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اشاره
در این نوشته بر اساس آثار زیر :
 -1مقایسه ( سومری – ترکی) SUMERCƏ, TÜRKCƏ TUTUŞDURMA
https://iranglobal.info/node/87142
 -2رابطه ( ایالمی  -ترکی) ELAMCA-TÜRKCƏ DIL ƏLAQƏSI
https://iranglobal.info/node/85181
 -3رگه ( اورارتویی-ترکی)(URARTUCA-TÜRKCƏ)İZ
https://iranglobal.info/node/88338
 -4رابطه زبانی(هوری -ترکی)HURRİCƏ -TÜRKCƏ
https://iranglobal.info/node/181632
عبارات و جمالتی از زبانهای مذکور ،مورد کندوکاور قرار میگیرند.
جمالت زبانهای باستانی معموالً با رنگ آبی قید شده اند .اعداد درکلمات سومری ،نشانۀ
" تلفظ واحد ،و امالء و معانی مختلف" لغات است .اینجا میتوان واژه ها را بدون شماره
خواند.
*
بررسی این زبانها مواردی را روشن میکند:
 -1زبانهای نامبرده ،زبانهای اتصالی  agglutinativeمستقلی هستند که عملکردشان تابع
قواعد خودشان است .آنها در مواردی قواعد مشترک دارند.
 -2از زاویه ساختار زبانی( فونتیک ،وندها ،کلمات ،گرامر ،معانی لغات ،نگاه زبانی به
اشیاء و پدیده ها و )...نسبت بهم " دوری و نزدیکی" دارند ،که ارتباط آنها را نشان میدهد.
این رابطه در مورد زبان ترکی هم صادق است.
 -3زبانهای اتصالی مذکور و مانندهایشان ،نشان از این دارند که آنها در مجموع به یک
منطقه و گروه زبانی "کم و بیش نزدیک بهم" تعلق دارند  .خانواده زبانهای ترکی نیز از
این گروه است.
 -4برخالف نظر بعضی ها ،آنها زبانهای " تک افتاده و بی ارتباط با همدیگر" نبوده اند.
بلکه با تمام دوری و نزدیکی ها ،هم ریشه و هم خانواده بوده اند .زبان ترکی با همه این
زبانها رابطه دارد و متعلق به این خانواده است .خانواده زبانهای اتصالی باستانی.
 -5درموارد مذکور معموالً نظر واحدی بین پژوهشگران وجود ندارد .عرصه مسایل
انسانی محل آراء مختلف و متضاد است و خواهد بود.
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Türk
معانی نامها نسبت به زبانها و زمانها بسیار متفاوت اند.
 -1معنی نام ترک از زاویه زبان هوری-توروکک
 tur-u- ḫiکوچنده ( کوچری)؛  tur-u-kkساکن ( ناکوچنده):
köçməyən; köçən
در نوشته ی شهرماری( زبان اکدی) ،زمان حمورابی ،شاه سومر-اکد ،کلمه ترک Türkبه
شکل  Turukk-umآمده ،و به این صورت هم آنرا ذکر میکنندTurukk-u :
مردم « تورو کک»  Turukkبا قوم  Hurriهوری(خوری) پیوند طایفه ای نزدیک داشته
اند .این نام به صورت توروخی( توریخی) tur(i)- ḫi > tur-o- ḫi> tur-u- ḫi ،نیز
ذکر میشود.
اسم  Turukkبا گذشتن از صافی زبان اکدی به صورت  Turukk-umدرآمده ،در واقع
اصل واژه همان  Turukk-بوده است -um/u .وند اکدی ست .اصوات  - kk-نشان
میدهد که واژه به زبان هوری یا خود توروکک تعلق دارد.
37. The year in which, with the help of the god Marduk, he overcame
the armies from Turuk-kum, Kakmum, and the land of Subartu
5. The year in which, at the behest of Anum and Enlil, he destroyed
the walls round Mari and Malgia
بندهای باال از سند شهر ماری  Mariنقل شده است:
منبع جمالت و کلمات:
http://www.aina.org/books/poaa/poaa.htm#c9
احتماالً باستانی ترین صورت نام ترک با تلفظ اکدی ، Turukk-um ،و با تلفظ هوری-
توروکک
 Tur-u-kkیا  Tur-u-xiمی باشد.
]Turukku und ti-ru-ki-
a mountain people from the Zagros Mountains
این مردم در سال  1769/1768ق.م .از شهر سکونت خود  Mardamanرانده میشوند.
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Mardaman was a northern Mesopotamian city that existed between
[ca.2200 and 1200 BC./ Wiki En.
*
tur-u- ḫi ; tur-u-kk
– tur
ریشه فعلی ،به معنی  (weg)lafenفرار کردن ،دویدن ، qaç-maq .در زبان هوری.
- ḫi> -an/-ən > köç-ən/ qaç-an
وندی ست به نشانه "انجام دهنده" ،سوم شخص مفرد.
tur(i)- ḫi > tur-o- ḫi> tur-u- ḫi
یعنی:
 - 1فردی از قوم  ( tur-از قوم کوچنده ،از کوچری)
- 2کوچنده ،qaçan ،دونده  ،فرارکننده
با آمدن  ḫeحرف صدادار  iتبدیل به  oمیشود .که میتواند  uنیز نوشته شود.
*
tur-u-kk
واژه  tur-u- ḫiکوچنده  ،و بعکس آن ، tur-u-kk ،ناکوچنده  ،است.
اولی  qaçan/ köçənمعنی میدهد ،و دومی . dayanan/ qaçmayan/köçməyən
البته هر دو واژه به یک مردم اشاره دارند .به کوچندگان ،به ساکنین( ناکوچندگان).
گفتیم  tur-به معنی فرار و دویدن است ،و در رابطه با اسم اقوام به معنی "کوچنده" می
باشد .مانند  kaš4 to runسومری kas-/ kaš-pi ،در کاسپی ،که به معنی "کوچری ها"
ست .در زبانهای خویشاوند" گزرها"  ،خزرها".
 -kkنه ،منفی( در هوری) .وندی ست که فعل را منفی میکند.
 tur-u -kkندویدن ،فرار نکردن؛ نکوچیدن( ساکن بودن).
دراشاره به فاعل  dayanan/ duranایستادگی کننده ،مقاومت کننده ،ساکن( برخالف
کوچنده).
اینها معانی  tur-u- ḫi ; tur-u-kkدر زبان هوری و توروکک است.
آیا نام ترک با این زبان ها رابطه دارد؟ احتمالش زیاد است.
معانی دیگر که درپایین میایند دیرترازمعانی باال پدید آمده اند .طبیعی ست که متفاوت
باشند.
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**
در ترکی بعکس زبانهای مذکور معنی  tur/durایستادن است .و نه دویدن و فرار کردن.
اگر نامهای مورد بحث در باال به ترکی منتقل شده باشند turuk/duruq ،معنی " ایستا"
دارند .از مصدر "دورماق " ایستادن.
از زوایای دیگر معنی نام ترک را پی میگیریم.
« -2طایفه ترک باید همان باشد که هرودوت در تألیفات خود تارژتااوس/ترگیتاوس ذکر
کرده و در تورات توقارمه/توغارمه آمده است(.ج ١ص (.٣توگرماه  /توجرمه نوادة یافث
بن نوح بوده است و«بیت توجرمه اسم شهر یا بالدي مي باشد که اهل آنجا با صور تجارت
اسب و استر داشتند» و ظاهرا بالد توجرمه در طرف شمال شرقي آسیاي صغیر بوده است
(سفر تکوین  ١٠:٣کتاب حزقیال نبي٥: ٣٨ ٢٧:١٤ـ ٦هاکس ذیل«توجرمه») -مقاله
ترک -ترکها اثر رحیم رییس نیا.
 «-3کلمة ترک بارها به عنوان نام جمعي از مردمان در سنگ نبشته هاي اورخون به کار
رفته؛ که شامل چند سنگ قبر از جمله سنگ قبر کول تگین ( ) ٧٣١/ ١١٣و بیلگه قاغان
 /خاقان ( ) ٧٣٤/١١٦بوده است ».رییس نیا منبع قبلی.
 « -4به نوشته او (ز -یامپولسکی) آنها را( تورکان را) در منابع آشوری توروک نامیده
اند.در سنگ نوشته های میخی اورارتویی هم سخن از ایاالتی در اراضی آذربایجان رفته
است که قومی به نام توریخی،در اوایل هزاره اول ق.م در انها زندگی کرده اند.همین
مولف براساس منابع یونانی سخن از مسکون بودن آذربایجان در سده  5ق.م با ایرکی ها
رانده است .وی از طریق تحلیل فقه اللغه ای به این نتیجه رسیده است که منظوراز تورک
ها و توریخی ها وایرکی ها همان تورکان هستند» .
به نقل از آذربایجان در سیر تاریخ  ،رحیم رئیس نیا،جلد2ص 876
در این مورد توضیحات کافی در باال داشتیم.
 -5معنی لغوی نام ترک ،از زاویه خود زبان ترکی:
« ترک» به معنای تؤروک  törükیا  törühیا تؤ روخ  törüxتؤره مه törəmə
یا  törüməاست:اینجا معنای پیدایش ،زاده شده ،تکثیر یافتن ،نسل ،اوالد دارد .با کلمات
تؤره مک ،تؤره نجک ،تؤره نمک ،تؤره نیش ،تؤروک  törükنیز هم خانواده است .اسم
«ترک» شکلی از همان کلمه تؤروک  törükیا تؤرومه می باشد.
به معنای امروزی همان «باال  ،باالسی ،تؤره مه سی» و «اوالد»و«نسل»
است«.توجرمه» در واقع شکل تغییر یافته و سامی شده ی « تؤره مه» می باشد.
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اصطالحات  tayfa-törükیا  tayfa -törühیا tayfa-tırıx
در زبان امروزی مصطلح اند ،که به یک معنی اند.
کلمه  törükبه اسم خاص  Türkتبدیل شده است.
درتورات کلمات« توقارمه /توغارمه (توگرماه/توجرمه نوادة یافث بن نوح) نیز نشان
میدهند که واژه ی«ترک» به معنی  törəməاست .
*
 türkهمان  du5-mu؛  du5-muدر سومری فرزند ،بچه ( دختر ،پسر)Bala .
türk=törük= tö(rü)-mü=to-(r)-um= du5-mu
dumu/to[-r-]um/tu-ru-mu/tu`mu
یعنی کلمه  türkصورتی از  du5-muدر سومری ست.
*
معنی تحت اللفظی:
ترک  :تکثیر یافته  ،تؤره مه
معنی مرادی:
ترک :فرزند ،اوالد ،طایفه
معنی اجتماعی:
ترک :اسمی ست برای یک یا چند
«جمع اجتماعی»  ،ictimai topluluqکه کم و بیش و تا حدی ،از زاویه فرهنگی( مثال
زبان و آداب و رسوم و )...شبیه بهم یا متجانس اند .و فرد منتسب به آن اجتماع
topluluqیاyığıncaq
*
این معنی هیچ ربطی به « جسم» آدمها ندارد  ،که همه با یکدیگر ،جسما ً کم و بیش آمیخته
اند ".برابری و دوستی و همزیستی با همگان" ،راهی ست که «مردمان» جوامع با
فرهنگ میکوشند آنرا تحقق بخشند و جز آن هم چاره ای نیست.
نژادی وجود ندارد .همه انسانها در روی زمین کم و بیش با هم آمیخته اند .حتی انسان
ماقبل نئاندرتال( غار تمتمه -نازلو  ،در اورمیه)* نیز در جسم ما حضور دارد.
* منبع :درتاریکی هزاره ها -ا .اسکندری  -ص  . 12انسان دوران مقدم سنگ کهن 70 -
هزار سال ق.م.
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بانوی سومری
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زبان سومری
الفبای سومری ( با حروف التین)
دربرگرداندن خط سومری (میخی) به خط التین،
سنتا ً وجود مصوتهای بلند را ندیده می گیرند.
مصوتهای کوتاه و بلند:
)a, ā; e, ē; i, ī; u,ū; (o, ō
حروف صدارa e i u :
حروف بی صدا عبارت اند از :
b , d , g , (ng )ĝ , ḫ , k , l , m , n , p , r , s, š (sh ) , t , z
صدای  hها و  yنیز مطرح اند ،ولی در برگردان خط میخی معموالً منتقل نمی شوند.
ḫ/hخ ؛  šش؛  ĝ :انُگ  ngمثل صدای  -ingدر انگلیسی .معروف به نون عنه.
as in sing
 ĝ /ngدر کلمات اصوات مختلفی را نشان میدهدng, ny, n, g :
ĝ > g(q), n, n+g
این صدا ،اکنون د در لهجه های چونقارالو-دانقارالو ،ترکی قشقایی ،و زبان ترکمنی ...
موجود است.
 ḫخ را اغلب برای راحتی  hمی نویسند .کلماتی که با  hنوشته شده اند صدای خ ḫ
میدهند .نباید با صدای "ها" اشتباه کرد z .صدای " ز " دارد.
*
جمالت سومری
1
…..e2-me-še3* da-ĝen
.....emmizə dönüm )gedim)/ evimizə gedim
!.....I can go to our house
به خانه یمان بروم.
A tigi to Inana (Dumuzid-Inana H) etcsl.orinst.ox.ac.uk
e2-me-še3 : e-mmi-zə/ ev-imi-zə
da-ĝen : (təlf. danen) dönüm/gedim
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e2 : e-/ev> e-mmizə/ ev-imizə
ردیف گرامری اجزاء جمله سومری،
اسم -حالت ملکی-حالت به -فعل
فعل  da-ĝenحالت به -še3حالت ملکی  -meاسمe2
ردیف گرامری اجزاء جمله ترکی،
مانند جمله سومری ست.
فعل ) dönüm )gedimحالت به  -zəحالت مالکیت -mmi/imiاسم e-
فونتیک کلمات دو زبان بطور قابل توجه خوانایی دارند:
)e-/e-; e2-me-še3 : e-mmi-zə; da-ĝen : (təlf. danen) dönüm(gedim
در این جمالت معانی کلمات و نگاه زبانی به اشیاء و پدیده ها ،و حاالت گرامری دوجمله
نیزمطابقت دارند.
2
…ga-ša-an-ĝen* ša-ga-ba-ta* ud *zal-la-ĝu10-ne
…mən, qız xanım ba-tan çağ( dünən) öd(gün) sal-la-na-nı
…While I, the lady, was passing the day yesterday
…mən, qız xanım, dünən bütün gün sal-la-na-nı
 gün sallananıتا غروب آفتاب ،تمام روز
من دختر خانم  ،دیروز [حین وقت گذرانی] تاغروب آفتاب...
میخواهد بگوید " من دختر خانم  ،دیروز تا غروب آفتاب(...که رقصیدم و آواز خواندم،
عشقم با من دیدار کرد)...
عبارتی از یک ترانه سومری ست .متن کامل ترانه در کتاب "مقایسه"...
ETCSL: A tigi to Inana (Dumuzid-Inana H
 gün sallan-maqکم کم تاریک شدن هوا  ،غروب شدن

 salla-na-nı aşağı yenən qədərاینجا تا غروب ،تمام روز
 gün sal-la-na-nıتا غروب آفتاب " ،تمام روز"

ga-ša-an-ĝen*mən, qız xanım
tür. qəşə xanım: rahibə
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). ( اغلب درآذربایجان غربی استعمال میشودqəşəروحانی مسیحی
 خانم جوان، دخترga-ša-an
. شکلی از لغت سومری ستqəşə واژه
ša-ga-ba-ta* ba-tan çağ( dünən)
)زمان گذشته( دیروز
ud *zal-la-ĝu10-ne… öd(gün) sallananı…
) تمام روز، تا عصر،( تا روز پایان یابد... تا غروب آفتاب
ša-ga-ba-ta
çağa ba-ta-n/ çağ batan
ša-ga-ba-ta> şığayıb batan çağ/ça-ğa ba-ta
روز گذشته
şıdırğa(ı) çağ, geçmiş zaman/ ba-tan çağ/əskilən zaman
bata/batan
مانند
gün batan/batan pul
ba-t-maq  بن. کم یا رد شدن، جدا شدن، در سومریba
 از جایی، در جاییta
 رد شدنşığamaq
اصطال ح
. رگبار، باران زود گذرşıdırğı , şıdırğa yağış
ud=öd
، زمانöd  در ترکی قدیمud
 یا فقط زمان.  یعنی گذر بخشی از زمان.اینجا روز
:  در سومری. زمان و روز گذشتهçağa bata
ša-ga-ba-ta
"seit gestern" ištu amšali
dünən(-dən)  ترکیça-ğ ba-ta>geçən(batan) çağ
) دیروز، از (دی
zal-la-nu-ne  تلفظzal-la-ĝu10-ne
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zalسومری اینجا  salاز  sal-maqبه معنی  . keçirməkوقت گذراندن  ،یا گذشتن
وقت؛
zamanı saldır- maq
یا sal-lan-dır-maq
 "laسومری اینجا" همان  laدر ترکی ست:
su-la, ağac-la, bağ-la; > bağ vur, bağ as
 laسومری
اینجا برابر  la, as , vurدر ترکی ست .و برابر وندهایی ست که مانند سه وند مذکور
عمل کنند.
zal-la-ĝu10-ne
در ترکی داریم:
)sal-lan-na-nı. sallanmaq(zamanı keçirmək, ya zaman özü geçmək
gündüzü sallanmaq
ً
به هدر دادن یا بیهوده سپری کردن روز( مثال حرکت با ناز و کرشمه ،و شل و ول بودن
در روز،
و سپری کردن وقت).
)gündüzü sallanmaq( günü uzatmaq
"طول دادن روز"( به هدر دادن وقت) ؛
" غروب شدن" را دقیقا ً به همان معنی استعمال میکنیم که در سومری
میکردندud *zal-la-ĝu10-ne> gün*sal-la-na-nı :
اینجا  ،درترانه  ،اینانای دختر ،وقتی روز را با ناز و عشوه  ،به آواز خوانی و رقص و
پایکوبی سپری میکند ،ناگهان دلباخته اش  Uşum-gal-anaیا همان "دوموزی" (
تموز) ،با او دیدار میکند .دست بر گردنش نهاده او را در آغوش می گیرد ...عاقبت ،دختر
دیرش میشود .خواهش میکند:
عزیزم ،دستم را رها کن ،بگذار به خانه بروم ...چه دروغی میتوانم برای مادرم بگویم؟برای مادرم نینگال ،چه دروغی میتوانم بگویم؟ ( ...نگرانیهای مادر ،دلواپسی های
دختر) ...
) ud zal-la-ĝu10-ne ud(gün) sal-lanmaq+mənim+ -ne(onu bütün/ all
12

ud *zal-la-ĝu10-ne… gün sal-la-na-na qədər / gün batana-can
تا غروب آفتاب( ...تا روز پایان یابد ،تا عصر ،تمام روز)
جمله سومری از جوانب مختلف با جمله ترکی خوانایی دارد .نیازی به توضیح بیشتر
نیست.
3
جمله سومری مانند ترکی با متد فاعل-مفعول-فعل ساخته میشود.
S – O – V = Subject – Object – Verb
مگر اینکه« تکیه و تأکید» روی یک عنصر ،موجب تغییر این متد شود،
و مفعول قبل از فاعل بیاید.
O-S-V
Nanna-ra Urnammu-(ke) e-an-i mu-na-du
اورنامو معبد اش را برای اینانا ساخته است.
Nanna-ya Urnammu ev-in-i dikib-dir
Falkenstein, Adam „Das Sumerische“ 207 : Leiden-1959…. S. 51-52
*
kas4 mu-du11 (alsumam) I ran here
kaš4 /kas4
kaş du-mu>kaş du-m
k/q
s/ş
دویدم ( من دویدم(
در ترکی  mدر جلو  duقرار گرفته.
 kas/ kaš4در ترکی فرار کن ،بدو ،در سومری دویدن.
 kaş-/qaş/-maqریشه فعل دویدن ،فرارکردن
به جملهkaš4 mu-du11
حالت نزدیکتر:
 kaş du-(u)mدویدم ،است ،که  muسومری در آخر جمله ترکی قرارگرفته و به
صورت  umترکی .
 kaş du-mدویدم.
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.اینجا تغییرات رخداده را به روشنی مشاهده میکنیم
p.11 Early Linguists Peter J. Huber
Peter J. Huber “On the Old Babylonian Understanding of Sumerian
Grammar
*
4
a-na-àm it is what? = why
o nə-mə? niyə?
آن چیست؟ چرا؟
*
a-na-gin7(-nam) (it is) like what? = how?
o nə gibi/kimi/tə-kin? necə
p.36 DANIEL A FOXVOG
INTRODUCTION TO SUMERIAN GRAMMAR
*
ama-ni-gin7 like her mother
مثل مادرش
ana-nı gibi(tə-gin)/ana-sı tə-kin/ o öz ana-sı gibi
-gin7>-gin/-kin/gibi
n>-n/-bi/-sı>onunki
p.43 Title: “Introduction to Sumerian Grammar” Author: Daniel A.
Foxvog Posted
to web: 4 January 2016
*
5
ki-sikil d inana... qız, tengiri İnanna…
... الهه اینانا،دختر
d : dingir: tengiri; ki-sikil kız, qız; ge/kis(qız)
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 الهه، خداd : dingir
 خانم جوان،  دخترki-sikil /ge/kis
kisikil [WOMAN] wr. ki-sikil; lu2ki-sikil; mu-tin; mu-ti-in "young
woman" Akk. ardatu; batultu
خانم جوان
unu [GIRL] wr. unu2 "girl, young woman" Akk. Ardatu
دختر
ePSD

ab-dim2 ""درست میکنم
. [ در ترکی "درست کردمy]ap-dım
*
gen-ba! go away! get ba! get bat! ilişmə get! gen-nə bat/uzağa get;
!برو! دور شو
gün batmaq> gün gütmək( günü batırmaq)
. اینجا وند سومری و ترکی معنی " کم شدن" را میرسانند-ba> bat – در اصل همان معنی سومری " کم2 ، داللت بر تأکید دارد-1  ( این وند در ترکیba)
.شدن" را میرساند
-ba ">kö. ba-tmak!( batıb getmək/ayrılmaq; batıb ilişmək/ əngəl)>
sumer anlamında.
-ba abteilen", "verhindern" ; "ayırmaq, bölmək", "maneə, ilişik "
) دور، جدا،  کم،  در سومری مفهوم " (گمba . مفقود شد. رفت و گم شدgedib ba-tdı
.شدن را میرساند
*
6
. ؛ بدون حرف ربط مانند عبارت ترکیana-bala " "مادر [و] کودکama dumu
ana uşaq; mother and child
*
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 بازی کردنene dug
 بازی کردیمoynaduq(oynadıq)
ene dug [PLAY] wr. e-ne dug4 "to play"
*
silim--du11g, e
)سالم بده ( عادت سالم به جای آر
silin-du.g, d-e> silindik de> sağlıq de-mək
silim-ma--du11.g, e, di "'in guter Gesundheit' sagen,
'" " تندرست باشید" گفتنHeil sagen" šulma qabû, šilim
qabû
Attinger 678f.
 سالم گفتنsağlıq demək/səlam vermək
:واژه "سالم" در ریشه سومری ست
. ربطی به لغت " تسلیم" ندارد،" به معنی " تندرست باشیدsilim/ silim-ma
*
 شاهluga. وقتی شاه به اور رفتlugal urim5 -šè du-né
lugal=Ø urim5=še du -Ø =ane=e
king =ABS Ur =TERM go:IPFV-NFIN=his =DIR
)when the king was going to Ur’ (SACT 1:109 7:5; D; 21‘
luqal Urim-ə dö-nə-n-də/ luqal Urimə sarı gedən-də
 در کلمات ترکی دیدهş/şe/şə  آن گاها ً به صورت. به طرفsarı سومری اینجا-šè/şə
 منظور از جمله باال یعنی.می شود
Luqal Urim-ə dönəndə(gedəndə (
Urim-ə> Ur-ım-a
725. ص
Abraham Hendrik Jagersma
A Descriptive Grammar of Sumerian
*
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. نیز استعمال میشودmu  به صورت. مال من، nu  تلفظ-ĝu
 الهه، خداd: dingir
d ba-ú-ama-ĝu10
ba.ú=Ø ama =ĝu=Ø
Bau =ABS mother=my=ABS
Bau is my mother.’ (CTNMC 54 7:27'; L; 21‘)
d Bau anam (mənim anam(-dır.
. مادر من استBau الهه
 مادر منama-ĝu10> ama-nu/ama-mu> ana-m
*
ama nu-tuku-me
ama =Ø nu =tuku-Ø =Ø ]=me-en[
mother=ABS NEG=have-NFIN=ABS]=be -1SG.S[
)I am one who has no mother.’ (Cyl A 3:6; L; 22)‘
ama nu-tuku-me
tuku>[0-u]-ku
ana nu [0- u]ku-m( ana yo-[0-u]ku-m)
yo ؛ اکنونnü  در ترکی قدیمnu  داشتن ؛tuku>tuku
)nədən ütrü  کوتاهnü(
nu no yo- (nü)من مادر ندارم ( من کسی هستم که مادر ندارد)؛
) به دست آوردن ( داشتن، حاصل کردن، کسب کردهtuku get; sahib olmaq
palaz ev (toxu-maq), evlənmək, :مثل همتای خود در ترکی معانی مختلف دارد
ələ gətirmək
*
...ga-ab-gi4
qa-ba-(ğı) gə(z-mək)
.مقابل را گشتی زدن...
qabaq  اینجا مقابل،  سینهga-ab-/ (cf., gaba )
-gi4 to go around /umgehen > gə-z-mək/dolanmaq
(Lugalbanda and the Anzud-bird)
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مطالعه بیشتر را میتوان در کتاب " مقایسه ( سومری -ترکی) ادامه داد.
**

بانوی عیالمی درحال دوک رسی
Elam qadını teşi-nən sap əyirmək-də
زبان ایالمی
حروف و صداهای زبان ایالمی
/x < h / ḫخ؛ در ایالمی  hرا خ تلفظ میکنند š.ش z .ز.
 < hح ،ه ؛
" ح و خ در مواقعی میتوانند به جای هم دیگر تلفظ شوند x/h :؛ مانند کاربرد این اصوات
در ترکی" .زمانی که واژه ایالمی با واژه ترکی خوانایی داشته باشد .در این نوشته همه
 hها خ  xتلفظ میشوند.
 Vokale : a, e, i, uحروف صدادار
 Halbvokale: w, yحروف نیمه صدادار
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 Konsonanten: h, k, m, n, p, r, s, š, t, zحروف بی صدا
 ), v/f, s/ šخ p/b, t/d, k/g(q), h/(x/حروف بی صدایی که به جای همدیگر می
نشینند.
 /ŋ/ĝ/(ng) > nصدای اُنگ ؛ در ایالمی به وجود این صدا اشاره شده ،ولی آن را اغلب
 nدر نظر گرفته اند.
**
این مثالها و مانندهایشان چگونگی رابطه دو زبان ایالمی و ترکی را از زوایای ساختار
عبارات و جمالت ،فونتیک ،گرامر ،معانی ،مطابقت اشیا و پدیده ها ،زاویه نگاه زبانی ،به
روشنی نشان میدهند .این نزدیکیها به قدری روشن اند که نیازی به توضیحات اضافی
ندارند.
du-na-iš-da achE er hat gegeben; verib-di(-r) .
او داده است
;…meist in der Schreibung du-nu-iš-da belegt
اکثرا ً  du-nu-iš-daقید شده
du-nu-iš-da dö-nü-üş-da, döndərib vermək
*
qa-ap-pa-hu nE wir verschlossen .
ما بسته ایم ،قفل شده ایم
Wir schlössen ein.حبس میکنیم
!qa-ap-pa-hu>Tü. qapalı/bağlı
[ما] بسته
*
gi-ti-it nE läutere, reinige! oder du reinigtest, läutertest.
تمیزکن! یا تو تمیز میکنی
gi-ti-it TÜ. getdir! ; apar

تمیز کن!

*
!si-ri-[ ú]-mi gi-ti-it meine Ohren reinige
گوشهایم را تمیز کن
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>si-ri-[ ú]-mi gi-ti-it
گوش +من +uتمیزکنgi-ti-it
)si-ri(qulaq)-[ ú]-mi (mən-im)-gi-ti-it( sil/getdir
!gi-ti-it-na mE mögest du reinigen
میخواهی تمیز کنی
gi-ti-it-na get-di-rir-sən/ aparırsan
![si-ri ni-qa-me] gi-ti-it-na mögest du unsere Ohren reinigen
میخواهی گوشهای مارا تمیزکنی!
ni-qa-me mE unser; ni-qa-mi unser, bizim
مال ما
gi-tin nE es wird gereinigt, gesäubert
 .آن تمیز میشود
)TÜ. gedər(getər
**
ا .م .دیاکونوف درکتاب تاریخ ماد ص 580 .نوشته  " :مشابهت زبان عیالمی با السنه
ترک و مغول از لحاظ تیپولوژی( نوع شناسی) است .فی المثل در هردو زبان جمع با
پسوند مستقلی بیان میشود .مشابهت اساسی زبانهای مزبور در همین حداست و بس...
بعضی لغات متشابه نیز در زبانهای عیالمی و ترکی یافت میشود؛ هم چنان که با هر زبان
دیگری نیز میتوان چنین مشابهت هایی یافت ولی ثابت نشده است که این مشابهت ها تابع
قاعده ای می باشند".
اینجا شاید بررسی جمالت عیالمی توانست صحت یا سقم نظر دیاکونوف را روشن کند.
*
1
ši-in-nu achE kommend, gələn, şığıyan
کسی که میاید :آینده ، gələcək ،در عرصه جنگ و دعوا "مهاجم"
pi-ti-ir ši-in-ni-ik dem heranmarschierten Feind [die Tore öffnet]; im
akkad.
)şığıyan düşmana( qapılar açılar, Akadda
بر دشمن مهاجم [دروازه ها باز میشوند] ؛ در اکد.
 pıtır üzصورت آبله گون؛ در ایالمی  petir / pi-ti-irدشمن
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ši-in-nu-ba achE wörtlich Kommende (Pl.)şığıyan-lar/gələn-lər =
. آنها آمده بودندsie waren gekommen;
ši-in-nu-ik achE er kommt, kam, ist unterwegs; gəlir; gəldi, yoldadır.

 در راه است، آمد،میاید
ši-in-mi-ik-ni achE er soll kommen! Şığınaqlı! Gəlməli; gərək gəlsin!
.او باید بیاید
2
su-ul . nE, wohl = mE zu-ul Wasser; zu-ul-la achE,
 آبدار،آب
vielleicht wäßrig/TÜ. su-lu . zu mE zu-ul Wasser.
)شاید آبدار( با شک
su-ul-ra-ir-ra nE wasserspendend/ TÜ. su paylayan(bağışlayan),
تقسیم کننده یا بخشش کننده آب
su-ul-ra-ir-ra mE
su-ayıran(bölən)
. نیز معنی تکمیل میشودsu  با کلمه، شکلی از واژه ترکیra-ir-ra> ayıra/ayıran
. گویندsu bölən ً  را اکنون اصطالحاsu ayıran
 و فعل ترکیra-ir-ra> ayıra/ayıran  و فاعلsu آیا تشکیل این اصطالح از اسم
du-ra( " قله" ؛: معنی، "" ایستا:  لفظیdu-ra  فاقد قاعده است؟ayır(ra-ir-) همتایش
du-ran)
 طبق قاعده، معانی، وندها. ؛ هر دو وند به فاعل( انجام دهندۀ) فعل اشاره میکنند-ra>-ra
 بلکه قاعده ای در همین مورد.در دو زبان استعمال شده اند و وجودشان تصادفی هم نیست
.است
*
pi-ti-ir ši-in-ni-ik dem heranmarschierten Feind
şığıyan düşmana به دشمن مهاجم
آیا اینها فاقد قاعده اند؟
ši-in-ni-ik> sığınaq> Elamcada pi-ti-ir ši-in-ni-ik “şığı-yan düşma-na”
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şığınıq,
به دشمن مهاجم.
با مقداری تغییرات اصوات ،افعال مشترک را داریم.
وجود افعال ) ši-in-ni- (şığı-در دو زبان و استعمال آنها از روی تصادف نیست.
ریشه صدای  ğترکی در دنیای قدیم همان صدای سومری  ĝاست که  ngتلفظ میشود.
اکنون در لهجه ها و زبانهای خانواده ترکی موجود است .این صدا همان است که در
عیالمی به صورت  Nآمده است .یعنی:
)ğ ( türki)> ĝ> ng( sumer) > n (elam
صدای  ĝ> ngنون عنه ،موجود در سومری ،ترکمنی ،قشقایی ،لهجه چونقارالو،...
هنگام استعمال به صورت  Nمخصوس شنیده میشود .این صدا در واژه عیالمی به شکل n
معمولی
آمده است .یعنی به جای  ، nدر ترکی  ğقرار گرفته است .طی زمانši-in-ni- > ):
)şığı-nı
اینکه دو فعل تحت تأثیر عامل " تغییرات اصوات" به صورت ši-in-ni- > şığı-nı
درآمده اند جای تعجب نیست .
" تغییرات اصوات" کلیدی ست که صندوق لغات قدیمی را به روی لغات کنونی میگشاید.
*
)KU- Šİ-RA, QOŞAR(qoşan
سازنده
فعل این اسم مثل دیگر افعال عرصه استعمال وسعی را در زبان ایالمی به خود اختصاص
داده است .مانند همتای خود درترکی .اصوالً همه افعال مشترک در دو زبان چنین عمل
کردی دارند.
 ha-a-in nE a-a-in mE Haus ;TÜ. ev/əv/eخانه ha-a-in nE a-a-in mE؛ صدای " خ  "hدر عیالمی نو اضافه شده ،در عیالمی میانه
"  “a-aگفته شده است ə-in/ ə-v-in :در ترکی " خانه ات".
ha-a-in.ku-ši-ra nE Hausbauer = Baumeister, Architekt,
بنا؛ معمار
)ku-ši-ra TÜ. qoşan ( qoşar
سازنده ،بنا کننده؛
 -ra> TÜ. -arبه معنی کننده کار ( مانند مثال باال)؛ جای صدای  aدر ترکی عوض شده
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.است
pu-lu-un-ri bölür
 چه کسی، کدامag-ga mE der, welcher; wer;
die üblichen Schreibungen ak-ka und ak-qa.TÜ. hansı/ kim
 به معنی،ی ترکی- ağa  این کلمه را میتوان برابرak-ka / ak-qa
ağa, bir ağa, hansı ağa, kim . چه کسی؛ دانست، "" کسی
ag-ga pu-lu-un-ri wer zerschlägt./TÜ. kim bölür(qırır)
ag-ga kim; pu-lu-un-ri bölür
چه کسی خرد و متالشی میکند \ تکه تکه میکند؟
.  ترکیbölmək/bölünmək>bölür  شکلی ازpu-lu-un-ri
DU-NI-H(t.f. dunix), DÖNÜK(dönmüş)
" " هدیه دادن، برگشته ؛ هدیه
*
HAPU QULAQ XIPLAMAQ( qulaq asmaq)
hapu/ hahpu hören; eşitmək
شنیدن
*
HUTTA, XUTTA
انجام دادن
hutta/ huhta machen/ yapmaq; etmək; eləmək; bir işi görmək; təlffüz:
xutta/xuxta
 انجام دادن،کردن
Çırağı xodda/xotta(xortla): Çırağı yandır.
!( کار چراغ را انجام بدهçırağın işini gör!) چراغ را روشن کن؛
Çırağın xortunu al: Çırağın şöləsini yendir.(çək/al)
. پایین بیاور،شعله چراغ را کم کن
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*

3
SU-UT, SA-AT
فروش
su-ut achE Tauschgeschäft, zuweilen einfach Verkauf, aber nicht
gegen Geld, sondern gegen andere Ware
 فروشsatış; sat-ma
su-ut TÜ. sa-at> sat> satış( satı/satma); mal verib mal almaq
( pulsuz)

پای- معامله پایا.)فروش کاال در برابر کاال( بدون پول
KEKLA, KÖKLƏ
kela/ kekla befehlen; köklə( qur>qurmaq)

 آماده به انجام کاری کردن،امر و فرمان دادن
. فرمان ساعت را ( تا ممکن است) بچرخان که کار کندsaatı köklə/qur!
"ساعت را به کار بیانداز! با منظور ایالمی " فرمان دادن
KUTI, GÖTI
kuti/ kukti tragen; göti/götü(götür)

حمل کردن
KUŠI, QOŞİ(U)
kuši /kukši erbauen; qoşi/qoşu(qoş-maq)

ساختن
PERA, PIR
pera/ pepra lesen; yazı oxumaq/ pir-pir oxumaq
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خواندن متن؛ ور-و-ور کردن متن
دو لغت هم معنی ( خواندن متن) pir-pir= oxumaq
*
)TURU, TÖRÜ(söz törətmək
;turu/ tutri sagen söz törətmək, söz demək ; törətmək
doğurmaq ; yaratmaq

گفتن( خلق یا ساختن کلمات در دهان)
TATALLU DIDƏLƏ
;tallu/ tatallu schreiben yazmaq: Xırda-xırda, parça-parça qoparmaq
DİDƏLƏMƏK/ titə-ləmək> titəli(u)>tatallu : yazmaq
نوشتن( روی خشت را تکه تکه برداشتن\ کندن)
Tala-tala: tikə-tikə, didik-didik
اکنون استعمال میشوند.
*
افعال مشترک بین ترکی و عیالمی ،بر بخش وسیعی از این زبانها تسلط دارند ،هر چند
که طبق قواعد گرامری خود شان کار کنند .این امر نافی ارتباط بین این زبانها نیست .در
باال به تعدادی از آنها اشاره کردیم.
)KUŠI, QOŞİ(U
افعالی هستند که در ایالمی و ترکی ،طبق قواعد دستوری خودشان استعمال شده اند .چون
هر زبان استقالل خود را دارد .قواعد مستقل ،موجب نفی" حضور وعملکرد" آنها در این
زبانها نیست .وجود آنها ربطی بر" تصادف" هم ندارد که بی اهمیت شمرده شود.
همانطور که داکونوف مدعی ست آیا مشابهت زبان عیالمی با السنه ترک فقط از زاویه
تیپولوژی( نوع شناسی) است ،و مشابهت اساسی زبانهای مزبور در همین حداست و بس؟
 ...مثالً مشابهت فقط در این حد است که جمع در هر دو زبان با پسوند بیان میشود؟ در این
قسمت دیدیم که زوایای گوناگون دو زبان چقدر بهم نزدیک اند.
سخن دیاکونوف صحیح نیست .بین دو زبان سخن بر سر مشابهت و وجود برخی کلمات
نیست که برای رد رابطه دو زبان به عبارت کلی " اینها در هرزبانی پیدا میشوند" اشاره
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کنیم .عالوه بر اینها ،صحبت بر سر وجود و استعمال افعال مشترک است که سرتاسر این
زبانها را شخم زده اند .دیاکونوف چشم خود را بر این پدیده وعامل مهم بسته است .حتی
این " مشابهت ها و لغات" نیز در هر زبانی پیدا نمی شوند ،چه رسد به افعال همریشه و
استعمال آنها.
KU-TI GÖTÜ
ku-t[i-ir]-ri götü -rən
 ku-t[i-ir]-ri mE, der Hegende, Tragendeحمل کننده .اسم فعلی.
 götü-rənحمل کننده
 götü-rürحمل میکند.
*
ku-tu-h qoruduq
تلفظ ku-tu-x
محافظت کردم ku-tu-h ich hegte
محافظت کردیم ( مفهوم واژه ترکی)>ku-tu-h >TÜ. qorumaq-dan> qoruduq
*
]PARI [BAR-maq/VAR-maq
E. Mata-pe-ikki(ikka) pari ya. TÜ. Medya ga(ka) bar-am=varıyorum.
 İch zog nach Medien.من به ماد نقل مکان کردم.
>]PARI [BAR-maq/VAR-maq
 Getmək, yetişmək, çatmaq, gəlmək, gəlib çatmaqرفتن ،آمدن و رسیدن.
*
HU-UT-Tİ-RA, QURTARAN
تمام کننده کار ،حاضر کننده غذا ،آشپز( اسم فعلی)
]hu-ut-ti-ip Verfertiger/ işi qurtaran; -hu-ut-ti-ra yeməyi [pişirib
qurtaran>(qu-ut-ti-ra[n]> hu-ut-ti-ra
]hu-ut-ti-ip/ hu-ut-ti-ra: qu-ut-ti-ra[n]) işi qu-ur-ta-ra[n
برای آشنایی بیشتر با زبان عیالمی می توان به منبع مذکور در باال مراجعه کرد.
کلمات زیادی هم بین این زبانها مشترک است .فقط به گوشه ای از آنها اشاره میکنیم:
AD-DA/AT-TA, ATA
پدر
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a-ad-da / ad-da / at-ta : Al. Vater(aE); Tü. ata پدر
ad-da nE, achE Vater; s.a. at-ta; Tü. ataپدر
ad-du-ri nE mein Vater (atta.u.ri); Tü. ata-mپدرم
ad-du (add[a]-u) mE mein Vater/ Tü. ata-mپدرم
ad-du-u-ni-ni nE meines Vaters; Tü. ata-mınمال پدرم
:اکنون در لهجه های زبان آذربایجان داریم
 با پدرتata-vu-lə (atavu ilə) /atuv-nən
ata-vu-n(ata-yı-n) مال پدر ات
 پدر ات راata-v-u
“ata o-nu-n”/ onun ata-sı> پدر او
“ata ou-n”>ata-vu-n>مال پدرت
. به ترکی دارد، و "نزدیکی" کلمات ایالمی، نشان از دگردیسی،روند تغییرات کلمات
ad-du-u-ni-ni> ata- m-nı-nı>ata-mı-n
**
AB-BE-BE, AB-BƏ-K/AB-BƏHY
 نان،خوراک
a-a aE, nE wohl, gut, gern (?), gesprochen wohl ai./
 با میل و عالقه، خوبTÜ. ay( ay dedin)
ay dedin خوب گفتی
ab-be-be achE Nahrungsmittel, Speise(n); TÜ. yemək; yeyinti
 خوراک،غذا
AZ.TÜ. uşaq dili>abbə(əbbə)>dialekt: əb-bək/ab-bəhy, əppək;
 گویش،)نان( زبان کودک
) نان ( خوراکəpbəx...: çörək(bir cürə yemək)
ab-be-be.hu-ut-ti-ra achE Koch, wörtlich Speisenmacher;TÜ. yemək
pişirən ; ləf. Yemək pişirib qurtaran/ pişirib düşürən
TÜ. ab-bə-k [yapıp] qurtaran( qu-ut-ti-ra[n]) ; abbək yapan;
yemək pişirən
**
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زبان هوری
حروف صداداردر زبان هوری a, e, i, o, u :
حروف صدادار میتوانند کوتاه یا بلند باشند .
حروف صداداربلندā, ē, ī, ō , ū :
حروف بیصدا:
)b, d, f, g, h (ḫ/x), k, l, m, n, p, r, s/c, t/ts(z), w, y(j
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همه حروف بیصدا غیر از  wو ) j(yنیز میتوانند کوتاه یا بلند باشند:
)mānnatta > („ich bin“/ mənəm
 ma-a-an-na-at-taمن-ام ،من هستم
man(n)- 'sein, existieren' urart. man-u) man(nبودن ،وجود داشتن؛ در زبان اورارتوی  man-u؛
تکرارحروف بیصدا ،در برخی لهجه های ترکی آذربایجان:
doşab/doşşab; qısa/qıssa...
( دوشاب ،کوتاه)
 xخ با  ḫیا  hنشان داده میشود l .و  rدر اول کلمه نمی آیند .در خط میخی سومری،
مورد استفاده هوریان ،حرف  fنبود ،در هوری به جای آن از نمادهای  p, b, wاستفاده
شده است .در برگرداندن حروف ،صدای  tsرا معموالً با  zنشان میدهند .صدایی ست
ترکیبی از اصوات مذکور .مانند تلفظ "چای" در لهجه ترکی یامچی (مرند) " تسای".
در بعضی کلمات ،تشخیص ِ اینکه صدای حرف میخی  pاست یا  ، fدشوار می باشد.
اصوات زیر قابل تبدیل به همدیگراند :ش(  >ž ( šژ؛ خ< )ǧ ( h/ḫ
)b ( p), d ( t), g ( k), v ( f) ; ž ( š
ریشه واژه های هوری
بیشتر ریشه های کلمات هوری از یک بخش( هجا) درست شده اند که اساسا ً
ثابت اند.
’ pa- ‘to buildساختن؛
 yapa-yapa /yapmaq`danدر حال درست کردن ،ساختن.
 ar- ‘to give’> al>verدادن > گرفتن
 ’itt- ‘to goرفتن>  ، it getدو لغت هم معنی .معنی جمله ترکی " گمشو برو"!
 *att- ‘father’attai>at-/ataپدر ،ریشه اسمی
’ *all ‘Herrinبانو ،خانم  ،کدبانو<  ( al arvad-ıزن آل) ،دو واژه هم معنی.
’*ard ‘townشهرyurd
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’ tad- ‘to loveدوست داشتن ،عشق ورزیدن
 dad-lı (adam), sevimli adamشخص دوست داشتنی .آدم با مزه ،شیرین.
) ،dad(dat, tad, tatمزه ،طعم ،شیرین.
’ pašš- ‘to sendفرستادن >  daşı-maqبردن( فرستادن (daşıtdırmaq
بردن چیزی از جایی به جای دیگر توسط شخص ثالث .تغییر اصوات:
p>d> pašš->daşکلمه سازی در هوری
با افزودن وند به ریشه  ،کلمه به وجود میاید .زبان هوری مانند سومری ،ایالمی،
اورارتویی اتصالی یا پیوندی ست.
>)attai (ata); attarde: ata-ardı(ata-baba
(ata arxası/ata dalı/baba/əcdad)/ ata-ardı
 att->atریشه اسمی است که وند ها برآن اضافه شده اند.;keb- setzen, stellen,legen

نشاندن ،عمودی گذاشتن ،به درازا گذاشتن( در مجموع :قرار دادن ،جای دادن)
در ترکی:
 kib-/kip-ləməkتنگ هم قرار دادن ،تنگ هم جای دادن
 kebهوری ،قرار دادن؛  kib-/kipترکی ،تنگ هم قراردادن.عبارات و جمالت هوری
-we/ -v(e)/ -fe; (a)še
’ attai=v ‘your fatherپدر ِ تو  ،پدر -ات
 atav/ dədönپدرت( در لهجه ترکی) ،زبان معیار atan/dədən
*
sing. tan- ; pl. (a)štan
 >tan> Tür. -danاز from
a-ar-ti-i-ta-ni.../
)i.e. ard(e)=i=dan(i
)Aus seiner Stadt(lief er fort
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)از شهرش( فرار کرد
yer-in-dən/yurdun-dan(mə.qaçdı)
)اش( مثالً فرار کرد- از جا و سرزمین/ اش-از شهر
=i=dan>-in-dən/(-un-dan)
*
)ِ  اشیاء،ِ کلماتtiwē-na-še ( در این عبارت
(o söz/şey (  در حالت سوم شخص، اسمtiwē
. عالمت یا وند جمع-na
tiwē-na-še> deyi-nə-si>deyi-lə-si>
deyi-lər-i-si>deyi-lər-i/sözlər-i
deyi-lər-i-si>deyi-lən-lər-i> deyi-lər-i/sözlər-i(şeylər-i)
. را هم استعمال کرد که نتیجه یکی ستşi  میتوان-si اینجا به جای
*
 آبši-i-e = šije ‘water’ >Tür. su-yi(suyu)
 آبsu .آب را
 نشاندن، گذاشتنkiummi- 'setzen, legen
kiummi> Tü.koyummi, koyumu( qoyumi(u)/
koyum/qoymaq`dan
.اش؛ از مصدر نشاندن و گذاشتن-چگونگی گذاشتن و قرار دادن چیزی؛ قراردادن
 دیگریōli ( o biri)
( (دیگرانōl-la> o biri-lər/ ö[-zgə-]lər>ö-lə*
nniKUR mašria=nni- (Mit. II, 71)
Mašrianni- 'Ägypter>Misir-yannı>Misir-yanlı/Misir-li
]از طرف ( خاک) مصر،مصری[ اهل مصر
-ianni > yannı( Ha yannı? Bu yannı?): Hansı tərəf-li?
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n>lتبدیل
din-mək: danışmaq; dinnən-mək: dinlən-mək
سخن بگو! !dinnən> dillən
در ترکی داریم
yan/tərəf>yannı>yan-lı: tərəf-li
وندی ست به معنی " طرفی" ،در ترکی به همین معنی استعمال میشود.
-ianni > yannı>yan-lı
آن را در کلمات زیر هم داریم:
əvamyana/kəndliyana/ uşaqyana
اینجا) ، yana(kimiبه معنی "مثل و مانند " است .ولی در اصل " به طرف" معنی
میدهد:
?hankı səmtə, hankı yana
به کدامین طرف ،به کدامین سوی؟
خالصه :مصری
Mašrianni- >Misir-yannı>Misir-yanlı/Misir-li/
Misir tərəfli
*
 aš->Tür. aş/açریشه هوری به معنی " رد شدن" ،از یک چیز رد شدنی ،
مانند در ،دیوار و غیره که فرد از داخل یا باالی آن " رد میشود" .و عم ال ً "
رد شدنی" هستند.
در هوری  ( : ašar :Tor/Türدر ،دروازه) ،چیزی که شخص از آن عبور
میکند .در ترکی )" ،aşar(aşanرد شونده" را گویند " .چیز رد شدنی "
 aşılanگفته میشود.
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ضمایر شخصی
 منište
 توfe
(graphically, ú-i/e- ~ we- ~ bi-e)
 اوman=e
(other form mann=i)
:جمع
 ماšatti(=)lla
 شماfe=lla
) ایشان ( آنهاmane=lla
*
 به منšo=va
 به توfe=va
—؟
*حالت جمع
—؟
fe=š=(v)aبه شما
man=š/z=(v)به آنها
از ضمایر ملکی
-iffeاول شخص مفرد با وند
 مال من-iffə (graphically -ip(íw)-WA)
šen(a)=iffe ‘my brother’
برادر من
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’en(i)=iffe ‘my god
خدای من
اول شخص مفرد با وند -iff=u-
)-iff=u- (graphically -ip(íw)-WA- or -ip-pu-
)el(a)=ard(e)=iff=u=ve ‘my sisterhood’ (genitive
خواهری من( حالت مض-.مض .الیه)
 el(aخواهر؛=) =ard(eوندی ست برای ساختن " حالت جمعی" collective
 (atta(i)-ardeاجداد؛ احتماالً با واژۀ ترکی  ( ardıادامه ) davamıنزدیکی دارد.
’šen(a)=iff=u=ve=n(e)=e ‘for my brother
برای برادرم
دوم شخص مفرد با وند -f / -v
2nd person -v (-b/p) 61 (graphically -(i)p/-(a)p
)with correct theme vowel, also -WA-
attai=f / attai=v your father
پدر تو
[ در لهجه های ترکی آذربایجان داریم:
 atav/atov/dədovپدر-ات
 dədovin adıنام پدر-ات
 . atavı/atovo/ dədovoپدرت را
 bilova/bilovəبه تو ]

 attai=v> ata-v>atavıپدر-ات
در ترکی اصطالحی هست که گوید“kül başu-v-a/ sal yadu-v-a” :
خاک بر سرت!\ به یادت بیاور!
 başu-vسر تو ،سرت؛  başu-v-aبرسرت ،به سر تو
اینها همان وندهایی هستند که در هوری می بینیم و معنی و عملکرد گرامری مشترکی را
نشان میدهند.گفتیم که اصوات  f,v,wدرهوری به جای همدیگر استعمال شده اند.
eni=v ‘your god
خدای تو
šena=v=u=š ‘your brother
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برادر تو
 بدن توedi=v ‘your body’
 خود شخص، خود، بدنete/idi/edi body, yourself; bədən, şəxs, öz
e-te-šu-ú-ta ‘to your body, to yourself
ات- به بدن،به خودت
edi/ e-te ‘body’> əti (şəxsin bədəni, özü)
-i- سوم شخص مفرد با وند
tiš(a)=i=da ‘in his heart’
اش- در قلب
ürəg-in-də/ürəyində
=i=da>-in-də
ard(e)=i=da ‘his city’
)اش( شهر او-شهر
اش-[ در شهرy]urd-un-da/yer-in-də
-iffaš اول شخص جمع با وند
( atta(i)=ard(e)=iff=aš ‘our forefathers’)
اجداد ما
-šu  و-šše دوم شخص جمع با وند
e-te-šu-ú-t ‘to your body, to yourself’
 به خودتان،به بدنتان
*
datlı/tatlı/datdı adam  ریشه فعل "دوست داشتن"؛tad-/tat. اکنون استعمال میشود. دوست داشتنی، شیرین،آدم خوش صحبت
tad=av (person marker transitive 1st pers. sg.) ‘I love’
. در حالت اول شخص مفرد،=نشانه شخص با فعل نیازمند به مفعولav .من دوست دارم
مایل بودن، میل داشتن، آرزو داشتن، آرزوکردن، ریشه فعلur- (wünschen)
) تو آرزو میکنی ( چیزی راu-ri-u > / ur=i =o “ wünschst“ (etwas)
ur=i(transitive marker pers. )=o(person marker, 2nd pers. sg.
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transitive)
 او دوست داردtad=i=a
tad=i (transitive marker)=a (person marker transitive erg. 3rd pers. sg.)
.‘ او دوست داردhe loves’
tad=av=š (person marker transitive 1st pers. pl.) ‘we love’
.ما دوست داریم
*
pašš+i+a+ma ‘he does not send’
 منفی شده-ma  با.نفرست
. فعل و عالمت نفی حدودا ً یکی هستند، حمل نکنdaş-ı ma
*

-kk- حالت نفی با
mann +o+kk+o ‘he is not’
olmaq  بودن؛ در ترکیmann
o yox( yok/yoq)-dur/ olma-sı yok .او نیست
) نه، کلمه نفی ( نیستy-o-k/ y-o-k-u  در ترکی تبدیل شده به-o-kk-o
un+o+kk+ a (o > a)+lla
 آمدنun
‘they do not come’
.آنها نمی آیند
yönəl-mək/gəlmək > -ön->un-  در ترکی، un**
 ازdan/tan „ von“
-dan(i)> Plural -aˇs-tan
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a-ar-ti-i-ta-ni> ārd(i)=ī=dani ‚von seiner Stadt‘)
S.31 Raumrelationen die lokalkasus im hurritischen Sebastian Fischer
)31 (صفحه
yerin-dən/yurdun-dan از شهرش؛ در ترکی
dan/tan>Tür. dan, dən
*
ağız [ دهانp]aˇz(i)-Mund
 وند ملکیi 3POSS
 ازdan ABL
 سخن گفتنkād sprechen
ōva u/ova
 او گفتkād-u(/kad-ova)
qarğış/qarqış ˇ نفرینsidarn(i)- Fluch
 درa ESS
[p]aˇz(i)- i- dan kād- ōva ˇsidarn(i)- a […]
„Aus seinem [M]und sprach/spricht er den Fluch/die Verfluchung.“
S.58 Sebastian Fischer
.نفرین را از دهانش گفت
Ağz-ın-dan qarğış(qarqış/qərqış) söylədi/qad-ov söylədi.
kād- ōva ˇsidarn(i)- a> qad-ov söylədi
. نفرین کردن کسی،" "بدبختی و درد و بالی کسی را گفتنqadov söyləmək در ترکی
.ات" به جانم- "درد و بالqad-ov alım
qəd-ov/qad-ov
*
tabri, tapri, "Sitz, Stuhl”
، محل نشستن،صندلی
S.282 S. Fischer
təpil( gir/ gir otur) , təpil-mək( soxulmaq/ soxulub oturmaq) در ترکی
 با زور وارد شدن، با فشار داخل جایی شدن، با زور داخل شو بنشین،)داخل شو( با فشار
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.و جای گرفتن
r  تغییر صدای. ترکی را نشان میدهندtəp[i]li  اشکالی ازtabri( tapri) لغات هوری
. می باشد، به معنی جایی که ( مثالً صندلی ایکه) اشغال شده استtəpili . قانونمندl به
" در هوری خود "صندلی. "جایی که با زور پر شده" است، "یا "جای اشغال و گرفته شده
.را گفته اند
təpili: tutulmuş yer> oturaq/ oturmaq yeri
.جاییکه با فشار چیزی بدانجا چپانده اند
*
[...] egi- ne eˇz(e)-a ḫavōrun(i)- ne>
:معادل کلمات هوری را جایگزین میکنیم
[...] egi>içi ; -ne>lə; eˇz(e)-/eše>eşih/eşik; ḫavōrun(i) göy
[...] içi- ne eşi(y)-ə göy-(i)- ne>
:جایگزینی را ادامه میدهیم
(by (  توسط، حالت با واسطه-ne> -lə>ilə/-nən/inən
n>l
içi-lə/içi inən eşe-də( eşi[h/k]-də) göy-i-lə(/ inən)
içi inən eşik-də göy inən
 اصطالح قدیم و جدیدyerin içi( yerin üzü)
“yerin üzü ilə”[... ]göy ilə>
yer üzündə[... ]göydə
“yer-də[… ]göy-də”
" ]در آسمان...["در روی زمین
*
natḫi-

ne

-n

uš (-) t

–a -b

Bett RELAT. SG- neK gehen(-) RC? – INTR-b
 تختخوابRELAT. SG- neK )-( رفتنRC? – INTR-b
„Er (d. h. der Jäger Keˇsˇse) stand auf vom Bett.“
. ( اسم و شغل) از تختخواب بلند شدKeˇsˇse شکارچی
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S.199 S. Fischer
uşmaq/uçmaq: qalxmaq, yüksəlmək
 برخاستuš-t-a-b stand auf, qalxdı
natḫi- ne -n uš (-) t – a – b>yatağ(ı)- ne-n(/ -na-n) uš - t - a – b>
yatağı – nan( yataq-dan) uşdu/uçdu( uš - t - a - b/ uşdu/ qalxdı)
natḫi- >yatağı: yataq
natḫi- ne -n> yatq-nan(yataq-dan)
uš (-) > uş/uç( qalxmaq/getmək)
 بخش دوم از فعل-t – a – b ( tab)
 مکم ِل ریشه-t
 – عالمت فعل بی نیاز از مفعولa
. دلیل وجودیش روشن نیست، ) – (؟b
natḫi- ne -n uš (-) t – a – b> yataq-dan qalxdı
.او از تختخواب بلند شد
 رابطه نامشخص-tab>Tür. tap?
*
šātt- īd- o arde- ne pedar[i...]
çatmaq: bağlamaq, sarımaq, yetmək(tutmaq)
šātt-> çat(-maq); šātt- īd- o>çat-dı-lar/tutdu-lar
šātt- īd- o arde- ne pedar[i...]
ergreifen-PL.ERG-TR Stadt -neK Rind
„Sie ergriffen das Rind in? der Stadt.“
.آنها گاو را در شهر گرفتند
šātt- īd- o arde- ne pedar[i...]> çāt- īd- o yurd- da pedar[i...]>
çāt- īd- o( çat-dı-lar) yurd- da inəy[i...]/ İnəyi yurdda tutdular.
.گاو را در شهر گرفتند
S.230 S.FİSCHR
*
:جمله هوری
talm- i - le šir(i)- (n>)re
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talm- i
- le
šir(i)- (n>)re
 باال بردنerhöhen- MODi - le 1JUSS
Lied - neK
„Let me praise ... through a song!“
.)با یک ترانه\ ( توسط یک ترانه...بگذار تحسین کنم
tanım باال بردن، تحسین کردنtalm نوعی نشانه وصل و پیوند- i
qoy بگذار، نشانه حالت امری شخص اول- le
şer  ترانهšir(i)inən/ ilə/ -nən) حالت" با واسطه" ( اینجا توسط آواز، ne  حالتn>)re
) با ترانه( توسط یک شعرو آوازšir(i)-( şer), (n>)re( ilə/ inən)
 حکایت کردن، آوازخواندنšir- (šir-ad- „singen; erzählen“)
) آواز خوانی و حکایت گویی، خنیاگر،( کارعاشیق
" > کلمات هوری که همه اشاره به " آوازšir-ad-i-le ; šir(-i)-(l>)re; ši-ir-ri
.دارند
S.236 S.Fischer
talm- i - le šir(i)- (n>)re >
Qoy tərifləyim( tanımlayım) bir şir ilə(inən).
*
. من میدانمpa-la-a-u / pal=av “ich weiß (etwas)“
wissen ) ریشه فعل ( دانستنpalpal->bilpal=av/ pa-la-a-u> [bi]-la-a-u-[m]> bi-li-r-ə-m
)من میدانم ( چیزی
S.123 Ilse Wegner
. – عالمت زمان حالa ، اول شخص مفرد، منu
*
Sheytan-ava  و شیطان آواTərməni نام روستای ترمنی
اورارتویی- واژه هوریtarmani 'Quelle, gut', urart. Tarmani
' ' چشمه؛ خوبQuelle,gut
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دهستان
روستای ترمنی ) ، tərməni(tarmaniاورمیه ،واقع در
ِ
) Bəkuşlu Çay( Bərkişli/Bəkişli Çay؛
 tarmaniلغت هوری -اورارتویی ست .به معنی "چشمه ،خوب".
نظیر اسم "شیطان آوا" ،که روستایی ست دردهستان دول  dolاورمیه؛ با امالء
šeštinawe
لغت اورارتویی ،به معنی"به سوی درها\ دروازه ها" ،یا "طرف دروازه ها" ،که واژه
اورارتویی ست.
šešti + na+we
درب +šeštiآرتیکل\ نسبت جمع( +) naحالت به\ حالت مضاف و مضاف الیه،
(عالمت جمع) we؛ این اسم هیچ ربطی به" شیطان و آباد"  ،ندارد؛ که در فارسی
مینویسند!
*
معنی نام اورمیه با توجه به هوری و عیالمی و سومری
اسم شهر در زبانهای مختلف میتواند معانی مختلفی داشته باشد.
 Urشهر ،واژه سومری -me .اورا ،در هوری ،محدوده باکسره ،در عیالمی ،وند -ia-/
) (e/i/ieمال او ،در هوری ،وند  di/ti/teاو از ،در عیالمی.
این زبانها به خاطر نکات مشترکشان در نام شهر شرکت دارند .اسم شهر احتماالً لغت
قوتی -لولوبی یا هوری ست ،که با عیالمی نزدیکی دارد .کلمه سومری هم در منطقه نامی
عمومی بود.
Ur-me-e- te/ Ur-me-ia-te: Ur-mi-yy-ə-li; Ur-lu
 -meبا توجه به زبان هوری ،به معنی" او را" است.
از سمت راست اسم-te :حالت " او از" در اشاره به سوم شخص مفرد  -ia-+وند سوم
شخص ملکی ،حالت به ،که به تعلق ( در ،توی) اشاره دارد -me + ،در هوری " اورا+ ،
اسم مکان ()Ur
فرد  +تعلق"هست"  +اورا Ur +
فرد[-ی که] او را  +تعلقی هست +از\ به[ .Ur +آن] "شخص از اور است" .
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 -meبه معنی عیالمی آن " ،محدوده" ،در "حالت اضافه"
از سمت راست اسم:
فرد[-ی که]  + teمتعلق است +iaبه محدودۀUr + me؛
[آن] "شخص متعلق است به محدوده اور" .او از اور است".
با مقایسه دو حالت ،میتوان گفت تفاوت مهمی در معانی نیست.
یعنی "اورمیه به معنی اورمیه لی" است.
Ur-me-e- te/ Ur-me-ia-te: Ur-mi-yy-ə-li
"اهل اورمیه" ،به معنی امروزی؛ اهل اور ( به معنی قدیمی)" Ur-lu " .
 Ur-meمحدوده اور\ ساده" اور" ،کوتاه شده اسم.
 Ur-me-iaمتعلق به  ( Urمتعلق به محدوده شهر) ،عبارت ناقص. Ur-me-ia-teاو از اور است .او متعلق به اور است .اسم کامل.
Lu-lu-ini-še Mann aus Lu-lu/
Mensch, der zum Lande Lulu gehört.
شخصی از " لو-لو" ( سرزمین لو-لو)؛ فردی که به سرزمین لو-لو تعلق دارد.
uartu. -še> elam -te
*
KUR

)pal+(i)l+ae+n(na
)](pal-la-(a)-en [Mit. IV, 56, 59
’‘so that he knows it’ or ‘so that (my brother) knows it
 damit er es weißبرای اینکه او آنرا بداند.
 oder damit (mein Bruder) es wisseیا "برای اینکه [ برادرم] آنرا بداند".
در ترکی داریم:
 bil-məkدانستن bilin-mək ،دانسته شدن ،معلوم شدن  ،شناخته شدن bili-nən ،معلوم
و پیدا.
bəl-lən-məkمعلوم شدن ،آشکارشدن bəlli ،معلوم ،آشکار bəllə-mək .معلوم
کردن ،شناسایی کردنbəlləmək: aydınlaşdırmaq, bilmək .
 pal- > bilریشه " دانستن“ ” kennen, wissenشناختن42

) n(naسوم شخص مفرد ( او)
pal+( +n(na)/ (pal-la-(a)-en> bil-lə-nə
[o on-a] billə-nə/[ o onu] bilə/
برای اینکه آن به او معلوم شود( دانسته شود)\ به عبارت دیگر"برای اینکه او آنرا
بداند"(.) bilə
جمالت دو زبان در صورت و معنی ،ساختار و تلفظ ،خیلی بهم نزدیک اند.
*
itt+ai+ša+lla
)](it-ta-i-šal-la-a-an [Mit. IV, 52
’‘so that they can go
برای اینکه آنها بتوانند بروند
P. 73-74 Wegner Bomhard
S. 95 Wegner Bomhard
İTƏLƏŞMƏK: bir-birini itələmək
itt+ai+ša+lla/ (it-ta-i-šal-la-a)> it-ə-şə-lər>itə-lə-şə-lər> itib gedələr
برای اینکه بتوانند بروند.
 it-ə-lə-şə-lərاکنون به معنی  ( :همدیگر را هل بدهند ،به رفتن وادارند)
نمونه های باال از زبان هوری نشان میدهند که آن ،چقدر با زبان ترکی نزدیکی و پیوند
دارد؛
در ساختار دستوری ،فونتیک ،معنی ،و زاویه نگاه زبانی به فنومنها.
*
’itk=i=(i)d=anni ‘they shall clean
آنها باید تمیز کنند.
itk- rein sein, reinigen
تمیز بودن ،تمیز کردن
itk- itir-mək(silmək), sil-ik (it-ik)/təmiz
S.224. Wegner
p.58. Wegner
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قلعه وان ،در توشپا) پایتخت اورارتو(

زبان اورارتویی

الفبای اورارتویی با حروف التین
حروف صدادار a, e, i , u
در کار ِ برگردانی ،صدای  oرا  ،معموالً با صدای  uیکی میکنند.
حروف بیصدا
b, d, g, h/ ḫ, k, l, m, n, p, q, s, š, t, z
) w ; y(jاصوات نیمه صدادار
 Sonorants: m, n, l, rحروف بیصدای طنین دار
 Vibrant > rحرف طنین دار مرتعش
 ، fوجود صدای این حرف هم بحث انگیز است.
صدا هایی که ممکن است به جای همدیگر بیایند:
p, b
t, d, ṭ
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k, g, q
s, z, ṣ, š
m, n, l, r
تلفظ های مختلفی از اصوات  k, q, s, t, z,را هم مطرح میکنند که در برگردان خط
اورارتویی همیشه منتقل نمی شوند .ازجمله:
S, Ṣ/ T, Ṭ / Z, Ž
 h/ ḫصدای خ دارد ،با ها اشتباه نشود ؛ و حرف  ، šش تلفظ میشود.
ضمایر شخصی
دو نوع اند .مستقل به عنوان کلمه ،و غیر مستقل به عنوان " وند" .
 išteمن ؛ اول شخص مفرد ،واژه مستقل -di .من  ،وند.
 nun-a-di "I came/ gəl-di-mآمدم
ترکی gəl-dim/ mən gəldim :؛ ضمیر مستقل؛ و ضمیر وندی.
 maneاو ،ضمیر سوم شخص مفرد مستقل؛  -ni/-biضمیر سوم شخص مفرد غیر
مستقل )وندی) li ،ضمیر سوم شخص وندی جمع ؛ آنها.
 meبه من ،مرا ( اورارتویی).
 maneاو ،شکلی از  onترکی ست ،به معنی " او" .تبدیل  - an-به  onکه کوتاه شده اش
” “oاست.
ضمایر ملکی
از ضمایر ملکی تعداد اندکی شناخته شده اند.
 šusiمال من  ،کلمه مستقل -(u)ki .مال من ،شکل وندی
 masiمال او ،واژه مستقل؛  -iمال او  ،شکل وندی
šuriاسلحه  šuri+iاسلحه اش seine Waffe
در ترکی داریم:
 yaraq > yarağ-ıاسلحه ،اسلحه اش؛  qayış > qayış-ıکمربند ،کمربند اش
ماننداورارتویی اسم با وند"  " i/ıحالت تعلق\مالکیت می یابد.
ضمایر اشاره
این in-i, this
[b]-in-i/[b]ını >bini>bunu> bu
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bun-lar) این ها ( جمعin(i)+nili
[b]-in-ni-le[-r]
bun-da  در اینin(i)+na+a
[b]-ini-n-d-a
bun-nan با اینin(i)+na+ni
[b]-ini-nani/bin-nan/ bın-nan
bun-dan/bun-nan  از اینina+na+ni
[b]-in[0]na-n[0]
 در اینجا، به اینحا، درآنجا، آنجاin-a, therein
bun-nan/ bura-dan  از اینجا، از اینin-ani, from this / here
bun-lar-dan) از این ها ( اینهاina+nili
bu, bu biri; bin-nani  این یکی،  اینin-ani, this (one)
O, o biri آن\آن یکیikuka-ni/e, that (one)
 آن\ آن یکیikuka-bini, that (one)
*
Biai+nili
Biai +ni+li die Biai-Länder
Bu-yan-lar >. اورارتو،نیلی-سرزمین ها ( یا شهرهای) بیایی
 ؛li  عالمت جمع سوم شخص+ (! ارتیکل)؟ni+)( اسم خاصBiai
.این آنالیز از دید زبان آرتیکل دار اروپایی ست
. و مورد مناقشه است،  اینجا از سوی بعضی ها ( نه همه) آرتیکل حساب شدهni
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از زاویه زبان ترکی:
]( li>le>le-[r]>lə-[r]/la-[rعالمت جمع ،ها ،در اورارتویی ،و مخفف عالمت جمع
ترکی؛ اینجا برای سوم شخص مفرد)
Bi-ia-in-i-li > Biai-ni-li
)Bi(bı/bu) -ia(ya/ra)-in(n)-i(ı)-li(le/lə>lar
 Bu-ya-n-lar/ Bu-ra-larاین سرزمین ها\ این طرف ها.این قسمت ها( از زمین)
 ( niاینجا برابرش در ترکی  ) iاست .گفتیم بعضی ها آنرا آرتیکل می نامند.
دید دیگری آن را وند نسبت و بستگی و تعلق به حساب میاورد .عالمت بستگی ِسوم
شخص به " چیزی" .همانطور که اینجا مشاهده میکنیم آن برابر ، iعالمت تعلق\بستگی،
در ترکی ست.
اجزای عبارت ،به ترتیب "  Biaiاسم ni +وند بستگی یا آرتیکلli +عالمت جمع سوم
شخص مفرد" قرار گرفته اند.
عبارت اورارتویی:
)Bia-na-idi > Bia(i)+na+edi/(idi
in die Biai-Länder hinein = nach Urartu
به طرف اورارتو؛ به سوی بیایی ( به طرف شهرهای اورارتو)؛ در ترکی منظوراین
است کهbı-ya-na idi/ bu yana-dı/BİAİ-na tərəf :
 BİAİ-naکه اسم خاص شده ،شکلی از ( BU YANAبه این سوی) در ترکی ست.
در عبارت باال  ai/aوند  ،اشاره به مکان in-i, this ،این bi ،اشاره به" ،این ،آن"؛
liعالمت جمع برای سوم شخص مفرد  bi- .در واقع قسمت کوتاه شده  -iniاست.
[ bi-ini/bini from the side ofاز طرف ،از این طرف
 in-a, thereinدر آنجا\ در اینجا ،به آنجا
 in-ani, from this / hereاز این\ از اینجا
 in-i, thisاین؛ ] bı-nı>bunu>bu
"  Biai-ni-liمیتواند به معنی " این طرف ها\ غیر مستقیم اهالی این طرف" باشد.
Biai-ni-li> Bu-ya-n-lar
ترتیب اجزای عبارت:
اسم خاص +Biaiآرتیکل جمع\یا وند جمع در حالت نسبت\ بستگی  +naوند مقصد یا
هدفedi/idi
عبارات ،حمالت
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“ qapqar+u+li+ni „ich wollte … belagernخواستم ...محاصره کنم.
صورتی از  qap-ar e-li-n -əعبارت ترکی.
 qapar: qapanآنکه می قاپد .در مورد سگ " گاز میگیرد"
 qapبن یا ریشه ایست که در ترکی ،و سومری و اورارتویی ،به معنی " گرفتن،برداشتن " ،و جود دارد .شکل امروزی اش ،مصطلح در فارسی " ،قاپ ،قاپیدن" است.
در سومری ] gabkar [THIEFدزد.
تلفظ اورارتویی آن  qapqarاست " .کسی که بدون اجازه یا با زور دارایی دیگری را
تصرف میکند" qap-maq/qap-sa-maq .حدودا ُ به معنی " گرفتن چیزی بدون اجازه یا
با زور" است .اجزای جمله اورارتویی دقیقا ً نشان میدهند که چه ارتباطی با جمله ترکی
دارند.
*
arume/ er gab es mir
آنرا به من داد.
ar+u+ Ø +ni+me
 [v-]ar-dı>ver-diتلفظ های مختلف
u-ni>o-ni>onu
]ver[-di] o-ni(onu) mə[-nə
او آنرا به من داد verdi onu mənə .؛
تبدیل  iبه  uاصولی است ar .صورتی ست از  ، - erدر ver؛
ar+u+ Ø +ni+me
„geben“ + trans. + 3. Sg. Erg. + 3. Sg. Abs. + 3. Sg. Dat.
 arدادن (  + ) al/verوند  ، uوند فعل نیاز مند به مفعول  Ø +تهی ،وند سوم شخص
 ni +وند سوم سخص مفرد  +وند سوم شخص حالت به (  )dativeمفرد.
ar+u+ Ø +ni+me er gab es mir
var-dı(ver-di) o-nu(oni) me-nə
داد +آن را +به من\ او آنرا به من داد.
)u+ Ø +ni> o-ni(u
( از دید زبان ترکی نگاه کنیم ،ضمیر سوم شخص مفرد\او  +را ) ni
*
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šidauri
šid+auri
„gründen/bauen“ + Partizip Passiv
 gebautساخته شده
tikil+miş
در معنی  qayrılıbدرست شده ،ساخته شده
šid >çit/çid> tik/dik
تغییر  šبه ç
بن فعل در ترکی و اورارتویی به معنی درست کردن ،ساختن.
اکنون  dik-mək/tik-məkبه معنی ساختن استعمال میشوند.
 çitəmək:را در مورد لباس با معانی زیر به کار می بریم.
tikmək; yamamaq; sırımaq; gözəmək
*
“ ar- „gebenدادن
 ar-uše „Geschenkهدیه \ )ver-i-ş-e(ə
) alış/ veriş/ alınan/verilənترکی ،عمل گرفتن\ دادن ،گرفتنی\دادنی(.
*
"… ard-i-l-ane "I want him to give
میخواهم که او  ...بدهد.
ver-i-lə-nə/ ver-il-ə
معنی در ترکی :داده شود.
"… ḫa-il-ane "it wants to take/conquer
[ ] -a-i-lə-ne/ a-lı-na
او میخواهد آنرا تسخیر کند ،بگیرد  \.معنی در ترکی :آن گرفته شود.
 alı-naگرفته شود ،تسخیر گردد.
واژه اورارتویی شکلی از واژه ترکی ست.
"urp-uli-ne oder urp-ul-e "he shall slaughter
او باید ذبح کند.
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 qırp-olu-na/ qırp ola> kəsiləذبح شود( آن باید ذبح شود).
جمله ترکی صورتی از جمله اورارتویی ست.
این عبارات و جمالت ،مقدار نزدیکی و خویشی " اورارتویی و ترکی " را به خوبی نشان
میدهند .همین جمالت اورارتویی به همان شکل که قید شد ،در ترکی آذربایجان استعمال
میشوند ،و عمیقا ً به خود زبان ترکی تعلق دارند .چیزی نیستند که از زبانهای قدیمی
پذیرفته شده باشند.
"ušt-a-di "I marched forth
من به پیش تاختم( حرکت نظامی) ،هجوم بردم.
yürüş: İrəliyə doğru hərəkət; hücum: yerimə
yürüş-tə-dim > yürüş-düm/yürüş et-dim/ yügürdüm
 ušt-a-diشکلی از  yürüş-et-dimهجوم بردم\ به پیش تاختم.
*
 uriš-ḫiاسلحه ؛ تلفظ uriş-xi
در ترکی  yaraqابزار جنگ؛  vuruşجنگ.
 yarağ-ıاسلحه-اش ؛) vuruş-u(i/ıنبرد آن\نبرد-اش؛
) vuruş-uğu(i/ıجنگ اش( نبرد آن)؛
وندهای ترکی زیر در آخر به وند اورارتویی تبدیل میشوند.
uğu/uği>iği> ixi > iḫi
>vurui(ı)> vuruş-uğu
uğu(i)>i
 iḫiوندی ست که به تعلق و نسبت (  )Zugehörigkeitداللت میکند .در هر دو زبان.
 ، urišبه نوعی کوتاه  vuruşترکی ،را نشان میدهد.gun-uše, war, combat; gun-ušini, warrior
 gun-ušeجنگ؛  gun-ušiniجنگجو
این کلمات به نوعی لغات ترکی
giriş; yürüş,vuruş, vuruşçu, vuruşunu
و مانند آنها را خاطر نشان میکنند ،که همه ،درگیری و جنگ و جنگجویی را میرسانند.
*
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umešini tini ... rusa=ini=i ḫubi=i >
Umešini ist der Name des ... Tales(?) des Rusa"
s. 107
„Umešini“, adı ... rusa=ini=in dərə=s=i
„Umešini“ ... rusa(-nin) dərə-si[-nin] adaı[-dır]
.„ نام درۀ روسا استUmešini”
 درهḫubi=i/ hub-i, valley
.وندهای دو زبان مقایسه شوند
menua=ini ḫubi
"Menua-Tal(?)" oder "dem Menua gehöriges Tal(?)"
)آ ( دره متعلق به منوا-دره منو
Menua-[ı]nı-n dərə-si
m

rusa=ini ḫubi/"
Tal(?), das dem Rusa gehört"
s.109
Rusa-nın dərə-si.
دره روسا
m

*
burgala
، ( قلعه ) برحburgala/ Festung
 میتوانند با لغت مذکور،  قلعه، به معنی برجgala/qala  یا، burc/burg کلمات
. که در ترکی استعمال میشوند،اورارتویی یکی باشند
، شاه، ereli+li ، همینطور است. جمع بسته شدهli  قلعه ها؛ حصار ها؛ باburgala+li
.شاهان
، پاkure
giri \ پا؛ تلفظ " گیریĝiri [FOOT] wr. ĝiri3 / (giri3) در سومری
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 kureپا ،در اورارتویی giri ،پا ،در سومری ،در ترکی  ، girپا بگذار\ داخل شو ،چه
چیزی را نشان میدهند؟ این زبانها  ،بعالوه ایالمی ،پراند از این مثالها.
**
به نکاتی که در آغاز ذکر شد تأکید میشود.
بررسی این زبانها مواردی را روشن میکند:
 -1زبانهای نامبرده ،زبانهای اتصالی  agglutinativeمستقلی هستند که عملکردشان تابع
قواعد خودشان است .آنها در مواردی قواعد مشترک دارند.
 -2از زاویه ساختار زبانی( فونتیک ،وندها ،کلمات ،گرامر ،معانی لغات ،نگاه زبانی به
اشیاء و پدیده ها و )...نسبت بهم " دوری و نزدیکی" دارند ،که ارتباط آنها را نشان میدهد.
این رابطه در مورد زبان ترکی هم صادق است.
 -3زبانهای اتصالی مذکور و مانندهایشان ،نشان از این دارند که آنها در مجموع به یک
منطقه و گروه زبانی "کم و بیش نزدیک بهم" تعلق دارند  .خانواده زبانهای ترکی نیز از
این گروه است.
 -4برخالف نظر بعضی ها ،آنها زبانهای " تک افتاده و بی ارتباط با همدیگر" نبوده اند.
بلکه با تمام دوری و نزدیکی ها ،همریشه و هم خانواده بوده اند .زبان ترکی با همه این
زبانها رابطه دارد و متعلق به این خانواده است .خانواده زبانهای اتصالی باستانی.
 -5درموارد مذکور معموالً نظر واحدی بین پژوهشگران وجود ندارد .عرصه مسایل
انسانی محل آراء مختلف و متضاد است و خواهد بود.
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