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زبان سومری و پان ترکيسم

ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺁذرﮔﺸﻨﺴﭗ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ  :دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ دوﺳﺘﺰادﻩ

پان تركيست ھا از دوران حكومت آتا ترك كوشيده اند كه ده ھا تمدن غير ترك را به سود خود ،ترك قلمداد كنند .به
گفته والديمير مينورسكی خاورشناس معروف» :ھر جا كه پرسش حل نشده ای در زمينه فرھنگ قوم ھای شرق
باستان پديد آيد ترکان بی درنگ دست خود را ھمان جا دراز می کنند«.
Pan Turkism, par minorsky dans ensycolpdie de islam, Livraison N. P. 924 Akopov

يكی از اين تمدن ھای درخشان و كھن كه دچار بازی سياسی پان ترك ھا گرديده ،تمدن سومری است .صد سال پيش كه
دانش سومرشناسی در آغاز راه خود بود  ،اشخاص مختلف نظريه ھای متفاوتی را درباره زبان سومريان ارائه كرده
بودند .صد سال پيش ،برخی نويسندگان زبان آن ھا را افريقايی شمردند و بعضی زبان آنان را دراويدی و شماری ديگر
حتا زبان آن ھا را زبانھی قفازيو ھندو اروپايی يا آلتايی يا اورالی پنداشتند .مثال كلوگ )سومرشناس( معتقد است كه
زبان سومری را نمی توان از نظر ساختاری با خانواده زبان ھای فينوايغوری مقايسه كرد ،بل كه اين زبان با زبان ھای
حامی و بسياری از زبان ھای سودانی قابل مقايسه است)بنگريد به نوشتار ) (1در کتابنامه( .ھمچنين مين ھاف
) (1914-1915برای نخستين بار شباھت ھای زبان سومری و برخی زبان ھای آفريقايی )بانتو و حامی( را تشخيص
داد)بنگريد به نوشتار ) (1در کتابنامه( .امروزه پان تركيست ھا برای اثبات تركی بودن زبان سومری ،از صد سال
پيش تاكنون ،تنھا نام يك دانشمند را به ميان می آورند .اين دانشمند ،شخصی آلمانی به نام ھومل بود .از زمانی كه
ھومل ادعای تعلق زبان سومری را به خانوادهی امروز مفقود شدهی تورانی )که بخشی از آن را خانوادهی امروز مفقود
شدهی اورال-آلتايی که دو خانوادهی مستقل از ھم دانسته ميشوند( مطرح كرد ،صد و ده سال می گذرد .در زمان ھومل،
تنھا خود وی بود كه در ميان ھمه ديگر سومر شناسان به اين ادعا اعتقاد داشت .مثال دانشمند بزرگ آن زمان ،موريس
جاستروی كوچك )  (Morris Jastrow JRكه استاد دانشگاه پنسيولونيای آمريكا ) (Pennsylvaniaدر سال 1906
بود ،در باره ادعای ھومل می نويسد:
»نظر ھومل را در اين مورد مانند بسياری از مسائل ديگر تنھا يك دانشمند قبول كرده است ،آن دانشمند خود ھومل می
باشد! فھرست واژگان سومری ،با مترادف ھای تصور شده تركی شان ،كه او ترتيب می دھد ،اعتماد و اطمينانی را به
روش وی ،القا نمی كند« ))(2برای پان ترکيستھايی که به ترجمهی ما اعتقاد ندارند ،برای اصل انگليسی مطلب ،
بنگريد به کتابنامه پايين سند دوم ،برگ دوم(.
امروزه حتا يك سومری شناس وجود ندارد كه زبان سومری را زبانی تك خانواده ای نداند و پان ترکيستھا نميتوانند يک
سومرشناس با شھرهء جھانی را معرفی کنند که ھمنظر آنھا باشند .ناچار پان ترکيستھا به تئوريھای توطئه ميپردازند و
ميگويند دانشگاهھای مستقل و بزرگ غرب ،بر ضد آنھا توطئه چيدهاند.
مقصود ما از يك دانشمند سومری شناس ،پژوھشگری است كه مقاالتی را در مجالت بزرگ خارجی ،كه مبتنی بر شيوه
ی نقد و مداقه اند ،منتشر ساخته است و نه نويسندگانی كه كتاب ھايی را به زبان تركی می نويسند يا در نشريات كه به
لحاظ سياسی پان تركيسم را تشويق می كنند ،مطالبی را منتشر می سازند .ما در اين مقاله ،به بسياری از اين مجالت
گسترده كه بر شيوه ی نقد و مداقه مبتنی اند ،اشاره و مراجعه می كنيم .اشخاصی چون صديق ،زھتابی و ھيئت ھيچ
مقاله ای را در اين مجالت معتبر ندارند و خود می دانند كه نظريات شان را به طور خطرناكی ،فقط پان ترك ھای
مغزشويی شده پذيرفته اند.
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 در بخش اول از چند مقاله متعلق به سومری شناسان و زبان. ما اين مقاله را به سه بخش تقسيم كرده ايم،با اين مقدمه
 در بخش دوم بر اساس چند. و كتابھای سومری درباره تك خانواده ای بودن زبان سومری نقل قول می كنيم،شناسان
مقاله معتبر كه در پايگاه آذرگشنسپ موجود ھستند تفاوت ھای فاحش دستور زبان سومری و زبان تركی را بررسی می
 در بخش سوم به فھرستی واژگانی كه فردی پان تركيست برای ما فرستاده بود نگاه می كنيم و می بينيم كه.كنيم
 واژه ھايی را از جانب خود جعل كرده و به زبان سومری،چگونه اين اشخاص برای تركی جلوه دادن زبان سومری
 شماری از واژگان سومری را كه با زبان ھای افريقايی و استراليايی و دراويدی، ھم چنين برای مقايسه.نسبت داده اند
. در ادامه نقل می كنيم،و باسك و ھندو اروپايی شباھت آوايی دارند
: نقل قول ھايی از دانشمندان و كتاب ھای معتبر امروزی- بخش اول
(0
:يكی از كتابھای مشھور كه مورد استفاده تدريس زبان سومری می باشد كتاب
John Hayes, University of California, Berkeley
"Sumerian" 2nd printing June 1999, Languages of the World/Materials 68,
LINCOM EUROPA, Paul-Preuss-Str. 25, D-80995 Muenchen, Germany.
:در مقدمه اين کتاب می خوانيم
”Sumerian has the distinction of being the oldest attested language in
the world. Spoken in the southern part of ancient Mesopotamia, the
Iraq of today, its first texts date to about 3100 BCE. Sumerian died
out as a spoken language about 2000 BCE, but it was studied in the
Mesopotamian school system as a language of high culture for almost
two thousand more years. A language-isolate, Sumerian has no
obvious relatives. Typologically, Sumerian is quite different from
the Semitic languages which followed it in Mesopotamia. It is
basically SOV, with core grammatical relationships marked by affixes
on the verb, and with adverbial relationships marked by postpositions,
which are cross-referenced by prefixes on the verb. It is split
ergative; the perfect functions on an ergative basis, but the
imperfect on a nominative-accusative basis.
Because Sumerian is an isolate, and has been dead for thousands of
years, special problems arise in trying to elucidate its
grammar. There are still major challenges in understanding its
morphosyntax, and very little is known about Sumerian at the discourse
level. This volume will describe some of the major questions still to
be resolved.
:ترجمه
 نخستين متن ھای كشف.زبان سومری اين امتياز را دارد كه كھن ترين زبانی است كه اسنادی از آن به جا مانده است
 سال3100  به، رايج بوده، عراق امروزی،شده از اين زبان كه در نواحی جنوبی ميان رودان )بين النھرين( باستان
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پيش از ميالد مربوط می شود .سومری ،به عنوان زبانی گفتاری ،دو ھزار سال پيش از ميالد متروك شد اما تقريبا تا دو
ھزار سال پس از آن ھم اين زبان به عنوان زبان "فرھنگ واال" در مدرسه ھای ميان رودان تدريس می شد .سومری
زبانی جدا است و بطور مشخص وابسته به ھيچ خانواده ای نيست .از ديدگاه گونه شناختی ،زبان سومری با زبان سامی
كه جايگزين آن در ميان رودان شد كامال فرق دارد .ساختار جمله در زبان سومری به صورت »فاعل ،مفعول ،فعل«
است .روابط دستوری در اين زبان با »وند« ھايی كه به فعل اضافه می شوند تعيين می گردد و قيدھا نيز بصورت »پی
بست« در جمله می آيند .اين پی بست ھا به وسيله ی پيشوندھای متصل به فعل ارجاع داده می شوند .ھمچنين روابط
دستوری در اين زبان ،ارگاتيو و گسسته است و از اين جھت ،در ساختارھای ارگاتيو بھترين بازدھی را دارد و در
ساختارھای فاعلی -مفعولی بازدھی كمتری دارد .چون سومری زبانی تك خانواده ای است و نيز ھزاران سال است كه
از آن استفاده نمی شود ،تعيين دستور اين زبان دشواری ھای ويژه ای را فرا روی پژوھشگران قرار می دھد .ھنوز
چالش ھای بزرگی در تشخيص ترتيب تكواژھا در اين زبان وجود دارد و شناخت ما از زبان سومری در سطح گفتمان
بسيار اندك است.
توضيح چند مفھوم زبان شناسی:
 Post positionرا در فارسی ھم پی بست و ھم پس آيند ترجمه كرده اند .از ديدگاه من چون ممكن است واژه ”پس
آيند“ با ”پسوند“ اشتباه شود ،بھتر است از پی بست استفاده كنيم .پی بست ،واژه يا عبارتی است كه واژه يا عبارت پيش
از خود را تعريف می كند .برای مثال در عبارت ” “poets bold and freeكه يعنی شاعران شجاع و آزادbold ،
 and freeپی بست  poetsاست.
 ergativeبه حالتی گفته می شود كه در آن مفعول فعل متعدی می تواند بدون تغيير در معنا در نقش فاعل فعل الزم بكار
گرفته شود .برای مثال در زبان انگليسی ،فعل  openدر دو جمله  I opened the doorو  The door openedبه
ترتيب در قالب فاعلی و مفعولی آمده است بدون آنكه ما با استفاده از قانون ھای دستوری و فعل كمكی  wasبخواھيم در
آن نغييری ايجاد كنيم.
 discourseيا سخن ،گروھی از جمله ھای معنادار ،پيوسته ،و ھدفمند را می گويند .پس آنرا با جمله اشتباه نگيريد.

(1

"The isolated nature of Sumerian is further brought into relief when we take a look at certain
typological features of the language. In contrast to all the surrounding languages, Sumerian has
"ergative argument marking and, as Nichols (1994) has shown, ergativity is relatively stable.
Prof. Piotr Michalowski
University of Michigan
Ann Arbor
http://www-personal.umich.edu/~piotrm/cv1.htm
ترجمه:
از بررسی نوع شناسی زبان سومری-تک خانواده بودن آن آشکارتر می شود  .بر خالف زبانھای ھمسايه ،زبان
سومری ارگتيو می باشد و نيکلوس) (1994نشان داده است که ارگتيويتی
يک امر ثابتی است.
اصل مقاله:
The Life and Death of the Sumerian Language in Comparative Perspective

6/27/2011 2:08 AM

3 of 15

زبان سومری و پان ترکيسم

4 of 15

http://azargoshnasp.net/recent_history/pan_turkist_philosophy/sumd/buqa...

:كه از اين جا بر گرفته شده
http://www-personal.umich.edu/~piotrm
(2

“Sumerian is a language isolate, meaning that it has no relatives living or dead (though there
have been unsuccessful attempts to connect Sumerian to a number of languages).”
 بدين معنی كه ھيچ نسبتی با زبان ھای زنده و مرده ندارد )ھرچند تالش ھای، يك زبان منفرد است،»زبان سومری
.«( ناموفق بوده است،انجام شده برای ارتباط دادن زبان سومری با تعدادی از زبان ھای ديگر
http://ccat.sas.upenn.edu/psd/
Prof. Steve Tinney, Middle Eastern Languages, Sumerian specialist
:درباره كار و موفقيت اين سومر شناس بزرگ از دانشگاه پنسيلوانيا می توانيد اين جا بيش تر بخوانيد
http://news.nationalgeographic.com/news/2002/07/0723_020724_cuneiform.html

(3
“Sumerian is an isolated language: there is no evidence that it is
related to any other language at all, living or dead. It certainly
cannot be connected with Indo-European (IE) or Semitic, nor can these
two be related to each other.”

، ھيچ نوع برھانی وجود ندارد که نشان دھد اين زبان با ھر زبان ديگری: زبانی منفرد و مجزاست،»زبان سومری
 اين زبان يقينا ارتباطی با زبان ھای ھندواروپايی يا سامی نداشته و نمی توان اين. خويشاوندی داشته است،مرده يا زنده
.«دو را با يكديگر ارتباطی داد
Prof. Larry Trask
COGS
University of Sussex
Brighton BN1 9QH
UK
http://www.sussex.ac.uk/linguistics/profile2712.html
larryt@cogs.susx.ac.uk
“After the conquest of Sumer by the speakers of Akkaddians, Sumerian eventually disappeared
as a spoken language, though it continued to be used as a written language for many more
centuries. Sumerian is an isolated language.”
(R.L. Trask, Dictionary of Historical and Comparative Linguistics, Routledge, 2000. pg 330)
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(4
"Sumerian is an isolate, a language with no known relatives. It can't be
placed in any language family at all."
-Steven Schaufele, Ph.D., Asst. Prof. of Linguistics, English
.« اين زبان را در ھيچ خانواده ی زبانی نمی توان جای داد. زبانی با خويشاوندان ناشناخته،»سومری زبانی منفرد است
-Steven Schaufele, Ph.D., Asst. Prof. of Linguistics, English
Department Soochow University, Waishuanghsi Campus, Taipei 11102, Taiwan
(5

The School of Oriental and African Studies
(SOAS), University of London. In their Sumerian Language Studies Brochure:
The School of Oriental and African Studies(SOAS), University of London. In their Sumerian
Language Studies Brochure:
“Sumerian, the oldest known written language in human history, was spoken in Mesopotamia
(modern Iraq and peripheral regions) throughout the third millennium BC and survived as an
esoteric written language until the death of the cuneiform tradition around the time of Christ.
The Sumerian language, which is related to no other known tongue, was only properly
deciphered this century. A considerable literature in Sumerian is currently being reconstructed
from fragmentary clay tablets housed in the museums of the world.“
 در ميان رودان )عراق كنونی و مناطق پيرامونی، كھن ترين زبان شناخته شده مكتوب در تاريخ بشر،»زبان سومری
آن( در سراسر ھزاره سوم پيش از ميالد و به عنوان يك زبان مكتوب محرمانه تا زمان از ميان رفتن تداول خط ميخی
 صرفا در، كه با ھيچ زبان شناخته شده ديگری خويشاوندی ندارد، زبان سومری. برجای بود،در حوالی عصر مسيحيت
 عمده ی متون سومری عموما براساس الواح رسی شكسته ی محفوظ در موزه.اين سده به درستی رمزگشايی گرديد
.«ھای جھان نوسازی گرديده است
6
Kramer, Samuel, Noah 1963. The Sumerians. Chicago: University of Chicago Press.
“In vocabulary, grammer, and syntax, however, Sumerian still stands alone and seems to be
unrelated to any other language, living or dead”.
 زنده يا، و نحو زبان سومری ھمچنان بر يگانگی پای می فشارد و به نظر می رسد با ديگر زبان ھا، دستور،»واژگان
« فاقد خويشاوندی است،مرده
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(8

Encyclopedia Britannica. 2004: Under Sumerian Language
language isolate and the oldest written language in existence. First attested about 3100 BC in
southern Mesopotamia, it flourished during the 3rd millennium BC. About 2000 BC,
Sumerian was replaced as a spoken language by Semitic Akkadian (Assyro-Babylonian) but
continued in written usage almost to the end of the life of the Akkadian language, around the
beginning of the Christian era. Sumerian never extended much beyond its original boundaries
in southern Mesopotamia; the small number of its native speakers was entirely out of
proportion to the tremendous importance and influence Sumerian exercised on the
development of the Mesopotamian and other ancient civilizations in all their stages.

 پيش3100  اين زبان برای نخستين بار در حدود. زبانی منفرد و كھن ترين زبان مكتوب موجود است،»زبان سومری
2000  در حدود. رشد و توسعه يافته است.م.از ميالد در جنوب ميان رودان گواھی گرديده و در طول ھزاره سوم پ
 بابلی( جای گزين شد اما- با زبان سامی اكدی )آشوری، زبان سومری به عنوان زبانی محاوره ای،پيش از ميالد
 زبان سومری ھرگز. ادامه داشت، در حوالی آغاز عصر مسيحيت،كاربرد كتبی آن كمابيش تا پايان حيات زبان اكدی
 تناسبی،بسيار فراتر از مرزھای اصلی خود در جنوب ميان رودان توسعه نيافت؛ شمار اندك گويندگان بومی اين زبان
.« نداشت، در ھمه مراحل آنان،با اھميت عظيم و تأثيرات زبان سومری بر توسعه تمدن ميان رودان و تمدن ھای ديگر
(9
"Sumerian is an isolate language whose linguistic relatives, if it ever had any, all died out
before they were written down".
(Simon Eliot, Jonathan Rose, A Companion to the History of the Book,Blackwell Publishing,
2007, pg 68).

"An isolate is a language which has no known relatives, that is, a family with but a single
member. Some of the best known isolates are Ainu, Basque, Burushaski, Ertruscan,
Gilyak(Easter Siberbia), Sumerian, Tarascan, Zuni and several other languages in America"
(Lyle Campbell,Historical Linguistics: An Introduction, MIT Press, 2004, pg 187).

"In some cases, a single language has no known relationship with other languages and cannot
be assigned to family. When this occurs, the language in question is called an isolate. Some
languages that have not been related to any other are Basque (spoken in northeastern Spain and
southwestern France),
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Ainu(of northern Japan), Koutenay (British Columbia), Gilyak (Siberia), Taraskan (California),
and Burushaski (spoken in Pakistan). There are also extinct Sumerian, Iberian, Tartessian,
and many other other languages known only from inscriptinal material".(Kirsten Malmkjaer,
The Linguistics Encyclopedia, Routledge, 2003. pg 247)
"The approaches to the reconstruction of the phonological system of several Ancient Near
Eastern languages, which will be subject to further examination in this paper, show
methodological differences which depend on whether a language is closely related to a group of
well-known languages and at least partially still
spoken or whether it is isolated. A language of this latter group is Sumerian, the oldest
known language of the accusative-ergative type, which was spoken in Souther Mesopotamia
during the 3rd millennium B.C. and
became extinct no later than the beginning of the 2nd millennium B.C .
(Florian Coulmas, Konrad Ehlich, "Writing in Focus", Walter de Gruyter, 1983, pg 159)

“The death of language isolate causes the entire lineage to die out, as has happened in
historical times with Sumerian, Elamite, Ertruscan, Iberian, northern Pictish, and no doubt
countless others.”
(William H Durham, E Valentine Daniel, Bambi Schieffelin,"Annual Review of Anthropology",
Annual Reviews, Incorporated, 1997. pg 366)

(10

:كتاب ھا و اسناد ديگر كه نگارنده به آن ھا رجوع كرده است
M.L. Thomsen, The Sumerian Language: An Introduction to Its History and Grammatical
Structure; Copenhagen 1984
J.L. Hayes, A Manual of Sumerian Grammar and Texts; Malibu 1999
B. Alster, Proverbs of Ancient Sumer: The World's Earliest Proverb Collections, 2 vols;
Bethesda, Maryland, 1997.
Encyclopedia of the Ancient World / editor, Sharon Grimbly.
- London : Fitzroy Dearborn, 2000

 كتاب ھای درسی سومری شناسی در بزرگ ترين، كتاب نخستين و سومين،تا آن جا كه نگارنده تحقيق كرده است
. می باشندBerkeley , Stanford , Pennsylvania دانشگاه ھای امريكا مانند
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نتيجه بخش اول :ھيچ يك از دانشمندان و سومری شناس كنونی زبان سومری را تركی نمی داند! البته توده ای ھای
سابق و پان تركيستان تركيه كه ھمواره و متكبرانه فضل فروشی می كنند اما ھيچ مقاله ای در نشريات معتبر )نه مجله
ھای پان تركی!( جھان درباره زبان سومری ندارند ،خارج از بحث ما ھستند.

بخش دوم  -رد ادعاھای گزاف پان تركيستان
در سال  1971فردی مجارستانی)که نام دانشگاه خود را نيز معرفی نکرد و به نظر ميرسد با دانشگاھی وابسته نبود
زيرا افرادی که در اين مجله مينويسند نام دانشگاه خود را نيز میآورند( نوشتاری کمتر از يک صفحه به بخش
پيغامھای خوانندگان مجله معتبر جھانی  CAفرستاد و ادعا كرد كه زبان مجاری و تركی و اورال و آلتايی يكی از
بازماندگان زبان سومری می باشد .ولی از طريق گونه شناسی زبان ھا نمی توان ھمريشگی آن ھا را ثابت كرد و حتا
پيوند فرضی ميان دو خانواده زبانی اورال -آلتايی نيز اثبات نشده است ) (Britannica: Ural and Altaicچه برسد
به سومری و زبان ھای اورالی و زبان ھای آلتايی .استدالل اين فرد شباھتھايی با استدالل پان تركيستان دارد .زيرا
اين فرد می گفت چون زبان سومری التصاقی است پس زبان مجاری و سومری از يك خانواده اند .ھمچنين نامبرده ،با
استفاده از چند واژه مجعول سومری و تلفظ غير واقعی و تغيير معنی آن ھا می خواست بگويد كه لغت ھای مشترك
بسياری ميان زبان سومری و مجاری موجود است!! ما متن اصلی انگليسی پاسخ بيش از ده زبان شناس و سومری
شناس بزرگ را به اين شخص افراطی در آذرگشنسپ از  CAدرج كرده ايم) .برای پان ترکيستھايی که به ترجمه
ی ما باور ندارند ،خواھشمندانه به بخش کتابنامه ھمين مقاله رجوع کنند!(
در زبان مجاری مانند زبان تركی ريشه كلمات ھمواره ثابت است و لغات با افزودن پسوند ھای متفاوت به ريشه كلمات
ساخته می شود .برای ھمين در دوران گذشته يعنی ) (60سال پيش اشخاصی بودند كه فرض می كردند اين دو زبان از
يك ريشه اند .اما ھمانطور كه در باال تذكر داديم نظر ھمه منابع معتبر بر اين است كه اين دو خانواده )اورالی و التايی(
از ھم جدا ھستند .ھمچنين ادعای يكی دانستن ريشه زبان تركی و سومری كال باطل است .پيشوندھا و پسوندھا در
ساختار واژگانی زبان سومری ،آزادانه به كار می روند .سومری از اين نظر با ديگر زبان ھای پيوندی آسيايی ،مانند
اورالی-آلتايت ،دراويدی ،ژاپنی ،و كره ای فرق دارد؛ از اين رو كه در اين زبان ھا در ھنگام صرف فعل ،اسم ،يا
ضمير ،تنھا از پسوندھای معينی می توان استفاده نمود.
در ادامه ،به برخی از پاسخ ھای زبانشناسان به اين افراط گر مجاری ،نگاھی می افكنيم .ھمين گفتارھا در جای خود،
ادعای پان تركيستان را نيز ابطال می كند زيرا استدالل شان درست مانند آن فرد مجاری است .برخی از نوشته ھای اين
دانشمندان را در اين جا می خوانيد .اصل مقاله ھمان طور كه اشاره كرديم در بخش اسناد در پايان اين مقاله وجود دارد.
)برای پان ترکيستھايی که به ترجمهی ما باور ندارند ،خواھشمندانه به بخش کتابنامه ھمين مقاله رجوع کنند!(
»اين واقعيت كه زبان سومری در عين پيچيدگی ،به خوبی شناخته شده است ،در صدسال گذشته بسياری را وادار كرده
تا دست به قلم برند و اين زبان را در عمل به ھمه زبان ھای موجود در سرزمين ھای ميان پلی نزيا و آفريقا ارتباط
دھند .نويسندگان چنين پژوھش ھايی به گونه ای استوار و قابل اعتماد اين نكته را اثبات می كنند كه يا زبان خودشان يا
زبانی كه به آن عالقه مند شده اند به زبان سومری باستان مربوط است .قاعده ی ای نگونه پژوھش ھا آن است كه
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پژوھشگران يادشده ،چند واژه ی شبيه به واژگان سومری و تعدادی از ويژگی ھای زبانی سومريان را كه از بافت متن
ھا برداشته شده و می تواند با ويژگی ھای دستوری چند زبان ديگر ھم شباھت داشته باشد ،به عنوان دليل ادعای خود
مطرح می كنند«.

» تقسيم زبان ھا به دو گونه ی »پيوندی« و »تصريفی« تنھا بخشی از كل ساختار زبان را ،كه ساخت شناسی واژگانی
ناميده می شود ،دربر می گيرد .شباھت ساخت شناسی واژگانی ميان دو زبان ،لزوما به معنای ھمريشه بودن آن دو زبان
نيست«.
برای مثال ،ھمه زبان ھای زير زبان ھايی پيوندی ھستند ،اما در گروه ھايی متفاوت قرار داده می شوند:
زبان ھای آفريقايی ھمچون بانتو ،سواحيلی…..؛
زبان ھای دراويدی ھمچون تاميل و مالزيايی…..؛
زبان ھای بومی استراليا…؛
زبان ھای بومی آمريكا…؛
زبان ھای قفقاز ھمچون گرجی و چچنی و الزی و اودی و لزگی..؛
زبان ھای ھند و اروپايی ھمچون زبان تخاری و تا اندازه ای كمتر زبان ھای آلمانی؛
زبان ھای پلی نزيايی.
و زبان ھای اورالی،
و ھمچنين زبان ھای آلتايی
نويسنده ای در اين باره می گويد» :برای مثال ،تخاری كه زبانی ھندواروپايی است ،ھمانند سومری و مجاری ،زبانی
پيوندی به شمار می رود ،اما ھيچ كس زبان تخاری را به اين دو زبان ربط نمی دھد .در نتيجه سالھا پژوھش بر روی
بسياری از زبان ھا از نظر پيوندی ،تصريفی ،يا جداگانه بودن زبان كه موضوعی پرسابقه است ولی امروزه مورد
ترديد قرار دارد ،من به اين نتيجه رسيده ام :از ديدگاه من ،اين مفاھيم سه گانه )پيوندی ،تصريفی ،و جداگانه( حداكثر،
مراحلی است كه زبان ھا ممكن است يا بايد در گذر قرن ھا از آن عبور كنند .ھمچنين از نظر من ،چگونگی دسته بندی
زبان ھا به ويژگی ھای بنيادين آن ھا بستگی دارد .برای مثال ،زبان انگليسی را امروزه به عنوان زبانی مستقل می
شناسيم ،اما اين نكته پذيرفته شده است كه اين زبان پيش تر تصريفی بوده است و آثار تصريفی بودن ھنوز در ساختار
فعل ھای آن باقی است .اما اگر به گروھی از واژگان مانند "man, manly," ، "…,parent, parenthood
 ، "…,manlinessو " "…,rest, restless, restlessnessتوجه كنيم ،ديگر نمی توان ويژگی ھای پيوندی ،به معنای
كالسيك را ،در آن انكار كرد«.

ھمچنان كه ھمه می دانند ،زبان عربی و زبان كردی از لحاظ ساختار لغت ھر دو زبانی تصريفی می باشند ولی تا به
حال ھيچ كس ادعای ھم خانواده بودن اين دو زبان را نكرده است .ساختار لغت تنھا يكی از ده ھا ابعاد يك زبان می
باشد .اما ھمان طور كه اشاره كرديم زبان سومری حتا در شيوه ساختار لغت با زبان ھای تركی و مجاری بسيار فرق
دارد .پيشوندھا و پسوندھا در ساختار واژگانی زبان سومری ،آزادانه به كار می روند .سومری از اين نظر با ديگر
زبان ھای پيوندی آسيايی ،مانند اورالی -آلتای ،دراويدی ،ژاپنی ،و كره ای فرق دارد؛ از اين جھت كه در اين زبان ھا
در ھنگام صرف فعل ،اسم ،يا ضمير ،تنھا از پسوندھای معينی می توان استفاده نمود.
برخالف تركی ،زبان سومری زبانی ارگاتيو است و ارگاتيوتی ھمانطور که به آن اشاره شده است امری است ثابت تر
در دوران تاريخ يک زبان.
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“Ergative characteristics are apparent in a number of languages of the ancient Near East (all
were extinct well before the beginning of the Christian era, Sumerian(Michalowski
1980:49-51; Foxvog 1975), Hurrian, Urartian, Hattic and Elamite(see Steiner 1979), and
”further references there in).
(Robert M. W. Dixon, “Ergativity”, Cambridge University Press, 1993, pg 3).

زبان پھلوی )و بطور كلی زبان ھای فارسی ميانه( ،ھمانند زبان كردی جديد ،ارگاتيو گسسته بوده اند .در زبان فارسی
ميانه )و نيز در زبان ھای ھندو آريايی ميانه ،ھندی جديد ،پنجابی ،راجستانی ،ماراتی ،و سندی( »زمان گذشته« در
ھندو اروپايی اصلی )در قالب استمراری ،گذشته كامل ،و ماضی نامعين( فراموش گرديد و جای خود را به ساختاری
داد كه اسم مفعول مجھول را دربر می گرفت .برای نمونه در مورد فعل ھای متعدی ،جمله ی  I hit himتبديل شد به
He (was) hit by me .در نتيجه ساختاری به وجود آمد كه در آن مفعول در حالت مستقيم )نھادی( و فاعل در حالت
غيرمستقيم )حالت ملكی قديم در زبان ھای ايرانی ،و حالت ابزاری قديم در زبان ھای ھندو آريايی( قرار گرفت.

زبانشناسی ديگر ميگويد)بنگريد به سند اول در کتابنامه(:
»تعريف ارائه شده از ويژگی گونه شناختی پيوندی بودن زبان ھا بسيار ضعيف است .چراكه اين ويژگی اساسا از
اھميت چندانی برخوردار نيست .چنان كه يك فرد با مشاھده صدق كردن ويژگی ياد شده در زبان ھای قفقازی ،اورالی،
و آلتای می تواند به سادگی به كم اھميت بودن آن پی ببرد.
زبان سومری در بسياری از موارد كامال با زبانھای اورالی فرق دارد .برای نمونه ،در زبان ھای اورالی صرف فعل
تنھا به وسيله پسوندھا صورت می گيرد ،اما در زبان سومری عالوه بر پسوندھا ،انواع گوناگونی از پيشوند وجود دارد
كه به فعل افزوده می شوند .ضماير مفعولی ،وجه نماھا و مفاھيم واژگانی به واسطه اين پيشوندھا تعيين می شوند .برای
نشان دادن تعدد و نيز شدت يك حالت »بن« در زبان سومری می تواند تكرار شود؛ حال آن كه اين ويژگی در زبان ھای
اورالی)و التايی( وجود ندارد .درھر صورت ،ويژگی ھای مربوط به گونه شناسی زبان ھا حداكثر می تواند يافته ھايی
آزمايشی به شمار آيد و نمی توان آن ھا را سندی بر ارتباط ديرين دو يا چند زبان دانست«.
زبانشناسی ديگر ميگويد)بنگريد به سند اول در کتابنامه(:
»اگر ھمريشه بودن تكواژھای موجود در دو زبان را نتوان با استفاده از قوانينی پايدار اثبات نمود ،ھمانندی ساختار
جمله در آن دو زبان به ھيچ وجه نمی تواند دليلی بر ھمريشه بودن آن ھا باشد .چنان كه زبان انگليسی جديد با داشتن بن
ھای تك ھجايی بسيار و تعداد اندكی »دگرواژ« ،از نظر برخی ويژگی ھای ساختاری بيشتر شبيه به زبان چينی است تا
زبان ھای آنگلوساكسون ،التين ،و روسی .در ھر صورت گونه ھای ساختاری زبان ھا كم شمار ھستند و حدود 3000
)يا بيش از  (3000زبان موجود در جھان را فارق از ريشه ی آن ھا می توان از نظر ساختاری به چند دسته تقسيم
نمود .به عالوه ،كلوگ )سومرشناس( معتقد است كه زبان سومری را نمی توان از نظر ساختاری با خانواده زبان ھای
فينو -ايغوری مقايسه كرد ،بلكه اين زبان با زبان ھای حامی و بسياری از زبان ھای سودانی قابل مقايسه است .ھمچنين
» ِمين ھاف« )) 1914-1915برای نخستين بار مشابھت ھای زبان سومری و برخی زبان ھای آفريقايی )بانتو و حامی(
را تشخيص داد«.
نتيجه:
تفاوت ھای بسياری از لحاظ ساختار لغت و دستور زبان بين زبان ھای سومری و زبان ھای التايی و اورالی وجود دارد
و ادعای پان تركيستان در اين زمينه ھم كامال پوچ ھست.
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بخش سوم :جعليات پان تركيستان درباره لغت و عددھای سومری.
يكی از پان تركيستان چند ماه پيش از نوشتن اين مقاله يك فھرست لغت ھمانند سومری و تركی برای ما فرستاد .وی با
تصور اين كه من دسترسی به لغت نامه سومری ندارم گمان می كرد كه می تواند چند لغت سومری را جعل كند و بعد
ادعا كند كه زبان سومری و تركی از يك خانواده می باشند .اين فھرست لغات ھيچ شباھتی با واژگان موجود در لغتنامه
معتبر سومری كه در اينترنت موجود ھست نداشت .اين لغت نامه معتبر در اين صفحه موجود می باشد:
www.sumerian.org
و در آذرگشنسپ اين لغتنامه را جا داده ايم كه:
)Sumerian Lexicon (2000
و ھچنين به کتابی تازه نيز نگاه ميکنيم:
Allan R. Bomhard, John C. Kerns, “The Nostratic Macrofamily: A study in the distant
relationship of languages”, Walter de Guyter, 1994.
ما اينجا به واژگان بسيار ساده يعنی مادر و پدر نگاه ميفکنيم .اين پان تركيست می گويد كه واژه مادر در تركی )آنا( با
واژه سومری  āmā / amaاز يک ريشه است.
ما واژگان نزديکتر از زبان ھندواروپايی داريم)برگرفته از کتاب (The Nostratic Macrofamily
)صفحه (571

و در کتاب باال اين واژه در سومری به طور)صفحه (572

آمده است .بنابراين اگر قرار است با يک واژهء ھمصدا ،دو زبان را به ھم پيوند دھيم ،ميتوان اين کار را با بسياری از
زبانھا کرد .بويژه آنکه واژگان پدر و مادر را بسياری از زبانشناسان از ريشهی  baby talk originيا سخننوزادی
ميداند .يعنی اين واژگان از صداھای طبيعی نوزاد برگرفته شده است .چنانکه در رابطه با واژه آنا در ترکی ميتوان به
اين واژگان در زبانھای ھندواروپايی نيز اشاره کرد)ھمان کتاب(
)صفحه :(584
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در ھمان کتاب:
Altaic Turkish: ana

ھمچنين اين پان تركيست ادعا می كرد كه واژه » «abaدر سومری ھمسان واژه آتا در تركی می باشد .دوباره ما اينجا
اشاره می كنيم كه آبا در عربی درست مانند آبا در سومری می باشد .لغتنامه سومری احتمال ميدھد که آبا از آکادی
برگرفته شده است .در ھر صورت کتاب  The Nostratic Macrofamilyآن را يک لغت سومری ميداند .ھمچنين
در لغتنامه سومری ،واژه » «pabيا » «papبه معنی پدر و رھبر ھم ھست! و اين را ميتوان درست ھم صدای پاپ
)پدر( در زبانھای ھندواروپايی دانست )مانند اردشير پاپکان( .و پاپا در فرانسوری و بابا در فارسی ھم از نظر صوتی
شبيه به آبا سومری ھستند .ھمچنين اپا در المانی يعنی پدر و با وجود تغيير پ به ب در بسياری از زبان ھا  -آلمانی ھا
ھم می توانند به شيوه پان تركيست ھا ادعا كنند كه زبان سومری يك زبان آلمانی است .بنابراين ھمصدا بودن واژگان
طبيعی و نوزادی امر بديعی نيست .چنانکه بابا و اب و ابو و ابا و اپو )دراويدی( و آپا و غيره ھمه در آوا نزديک ھم
ھستند ،در حاليکه مال دو يا چند خانوادهء جدا از ھم ميباشند.

درباره اعداد سومری اين پان تركيست فراتر رفته است و مدعی شده است كه عدد »دو« در زبان سومریikki
ھست! زيرا عدد دو در زبان تركی  iki-می باشد .اما با تحقيق در يك لغتنامه سومری و اکادی ما اين عدد ھا را يافتيم:
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ešer

u

10

ištenšeret

)?( u-diš

11

šalaššer

13

sebešer

17

ešra

niš

20

šalaša

ušu

30
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nimin

40
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50

šuši

giš, geš

60
100

me'at
nerum

gešu

600

limum

lim

1000

šarum

šar

3600

و ھمچنان كه می بينيد عدد دو در زبان سومری »مين« تلفظ می شود و ھيچ شباھتی حتا آوايی با عدد »ايكی« در زبان
تركی ندارد .البته اگر به شيوه پان تركيستان عمل كنيم ما می توانيم بگوييم كه »مين« ھمان »بين« االتين ھست و واژه
binaryيعنی دو در زبان التين! ھمچنين اين شخص ادعا كرد كه واژه سه در زبان سومری درست مانند واژه سه در
زبان تركی ھست! اما واژه سه در زبان سومری )اِش( ھست و واژه سه در زبان تركی »اوچ«! در زبان سومری كه
شمارش بر اساس  60و نه  10می باشد عدد  60*60=3600را ميتوان چون  10*10=1000در کيفيت دانست .اگر
ما بخواھيم به شيوه پان تركيستھا عمل كنيم چون عدد  3600در سومری شار ھست ما بگوييم كه واژه
ھژار)كردی(=ھشار=شار .يا واژه شيش=اش .فھرست عددھای باال نشان می دھد که بسياری از عددھای زبان
سومری و آکادی)يک زبان سامی( از در آوا نزديک ھم ھستند )مانند .(3600
كلمات ديگری ھم ھستند كه در سومری و ھر زبانی ممكن ھست نزديك باشند .مثال كلمه اب در زبان سومری يعنی
درياچه و اين با آب فارسی و ھندو اوروپايی ربطی ندارند .ھمچنين پان تركيستان می گويند که اسامی خدايان در زبان
سومری كه يکيش دينگير می باشد ،ھمان واژه تنگری است .ولی واژه تنگری در زبان تركی يعنی آسمان و واژه
دينگير در زبان سومری بنا بر لغتنامه اينترنی سومری) (3از دو واژه دی  +گير ساخته شده و دی در زبان سومری
معنی داد را می دھد و گير معنی برآوردن و رساندن را دارد.
با اين شيوهی زبانبازی ،می شود مانند پان تركيستان گفت كه واژه دادگر فارسی و دينگير سومری يكی ھستند!

برای تفريح خواننده ما واژگان مشابه زبان ھای ھندو اروپايی و به خصوص زبان ھندو اروپايی التويان را با سومری
در اين جا از اينترنت گرفتيم:
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Sumerian and PIE
Sumerian and PIE 2
Sumerian and proto-Indo-European Lexical Equivalence - Latvian Comparison 1
Sumerian and proto-Indo-European Lexical Equivalence - Latvian Comparison 2

ھمچنين در اين جا شباھت زبان تاميل و سومری که در چند مجله معتبر به ان اشاره شده است:
به اسناد ) (1نگاه کنيد.
و ھمچنين به اينجا:
Lexical Correspondences between Sumerian and Dravidian
Sumerian si-in and Old Tamil cin: A study in the Historical Evolution of the Tamil
Verbal System
Sumerian :TAMIL of the First CaGkam

و در اين جا مشابھت زبان باسك و سومری:
Sumerian and Basque
و در اين جا تشابه زبان افريقايی و سومری:
)به اسناد ) (1نگاه کنيد(
و در اين جا تشابه زبان استراليايی و سومری:
Austric relationship of Sumerian Language
البته از ديد پان تركيستان ھمه اين زبان ھا)حتی ھند و اروپايی و دراويدی (..تركی می باشند؛ چرا كه آنان ھمه زبان
ھای دنيا را از ريشه تركی می دانند! اين فھرست تشابھی را كسی در دنيا علم جدی نمی گيرد زيرا اوال مانند فھرست
پان تركيست ھا ممكن است بيش از حد غلط و تحريف شده باشند .ثانيا اگر پان تركيست ھا فكر می كنند كه زبان
سومری و تركی از يك شاخه اند ،به جای اين ھمه ھياھوگری و زبانبازی و دستيازی به فرضيهھای توطئه ،بھتر
است مقالهای را به يك مجله معتبر جھان بفرستند و تالش كنند كه نظر ھمه دانشمندان امروزی را عوض كنند .اما حال
كه پان ترك ھا از انجام دادن چنين عملی ناتوان اند و دست ھای خود را در برابر محافل علمی جھان كامال خالی و تھی
می بينند ،شايسته است به خود بيايند و چشمان خويش را بر روی حقايقی كه تاكنون از درک آنان غافل بودند ،باز كنند.
اسناد و کتابنامه:
)1
)Responses to Sumerian-Ural-Altaic Affinities (CA 1971
)2
)A New Aspect of the Sumerian Question (AMJSLL 1906
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3)
Sumerian Lexicon (2000)
4)
On the Idea of Sumerian-Uralic-Altaic Affinities (CA 1973)
5)
Are the Sumerians and the Hungarians or the Uralic People Related? (CA 1976)
6)Allan R. Bomhard, John C. Kerns, “The Nostratic Macrofamily: A study in the distant
relationship of languages”, Walter de Guyter, 1994.

و چندين سند ديگر كه در باال نامش را آورديم
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