه رفت و تو دنبال ماندی  ،راه بیفت
یا در جای دیگر مینویسد :
« اول قازانؽن دوولتینه  ،دعا قیل گیل »
در اینجا هم بعد از قیل « گیل» آمده است .
یعنی :
برای دولت قازان  ،دعا کن !

فعلهای « قیل و گیل » در لهجه ی قشقایی به صورت « گین و گینن » به کار رفته
ماذون شاعر قشقایی در یک دوبیتی چنین میسراید :
« ایچ باده یی غم اه ویندن کؤچ گینن
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چیخ قفسدن پر و بالؽنگ آچ گینن
تا قدح دۆلو دور ایچیرد ایچ گینن
باده لئیالم اولور قاالندان سورا »
در اینجا شاعر بعد از افعال امر کوچ  ،آچ و ایچ  « ،گینن » را آورده است

گینن و گیل و غیل هر سه از افعال تاکیدی هستند که پس از همه ی افعال امر  ،برای جلب نظر و تاکید می آمدند  .این افعال امروزه
دیگر به کار نمیروند .
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آزربایجان مهد فرهنگ و تمدن جهان 1
« اورارتو  -اورال »

قدیمیترین تمدن جهان  ،شش هزار سال پیش به دست قوم « اورارتو » بنیان نهاده شد  .اورارتوها در آزربایجان  ،غرب دریای خزر
 ،آناتولی  ،قفقاز و منطقه ی اورال میزیستند .
کلمه ی اورارتو از سه بخش درست شده  :اور  +ار  +تو () ur +ər +tu
اور «  ( » urهور )  ، :برج قلعه  ،جای استوار  ،برآمدگی  ،دمل « در ترکی قدیم به معنی شهر  ،فرهنگ و مدنیت »
ار «  : » ərمرد  ،بزرگ  ،شاه
تو « ( » tuتی )  :ت پسوند کمکی  «+و » یا « ی » پسوند نسبت
اورارتو  :مرد جایگاه بلند

« وجه تسمیه »
اورارتوها برای حفظ جان و اموال خود قلعه هایی در جاهای بلند ساخته بودند و درون آنها زندگی میکردند  .کشیدن حصار به دور
مکانهای مسکونی  ،بیانگر افزایش ثروت ساکنان آن است .

با توجه به بن اور که در مشتقات و کلمات ساخته شده ثابت مانده است  ،میتوانیم وجه تسمیه و علت نامگذاری کلمات را بداینیم .
« اورال » ( اور  +آل )  :تپه دار  ،مکان بلند همچون تپه  ،نام رشته کوهی که آسیا را از اروپا جدا میکند .
« اوران »  :حد و حدود  ،مرز
«اوروک» از شهرهای باستانی سومر که آن نیز به معنی جایگاه بلند است .
« اوروگال »  :جایگاه بلند  ،قبر برجسته
« اوروجان » ( اور  +جان پسوند مکان )  :مکانی مرتفع در ییالق ایل قشقایی در استان چهار محال و بختیاری که بروجن نیز
میگویند

کلمه ی اورارتو به صورت مخفف نیز به کار رفته است  « :هوری » ( اوری )
هوریها را در بعضی منابع  ،با اورارتوها خویشاوند به حساب می آورند  .اما هر دو یکی هستند  .کلمه ی هور هم اکنون در گویش
ترکی قشقایی با تلفظ « هوور » به معنی « اطراف  ،دایره ی وسط قالی » به کار میرود  .این کلمه به صورت « حوض » وارد
زبان عربی شده است .

در باره ی مرده ها در بین اقوام مختلف دیدگاه های مختلف وجود داشت  .هندیها معتقد بودند بدن انسان ناپاک است و نباید دفن شود
زیرا خاک را آلوده کند .از این رو مردگان خود را میسوزاندند و پارسیها هم مردگان خود را در دخمه ها یا در برجهای رو باز
میگذاشتند تا پرندگان گوشت آنها را بخورند  .ترکها مردگان خود را دفن میکردند و برای مشخص شدن قبر  ،آن را برجسته تر
میساختند .
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کلمه ی اوروگال با تغییراتی اندک در ترکی باستان به «کورگان » تبدیل شد  .در آزربایجان و دیگر نواحی که ترکان سکونت
داشتند کورگانهای بسیاری از آن زمانها به جای مانده است  .باستان شناسان در « گؤی تپه » آزربایجان از  ۱۲گوری که کاوش
کردند  ،در هرصندوق سنگی یا گلی  ،دو یا سه اسکلت مشاهده کردند  .براون در یک گور یک اسکلت دراز کشیده یافت که کاسه ای
به زیر سر داشت  .چهارنفر در اطراف اسکلت چمباتمه زده  ،دو نفر هم در گوشه ی قبر نشسته بودند .این کورگانهای جمعی را «
تومولوس » میگویند .
توم  :بلندی
اولوس  :مردم  ،ایل
تومولوس ها به صورت مخروط ساخته شده اند  .تومولوسها از بیرون جالب نیستند اما در درون آنها اتاقی است که شاه و بستگانش
درون آن دفن شده اند  .بلندی آنها  ،با ضرایب  ۹متر  ۳۶ - ۲۷ - ۱۸ - ۹ :متر است  .هرقدر مرده مقامش بزرگتر بوده  ،مقبره
اش هم بزرگتر بوده است .

نتیجه گیری
مکان اولیه ترکها  ،آزربایجان و آناتولی و قفقاز و حوالی کوه آرال بوده که از آنجا به شرق  ،غرب و جنوب مهاجرت کرده اند .

منابع :
Sümer ve türk dillerinin tarıhı ilgisi
پروفسور دکتر عثمان ندیم تونا
تاریخ ماد  ،تالیف دیاکونوف
فرهنگ قاشقایی سؤزلۆگۆ  :تالیف استاد مردانی
فرهنگ فارسی به تورکی  :تالیف استاد شاهمرسی
فرهنگ ترکی  :تالیف استاد بهزاد بهزادی
مقاله سفالهای دوره پایانی مفرغ  ،حکیمه افشاری نژاد
مقاله گذر از عصر مفرغ جدید به آهن  ،مهدی کاظم پور
مقاله تحلیل تکوین فرهنگ های مفرغ قدیم در شمال غرب ایران  -دکتر احمد چاپچی امیرخیز
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آزربایجان مهد تمدن جهان2
هوری  ،اورمیه  ،مفرغ  ،آلیاژ

در بخش قبل اشاره شد که اورارتو ها همان هوری ها بودند که در آزربایجان و آناتولی و جنوب قفقاز مدتهای طوالنی حکومت کردند
 .میتوان ریشه کلمه ی هور را از بن « هؤر » (  ) hörنیز دانست  .چرا که در دیگر زبانها  ،مصوت «  » öوجود ندارد و آن را
با مصوت «  » oیکسان تلفظ میکنند  « .هؤر » فعل امر است از مصدر « هؤرمگ »  -۱بافتن  -۲چیدن دیوار  .در گویش قشقایی
عالوه بر هؤر به معنی بافتن  ،کلمه ی « هوور » نیز به کار میرود که به معنی اطراف  ،حوالی و دایره ی منقش وسط قالی است .
کلمه ی هوور به صورت حوض وارد عربی شده است .
پس میتوانیم هوری رآ با توجه به ریشه ی هؤر «  » hörبه معنی کسانی بدانیم که در دیوار و قلعه زندگی میکنند و یا با درنظر
گرفتن معنی اور ( شهر  ،فرهنگ )  ،شهرنشین و متمدن معنی کنیم .

عصر مفرغ قدیم  ،آغاز زندگی شهرنشینی و گسترش خط و کتابت است  .مفرغ یا برنز آلیاژی است که اکثر آن از مس و حدود
دوازده درصد آن از قلع و دیگر فلزات مانند آلومینیوم  ،نیکل  ،روی یا منگنز است .
در فرهنگ معین ذیل آلیاژ نوشته شده
آلیاژ  :فر  alliage .ترکیب دو یا چند فلز به وسیله ی ذوب کردن

کلمه ی « آلیاژ » ریشه ی ترکی دارد .
این کلمه در اصل آلیاش بوده که فرانسویها آن را به صورت آلیاژ به کار برده اند .
آلیاش  :مایع سرخ شده و مذاب
آل  :سرخ  ،سرخ شده  ،سوزان
یاش  -۱ :نم  -۲خیس  ،آبکی  ،آب شده  -۲اشک چشم

اورمیه به همراه حوضه ی ارس و رودخانه ی کورا  ،در قلب فرهنگی تمدن هورریها قرار داشت  .نام اورمیه از نام هوریها گرفته
شده است  .یکی از بزرگترین سکونتگاه های هوریها در دوره ی مفرغ قدیم  « ،کهنه شهر » با وسعت پانزده هکتار در بیست
کیلومتری شهر چالدران در آزربایجان غربی است .
اورارتوها تمامی امکانات الزم برای زندگی شهری را در اختیار داشتند ؛ وجود جنگلهای انبوه  ،دسترسی به سنگهای ساختمانی و
زینتی  ،منابع سرشار معدنی و انواع فلزات طال  ،نقره  ،مس و آهن باعث شده بود تا اورارتوها تمدنی را بنیان نهند که همسایگان
آرزوی داشتن آن را داشته باشند .

در یکی از کتیبه های سومری  « ،انمرکر » پادشاه اوروک ( پسر اوتتو  ،اوتو  :خدای خورشید ) از خواهرش ( اینانا inn+ ana
) چنین استدعا میکند :
« بگذار مرم اورارتو برای اوروگ  ،استادانه سیم و زر فراهم کنند  ،بگذار اورارتو تسلیم اوروگ گردد  .بگذار آنها سنگها را از
کوهستان فرود آورند و معبد بزرگ مرا بنا کنند »
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( مجله ی میراث فرهنگی سال سوم  ،شماره پنجم  ،بهار  ، ۱۳۷۱ص ) ۴۷
افسانه ی دیگری هست به نام « لوکال پاندا و هوروم » که در آن انمرکر  ،شاه اوروک  ،لوکال باندا را با هفت پهلوان دیگر برای به
دست آوردن چوب و سنگ مورد نیاز برای ساختن پرستشگاه اینانا به سرزمین اورارتو میفرستد .
این افسانه ها بیانگر یک حقیقت روشن و تردید ناپذیرند که سومر و دیگر دولتهای همجوار به منابع سرزمین اورارتو نیاز داشته اند .
پروفسور لئو اوپنهایم مینویسد با توجه به حماسه ی لوکال پاندا  ،معلوم میشود که سرزمین اورارتو در هزاره ی سوم قبل از میالد از
لحاظ تکنولوژی پیشرفته تر از سومر بوده است .
( مرجع  :مجله میراث فرهنگی  ،همان )

وجود منابع عظیم و معادن بسیار در سرزمین اورارتوها  ،باعث میشد تا همسایگان چشم طمع به این سرزمین داشته باشند  .هوریها
قرنها در آزربایجان و آناتولی و قفقاز حکومت کردند  .تا این که در اثر حمالت آشوریها ،برای مدتی استقالل خود را از دست دادند .
اما دوباره برخاستند و از قرن نهم تا ششم قبل از میالد  ،در عرصه ی جهانی خود را نشان دادند اما سرانجام به سبب فشارهای همه
جانبه از طرف آشوریها مادها  ،ارمنیها و دیگران از بین رفتند .

منابع
تاریخ دیرین ترکان ایران  ،پروفسور دکتر محمد تقی زهتابی
Sümer ve turk dillerinin tarıhı ilgisi
پروفسور دکتر عثمان ندیم تونا
تاریخ ماد  ،دیاکونوف
فرهنگ قاشقایی سؤزلۆگۆ  :استاد مردانی
فرهنگ ترکی استاد بهزادی
فرهنگ ترکی استاد شاهمرسی
مقاله پیکرکهای دوره مفرغ  ،علیرضا هژبری نوری  ،حسین ناصری صومعه  ،مونا صبا
تحلیل تکوین فرهنگهای مفرغ قدیم در شمال غرب ایران  ،دکتر احمد چاپچی امیرخیز
گدر از عصر مفرغ جدید  ،مهدی کاظم پور
ساختارشناسی سفال مفرغ قدیم  ،حکیمه افشاری نژاد  ،احمد جهانگیری  ،مهدی رازانی و کریم علیزاده
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شعر و اجزای آن در زبان ترکی
نخستین تمدن های تۆرکی  ،چندین هزار سال پیش در خاور میانه ایجاد شد  .از میان قدیمیترین تمدنهای تۆرکی  ،میتوان از تمدن
سۆمر  ،ایالم و اورارتو نام برد .
یکی از مظاهر تمدن بشری شعر و موسیقی است .
تا کنون در باره ی " شعر " در فرهنگ ایالمیها و اورارتوها  ،اطالعی به دست نیامده اما در زبان سومری این کلمه به صورت «
شیر » (  ) şirبه کار رفته است که با اندکی تغییر ( ش به ی )  ،به « ییر » (  ) yirتبدیل شده که اکنون نیز به صورت ییر به کار
میرود .
عربها کلمه ی شیر را از سومریها گرفتند و به صورت شعر به کار بردند .
از آنجا که « شیر » شکل قدیمی این کلمه است  ،اکنون نیز میتوانیم به همان صورت قدیمی ( شیر ) به کار ببریم .

اجزای شعر
یک شعر از ابیاتی تشکیل میشود که هر بیت آن  ،دو مصراع دارد  .در پایان مصراعها شباهتی از نظر وزن کلمات یا همسانی
حروف دیده میشود .
برای بیت میتوانیم از کلمه ی « دۆزوم » استفاده کنیم .
( دۆزۆم  :مرتب شده  ،به رشته کشیده شده  ،بیت )

برای مصراع میتوانیم کلمه ی « دۆزمه » را بر وزن سۆرمه  ،سۆزمه به کار ببریم
( دۆزمه  :بر یک ردیف  ،مصراع )

برای قافیه میتوانیم از کلمه ی « اویما » و برای ردیف از « اویوم »استفاده کنیم  .اویوم و اویما از مصدر اویماق گرفته شده اند .
اویماق  :لخته شدن  ،سفت شدن و شکل گرفتن سطح بیرونی مایعات در اثر سرما  ،گرما و تاثیر هوا
( اویما  :لخته  ،بسته  ،قافیه )
( اویوم  :لخته  ،بسته  ،سفت  ،ردیف )
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شیک شیکال
در فرهنگ معین کلمه ی شیک فرانسوی تلقی شده و چنین آمده :
شیک  ( şikفر  ) chic .ص  -۱زیبا  ،قشنگ  ،ظریف  -۲نیکوجامه

بیشتر کلمات اصیل تورکی در گویش قشقایی موجودیت خود را حفظ کرده اند  .از این رو اگر در دیگر گویشهای تورکی کلمه ای
یافت نشود  ،حتما در گویش قشقایی وجود خواهد داشت .

همان طور که میدانیم در گویش قشقایی شیکال به معنی موجودی زیبا و وحشی است که در کوه و بیابان زندگی میکند .
کلمه ی شیکال از دو جزو تشکیل شده
شێکال  : şıkalشیک  +ال
شیک  : şikزیبا  ،خوش اندام
شیکل  : şiklشیقل  ،ریخت  ،شکل
شیکیل  : şikilخوش اندام  ،خوش تیپ  .به صورت شکیل  şakilهم تلفظ میشود .

نظیر این ساختار را در کلمه ی «شێالل » نیز میبینیم :
شیل  :ریزش شدید نوار مانند و بلند  ،خروج سریع و ادامه دار مانند نوار بلند  ،فعل امر الزم به معنی جاری شو
شێالل  : şılalبلند  ،بلند باال و باریک اندام  -آبشار  ،ریزش آب از بلندی به صورت رشته های بلند
شیلخه  : şilxəرشته ای از پارچه یا هر چیز دیگر به شکل باریک و بلند ( این کلمه به صورت شیلکه  şilkəنیز تلفظ میشود )
شیلدیر  : şildirفعل متعدی به معنی خارج گردان
شیللیریق  : şilliriqشیلدیریق  ،ریزش سریع تند باران به شکل رشته مانند
شیللیک  : şillikخروج سریع و ادامه دار گلوله از دهان توپ مانند رشته

منبع  :قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،تالیف استاد مردانی
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تولوم  ،تولومبا tulumba ،

در زمانهای گذشته که بشر به نیروی
الکتریسته پی نبرده بود برای کشیدن آب از چاه از نوعی مشک استفاده میکرد که به آن « دول » میگفتند  .دول ( تول ) فعل امر از
مصدر دولماق  :پرشدن است  .این کلمه با جابجایی حروف به صورت « دلو » در زبان فارسی به کار رفته .
تورکان عثمانی دستگاهی ساخته بودند که به کمک چرخ و دیگر ادوات  ،می توانستند آب را از مخزن بکشند و با شدت به بیرون
بپاشند و آتش را خاموش کنند  .این دستگاه تولومما  tulummaیا تولومبا  tulumbaنامیده میشد .

ت و د صامتهایی هستند که به لحاظ نزدیکی مخرج ادایشان  ،توان جایگزینی با یکدیگر را دارند .
دولماگ  ( dolmagتولماگ ) به معنی پر شدن است و دولێ  dolıصفت است به معنی پر .
با افزودن پسوند به بن « دول » ( تول )  ،کلماتی ساخته شده از قبیل :

تولو  : toluتگرگ
تولون  : tulunپر

( « تولوم  : tulumخیک که آن را به عربی ذق خوانند
تولومبا  : tulumbaچاهی است که چوبی به طریق رنگرزان بدان تعبیه کرده اند و به حرکت آن چوب  ،آب از چاه برمی آید  .نوع
دیگر هست که در صندوق تعبیه کرده و به هرجا خواهند نقل مینمایند و از خارج آب به میان آن ریخته و به محض این که تعبیه های
آن را حرکت دهند  ،آب به قدر بیست ذرع در نهایت شدت از آن میجهد و احتراقی که در استنبول واقع میشود بدان خاموش مینمایند .
»)
نقل از فرهنگ تورکی سنگالخ تالیف میرزا مهدیخان استر آبادی

تولومبا  tulumbaیا تولومما  tulummaاز نظر دستوری صفت مبالغه است  ( .تول  +وم  :تولوم  ،خیک )  +م  +ا
نظیر آن :
قول  :برده  ،برجسته
( قول  +وم  :قولوم  ،برجسته  ،نوکر )  +م  +ا  :قوللومما  ،گنبدی شکل  ،برجسته
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وجه تسمیه ی شیراز
شیراز  ،مرکز استان فارس شهری است که سابقه ی چندانی ندارد و بعد از ظهور اسالم ساخته شده است  .در ابتدا آب این شهر از
طریق نهری تامین میشد که به آن آب رکنی میگفتند  .گویا نخستین بار رکن الدوله ی دیلمی آن نهر را ایجاد کرده است .
در دوره ی اتابکان فارس مخصوصا سعد بن زنگی و پسرش ابوبکر  ،شیراز اعتبار یافت  .در دوره ی زندیه شیراز به عنوان
پایتخت برگزیده شد .
در دوره قاجار و پهلوی  ،شیراز مسکن و مقر ایلخانان قشقایی و خمسه بود .

در باره ی وجه تسمیه شیراز  ،تدسکو حدس زده که از شر ( به معنی خوب ) و راز همریشه ی رز ( مو ) ساخته شده باشد که بی
پایه و بی اساس است  .شیراز کلمه ای تورکی است .
استاد مردانی در کتاب قاشقایی سؤزلۆگۆ آن را برگرفته از شیر ( قویترین حیوان )  +آز ( نام قبیله ی آز ) دانسته به معنی شهر
مردان شجاع میداند .

در زبان تورکی « شیر » به معنی لعاب نیز آمده است که به صورت « سیر » نیز ضبط شده  .میتوان شیراز را از بن شیر به معنی
لعاب و زیور استخراج کرد و آن را چنین معنا کرد
شیراز  :مزین و آراسته

با افزودن پسوند به بن شیر کلمات بسیاری ساخته شده
شیره  : şirəلعاب  ،عصاره
شیرلی  : şirliلعابدار
شیر وئرمک  : şir verməkلعاب دادن  ،آراستن
شیرله مک  : şirləməkلعاب کشیدن  ،آراستن
شێرالغان  : şırlağanعصاره

در زبان تورکی با التصاق پسوند « از » به اسامی  ،صفت میسازند مانند
 ( -۱آی  : ayماه )  +از  :آیاز  ، ayazصاف  ،روشن  /نام مرد به معنی نیک سرشت  ،پاک طینت
 ( -۲قوت  : qutسعادت )  +از  :قوتاز  ، qutazسعادتمند

ساخت کلمه ی شیراز نیز از همان قاعده تبعیت میکند .
( شیر  : şirلعاب  ،زیور  ،زینت )  +از پسوند صفت ساز  :شیراز şiraz
شیراز  :شهرآراسته و مرتب
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با افزودن پسوند « ا » به کلمه ی شیراز  ،شیرازا ساخته شده که به صورت شیرازه در زبان فارسی تلفظ میشود  .برای جمع کردن
و پیوستن اوراق کتاب به یکدیگر از چسب استفاده میکنند یا اوراق را به هم میدوزند .
« شیرازا وورماق »  :دوختن نوار زینتی و محکم در اطراف بافتنیهای مرغوب
در تعریف شیرازه چنین آمده :
آنچه در جزو بندی کتاب و در کنار چیزها دوزند
آنچه مجلدان بعد از جزو بندی کتاب در اطراف اجزا با ابریشم رنگین دهند و بر کنار چیزها بدوزند .
دوختن و به هم پیوستن اوراق کتاب با ابریشم
شیرازه ی مجموعه ی گلزار فرو ریخت
سنبل چو سر زلف پریشان به هوا رفت
( صائب تبریزی )

شهر شیراز در دشتی واقع شده که اطراف آن را کوه های بلندی احاطه کرده است  .در شمال کوه باباکوهی  ،در غرب کوه دراک ،
در جنوب کوه قره داغ در شرق هم کوه پل فسا  .میتوان این کوه ها را به عنوان شیرازه و دربرگیرنده ی شهر شیراز در نظر گرفت
.

منابع :
لغتنامه دهخدا
دیوان اللغات تورک  ،تالیف محمود کاشغری
دیل دنیز  ،استاد اسماعیل هادی
فرهنگ تورکی استاد شاهمرسی
فرهنگ قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،استاد مردانی
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عینک و انواع آن در زبان تورکی
« ْتوختاما گؤزلۆگ »  toxtama gözlügعینک طبی
« گۆنل گؤزلۆگ » günəl gözlüg
( عینک آفتابی )

گؤز  : gözچشم
گؤز  + gözلۆگ  :گؤزلۆگ  ، gözlügعینک

توخ  : toxسیر  ،اشباع شده  ،بی نیاز  ،ثروتمند  ،آرام

توخ  + toxتا  :توختا  , toxtaسیر  ،اشباع شده  ،آرام  ،آرامش  ،بهبودی
توخ  + toxتا  +ما  :توختاما  , toxtamaبهبودی  ،آرامش
توختاماق  : toxtamaqآرام شدن  ،سیر شدن  ،آرامش یافتن  ،بهبودی یافتن

نظیر ساختار توختا را میتوان در « نوقتا »  noqtaو نوکتا  noktaدید

نوک  :منقار  ،دماغه
نوکتا  :اثر دماغه  ،نقطه
نوق  :منقار  ،دماغه
نوقتا  :اثر دماغه  ،نقطه

( توختاما گؤزلۆگ  :عینک طبی )
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توخ  + toxتاش  :توختاش  , toxtaşآرامش  ،استراحت
توخ  + toxتاج  :توختاج  , toxtacدارو
توخ  + toxتات  : tatتوختات  ٫ toxtatآرام گردان  ،تسکین بده

گۆن  : günاسم به معنی آفتاب
گۆنل  : günəlصفت به معنی آفتابی  ،درخشان
( گۆنل گؤزلۆگ )  :عینک آفتابی

ساختار گۆنل  günəlمانند گؤزل  gözəlاست
گؤز  :اسم به معنی چشم
گؤزل :صفت به معنی زیبا

منابع :
قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،تالیف استاد مردانی
فرهنگ تورکی  ،تالیف استاد شاهمرسی
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« ات » پسوند اسم ابزار در زبان تورکی
از آنجا که زبان تورکی مبنتی بر ریشه و پسوند است  ،شناخت درست پسوند کلمات میتواند ارتباط واقعی کلمات را با یکدیگر و
شناخت معانی و مصادیق آنها آشکار سازد .
یکی از پسوندهای مهم « ات » پسوند اسم ابزار است .

کلمه ی « قان »  ، qanدر زبان تورکی با  xunخون در زبان فارسی از یک ریشه است .

قان qan
 -۱فعل امر است به معنی بچرخ  ،بجه  ،باال رو
 -۲برگرد  ،درک کن ( قانماق در ترکی قدیم به معنی سیراب و قانع شدن است )
صفت فاعلی آن « قانان »  :فهمیده
فعل امر متعدی آن « قاندیر » است به معنی برگردان  ،تفهیم کن  ،حالی کن
 -۳جهش  ،اسم است بدان سبب که در اثر بریده شدن رگ  ،خون به بیرون میجهد .

با افزودن پسوند به بن قان کلمات زیر ساخته شده
 -۱قانگ  : qangصدای بلند
 -۲قانگا  : qangaدود  ،به اعتبار این که میپیچد و باال میرود
 -۳قانگال  : qangalالیه ای از گلوله ی نخ که بر روی هم پیچیده شده و برآمده است
 -۴قانگێز  ، qangızحشره ای که به دور خود میچرخد و باال میرود  ،نوعی جعل
 -۵قانگێر  : qangırبرگردان
 -۶قانگێریلماق  : qangırılmaqبرگرداندن باالتنه ( سر و شانه ) برای توجه کردن
 -۷قانقود  : qanqudهیوال  ،بزرگ و بلند  ،روی هم جمع شده و برجسته
 -۸قانات  : qanatالف  -چوبی ستبر و بلند برای پریدن از روی جو و یا هر مانع دیگر
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ب  -بال  ،جناح  ،اندامی که پرنده به کمک آن میپرد و باال میرود .
(پسوندبه کار رفته در اینجا « ات » پسوند ابزار است ) .

ساختار کلمه ی قانات مانند کلمه ی سایات و بارات است :
سایات  : sayatابزار شمارش
سای  :بشمار  +ات
بارات  : baratوسیله ی ثمردهی  ،الهام  ،خبر خوش
بار  :ثمر  ،میوه  +ات

منابع :
قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،تالیف استاد مردانی
فرهنگ تورکی  ،تالیف استاد شاهمرسی
فرهنگ تورکی دیل دنیز  ،استاد اسماعیل هادی
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دونگه )
دنیا ( ْ
متفکران سومری عقیده داشتند زمین به شکل قرصی است هموار و آسمان فضایی توخالی که باال و اطراف آن را جسم سخت گنبدی
مانند احاطه کرده است .

در باره کلمه ی « دنیا » نوشته شده که عربی است  .در فرهنگ عربی به فارسی الروس چنین نوشته شده :
دن  -دننا  :گوژپشت شد
الدن  :خم بزرگ برای شراب
دنو  -دناءه  :پست و فرومایه شد
َ
دنی تدنیه  :او را نزدیک گردانید
الدنیا  :جهان

در زبان تورکی  « ،دؤن » (  ) dönفعل امر است به معنی برگرد  .مصدر آن دؤنمک ( برگشتن ) است .
دؤندرمک (  : ) döndərməkبرگرداندن
دؤندرتمک (  : ) döndərtməkبه توسط کس دیگری برگرداندن
دؤندریجی (  : ) döndəriciگردان  ،چرخاننده
دؤندرمه (  : ) döndərməبرگردان
دؤنۆش (  : ) dönüşبازگشت  ،دگرگونی
دؤنۆک (  : ) dönükواژگون
دؤنۆم (  : ) dönümبازگشت  ،برگشت
دؤنمز (  : ) dönməzغیر قابل برگشت

 -۱با توجه به بن « دؤن » (  ) dönو کلمات ساخته شده با آن که معنی برگشتن را در بر دارد  -۲نظر به باور تورکان سومر که
آسمان را گنبدی  ،برگشته و وارونه تصور میکردند
 -۳با عنایت به باور پیشینیان که انسان از بهشت رانده شده و این جهان جایگاه موقتی اوست و سرانجام باید به عالم برین باز گردد
میتوان نتیجه گرفت که بن کلمه ی دنیا « دؤن » (  ) dönتورکی است و شکل اصلی کلمه ی دنیا به صورت « دؤنگه » ( dongə
) بوده است
«دؤنگه » (  : ) döngəبرگشت  ،پیچ تند  ،جهان
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شهریارسخن  ،شاعر نامدار تورک در بخشی از اشعارش چنین میسراید :

« حیدربابا ! یولوم سندن کج اولدێ
عومروم کچدی  ،گلممه دیم گئج اولدێ
هئچ بیلمه دیم گؤزللرۆن نیج اولدی
بیلمه زدیم دؤنگه لر وار دؤنۆم وار
ایتگینلیک وار آیرێلێق وار  ،اؤلۆم وار

سیر تطور کلمه بدین صورت بوده
 -۱دؤنگه döngə
 -۲دونگا donga
 -۳دونیا donya

منابع :
الواح سومری  ،تالیف ساموئل کریمر  ،ترجمه داوود رسائی
فرهنگ عربی به فارسی الروس  ،ترجه سید حمید طبیبیان
فرهنگ قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،استاد مردانی
فرهنگ تورکی  ،تالیف استاد بهزاد بهزادی
فرهنگ تورکی  ،تالیف استاد شاهمرسی
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اسطوره ی تورکی « گیلگه میش » ( 1- ) gilgəmiş
حماسه ی گیلگه میش  ،قدیمیترین و نامدارترین أثر حماسی جهان است که در تمدن تورکی سومری در بین النهرین شکل گرفت .
متون این حماسه در میانه ی هزاره ی سوم پیش از میالد به زبان ترکی سومری نوشته شده است  .ازاین حماسه نسخه هایی به زبان
اکدی  ،بابلی و آشوری نیز موجود است .

گیلگه میش یا کیلکه میش (  ، ) kilkəmişصفت مفغولی است به معنی « واصل » « نائل » و « جاودان » .
 ، kil+kə+mişکیل  +ک  +میش

« کیلمک » (  ، ) kilməkدر ترکی به معنی بافتن  ،درهم تنیدن  ،گره خوردن و به هم رسیدن است  .از مصدر کیلمک  ،کلمه ی
کیلکه (  ) kilkəساخته شده به معنی واصل  ،درهم شده و لیقه ی درون دوات .
کلمه ی کیلیم یا گیلیم (  ) gilimنیز با این مصدر ساخته شده .
خود مصدر کیلمک  ،از بن « کیل » (  ) kilساخته شده
کیل  -۱ :فعل امر است به معنی به هم برسان  ،به هم بپیچان  .بن گیل در تورکی سومری به شکل گیل و همین معنی آمده است :
gil : entwined
 -۲در معنی اسمی  ،اتصال و پیوستگی
در استان فارس شهری است که « کیل » (  ) kilنام دارد که به صورت قیر (  ) qirوارد زبان فارسی شده  .این شهر در پایین
کوهی قرار دارد به نام « هایقیر »  )Hayğır ( ،که ارتفاعات آن پوشیده از انواع درختان سردسیری و معتدل مانند بادام کوهی  ،بنه
و بوته های سردسیری است  .در جنوب شهر قیر هم نواحی پست و گرم جنوب است که خودرا با انواع درختان نخل به معرض دید
میگذارد .
همچنین در غرب شهر فیروزآباد بر روی کوهی دشتی واقع شده به نام « دشت کیل » که در مسیر جاده ی قدیمی فیروزآباد -
فراشبند قرار دارد  .این دشت نیز نقطه اتصال گرمسیر و سردسیر است .

در سال  ، ۱۸۴۹هنری الیارد در ساحل روبروی موصل  ،در کویونجیک  ،بزرگترین قصر نینوا در تاالر آشور بانی پال بخشهایی
از متون حماسه ی گیلگه میش را یافت  .به لحاظ ناقص بودن این متون  ،جورج اسمیت به کویونجیک سفر کرد و بقیه ی الواح
حماسه را در همانجا یافت .
در سال  ، ۱۸۸۹پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا  ،تپه ی نیپور عراق را شناسایی و نزدیک به چهل هزار لوح کشف کردند که در بین
آنها کهنترین متن گیلگه میش موجود بود .

مراجع :
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Sumerian Glossary , Daniel A Foxvog
فرهنگ قاشقایی سؤزلۆگو تالیف استاد مردانی
فرهنگ تورکی  ،تالیف استاد شاهمرسی

اسطوره ی تورکی سومری گیلگه میش ) 2- gilgəmiş ( kilkəmiş
اوتنا پیشتیم otnapıştım

منظومه ی تورکی  , gilgəmişیکی از زیباترین و کهنترین محصوالت فکر بشر در تمام خطه ی مشرق زمین و ماخذ اصلی تمامی
افسانه های مشابه در تورات و ادیان دیگر و تمامی حماسه های جهان است  .در بخش قبل اشاره شد که گیلگمیش یا  kilkəmişبه
معنی واصل  ،نائل و به مراد رسیده است  .این منظومه حکایت پادشاهی جوان و قدرتمند است که اسیر خود خواهی و غرور میشود
و به مردمش ظلم میکند  .مردم به ایزد آسمان « آنو » ( آنا ) شکایت میکنند  .آنو  ،به « آرورو » یکی دیگر از ایزدان دستور
میدهد تا برای متنبه کردن گیلگه میش موجودی بیافریند  .او هم از آب و خاک موجودی می آفریند به نام انکیدو ( ) ənki , ənkidu
.
گیلگمیش وجودی آسمانی و زمینی است و در شهر زندگی میکند  .اما انکیدو تماما زمینی است و درصحرا به سر میبرد  .در نبردی
که بین آن دو اتفاق میافتد  ،گیلگه میش نمیتواند انکیدو را از جا برکند و بر زمین بزند  .ناچار میشود که با او طرح دوستی بریزد .
او را به قصر خود دعوت میکند  .مدتی انکیدو در قصر میماند اما در شهر افسرده میشود  .گیلگمیش از او میخواهد که با هم به
جنگ « هومبابا » دیو جنگل « سرو » ( در بعضی منابع سدر ) بروند .

آن دو هومبابا را میکشند  .الهه ی عشق « اینین » ( در منابع بابلی ایشتر )  ،عاشق گیلگمیش میشود  .اما گیلگه میش به او بی
اعتنایی میکند  .اینین خشمگین میشود  .خدای آسمان گاوی آسمانی را برای حمله به آنها میفرستد  .آن دو گاو مقدس را هم میکشند .
بعد از آن انکیدو در خواب میبیند که خدایان اجتماع کرده اند تا او را بکشند  .مدتی بعد انکیدو مریض میشود و میمیرد  .گیلگمیش
غمگین میشود و درصدد برمی آید تا راز جاودانگی را بداند .

گیلگمیش سفری دور و دراز در پیش میگیرد تا این که به نزد نیایش «اوتنا پیشتیم» ( )otna pıstımمی رود  .اوتناپیشتیم و زنش
توفان بزرگی را پشت سر نهاده و جاودان شده اند  .اوتناپیشتیم  , otnapiştımاسم بامسمائی است  .یک نام در قالب یک جمله .
جمله ای که هر تورک زبان آن را به راحتی درک خواهد کرد  .مترجمان مختلف هیچکدام متوجه ایهام درون جمله نشده اند  « :اوت
نا پیشتیم (  » ) ot na piştımدر اینجا ایهام ظریفی به کار رفته است
اوت  : otآتش  ،علف
نا  : naپسوند حرف اضافه به معنی به سیله که اکنون در گویش قشقایی به شکل نان  ، nanنن  nənبه کار میرود
پیشتیم  : piştımبیشتیم  ،پختم  ،کامل شدم
خواننده با خواندن « اوت  ، » otدر نگاه اول ذهنش به معنی قریب ( آتش ) سوق داده میشود .
اوت نا پیشتیم  :به وسیله ی آتش پخته شدم ( سختیها و مرارتهای بسیاری تحمل کردم )
اما با کمی تامل پی میبرد که سراینده ی منظومه معنی بعید ( گیاه ) را در نظر داشته است .
اوت نا پیشتیم  :به وسیله ی گیاهی پخته شدم و جاودان گشتم .
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با اصرار گیلگمیش سرانجام نیایش ( اوتنا پیشتیم ) گیاه حیات را به او آدرس میدهد  .گیلگمیش به اعماق دریا سفر میکند و گیاه حیات
را می یابد  .در موقع برگشتن کنار برکه ای آب تنی میکند  .در غفلت گیلگمیش  ،ماری گیاه حیات را میرباید و گیلگمیش با دست
خالی باز میگردد .

منابع
The Epic of Gilgsmesh , Andrew George
حماسه گیلگمیش و روایتهای مختلف  ،دکتر علیمحمد موذنی و پارسا یعقوبی
افسانه گیلگمیش  ،مترجم لوحه های میخی جورج اسمیت  ،ترجمه به فارسی دکتر داوود منشی زاده
فرهنگ تورکی قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،تالیف استاد مردانی
فرهنگ تورکی  ،تالیف استاد شاهمرسی

73 | P a g e

آرواد
آرواد  ، arvadاین کلمه به معنی زن  ،خانم  ،بانو و همسر است  .در مورد ریشه ی این کلمه دو نظریه مطرح است :
 -۱از ریشه « اوراقوت » در ترکی قدیم به معنی زن
 -۲آر  :ار ( مرد )

زبان تورکی قایم به ریشه است و در طول هزاران سال گذشته  ،کمترین تغییر را داشته است .
با توجه به دالیل
 -۱کلمه ی آرواد  ،از دو هجا تشکیل شده و اوراقوت سه هجایی است ،
 -۲دیگر این که زبان تورکی مانند زبان عربی تصریفی نیست که به اقتضای نیاز  ،به اشکال مختلف صرف و تصرف گردد .
 -۳تغییر و تبدیل یک صامت به صامت دیگر یا یک مصوت به مصوت دیگر پذیرفتنی است .
بنابراین نمیتوان پذیرفت که کلمه ی اوراقوت را که ساختارش به کلی شکسته  ،در هم ریخته و یک بخش بیشتر از کلمه ی آرواد
دارد اصل و منشا کلمه ی آرواد بدانیم .

استاد مردانی در فرهنگ قاشقایی سؤزلۆگۆ کلمه ی آرواد را نشات گرفته از بن « ار » میداند و چنین معنی میکند :
آرواد  :زن  ،بانو  ،خانم  /آر  :ار ( مرد )  +پات ( نقیض و مقابل )  :نقیض مرد

در زبان تورکی  ،بن ار هم در پایان اسامی قبایل تورک_ قاجار  ،افشار  ،تاتار  ،خزر  ،سومر  ،کنگر  ،کیمر به کار رفته  ،هم با
افزودن پسوند به آن کلمات بسیار ساخته شده :
ار +غه  :ارغه  ، ərğəزیرک  ،دانا
ار  +به  :اربه  ، ərbəتراز
ار  +سل  :ارسل  ، ərsəlمردانه
ار  +دم  :اردم  ، ərdəmفضیلت  ،مردانگی  ،شخصیت  ،فرهنگ

بخش دوم کلمه ی آرواد ( واد )  « ،واد » (  ، ) vadرا میتوان شکل تغییر یافته ی « باب » (  ) babدانست .
در زبان تورکی باب به معنی شایسته  ،برازنده  ،همتا و برابر است .
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در بین تورکان ضرب المثلی هست بدین مضمون :
« بابلێ بابێنێ بوالر  ،مورچالێق قابێنێ »
( ) bablı babını bular , murçalıq qabını
یعنی هرکس همانند خود را پیدا میکند .

با این تعاریف با توجه به بخش دوم کلمه « واد » که تغییر یافته ی « باب » است  ،آرواد به معنی برازنده ی مرد  ،همتای مرد و
همسر مرد  ( ،یا اختصارا همتراز ) میتواند بهترین تعریف از این کلمه باشد .

منابع :
- ۱آتاالر سؤزۆ  :تالیف استاد اسدللا مردانی
 -۲فرهنگ قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،تالیف استاد مردانی
 -۳فرهنگ تورکی  ،تالیف استاد شاهمرسی
 -۴فرهنگ تورکی  ،تالیف استاد بهزاد بهزادی
 -۵دیل دنیز  ،تالیف استاد اسماعیل هادی
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بافته های داری
هنر بافندگی از دیرباز در میان جوامع و قبایل تورک رایج بوده است  .بافته ها دو نوع هستند :
بافته های ضخیم ( قالێن )
بافته های ظریف ( اینجه )

در بافته های ضخیم ( قالێن ) گره های خاصی ( ایلمگ  :اتصال ) بر روی تارها ایجاد میکنند و با پودهای ریز و درشت آنها را در
جای خود محکم میکنند
دور تا دور قالی  ،نواری با ترکیب نقشهای ریز ایجاد میشود که « آالم »  alamنام دارد  .آالم همان حاشیه است .
آل  :بگیر  ،دربرگیر
آل  +ام  :آالم  ،در برگیرنده  /آالم نام رشته کوه هایی که جنوب شرق  ،شرق و شمال شرق تمدن سومر در بر میگرفت
بعد از بافتن حاشیه ی قالی زمینه ی قالی بافته میشود  .زمینه خود دو قسمت میشود :
 « -۱چاپێق  ،چاپ  :نقش  +ێق »  :نقش و نگار  ،دامن قبا  ،نیمه
چاپ  +چێ  :نگارگر  ،مجازا چاپلوس و دروغگو

 -۲در وسط قالی  ،نقشی ایجاد میشود که به آن « هوور » میگویند  .هوور به معنی مرکز است  .این کلمه تغییر یافته ی « هور »
است .
هور و اور در زبان تورکی به معن مرکز  ،شهر  ،جایگاه برجسته  ،مکان بلند است .

نوعی بافته ی بسیارضخیم است که به آن گببه میگویند
گب  : gəbبزرگ
گببه  : gəbbəبسیار ضخیم  ،صفت مبالغه است  :گب  +ب  +ه .
کب و کپ تلفظ دیگری از گب هستند  .با این بنها کلماتی ساخته شده :
گبش  : gəbəşچاق  ،بزرگ
کبرمک  : kəbərmakورم کردن
کپه نک  : kəpənəkلباس ضخیم
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بافته های ظریف تورکی عبارتند از جاجێم  ، cacımگیلیم  ، gilimریند  ، rindاویی  ، oyıچرخ  ، çərxشیشه دۆرمه
 ، şişə,dürməده وره چین dəvrəçin

جاجێم  cacımاز بن جاج گرفته شده
جاج  :مخلوط کن
ساختار این بافته ی داری طوری است که یک بار از باال و یک بار از پایین آن  ،تارها را یک در میان  ،باال و پایین قرار میدهند و
تارها را به چهار قطعه چوب میبندند و در باال به وسیله ی سه پایه ای نگه میدارند و به وسیله ی چهار قطعه چوب کوتاه ( کمانه )
تارها را زیر و رو میکنندو از میان تارها  ،بندهای رنگی را میگذرانند و نقش ایجاد میکنند  .جاجێم  :مخلوط  ،مرکب
جاج  +یق  :جاجێق  ،مخلوطی از ماست یا دوغ با برگ و دانه ی گیاهان از قبیل جاشیر  ،بنه  ،انجیر  ،موسیر و . . .

چرخ  : çərxگردونه  ،همانند جاجێم است  .اما تارهای رویی دو تا دو تا  ،به دو چوبک ( کۆجۆ ) متصل میشوند  .تارهای زیرین
هم یک در میان به دو چوبک دیگر متصل میشوند  .با حرکات و چرخش کمانه ها به جلو و عقب وضعیتهای مختلفی برای بافت
ایجاد میشود

گیلیم  : gilimمتصل و به هم پیوسته  .ساده تر از چرخ و جاجیم است  .با زیر و رو کردن تارها  ،بندهای رنگی را از میان آنها
میگذرانند  .بسته به نقش گیلیم  ،گسستگیهای کوچکی از نظر طولی در بافت آن ایجاد میشود .
گیلیم از بن گیل گرفته شده
گیل  :اتصال  ،پیوستگی  ،گردشدگی
گیل  +گه  :گیلگه  ،متصل  ،واصل  ،نائل
گیلگه میش  : gilgəmişآن که به مرادش رسیده  ،نام یکی از پادشاهان و قهرمانان اسطوره ی تورکی سومری
گیله  : giləدانه  ،مردمک چشم  ،قطره  ،پستان  ،خانواده
گیلدیر  : gildirگرد
گیالز  : gılazگرد شده  ،میوه ی گیالس
گیلی  : giliهمراه

رێند  : rındتابدار  ،پیچیده  ،محکم  ،بافته ای است که پس از دار کردن تارها  ،بندهای رنگی را با ظرافت و دقت با دست به دور
تار میتابانند و پود ظریفی هم روی آن ها میکشند تا در جای خود محکم شوند  .رویه ی این بافته منظم و آراسته است و آستر آن
سست و شل است .

شیشه دۆرمه  ، şişə,dürməبافته ای ظریف است که تارهای آن  ،با دو رنگ متفاوت یک در میان  ،دار میشود  .بعد با باال و پایین
کردن تارها  ،بندها را از میان تارها از یک طرف به طرف دیگر عبور میدهند .
شیشه  :نازک  ،ظریف  ،زیبا
دۆرمه  :بافته  ،مرتب شده
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اویێ  oyıاز مصدر اویماق ( جنباندن ) یا اویاالماق ( ساییدن و مالیدن ) است .
اویێ را با تارهای رنگین به صورت دلخواه دار میکنند و با باال و پایین بردن تارها  ،بندهای رنگی را از میان آنها میگذرانند  .نظر
به این که بافنده بر اساس طرح مورد نظر تارها را با دست باال و پایین میکند میتوان آن را از ریشه ی اوی  oyنیز دانست .
اوی  : oyنظر  ،عقیده

ده وره چین  : dəvrəçinبافته ای است شبیه ریند اما وارونه  .آینه ای در زیر تارها میگذارند و با انگشت تارها را بلند میکنند و
بندهای رنگی را به دور آنها میپیچانند و با پود ظریفی که بر روی گره ها میکشند محکم میکنند  .سطح آراسته و مرتب آن در زیر
قرار میگیرد و سطح شل و سست آن در رو .
( جاجێم و گیلیم  ،دو رویه ی مرتب و آراسته دارند اما دیگر بافته ها یک رویه ی آراسته و یک آستر سست دارند )

78 | P a g e

پرندگان شکاری در زبان ْتورکی
پرندگان شکاری  ،در فرهنگ تورک جایگاه واالیی دارند  .پرندگان شکاری یار و یاور تورکان در شکار بوده از این رو با آن ها
کامال مانوس بودند و بسته به شکل ظاهری  ،خصوصیات ذاتی و تواناییهای بالقوه و بالفعل  ،آنها را به نامهای مختلف نامیده اند .

 « -۱عقاب »  ،سمبل پادشاهی  ،خورشید و قدرت است  .در کتاب « دده قورقود » از عقاب به عنوان پادشاه همه ی پرندگان یاد
شده است  .تمامی اقوام ترک  ،عقاب را مقدس میشمارند .

شکل اولیه ی کلمه ی « اوغاب » ( oğabعقاب )  « ،اوو قاپ » بوده است .
اوو  : owشکار
قاپ  : qapفعل امر از مصدر قاپماق  ،به معنی گرفتن سریع در حال تاختن است .
اوغاب  :پرنده ای که در حال پرواز میتواند شکار خود را سریع بگیرد .
در زبان تورکی فعل ( توت )  tutهم برای گرفتن به کار میرود  .اما بار معنایی فعل قاپ را ندارد .

 -۲ترالن  : tərlanتر  +الن  /تر  :تازه  ،شاداب  /الن  :پسوند صفت مبالغه  /ترالن  :بسیار شاداب و زیبا  .نظیر این ساختار :
قافالن ( قاپالن )  :پلنگ

 -۳توغان  ، toğanتوخان  : toxanصفت فاعلی است به معنی کوبنده  .ریشه ی آن از مصدر « توخوماق »  : toxumaqکوبیدن
و زدن است .
توخماق  : toxmaqآلتی که با آن میخ را میکوبند  .کلمه ی توغان به صورت دوغان  ، doğanهم تلفظ میشود ( با دوغان از مصدر
دوغماگ  : doğmagزاییدن تفاوت دارد )
ار دوغان  : ər doğanعقاب شجاع

 -۴توغرول  ، toğrulدر فرهنگها به معنی حیات بخش آمده که از بن « دوغماگ » دانسته شده  ،در صورتی که کوبندگی و
جنگندگی پرندگان شکاری بیشتر مد نظر است  .میتوانیم توغرول را برگرفته از توغارول  toğarulبدانیم .
توغار  ( toğarتوخار  « + ) toxarول »  ulپسوند صفت ساز
توغار  : toğarکوبنده  ،جنگنده

 -۵چاغرێ  ، çağrıدعوت و پیام  ،ندا  ،پرنده ای شکاری که هنگام حمله  ،برای ترساندن شکارخود  ،خروش برمی آورد .
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چاغ  : çağصحیح و درست  ،زمان  ،خروش  ،صدای بلند
چاغالماق  :خروشیدن
« علسکرم  ،چایالر کیمی چاغالرام  -آنانێ باالدان آرالێ گؤردۆم »
با بن چاغ ( چاق ) چاققال  : çaqqalساخته شده  :جانوری بزرگتر از روباه و کوچکتر از گرگ که زوزه میکشد و سروصدا میکند
 ،شغال .
چاخان  : çaxanفردی که بسیار صحبت میکند  ،کسی که تملق میگوید .
چاققاال  : çaqqalaنوبر بادام و  . . .که در زیر دندان صدای شکستن و خردشدن یکباره ( چاق ) را میدهد .
چاققێلداق (شاقێلداق  : ) şaqqıldaqترقه  ،نوعی اسباب بازی انفجاری
چاخچاخ  : çaxçaxچوبی بوده در آسیابهای قدیمی که از یک طرف به سنگ آسیاب متصل بوده و از طرف دیگر به ناودانکی که
گندم را از انبار به میان سنگ آسیاب میریخته  .با حرکت چاخچاخ ناودانک آسیاب میلرزیده و گندم به تدریج و آرامی به وسط سنگ
ریخته میشده

چاق  ، çaqچاخ  ( çaxچاک  ) çakرا که فعل امر به معنی « بکوب  ،فروکن » است  ،میتوان در معنی کلمه ی چاغری دخیل
دانست .
چاققێ  : çaqqıآلتی برای فروبردن و بریدن  ،چاقو
چاخماق  : çaxmaqکوبیدن  ،فوالد آتش زنه  ،فندک  ،گزیدن مار  ،قدح  ،درخشیدن
چاخناشماق  : çaxnaşmaqبرخورد دو چیز به هم  .چاخناشدێ بولوتالر  :ابرها به هم برخورد کردند .
چاخێر  : çaxırمتالطم  ،شراب به لحاظ فعل و انفعاالت باکتریایی و زیر و رو شدن مواد آن « ایچمیشم چاخێر  ،گؤزلریم آخێر »
چاخان  : çaxanکسی که برای جلب توجه دیگران بسیار تقال میکند .

 -۶سنجر  ( səncərسانجار  : ) sancarفروبرنده  ،کسی که سالح را بر دشمن فرو میبرد  ،پرنده ای شکاری
بن این کلمه سانجماق است .
سانجماق  :sancmaqفروکردن  ،نصب کردن  ،نیش زدن  ،تیرکشیدن قلب و معده
سانجێ  : sancıدرد خفیف  ،دردی که شخص احساس میکند سوزنی بر بدنش فرو میرود
سانجاق  : sancaqآلتی فلزی که هم فرو میبرند و هم دو چیز را به هم متصل میکنند .

 -۷سونقار  ( sonqarسنقر  : ) sonqorنوعی پرنده شکاری  ،تلفظ دیگری از سانجار  . sancarدر ابتدا به صورت سانجقار
 sancqarتلفظ شده  ،بعد سونجقار  soncqarو سرانجام حرف ج ساقط شده است .

 -۸الچچێن  : laççınصفت مبالغه است  :بسیار سخت  ،بسیار مقاوم و محکم  ،نام قبیله ای از تورکان  ،پرنده ای شکاری با
چشمانی به رنگ سبز و آبی که بسیار تیزپرواز است با سرعتی حدود سیصد و هشتاد کیلومتر در ساعت
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 - ۹قیرقی  :پرنده ای شکاری با جثه ای کوچک که گنجشک و موش شکار میکند

منابع :
قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،تالیف استاد مردانی
دیل دنیز  ،تالیف استاد اسماعیل هادی
فرهنگ تورکی سنگالخ  ،میرزا مهدیخان استرآبادی
فرهنگ تورکی  ،تالیف استاد شاهمرسی
فرهنگ تورکی استانبولی انگلیسی فارسی محق  ،تالیف استاد قدیر گلکاریان
فرهنگ جامع ترکی استانبولی  ،تالیف جمشید صالحپور
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ایلیشگن ندنجه  : ilişgən nədəncəوسیله ی برقی
امروزه لوازم الکتریکی و الکترونیکی به تمام خانه ها  ،ادارات و مجتمع ها راه یافته است و انسانها بیشتر اوقات با این لوازم سر و
کار دارند  .شایسته و بایسته است که زبان شناسان و دوستداران زبان تورکی با استفاده از ظرفیتهای عظیم زبان تورکی برای ادوات
الکتریکی و الکترونیکی جدید وازه های مناسبی بسازند و ارائه دهند .

ایل  ilدر زبان تورکی به معنی اتصال  ،پیوستگی  ،درخشش و برق است .
ایلگر  : ilgərایل  +گر  ،خوشه ی پروین  /درخشش و پیوستگی مجموعه ی ستارگان
با افزودن پسوند به بن ایل  ،ایلیش  ilişساخته شده  .ایلیش  :برق و اتصال توام
ایلیشگن  : ilişgənصفت مبالغه است به معنی درخشنده و متصل

بن ایل  ilیا ائل  elرا انگلیسیها از تورکها اخذ کرده اند و در ساختار کلماتی که روشنی  ،درخشندگی  ،پیوستگی و اتصال را میرساند
با افزودن پسوند به کار برده اند :
 ilkخانواده  ،تیره
 illumeروشن کردن
 illuminateروشن  ،نورانی
 elemعامل عنصر
 elementعامل  ،اساس
 elecمخفف برق
 electبرگزیدن
 electionانتخاب

در زبان تورکی « یان » در اصل مربوط به آناتومی بوده به معنی ران و کفل  .بعدها این کلمه توسعه ی معنایی پیدا کرده و مصادیق
بیشتری یافته :
 -۱ران  ،کفل
 -۲قسمت تحتانی بدن  ،نشیمنگاه
 -۳پهلو
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 -۴جیب
 -۵بغل  ،نزد  ،پیش  ،حضور  ،محضر  ،حاشیه  ،جنب  ،کنار  ،کناره  ،فرعی  ،جنبی .

با افزودن پسوند به بن یان  ، yanیانسی  yansıساخته میشود که اسم است و صفت  .همچنین فعل « یانسێماق » که به معنی
انعکاس داشتن است .
یانسی  : yansıانعکاس  ،مجازی
ساختار یانسێ  yansıشبیه ساختار قه یسی است .
قه ی  : qəyمحکم  ،خشک  /قه ی  +سی  :قه یسی  ، qəysiخشک  ،زردآلوی خشک و سفت

برای ادوات الکتریکی زیر این اسامی را با توجه به فعل یانسیماق پیشنهاد میدهم
 - ۱یانسێباخ  : yansıbaxتلویزیون  ،یانسی  + yansıباخ  : baxنگاه کن ( دیدن مجازی )
 - ۲یانسێبێل  : yansıbılکامپیوتر  ،یانسی  + yansıبیل  : bılبدان ( دانش مجازی )
 - ۳یانسێسس  : yansısəsرادیو  ،یانسێ  + yansıسس  : səsصدا  ( ،صدای مجازی )
 - ۴یانسێیاز  : yansıyazتلگرام  ،یانسێ  + yansıیاز  : yazبنویس ( نوشتن مجازی )
 - ۵یانسێچێز  : yansıcızتلگراف ،
یانسێ  + yansıچیز  :خط  ،نوشته
 - ۶یانسێبێت  : yansıbıtتلکس  ،یانسێ  + yansıبیت  : bıtنوشته ( از بیتیک به معنی نوشته اخذ شده )
 - ۷یانسێیاپ  : yansıyapایمیل  ،صندوق پستی  ،یانسێ  + yansıیاپ  : yapپهن کن  ،بگستر
 - ۸یانسێدا  ( ، yansıdaیانسێدئ  : ) yansıdeتلفن  ،یانسێ  + yansıدئ  : deبگو ( گفتار مجازی )
توضیح  :در اینجا مصوت ظریف  eبه تبعیت از مصوتهای ماقبل  ،تبدیل به مصوت ضخیم  aشده است

منابع :
دیل دنیز  ،تالیف استاد اسماعیل هادی
قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،تالیف استاد اسدللا مردانی
فرهنگ تورکی  ،تالیف استاد شاهمرسی
فرهنگ انگلیسی به فارسی آفرین  ،تالیف عبدالحسین پاک
فرهنگ انگلیسی به انگلیسی النگمن
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پسوند وز  ،ۆز  ،یز  ،ێز  ،از در زبان ْتورکی
از آنجا که زبان تورکی قایم به بن ( ریشه ) و پسوند است  ،پسوندها نقشی اساسی در ساختارهای ثانویه ی زبان دارند .

یکی از پسوندهای رایج ( وز  ،ۆز  ،یز  ،ێز و از ) است که برای صفت مبالغه به کار میروند و هرکدام از این پسوندها متناسب با
ساختار صوتی بن ( ریشه ) به دنبال می آیند  .یعنی اگر بن اصلی کلمه « مصوت ضخیم » داشته باشد  ،مصوتهای الحاقی نیز به
تبعیت از اصل هماهنگی اصوات  ،ضخیم خواهد آمد و همچنین اگر مصوت بن اصلی « ظریف » باشد  ،مصوتهای الحاقی نیز
ظریف خواهد آمد  .یا این که اگر مصوت بن  « ،گردلبی » باشد  ،مصوت بعدی هم گردلبی خواهد بود و اگر « راست لبی » باشد ،
راست لبی  .مثال :

دا  ، daدا ( ی )(  : da( yنزدیک  ،این بن از اضداد است که هم نزدیکی را میرساند هم درازی و گستردگی را  ،با بن دا  ،داها
ساخته شده به معنی دیگر  .در تورکی سومری این بن چنین تعریف شده :
): da , da(g
 nearنزدیک
 sideدر معنی صفتی دراز و گسترده

دا  +ی ( صامت میانجی )  +از  :دایاز  ، dayazکم عمق
آی  : ayماه
آی  +از  :آیاز  ، ayazدرخشان  ،روشن
گوم  ( gumکوم  : ) kumگرد کن  ،هاللی  ،گرد
گوم  +وز  :گومموز  ، gummuzبسیار گرد  ،گنبد
اول  : ulدرخشش  ،ستاره ( در تورکی سومری به شکل مول  mulآمده به معنی ستاره )
اول  +وز  :اوللوز  ( ulluzاولدوز  ، ) ulduzبسیار درخشان  ،ستاره ی درخشان
او  ، uاۆ  ، üاۆ(ک) ) : ü(kبار  ،حمل کردن  ،این بن در تورکی سومری هم آمده :
:u
 to mountسوار شدن
 ، to transportحمل کردن  ،بارکردن
اؤک  +ک ( صامت میانجی ) ۆز  :اؤککۆز  ، ökküzباربرنده  ،حمل کننده  ،گاونر
دون ( دونگ )  :یخ  ،منجمد  ،سرد ،

84 | P a g e
دونگ  +گ ( صامت میانجی )  +وز  :دونگگوز  : dongguzغیر قابل انعطاف  ،گراز
قوم  ( qoقومپ  : ) qompگل  ،گرد  ،ناز
قومپ  +وز  :قومپوز  ، qumpuzتکبر  ،افاده
قار  ، qarقار ( پ )  [ ، qarpقورپ ]  :چنگ بینداز  ،خم کن  ،این بن در تورکی سومری به شکل گور آمده
: gur
 to turnچرخیدن  ،چرخاندن
 to returnبرگرداندن
 to rollتر دادن  ،غلت خوردن  ،چرخش
با بن قار  ،قاررێ  qarrıساخته شده به معنی بسیار خمیده  ،بسیار برگشته  ،شخص بسیار پیر که قامتش بسیار خمیده شده است
قار  ،قار ( پ )  +ێز  :قارپێز  ، qarpızبسیار برگشته  ،غلتان  ،تر خورنده
گۆن  : günاوج  ،خورشید
گۆن  +ن ( صامت میانجی ) ۆز  :گۆننۆز )  ) gündüz ،günnüzبسیار درخشان  ،خورشید درخشان  ،بسیار متعالی
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اسامی بلندیها و پستیها در زبان ْتورکی
زبان تورکی  ،برگرفته از طبیعت است و میتوان آن را تصویر عینی و ترسیم هندسی پدیده ها دانست .
 -۱داغ dağ
بزرگترین پدیده ی طبیعی  ،کوه است که داغ نامیده میشود .
دا  +غ  :داغ  /دا  : daبزرگ و عظیم  /بر همین مبنا داه  dahساخته شده به معنی خرمن که حجم عظیمی از غالت درو شده و
انباشته شده در یک جا را منعکس میکند  .در ضمن داغ به معنی سوختگی عظیم با فلز و غم بزرگ ( ماتم ) نیز میباشد  .دامداران
نشانه ای فلزی داشتند که پس از گداخته شدن در آتش  ،گوسفندان خود را با آن داغ و نشان میکردند .
 - ۲قولال  :قول  +ال  ،صفت مبالغه  ،بسیار بزرگ  ،بلندترین جای کوه  /قول به معنی موجودی خیالی ( دیو ) که بسیار بزرگ است
 .دیگر این که قول به معنی برده نیز میباشد  ،در گذشته افراد تنومند و قدرتمند را برای بردگی و کارهای سخت به کار میگرفتند /
قوللوق  :خدمت کردن
 -۳کمر  : kəmərکم  + kəmار  ، ərپرتگاه منحنی دور کوه  /کم  : kəmخم و انحنا
 -۴توپ  : topتپه ای گرد که از کوه کوچکتر است  /توپال  :گرد کن  /این کلمه را تورکان سومر « دوب » به کار میبردند .
dub : to heap up
 -۳یال  : yalتپه ای دراز و مرتفع که متصل به کوه است  .البته بلندی آن از توپ کمتر است  .یال همان ایل است با اندکی تغییر /
ایل  : ilاتصال  ،اتحاد  ،امتداد و بلندی  .در ضمن ایل به معنی قبایل متحد نیز است  .ایل در لغت سومر چنین آمده
il : to lift , raise , carry
 - ۴ماهار  : maharماه  + mahار  ، arتپه هایی که ارتفاع کمی دارند اما تعدادشان آن قدر زیاد است که شخص برای پیمودن
مسیری کوتاه  ،باید بلندیها و پستیهای بسیار را طی کند  / .ماه  +ار  /ماه  :بلند  /ار  :شخص  ،شیئ  /ماه در تورکی سومری نیز به
معنی بلند و عظیم آمده
mah : to be high , lofty , great
 - ۵پر  : pərتپه ای منفرد  ،دراز و کم ارتفاع و جدا شده از کوه که در دشت ایجاد شده است  .پر در لغت سومری چنین آمده :
 ، pa , pa [r] : branchمنشعب  ،رشته
 - ۶کیننه  : kinnəبلندی ادامه دار  ،تپه ی دراز و بلند  /کین  : kinکینن  ، kinnکفل  ،دو ماهیچه ی کفل  ،باسن  /درلغت سومری
به شکل کون و به معنی دم و دنباله آمده
kun : tail
 - ۷تخته  : təxtəسطح شیبدار یکدست و بزرگی در دامنه ی کوه که به صورت مورب و مایل ایجاد شده  /تخت  :صاف و یکدست
 ،اریکه ی سلطنتی
 - ۸مازا  : mazaافق تپه یا کوه  ،کشیدگی دستک کوه  /مازا به معنی دو ماهیچه ی کشیده ی دو طرف ستون فقرات نیز میباشد
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 - ۹دۆز  : düzدشت  ،زمین صاف
 - ۱۰دۆتۆ  : dütüدوتو  ، dutuدشت در بر گرفته شده  ،دشت وسیعی در میان چند کوه  ،بن این کلمه دوت  ، dutتوت : tut
بگیر است .
 - ۱۱بسس  : bassزمین مسطح و نسبتا بلندی که اطرافش را زمینهای پست تر احاطه کرده که بر آنها مشرف است .
 - ۱۲چؤل  : çölزمین پستی که نسبت به زمینهای اطرافش پست تر است .
 - ۱۳چؤلکۆ  : çölküقطعه زمین پست با سطحی کمتر از چؤل  ،دلتا  /کۆ پسوند تصغیر است  .این کلمه به صورت جلگه colge
وارد زبان فارسی شده است .
چم  : çəmزمین پست انحنای درونی پیچ رودخانه که آبرفتی  ،حاصلخیز و مرطوبتر است

 - ۱۴شووه  : şüvəشؤوه  şövəشیاری کوچک که آب باران در سینه ی کوه  ،تپه و زمین شیبدار ایجاد میکند  .بن این کلمه شوه
 şühیا شؤه  şöhاست به معنی تراوش
 - ۱۵له  : ləhگودی کمی در زمین که حجم متوسطی از آب باران میتواند از طریق آن جریان یابد  .له از پیوستن آب چند شووه
ایجاد میشود و عمق آن از دره کمتر است .
 - ۱۶دره  : dərəشکافی عمیق که از پیوستن آب جاری چند « له »  ləhدر زمین ایجاد میشود و میتواند حجم بسیاری از آب از
طریق آن جریان یابد  .بن این کلمه « در  ،دار » است به معنی شکاف و گسیختگی در سطح  .در فرهنگ لغت تورکی سومری
چنین آمده :
 ، dar : to splitشکافتن  ،شکاف
 dar - ra : splitشکاف
 - ۱۶دلوار  : dəlvarدره ی بسیار بزرگی که از به هم پیوستن آب چند دره ایجاد میشود  .بن کلمه تال  ، talتل  tálاست  .تال در
زبان تورکی سومری به معنی وسیع و عظیم است  .و « بار » همان « وار » از مصدر وارماک  :رفتن است .
دل  : dəlگسترده و سر به هم آورده
دلل  : dəlləظرفی حلبی سر به هم آورده
« دل یئمیش بیربیر ایچینه »  :گسترده شده و سر به هم آورده
tál : wide , expand
bar : go away
تاالز  :اقیانوس  /تاالش  :فعالیت بسیار

 - ۱۷دغز  : dəğəzدرز بسیار کوچک در سطح سنگ یا استخوان که دو طرف شکاف بسیار به هم نزدیک است  /بن این کلمه دغ
و تغ است .
 de(ğ) : to approachنزدیک شدن
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 - ۱۸یارێق  : yarıqدرز و شکاف
 - ۱۹یارما  : yarmaشکاف بزرگ در تخته سنگ  /یار  :جدا کن  /ما پسوند اسم ساز

از اوروک تا اراک و ارک
از هفت هزار سال پیش  ،مردمانی در ایران و عراق میزیستند که تا یکصد سال پیش  ،جهانیان هیچ اطالعی از آنان نداشتند .

تورکان ایالم و سومر  ،شهرهای خود را بر بلندیها و تپه ها میساختند و برای حفاظت جان و مال خود  ،دیوارهایی به دور آنها
میکشیدند  .در تورکی سومری « اور »  urبه معنی شهر  ،قلعه و مکان بلند  ،شخص تنومند  ،بزرگ  -جثه و پادشاه است که به
صورت « ار » (  ) ərنیز به کار میرفت  « .اورنانشه » نام یکی از شاهان سومری بود و « نیپ اور »  nip - urیکی از
شهرهای سومری بود که بر روی لوحه ای  ،دو معبد شهر « ایک اور » ( زیک اور ) و « کیپ اور » درون نقشه ای همراه با
دیگر عمارات و دروازه های آن شهر دقیقا ترسیم شده است .
بن اور  ،در بعضی گویشهای سومری و ایالمی  ،ار  ، ərائر  erو ایر  irنیز به کار رفته است  .این بن هم اکنون به صورت اور
 ، urهور  hurو ار  ərبه کار میرود .

با افزودن پسوند به بن اور  « ،اوروک » ساخته شده به معنی شهر زیبا  .این کلمه به صورت « ا ٍٍرک » (  ) erekو « ا َ َرک » (
 ) ərəkنیز در منابع آمده است .
اوروک یا ارک یکی از شهرهای سومری بود که در جنوب ایاالت سومر واقع بود .

زبان سومریها با ایالمیها یکی ( تورکی ) بود  .کشور ایالم از پیوستگی و اتحاد چهار پادشهاهی ( سیماشکی  ،انشان  ،آوان و
سوزیانا ) تشکیل شده بود .
پادشاهی آوان از کوه های آرارات در ترکیه شروع میشد و تا حدود استان اصفهان را در برمیگرفت  .آوان به معنی مقدم  ،پیشتاز و
ارک »  ərəkدر زبان سومری
برتر است  .در این محدوده شهری هم اکنون وجود دارد که « اراک » نام دارد  .این کلمه همان « َ
است  .شهر دیگری نیز هست که « ارته ویل » ( اردبیل ) نام دارد به معنی جایگاه مردان بزرگ  .این کلمه هم از بن اور یا ار
گرفته شده است

دومین پادشاهی ایالم  ،انشان بود که استانهای اصفهان و فارس و بوشهر کنونی را در برمیگرفت  .در این محدوده شهری است که
اکنون سمیرم ( به گویش تورکان قشقایی سۆمۆرۆم ) نامیده میشود  .سۆمۆرۆم  sümürümاز دو بخش ساخته شده :
سوم  : süm , sumریش توپر  ،محکم  ،مقاوم
اوروم  : urumاورون  urunدر زبان سومری به معنی بلند و رفیع است  .خود اور هم به معنی شهر و قلعه و جایگاه بلند میباشد .
قلعه ی قدیمی سمیرم در سینه ی کوهی رو به جنوب ساخته شده است .
در فرهنگ لغت سومری در باره ی اورون ( اوروم ) چنین آمده :
ùri [ki] (m) , uru [ki] m : the city ur
uru (n) (EN) , uru (ulu) : high , lofty , giant , powerful , mighty , strong
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uru [ki] : úru , city , town
با این تفسیر  ،سۆمۆرۆم ( سمیرم ) به معنی شهر مستحکم است .

سومین پادشاهی ایالمی  ،سیماشکی بود که استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان کنونی را در بر میگرفت و از نظر
لغوی به معنی « دشت وسیع » است  .در این محدوده اثری باستانی به نام « ارک »  ərkبرجامانده که در دل شهر بم در استان
کرمان واقع است  .ارک همان ا َ َرک یا اراک است که حرف ر به صورت ساکن تلفظ میشود  .شهر ارک سابقه ای شش الی پنج
هزارساله دارد که از زمان ایالمیها برجای مانده است .

منابع :
Elementary Sumerian Glossary , Daniel A Foxvog
الواح سومری  ،ساموئل کریمر  ،ترجمه ی داوود رسایی
دنیای گمشده ایالم  ،والتر هینتس  ،ترجمه فیروز فیروزنیا
لغتنامه قشقایی سوزلۆگۆ  ،استاد اسدللا مردانی
فرهنگ تورکی به فارسی  ،تالیف استاد شاهمرسی
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اسامی آبگیرها در زبان ْتورکی
آبگیرها بر حسب کمیت ( مقدار آبی که میتوانند در خود ذخیره کنند )  ،یا برحسب کیفیت ( شکل آبگیر و دیگر خصوصیات فیزیکی
و ظاهری ) نامهای مختلف میگیرند .
 -۱کوچکترین حجم آبگیر قاقلێق  qaqlıqنام دارد  .نظر به این که همراه با آب باران  ،گل و ال وارد آبگیر میشود  ،درون این آبگیر
که به اندازه ی یک دیگ یا قابلمه آب جمع میشود  ،پس از خشک شدن آب باران  ،لخته ای از خاک بر جا میماند که به آن قاق
میگویند  .قاق به معنی چرک و خاک است  .بؤرکۆ  -قاقلێ  :کسی که کالهش چرک و خاک به خود گرفته است .
 - ۲قازان  ( qazanقازان قاقلێق  ،قره قازان ) از بن قاز به معنی بکن  ،حفر کن ساخته شده است  .آب باران به هنگام حرکت بر
روی تخته سنگها  ،جاهایی را گود میکند و در آن جمع میشود  .حجم قازان به اندازه ی دیگ بسیار بزرگی است .
 -۳اهن  ، əhnاین آبگیر در مسیر جریان آب باران در دره هایی با شیب بسیار تند و پرتگاهی ایجاد میشود و چون حجم آب دره
بیشتر و شیب آن هم زیاد است  .گودال بزرگی در دل سنگ ایجاد میشود که میتواند ماه ها آب را در خود نگه دارد  .این کلمه از بن
اه  əhاسم صوتی که برای تعجب به کار میرود ساخته شده است ؛ چون که انسان با دیدن مخزنی با بزرگی اهن در دل سنگ متعجب
میشود و اه میگوید .
 -۴گؤل  gölآبگیر بزرگی است که در مسیر آب و دره هایی که شیب کمتری دارند ایجاد میشود  .آب در زمین مسیر خود گودالی
حفر میکند که حجم زیادی از آب درون آن ذخیره میشود و مابقی آن سر ریز میکند  .به این نوع آبگیر قره  -گؤل  qərə - gölهم
میگویند .
 - ۵گوروو  gurovاین آبگیر ساخت دست بشر است  .در جاهایی که زمین شیبدار است گودالی حفر میکنند و آب باران را به وسیله
ی دو جوی کوچک در باال دست آن مهار و به داخل آبگیر هدایت میکنند  .این کلمه از بن گور به معنی مخزن و آب ساخته شده است
.

 - ۶کشدر  kəşdərاین نوع آبگیر در زمین خاکی با بسته شدن مسیر جریان آب باران به صورت طبیعی یا به صورت مصنوعی و
بستن مسیر جریان آب باران یا آب رودخانه ایجاد میشود .کشدر را میتوان « سد » یا بند معنی کرد  .این کلمه از بن « کس » kəs
به معنی ببر  ،قطع کن ( جلو گیری کن ) و « در »  dərکه همان دره است ساخته شده  .ضرب المثلی هست که « بیر گۆن بیریز -
بیریز  ،بیر گۆن کشدر  -مریز »
در فرهنگ لغت تورکی سومری کلمه ی کشدر چنین توضیح داده شده :
 keş ( d / r ) to be boundبسته
 tiedبسته
 to be louckedقفل شده  ،بسته
closed , blocked , stoped

 - ۷دنگیز  : dəngizدریا آبگیری که حجم بسیاری از آب را در خود جای داده است  .مغولها این کلمه را به صورت چنگیز به کار
میبرند  .ریشه ی کلمه « دانگ » است  .دانگ اسم صوتی است که پس از برخورد یک چکش یا چیزی شبیه آن به صفحه ای فلزی
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 ،صدای آن مدتی طوالنی پژواک پیدا میکند و چیزی شبیه به دانگگگگگگ شنیده میشود و یا به خاطر عظمت و گستردگی دریا که با
دریاهای دیگر ارتباط دارد  ،چنین نامیده شده ( ؟ )

تاالس  : talasاقیانوس  .بسیار بزرگ  ،بسیار پهناور  .تاالز هم تلفظ میشود مانند آیاز  ،دایاز  ،قوتاز  .بن این کلمه تال است  .تال
به معنی رشته ای از موی بلند و شاخه ی بلند چوب  .با بن تال  ،تاالش talaşنیز ساخته شده که به معنی فعالیت و کار بسیار است .
و دیگر کلمه تلوارا  təlvaraیا تالوارا  talvaraحصیری بزرگ که بر روی آن کشک را میگسترند تا خشک شود  .این بن را
انگلیسیها عینا به صورت  tallبه کار میبرند به معنی بلند  .عربها آن را به صورت طول مینویسند و میخوانند  .طول یعنی بلندی .
این بن در تورکی سومری چنین تعریف شده :
 tal : to be broadعریض پهناور  ،گشاد
 wideگشاد  ،زیاد  ،وسیع
 expandبسط دادن  ،پهن کردن
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ریشه یابی قول و مشتقات آن
قول در زبان ترکی در دو معنی به کار رفته
 -۱بزرگ جثه که به صورت غول وارد زبان فارسی شده که همان دیو است
 -۲غالم  ،برده  /معموال بردگان را از میان افراد تنومند و بزرگ جثه برمیگزیدند و کارهای سخت و دشوار را به آنان محول
میکردند .
منبع -۱ :فرهنگ لغت ترکی به فارسی استاد شاهمرسی
 -۲قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،استاد مردانی
از کلمه ی قول  ،قوالم ساخته شده که همان هم در معنی تنومند زوردار ( غالم ) به کار رفته است .

معنی سوم برای قول « برجسته » است  .هرموجود بزرگ و تنومند  ،برجسته نیز خواهد بود .
با افزودن پسوند به بن قول  ،کلماتی ساخته شده که برجستگی را بیشتر به تصویر میکشد :
در حیوانات  ،گوشها  ،برجسته تر از سر است  .از این رو برای گوش « قوالق » به کار رفته ؛ یعنی عضوی از بدن که برجسته تر
از سایر اندامهاست .
قوالق  :قول  ،برجسته  +اق پسوند اسم ساز
ضرب المثلی در ترکی هست :
« قورد دئدینگ  ،قوالغؽ چیخدی »

این ساختار را برای « داالق » ( طحال ) نیز به کار میبریم :
داالق  :دال  ،پشت  +اق پسوند اسم ساز
از آن رو که داالق به پشت چسبیده است .

برجسته ترین قسمت کوه را در ترکی  « ،قولال » میگوییم .
قولال  :قول  ،برجسته  « +ال » پسوند صفت مشبهه  /به صورت قله در فارسی به کار میرود
با تکرار حرف آخر ( ل ) و پسوند کمکی ( ا ) صفت مشبهه ساخته شده است
از همین بن  ،قولوم ساخته شده به معنی برجسته که با تکرار حرف آخر و پسوند کمکی  ،قولومما ساخته شده  ،آن هم درمعنی
برجسته که به صورت قلنبه وارد فارسی شده است .
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نظیر این ساختار را در کلمه ی « شولل » غذایی که رقیق است  /قوددا  :برجسته از بن قود که به صورت غده وارد عربی شده /
قوببا  :برجسته  ،از بن قوب که به صورت قبه وارد فارسی شده  /قیسسه  :کوتاه  ،از بن قیس  :فشردن و کوتاه کردن

مانقورد
« قورد » در فرهنگ تورک مظهر شجاعت و شهامت است
کلمه ی قورد با تغییر اندکی به صورت کورد ( کرد ) و گرگ وارد زبان فارسی شده است.

اما مانقورد کیست و چرا بدین نام نامیده میشود ؟

در هر جامعه ای کسانی که نمی توانند سختیها و دشواریهای راه صعود به قله ها ی سیادت و آزادگی را تحمل کنند  ،ناگزیر به ذلت
و خفت تن می دهند و برای جلب توجه دیگران و خودنمایی  ،چاپلوسی و تملق را در پیش می گیرند .
موالنا میفرماید :
« بر درگه خرگه سگان ترکان
چاپلوسی کرده پیش مهمان »

ریشه یابی کلمه مانقورد

مان ( مانگ ) در زبان تورکی معانی زیر را دارد :
جرم  ،خطا  ،عیب  ،ننگ  ،فرار  ،غم  ،زشت  ،پست  ،شباهت .
با این بن کلماتی ساخته شده از قبیل
مانگێ  : mangıآواره  ،بی هویت  ،در به در
مانگان  : manganحقیر  ،پست  ،پلید
فرانسویها کلمه ی مانگان را به صورت مانکن به کار برده اند .
مانکن  :پیکره ای شبیه انسان از چوب  ،مقوا و جز آن در خیاطی ها و مغازه های لباس فروشی که نمونه های لباس را به معرض
تماشا گذارند .
در فرهنگ انگلیسی به انگلیسی النگمن ذیل مانکن چنین آمده :
man.i.kin : a man of much smaller size than is usual / a figur of the human body
به معنی آدم کوتاه قد  ،آدمک
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مانقورد  :گرگ آواره  ،شبیه گرگ  ،گرگ مجازی  ،گرگ ساختگی .
در کل  ،مانقورد به معنی خودباخته  ،متملق  ،خائن  ،بی هویت  ،بی ریشه  ،بی بنیاد و پلید است .

وجه تسمیه ی ایل باسسێرێ Bassırı
ایل باسسێری  Bassırıرا با مردان شجاع و زنان شریف و نجیبش میشناسند  .این ایل از هزاران سال قبل در ایران زیسته و اکنون
نیز می زید .

در زمان ناصرالدین شاه قاجار  ،تورکان جنوب  ،قدرت عظیمی داشتندد که شاه قاجار سخت بیمناک شد  .این بود که به تبعیت از
سیاست انگلیسی « تفرقه بینداز و حکومت کن »  ،با ایجاد اتحادیه ای به نام « خمسه » تورکان فارس را دو شاخه کرد و رو در
روی هم قرار داد .
ایل باسسێرێ از تورکان جنوب ایران است که همراه با ایلهای بهارلو  ،اینانلو  ،نفر و طوایفی از ایل عرب جنوب  ،در اتحادیه ی
خمسه ( پنجگانه ) قرار گرفت  .فرهنگ  ،سنت  ،لباس محلی و موسیقی این ایل  ،مانند دیگر تورکان جنوب است  .هم اکنون بعضی
از طوایف ایل باسسێرێ  ،هنوز هم به تورکی صحبت میکنند .

بعضیها نام باسسێرێ  Bassırıرا از « باصر » عربی می دانند .
در فرهنگ عربی  -فارسی « الروس » ذیل واژه ی باصر چنین نوشته :
باصر  :فا و _ :دارای چشم  ،وصله دوز
این تعریف نمیتواند تعریف درستی از ایل شجاع باسسێرێ باشد  .چرا که کلمه ی باسسێرێ  ، Bassırıدر تلفظ دارای دو حرف س
 sاست نه یک حرف س  . sاز این رو موقع نوشتن هم باید با دو حرف س  sنوشته شود :
باسسێرێ Bassırı

استاد مردانی در کتاب قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،اصل کلمه ی باسسێرێ را « بای سۆرۆ »  :صاحب رمه ها و گله های فراوان میداند .

کلمه ی باسسێرێ از بن باس گرفته شده و مصدر آن باسماق است .
باسماق  :زیر گرفتن  ،شبیخون زدن  ،فتح کردن  ،مورد هجوم قرار دادن  ،سریع گرفتن  ،شکست دادن  ،تحت فشار قرار دادن ،
نعره برآوردن و سخت پوشاندن .
ایر در زبان تورکی تلفظ دیگری از ار است به معنی مرد  ،شخص بزرگ و پادشاه  .در تورکی ایالمی هم به صورت ایر آمده است
.

نتیجه گیری :
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باسسێرێ  :مردان بزرگ فاتح  ،فاتحان بزرگ

منابع :
فرهنگ عربی  -فارسی الروس  ،تالیف دکتر خلیل جر
فرهنگ قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،تالیف استاد مردانی
فرهنگ تورکی دیل دنیز  ،تالیف استاد اسماعیل هادی
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وجه تسمیه ی ایران
فالت ایران در دوره ی سوم زمین شناسی در فاز کوهزایی « الرامید »  Laramidبه وجود آمده است .
فالت ایران به وسیله ی دو رشته کوه بزرگ البرز و ایالم ( زاگرس ) و کوه های شرقی از دیگر مناطق اطراف جدا شده است .
البرز از آرارات در ترکیه شروع میشود و به طول  ۱۸۰۰کیلومتر به طرف شرق کشیده میشود .

البرز کلمه ی تورکی مرکبی است که از دو بخش ال  + əlبورز  burzدرست شده است .
ال  əlبه معنی دست است  .بورز هم از بن بور  +ز پسوند صفت ساز است .
بور  :دسته  ،گله  ،گروه  ،بند
بور  +را  :بوررا دسته  ،بسته  ،طناب کوتاه
بور  +غا  :بند  ،زنجیر
بور  +ز  :بورز  ،بلند  ،عظیم
بورز  +ا  :بورزا  ،طناب کلفت
بورزاالماق  :طناب پیچ کردن
بورج تلفظ دیگری از این کلمه است  .قلعه ای بلند برای نگهبانی
بورجاالنماق  :متصاعد شدن و باال رفتن آتش و دود
اه ویندن تۆت بورجاالندێ  :دود از خانه اش متصاعد شد

ایالم رشته کوه دیگر ایران است که اخیرا زاگرس نامیده شد و از کنار دریاچه ی وان در ترکیه شروع میشود و به شمال غرب ایران
می آید و از آنجا به طرف جنوب شرق ایران تا بلوچستان ادامه می بابد  .بر خالف البرز که مانند دستی کشیده و یکپارچه است ،
رشته کوه ایالم از اتصال رشته کوه های موازی ایجاد شده که در بسیاری از جاهای آن گسستگیهایی دیده میشود .
ایالم نیز از دو بخش درست شده  :ایل  +ام پسوند صفت ساز
ایل  :اتصال  ،پیوستگی  ،پیوند
ایل  ،اتصال و پیوستگی قبایل و اقوام  ،مانند ایل قشقایی  ،ایل نفر  ،ایل باهارلی
ایالم  :اتحادیه  ،کنفدراسیون .
دولت ایالم در  ۳۲۰۰سال قبل از میالد در پستی و بلندیهای این رشته کوه و نواحی مجاور آن تشکیل شد که خود دولت آنها نیز از
اتحاد و پیوستگی چهار پادشاهی به نامهای آوان  ،آنشان و سیماشکی و سوزیان ( خوزستان کنونی و نواحی اطراف ) شکل گرفت .
( برای اطالع بیشتر در خصوص تاریخ ایالم رجوع کنید به کتاب اینترنتی « امپراتوری فدرال ایالم » تالیف نویسنده
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در شرق فالت ایران کوه هایی از بلوچستان به طرف شمال کشیده شده اند که تا البرز ادامه می یابد .

فالت ایران در داخل چهار ضلعی غیر منتظمی توسط کوه های البرز  ،ایالم ( زاگرس ) و کوه های شرقی از دیگر نواحی مجاور
جدا شده است .

در میان زبانهای دنیا  ،دو زبان چینی و تورکی بر « پایه ی بنیانهای تک هجایی زبان » استوار هستند که با افزودن بنهای دیگر یا
افزودن پسوند  ،کلمات جدید ساخته میشوند  .این ریشه های تک هجایی در طول هزاران سال ثابت مانده و کمترین تغییر را نسبت به
دیگر زبانهای جهان داشته و دارند  .از این رو کلمات تورکی یا چینی را به وسیله بنهای تکهجایی زبانشان به راحتی میتوان شناخت .

ایران کلمه ای تورکی است که از دو بخش ایر  +ان پسوند صفت ساز ساخته شده است
ایر  :جدا کن  ،باز کن  ،دور کن
ایر  +اق  :ایراق  :دور  ،نامی که به کشور عراق داده شده
ایران  :جدا کننده  ،جدا شده
بن ایر در زبان انگلیسی به صورت  ireآیر به کار رفته است .
 : İreاز جا در رفتگی  ،خشم
 : Landزمین  ،سر زمین
 : İre +landسرزمین جدا شده

ایرلند  :جزیره ای که از انگلستان جدا شده
ایران نیز به معنی سرزمین جدا شده است که به وسیله کوه های اطرافش از نواحی مجاور جدا شده است .

به اعتبار دیگری هم میتوان ایران را معنی کرد :

بن اَر  ərیا اٍر  erدر زبان تورکی به معنی مرد  ،شخص  ،بزرگ و پادشاه است .
این بن  ،در تورکی ایالمی به صورت ایر  irبه کار میرفت  .یکی از پادشاهان ایالمی  ،ناپ ایر شا  nap ir şaبود که از  ۱۲۷۵قبل
از میالد تا  ۱۲۴۵ق  .م  .حکومت کرد
ایران  :ایر  +ان پسوند مکان  ،مکان بزرگان  ،مکان بلند  ،جایگاه برتر

97 | P a g e

ایل il
زبان تورکی به لحاظ متکی بودن بر بن های ثابت تک هجایی  ،زبانی ثابت و پایدار است  .هر تک  -هجا به مانند ریشه ای است که
می تواند از طریق افزودن پسوندهای مختلف  ،گسترش یابد و در واقع مانند درختی شاخه های اصلی و فرعی داشته باشد .
خصوصیت گسترش پذیری از طریق افزودن پسوند  ،زبان تورکی را بسیار توانمند کرده و دیگر این که بنهای تک  -هجایی سند
هویت زبان تورکی است .

کلمه ی ایل  ،به معنی اتصال  ،اتحاد  ،درخشش و نور است  .تعاریف دیگری که از ایل شده نظیر مطیع بودن  ،فاقد بنیان علمی
است و از لحاظ معنایی بی پایه است  .مورد دیگر این که این کلمه تورکی است و ربطی به مغول ندارد .
اگر ایل به معنای مطیع بودن باشد که هرگز چنین نیست  ،پس کلماتی که با افزودن پسوند به بن ایل ساخته می شود نیز باید معنی
مطیع بودن را در بطن خود داشته باشد  .برای نمونه چند کلمه که با بن ایل ساخته شده به دنبال خواهد آمد :

ایل  +ان  :ایالن  ،به معنی مار جانوری که نه تنها مطیع نیست بلکه خطرناک هم هست  .ایالن اتصال و تداوم و طوالنی بودن را
تداعی می کند .
ایل  +گر  :ایلگر ( اۆلگر  ،اۆلکر )  ،به معنی خوشه ی پروین است که از اجتماع و به هم پیوستن بیش از دویست ستاره ی
درخشان  ،تشکیل شده است .
ایل  +دیز  :ایلدیز ( ییلدیز  ،اولدوز )  ،ستاره  ،پدیده ای نورانی که در شب در آسمان دیده می شود  .در ضمن درخشش امری ادامه
دار است .
ایل  +دیریم  :ایلدیریم ( ییلدیریم )  ،رعد و برق  ،پدیده ای که در هوای ابری ایجاد می شود  .ابتدا نوری بلند از یک سمت آسمان به
سمت دیگر کشیده می شود و بعد صدای غرش مهیبی شنیده می شود  .در رعد و برق هم اتصال و امتداد نور مشاهده می شود و هم
امتداد صدا
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تکهجای مستقل من  ،مان  ،وان
زبان تورکی  ،مانند زبان چینی مبتنی بر تکهجاهای معنیدار ( بن یا ریشه ) است که از طریق افزودن پسوند به بن یا افزودن یک
هجای معنیدار به پایان بن  ،توسعه و گسترش می یابد .

یکی از تکهجاهای معنیدار  ،تکهجای شخص است  .این تکهجا در شکل من  ، mənمان  manو وان  ، vanبه پایان اسم یا صفت
افزوده میشود و اسم و صفت جدیدی میسازد .

دۆش  ( düşتۆش )  +من  : mənدۆشمن  ، düşmənکسی که با شخص رویارویی میکند .
شه یه  + şəyəمن  : mənشه یه من  ، şəyəmənنامی برای دختران  ،شخص شایسته ( شه یه  : şəyəشایسته  ،الیق )
تۆرکمن  : türkmənمرد ترک  ،ترک اصیل
اوز  ( uzاوس  + ) usمان  : manاوزمان  ، uzشخص ماهر  ،شخص دانا
ارغه  + ərğəمان  : manارغه مان  ، ərğəmanمرد زیرک

تکهجای وان  ،به معنی شخص است که تلفظ دیگری از من و مان است  .در باال ارغه مان آمده بود به معنی مرد زیرک  ،این
ترکیب به صورت ارغه وان  ərğəvanهم آمده که همان معنی را دارد .
مثال دیگر :
کله  + kələوان  : vanکله وان  ، kələvanشخص بزرگ  ،نام مکانی ییالقی متعلق به تیره ی شورباخارلێ
( توضیح  :کل  kəlاز اضداد است که هم بزرگی را میرساند هم نقص و کاستی را  .کله  : kələناقص  /کلته  : kəltəبزرگ  ،مسن
)

قارا  qaraیا کارا  ، karaنیز از اضداد است  .قارا  :سیاه  ،شوم  ،بزرگ
قارا خبر  : qara xəbərخبر بد
قارا گؤل  : qara gölآبگیر بزرگ
قاراچی  : qaraçıمنسوب به نیروی زمینی ارتش  ،پیاده نظام
قارامان  : qaramanشخص بزرگ  ،قاراوان  qaravanیا کاراوان  ، karavanبه معنی قافله و جمعیت بسیاری از اشخاص و
سوداگران است که به صورت کاروان  karəvanو  karvanنیز نوشته شده است .

من و مان  ،تکهجای مستقل هستند و پسوند به حساب نمی آیند و خود به عنوان بن ( ریشه ) میتوانند پسوند بگیرند .
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منبر  : mənbərمن  +بر ( بار  ،وار ) جایگاه مرد  ،بارگاه مرد  ،جایی که مرد به آنجا میرود  ،قرارگاه مرد
مانگێ  : mangıمانکی  : mankiشخص حقیر و آواره
این کلمه به صورت مانکین یا مانکن در زبان فرانسه به کار میرود که پیکره ای به شکل انسان از چوب یا مقوا است  .یا انسانی که
برای نمایش  ،لباس را بر تن میکند .
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یلدا  ،ساعت
سومریان هر سال را به  ۳۶۵شبانه روز تقسیم کرده بودند  .هر شبانه روز را به  ۲۴ساعت و هر ساعت را به  ۶۰دقیقه و هر دقیقه
را به  ۶۰ثانیه .
آنان ساعت را بدین سبب ساختند که در زمان آبیاری زمینهای زراعی از رودخانه  ،در تخصیص سهم هر فرد بتوانند معیاری در
دست داشته باشند .

کلمه ی یلدا از دو بخش تشکیل شده  :یل  +دا
در زبان تورکی یل  ، yəlیال  ، yalییل  ، yilیول  ، yolیئل  yelو ایل  ، ilهمگی مفهوم امتداد و تداوم و اتصال را در بر دارند .
یل تلفظ دیگری از یال است  .یال تپه ی کشیده و درازی است که به کوه متصل است  .همچنین برای موی بلند اسب نیز به کار می
رود .
ییل به معنی سال از روزها و شبهایی تشکیل می شود که بسیار طوالنی است و امتداد را می رساند
یول  :راه  ،مسیری بین دو نقطه
یئل  :باد  ،جریان هوا از یک نقطه به نقطه ای دیگر
ایل  ،اتصال و اتحاد قبایلی که با هم خویشاوندند .
در لغتنامه ی سومری ترجمه به انگلیسی نوشته ی دانیل آ فاکس واگ برای ایل  ilاین معانی آمده است .
: il
 : to liftباال بردن
 : raiseباال کشیدن  ،باال بردن
 : bearمربوط بودن
 : carryانتقال دادن
 : endureدوام داشتن  ،تداوم
در تمامی تعریفها از ایل  ،امتداد  ،اتصال و تدوام را می توان در یافت .

در همان لغتنامه در باره ی دا  daچنین آمده است .
da : side
کلمه  sideدر مقوله ی صفت چنین معنی شده است  :وسیع  ،دراز  ،پهن  ،جادار
در تورکی معاصر تک هجاهای یل و دا به کار می روند .
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یل  : yəlقبای بلند
یلمه  : yələməبسیار دونده  ،نام طایفه ای از تورکان
یلمک  : yəlməkدویدن
دا به معنی بزرگ است که با افزودن پسوند  ،کلمات زیر ساخته میشود .
دا  +غ  :داغ  ،کوه  ،پدیده ای بزرگ
دا  +غ  :داغ  ،سوختگی عظیم با فلز گداخته
دا  +ه  :داه  ،خرمن گندم یا جو که حجم بسیاری از محصول در آنجا گرد می آید .

نظیر ساختار یلدا در زبان تورکی بسیار است .
بوغدا  :بوغ  +دا  ،گندم  ،به معنی بسیار برجسته ( یک طرف دانه ی گندم از طرف دیگر برجسته تر است  .بوغ یا بوک به معنی
برجسته است )
جوغدا  :برجستگی ابتدای حنجره زیر غبغب
قوددا  :خود خواه و متکبر  -برجستگی درونی که به علت چربی یا عفونت در زیرپوست یا گوشت ایجاد می شود  -آدم ناطق و
برجسته

نمونه های باال کلماتی هستند که از نظر ساختاری شبیه کلمه ی یلدا هستند و در پایان هر کدام « دا » آمده که بسیاری و بزرگی را
می رساند .

سومریان طوالنی بودن شب یلدا را با دستگاهی که خود ساخته بودند ( سایات  ،ساهات  ،ساآت ) سنجیدند .
سایات  :ساآت  ،ابزار شمارش
این کلمه از دو بخش تشکیل شده :
سای  :سا  ،فعل امر  ،بشمار
ات  :پسوند اسم آلت و ابزار
در همان منبع در باره ی بخش اول این کلمه سای یا سا چنین آمده :
sa : to measure out grains as equivalents for other goods
که سا  saبه معنی اندازه گرفتن  ،سنجیدن  ،پیمانه کردن است .
کلمه ی ساآت به صورت ساعت  saətنیز نوشته شده است .
ساختار مشابه و شواهد این کلمه  ،قانات است به معنی نیزه ی بلند برای پرش و دیگر بارات حواله ای است بر روی کاغذ یا هر چیز
دیگر

نتیجه گیری  :بنیانهای تک هجایی زبان تورکی معاصر و تورکی سومری با وجود گذشت هزاران سال  ،کمترین تغییر را دارند .
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به زودی همسانی و یکسانی تورکی سومری و تورکی معاصر در کتابی به دوستداران زبان کهن و قانونمند و توانمند تورکی ارائه
خواهد شد .

منابع :
Sumerian Glossary , Daniel A Foxvog
Longman dictionary of contemporary english
فرهنگ انگلیسی  -فارسی آفرین  ،عبدالحسین پاک
قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،استاد اسدللا مردانی
ریشه یابی واژگان فارسی  ،ترکی  ،عربی  -استاد اسدللا مردانی
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« سونامی » sunamı
سونامی ها امواج عظیم دریا هستند که در اثر زلزله های زیر آبی ایجاد میشوند .

ریشه یابی
سونامی  : sunamıسو  +suنام  +namی ı
سو  : suآب  ،دریا
نام  : namخمیدگی  ،انحنا  ،موج  ،پیچیده  ،کرنش
ی  :پسوند نسبت
سونامی  :موج آب  ،موج دریا

« نام »  namبه صورت اسم و فعل در زبان عربی به کار رفته  .در فرهنگ عربی  -فارسی الروس چنین آمده :
نام لل  :برای خدا کرنش کرد
نامه  :مؤنث نام است  :حس  ،حرکت  ،جنبش

با بن نام  ،ناما  ،ناماز  ،ناملو و ناموز ( ناموس ) ساخته شده
« ناما »  : namaنام  +ا پسوند اسم ساز  ،پیچیده .
در گذشته نامه ها را روی پوست یا کاغذ مینوشتند  .لوله میکردند و درون قابهای فلزی استوانه ای میگذاشتند و حتی مهر و موم
میکردند .
« ناماز »  : namazنام  +از پسوند اسم ساز ،خم شدن  ،تعظیم کردن  /این کلمه به صورت نماز در فارسی تلفظ میشود .
ساختار کلمه ی ناماز مانند آیاز و دایاز است .
آیاز  :آی  +از  ،روشن
دایاز  :دای  +از  ،کم عمق
ناملو : namluنام  +لو پسوند نسبت  ،پیچیده  ،لوله ی تفنگ و توپ

« ناموس »  namusدر فرهنگ معین و الروس  ،یونانی تلقی شده  ،در فرهنگ معین آمده :
ناموس  [ namusمعر  .یو  ، nomos .عادت شریعت ]  -۱شریعت  -۲قانون  -۳وحی  -۴فرشته  -۵جبرئیل  -۶سر  ،راز  -۷مکر
 ،حیله  ،تزویر  -۸ریا  ،سالوس  -۹سیاست  -۱۰بانگ  ،آوازه  ،غوغا  -۱۱اشتهار  ،صیت  -۱۲عجب  -۱۳آبرو  -۱۴جنگ  ،حرب
 -۱۵عصمت  -۱۶زنان یک خانواده وابسته به یک مرد  -۱۷قاعده  -۱۸توقع حرمت
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از آنجا که دانش ریشه یابی لغات  ،دانشی نوپا و نوین است فرهنگ نویسان از یافتن ریشه ی واقعی کلمات درمانده اند .
کلمه ی ناموس  ،همان ناموز تورکی است با تبدیل ز به س  .این ساختار شبیه ساختار یارپوز  ،قارپوز  ،اؤککۆز است .
ناموز  :نام  +وز پسوند صفت
در بخش  ۸ ، ۷ ، ۶و  ۹ذیل ناموس  ،میتوان پیچیدگی را در معنی ناموس درک کرد .
ناموز ( ناموس )  :پیچیده  ،مرموز  ،سیاست  ،حیله

منابع  :فرهنگ عربی  -فارسی الروس  ،تالیف دکتر خلیل جر
فرهنگ فارسی معین
فرهنگ تورکی قشقایی سؤزلۆگۆ  ،تالیف استاد مردانی
فرهنگ تورکی  ،تالیف استاد شاهمرسی

105 | P a g e

آج  ،آز  ،آس ac & az & as

آز و آج  ،در اصل یک کلمه هستند با تغییر اندکی در تلفظ  .در فرهنگها در باره آز و آج چنین آمده :
حرص  ،ولع  ،طمع  ،زیاده خواهی  ،کم  ،گرسنه  ،حاجت  ،نیاز  ،گمراهی  ،آرزو  ،غم  ،حسرت  ،تنگ چشمی  ،کمبود
« همه کس تا در آز رفته فراز
به کس بر نشد این در باز »
داستان رستم و سهراب  ،شاهنامه فردوسی

آج و آز از اضداد هستند  ،یعنی دارای دو معنی متضاد هستند  :کمی و بیشی .
آزاد  :رها  ،شاد  ،سرفراز  ،نجیب  ،سالم
( کلمه آزاد در زبان تورکی  ،آززاد  ، azzadتلفظ میشود که صفت مبالغه است به معنی نادر و برجسته )
آزا  :شیطان  ،روح پلید در باور تورکان  ،خطر
آزار  :رنج  ،اذیت  ،عداوت  ،رنجیدگی  ،اندوه  ،آفت  ،بیماری  ،صدمه
( این کلمه نیز در زبان تورکی  ،آززار  ، azzarتلفظ میشود که صفت مبالغه است )

آج و آز  ،عالوه بر معانی قید شده  ،دارای معانی برجستگی  ،بلندی  ،طول  ،شدت  ،توان و تازگی نیز هستند .
آزێز  : azızبلند مرتبه  ،دارای جایگاه بلند  ،این کلمه با امالی عزیز در زبان عربی ضبط شده
آزمان  : azmanمرد برتر  ،این کلمه در عربی به صورت عثمان ضبط شده
آزما  = azmaمخفف آزمان
آزمایێش  :برتری سنجی
آجار  : acarپرتوان  ،شدید  ،نو  ،باغیرت  ،دست نخورده
اجر  : əcərتازه
اجل  : əcəlنهایت مدت برای ادای قرض  ,نهایت مدت برای حیات
اجم  : əcəmبرتر  .این کلمه را عربها به شکل عجم برای بیگانه و هسته ی هر میوه به کار میبرند که بر خالف آن که ادعا میشد
بار معنایی منفی دارد  ،بزرگی و برتری را میرساند .
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کلمه آج در زبان انگلیسی به صورت  ageبه کار رفته ؛ به معنی سن و سال که بلندی و رشد را میرساند  :موجودات هر سال
بزرگتر و بلندتر میشوند .
عاج  : acنیش_ بلند فیل که عربها به این صورت ضبط کرده اند .
آج  : acبرجستگی و بلندی شیارهای الستیک

آج و آز  ،به صورت آس  ، asنیز تلفظ شده اند .
آس  : asکلمه ای که در زبان فرانسه برای تکخال به کار میرود که بزرگترین و برنده ترین برگ در بازی است .
آسالن  : aslanبرتر  ،برترین جانور  ،شیر
آسیا  :قاره ی بزرگتر ،
آسمان  : asman ،جایگاه بلند  ،جایگاه برتر

منابع :
دیوان اللغات  ،شیخ محمود کاشغری
دیکشنری انگلیسی به انگلیسی النگمن
فرهنگ فارسی معین
قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،استاد مردانی
فرهنگ تورکی  ،استاد شاهمرسی
فرهنگ عربی به فارسی الروس  ،دکتر خلیل جر
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کۆره کن  ، kürəkənگوراکان gurakan
دانش اتیمولوژی ( ریشه یابی کلمات ) دانشی نوپا است  .کشف لوحه های گلی سومری و ایالمی هم به قرن اخیر منحصر میشود .
تقریبا تا یکصد سال پیش  ،هیچ اطالعی از سومریها و تمدن و زبان آنها نبود  .سومریها و ایالمیها چندین هزار سال بر ایران و
خاور میانه حکومت کردند که به عنوان پایه گذاران تمدن و فرهنگ تاثیر عظیمی بر زبانهای همزمان و مابعد خود داشته اند .
از آنجا که زبان تورکی  ،قایم به تک هجاهای معنیدار است و از طریق افزودن پسوند گسترش ساختاری و معنایی پیدا میکند ،
میتوان به راحتی بنمایه های تک هجایی را شناخت و بعد کلمات چند هجایی یا پسوندی را .

در زبان تورکی سومری گور و کور  ،بزرگی و عظمت را میرساند .
 ، kur : mountainکوه
 ، gur : proudباشکوه  ،سرفراز  ،مغرور
 ، gur : guru , grain storeانبار غله
 ، gur - ra : fat , proudچاق  ،باشکوه  ،سرفراز
 ، ğuruş : young man , adult male , workerمرد جوان  ،مرد بزرگ  ،کارگر

بنمایه های تک هجایی  ،شناسنامه و هویت زبان تورکی است  .هم اکنون در گویشهای مختلف تورکی  ،کور  kurو گور gur
موجودیت خود را حفظ کرده است :
کور  : kurباتالق
کور  : kurانبوه حشرات  ،تخم ریزی انبوه حشرات
کوررا  : kurraبرجسته  ،بزرگ
کوره گ  :kurəgالنه ی حشراتی نظیر مورچه و زنبور که به صورت دسته جمعی زندگی میکنند  .این کلمه کورا  korlنیز تلفظ
میشود .
کوروگ  : kurugانبوه  ،جمع
کوررانلێ  : kurranlıپرجمعیت  ،نام طایفه ای از ایلهای عمله  ،دره شوری و فارسیمدان
کور  -کور  : kur - kurمحل خروج آب در کنار رود که عمیق است و آب بسیاری از دل زمین بیرون می آید
کوروپ  : kurupبسیار ثروتمند
کورور  : kururبسیار بسیار زیاد  ،واحد شمارش برای یک میلیون
کورووول  : kurovulتاول بزرگ
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گور  : gurگودال بزرگ
گوری  : gorıمحل نگهداری گندم و جو که حفره ای عظیم در زیر زمین میکنند و دهانه ی آن را تنگ میکنند و بعد دهانه را کامال
مسدود میکنند تا هوا به داخل مخزن غله جریان پیدا نکند و آسیب نبیند
گور  : gurصدای شدید شعله ی آتش
گوررا  : gurraانبوه  ،پشت سرهم
گور  -گور  : gur - gurشدت بسیار
گورگون  : gurgunبسیار شاداب
گوروم  : gurumصدای شدید افتادن چیزی در آب یا انفجار شدید چیزی
گورووول  : gurovulتاول بزرگ
گوربوز  :gurbuzبسیار پر توان
گورشاد  : gurşadرگبار باران  ،مامور قدرتمند خان ( توضیح  :شاد  ،شات  ،شد  ،شت به معنی شدت و عظمت است )
گورز  : gurzچماق بزرگ
گورزون  :gurzunبیماری بسیار سخت  ،بیماری طاعون
گورخان  : gurxanخان جوان  ،خان قدرتمند

کلمه ی گورخان gurxanدر بعضی گویشها  ،گورکان  gurkanتلفظ شده و میشود .
گورکان  : gurkanخان جوان  ،خان توانمند
گوراکانلێ  :دارای خان پر قدرت  ،نام یکی از طوایف رشید ایل عمله
گورکان مجازا برای داماد هم به کار رفته و با تغییر اندکی به صورت کوراکان  kurakanو کۆره کن  kürəkənبه کار رفته که
بنمایه ی اصلی آن  ،کور یا گور است به معنی بزرگ و توانمند .

همسانی و یکسانی تورکی سومری و تورکی معاصر ( قشقایی ) منحصر به تعدادی لغات نیست  .در آینده ای نه چندان دور تمامی
همسانیها و یکسانیها در کتابی به عالقه مندان و دوستداران زبان تورکی  ،عرضه میگردد .

منابع
Sumerian glossary , Daniel A Foxvog
قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،تالیف استاد اسدللا مردانی ( شیراز اوغلو )
فرهنگ تورکی دیل دنیز  ،استاد اسماعیل هادی
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وجه تسمیه ی سیماشکی و کیرمان
تمام زبانهای مردمان کره ی خاکی  ،از تک هجاهای معنیدار ساخته شده اند که با افزودن هجاهای معنیدار و یا هجاهای بیمعنی (
پیشوند  ،میانوند و پسوند )  ،توسعه ی ساختاری و معنایی پیدا کرده اند .

کلمه ی کیرمان  ،کلمه ای مرکب است که از دو هجای کیر  + kırمان  manساخته شده است .
کیر  : kırدشت و کویر  ،رنگ تیره  ،دو مویه  ،دو رگه  ،جوگندمی  ،مرز  ،بلندی  ،چرخش  ،رقص  ،کمین  ،کمین کردن
کلمه ی کیر  ،کیل هم تلفظ میشود که معنی اتصال و پیوستگی را نیز میرساند
مان  : manمن  ، mənشخص  ،مرد

ایالت سیماشکی یکی از ایاالت امپراتوری ایالمی بود که شامل استان کرمان و سیستان و بلوچستان میشد که به معنی دشت گسترده
است  .در گذشته شهر ارک  Ərkمرکز این ایالت بوده که ارک شکل دیگری از  erekو  urukاست به معنی شهر زیبا که er , ur
به معنی دژ  ،قلعه و شهر است و  ek , ukپسوند تحبیب است .

سیم  :اتصال  ،پیوند
سیماش  :متصل  ،پیوند داده شده
کیر  ، kırکی  ، kıدر زبان سومری به معنی کنار  ،گوشه  ،دماغه و دشت آمده است که به صورت قیر  qırهم تلفظ میشود .
: kir
 noseبینی  ،دماغه
 muzzleکنار  ،دماغه  ،گوشه
با افزودن پسوند « سال » به بن قیر  ،قیرسال  qırsalدرست میشود که به معنی بیابانی است  .در استان فارس شهری گرمسیری
است که قیر  qirنام دارد  .این شهر در حاشیه ی دشتی خشک واقع شده است که در جوارش کوه بلندی قرار دارد به نام « هایقیر
» که به معنی مرز بلند است .
با توجه به تعاریف باال ،
سیماشکی  : Simaşkıدشت گسترده
کیرمان  : kırmanمرد کویر  ،مرزنشین
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منابع :
Sumerian Glossary , Daniel A Foxvog
دیوان اللغات الترک  ،شیخ محمود کاشغری
فرهنگ تورکی سنگالخ  ،میرزا مهدی استر آبادی
دیل دنیز  ،استاد اسماعیل هادی
فرهنگ تورکی قاشقایی سؤزلۆگۆ  ،استاد اسدللا مردانی
ریشه یابی واژگان فارسی  ،ترکی  ،عربی  -استاد مردانی
فرهنگ تورکی به فارسی  ،استاد شاهمرسی
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اسامی روزهای هفته به پیشنهاد الچچین

باش گۆنۆ  ( : baş günüشنبه )  :اندیشه در کار
باش  :آغاز  ،عقل  ،سرکرده  ،عظمت

ایش گۆنۆ  ( : iş günüیک شنبه )  :عشق در کار
ایش  :روشنی  ،کار

دارا گۆنۆ  ( : dara günüدوشنبه )  :نظم در کار
دارا  :ثروتمند  ،تنومند  ،مرتب کن  ،نظم بده
دار  :هیکل  ،اندام  ،درخت  ،چوب صاف

سارا گۆنۆ  ( : sara günüسه شنبه ) پایداری در کار
سارا  :قوت و جسارت  ،قوی  ،جسور  ،اصرارکننده  ،اقدام کننده

چارا گۆنۆ ( : çara günüچهار شنبه )  :تدبیر در کار
چارا  :روشنی  ،تدبیر
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آرتا گۆنۆ ( : arta günüپنج شنبه )  :تبحر در کار
آرتا  :رتبه  ،پیشی گرفتن  ،ابزار  ،مقدس

آیاق گۆنۆ ( : ayaq günüجمعه )  :پایان کار و استراحت
آیاق  :پایان  ،شرف  ،غیرت  ،ساغر

