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مقدمـه

ــم معمول در میان قفسه های کتابخانۀ  چندی پیش که به رس

ــغول بودم به مجموعۀ  عمومی گنبد کاووس به کتابگردی مش

ــن برخوردم. در  ــت و چندگانۀ فرهنگ ایران زمی ــدات بیس مجلّ

ــت مطالب کتاب، نگاهم بر  ضمن توّرق جلد 18-17 در فهرس

ــاق، یک نسخۀ دست نویس ترکی« متوّقف  عنوان »تحفةالعّش

شد. در مقدمۀ کوتاه گردآورند گان کتاب آمده است: 

ــخۀ دیگر نمی شناسیم. به مناسبت  »... از تحفةالعّشاق نس

ــث خط و ضبط کلمات واجد  ــه منحصربه فرد و از حی آن ک

ــب و ضمنًا ترجمۀ ترکی هر جمله  ــت و تلفظ خاّص کات دق

ــی در این  ــت، به صورت عکس ــطور مندرج اس هم زیر س

صحایف چاپ می شود.«1                                                                 

ــح گردآورندگان مربوط به  ــاق که به تصری کتابچۀ تحفةالعّش

قرن دهم هـ.ق است، عالوه بر »منحصربه فرد بودن« به گمانم 

ــت. اتفاق  ــک امتیاز دیگر نیز دارد و آن امتیاز زبان آموزی اس ی

ــاهد نگارش جزوه ای  ــت که در قرن دهم هجری ش بدیعی اس

ــتیم. کتابچه به زبان فارسی  دوزبانه با هدف آموزش زبان هس

نوشته شده و پس از حمد و ثنای خدای، عّز و جّل، و فرستادن 

ــم انبیا، محمد مصطفی)ص(، و درود بر  صد هزار صلوات بر خات

ــندۀ ناشناس مقصود  آل و اصحاب و همۀ محّبان پیامبر، نویس

خود را از نگارش کتاب چنین بیان می کند که: »* چندان الفاظ 

مرّکبات بر زبان فارسی یاد کردم * چنان  که مردم نازک مزاج* 

به زبان فارسی آموختن هوس کنند*«2 

ــۀ ترکی آن را  ــی نیز ترجم ــل هر جمله و عبارت فارس ذی

آورده است. ظاهراً برای این که در قرائت و فهم ترجمۀ ترکی 

مرّکبات فارسی برای خواننده مشکلی پیش نیاید ابتدا و انتهای 

هر جمله و عبارت را با دایره ای مرزبندی کرده است:

ــی* عاشق شود محروم نباشد* کجا  * تا هرکه به زبان فارس

می روی* به خانه می روم*3 

ــق اوله محروم قلمایه* قنجه  ــی دلنه* عاش *تا هر که فارس

کدرسن* اوه کدرم*

ــاه کتابچه  ــناس در مقدمۀ کوت ــندۀ ناش آن طور که نویس

ــی به  ــان می کند، هدف از نگارش متن، آموختن زبان فارس بی

زبان آموزان است. در ادامه متوّجه می شویم که این زبان آموزان، 

مروریبریکنسخۀخطیدوزبانۀ

فارسی-ترکیازدورۀصفویه

آنادردیعنصـری*

*. پژوهشگر متون تاریخی- گنبد کاووس. 

1. دانش پژوه ، محمدتقی؛ ستوده، منوچهر و دیگران، فرهنگ ایران زمین، به کوشش ایرج افشار، چاپ سوم، تهران: سخن، 1385، جلد 17-18صص 1 تا 26.

2. تحفة العّشاق، ص 3.

3. همانجا.
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مردم ترک زبان اند که عاشق آموختن زبان فارسی اند. از دیدگاه 

ــناختی مهم است که بدانیم اثر در کدام منطقۀ  پژوهش زبان ش

جغرافیایی تألیف شده است. اگر چه نویسندۀ ناشناس در ضمن 

ــرزمین مسکونی خود اشاره ای نمی کند، از قرائن  مطالب به س

چنین پیداست که این سرزمین در درجۀ اّول »ترک زبان« است 

و زبان فارسی در آن چندان رایج نبوده اّما زبانی است شناخته. 

ــی وابستگی  ــتیاق مردم به آموختن زبان فارس ــاید دلیل اش ش

ــی - اداری به حکومت مرکزی ایران باشد. می دانیم که  سیاس

در قرن دهم هـ.ق صفویان حکومتی متمرکز در ایران تأسیس 

ــت نویس تحفةالعّشاق در شیراز  ــخۀ دس کردند. با این که نس

ــیراز بوده  ــت که مکان نگارش آن ش ــده اّما بعید اس یافت ش

ــیراز و حومۀ آن از دیرزمان مسکن  ــد. درست است که ش باش

ــت ولی به دالیل ذیل محل  ــقایی های ترک زبان بوده اس قش

نگارش جزوه نمی تواند شیراز باشد:                                    

1. شیراز در مرکزّیت فرهنگی ایران و مهد زبان فارسی است.

2. به نظر می رسد از جنبۀ مذهبی، فضای حاکم بر روح کتابچه 

مبتنی بر اعتقادات اهل تسّنن باشد.

3. قواعد نگارشی مفردات ترکی به میزان زیاد مبتنی بر اصول 

رایج مکتوبات ترکی دورۀ عثمانی است.

4. در متن، صحبت از »تکیه« و»سماع« می رود.

ــرزمین های عثمانی  ــده در متن وجه رایج س 5. »آقچۀ« ذکرش

است.

ــن، در فرهنگ های قدیم4   ــدادی از واژه های آمده در مت 6. تع

ــده است. »روم« یکی از نام های قدیم  با صفت »رومی« ذکر ش

سرزمین ترکیۀ فعلی بوده است.

بررسیزبانشناختیمتن

به دالیل کاماًل روشن می توان گفت زبان ترکی به  کاررفته در 

متن به گروه ترکی جنوب غربی یا اغوزی تعلّق دارد.

ــرقی )جغتایی( مثل  ــر ترکی ش ــانه ها و عناص ــو نش از یک س

ــود؛ از سوی  ــاهده نمی ش »غان«، »گن« و »ایردی« در متن مش

ــوب غربی یا اغوزی جابه جا  ــانه ها و عناصر ترکی جن دیگر نش

ــتفاده قرار گرفته است. آقچه، گیده لیم، کندو،  در متن مورد اس

اِِوت و... مفردات متعلّق به دستگاه واژگانی ترکی جنوب غربی 

)اوغوزی( هستند.

در حال حاضر زبان شناسان ترکی پژوه، گروه ترکی جنوب 

غربی )اوغوزی( را به دو شاخۀ غربی و شرقی تقسیم می کنند. 

شاخۀ غربی را ترکی آذری و ترکی استانبولی نمایندگی می کند 

و نمایندۀ شاخۀ شرقی، ترکی ترکمنی است.5 پرسشی که پیش 

ــن، مربوط به  ــه: ترکی به  کار رفته در مت ــت ک می آید این اس

ــاخۀ ترکی جنوب غربی )اوغوزی( است؟ شاخۀ غربی  کدام ش

ــواهد واژگانی موجود در متن ظاهراً حاکی  یا شاخۀ شرقی؟ ش

ــت. مفرداتی که در باال آمد و  ــاخۀ غربی اس از تعلّق متن به ش

ــل گرو، بوندان، بیگ، اصمرلرم، تیزوار، اُولوب.  مفرداتی از قبی

همگی داللت بر تفّوق شاخۀ غربی دارند.

ــواهدی در متن وجود دارد که این دریافت را  در مقابل، ش

ــانه های واجی اند  ــواهد، یا نش مورد تردید قرار می دهد. این ش

ــا ترکیبات .  ــانه های معنایی و ی ــانه های واژ گانی، یا نش یا نش

ــد تا آن جا که  ــده که ذیاًل احصاء خواهد ش ــانه های یادش نش

ــتگاه واژگانی ترکی امروزی آذری  نگارنده اّطالع دارد در دس

ــتانبولی وجود ندارند، اّما در ترکی ترکمنی ) شاخۀ شرقی(   و اس

هنوز متداول و رایج اند. این نشانه ها عبارتند از:

الف. نشانه های واجی مانند: نون ُغّنه )گ( در مثال های صگره 

ــری / Tangri / آنلروگAnlarung .. کوگل  / songra / تگ
 köngül

ــی ]نامه، مکتوب[   ــی: قنده kanda، بت ــانه های واژ گان ب. نش

 .Əwme مهأو .Guşluk قوشلوق ،kimisne کمسنه ،BiTi
 .Esenlik .اسنلیک .aydɪcɪlar آیدجلر .yaramaz یرمز

ــانه های معنایی: مصلحت به معنی پیشنهاد؛ صحبت به  ج. نش

ــه معنی نوازنده. همۀ این کلمات  ــازنده ب معنی عیش و بزم؛ س

ــاوره ای - به همین معانی  ــی امروزی - ادبی و مح در ترکمن

استعمال می شود. 

ــی؟   م ــودوگ  اوق )varmɪdɪr(؛  ــر  وارمدی ــات:  ترکیب

) okudungmɪ(. اؤیله نماز )öyle namaz(. کچجک اولمدر 
)kiçicik ölümdir(، اقرصو )akar su(. جمعه مسجد، کوگل 
ــک. )Köngülcem eylemek(. اگنگدن گدرمه  جمع ایله م

 HormaTɪng( صقله حرمتگ .)Egning den Giderme(

.)sakla

 4. استرآبادی، 1388: 215-275.

5. Dil , Dillar ve Dilcilik . A . Dilaçar . T. D . K. yayɪnlarɪ . sayɪ . 263 Ankara . 1968 . s 90
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ــا باز هم  ــوع اخیرالذکر آی ــواهد متن ــن با وجود ش بنابرای

می توان متن را متعلّق به شاخۀ غربی دانست؟ به  خصوص که 

ــتم واژه های قنده، بتی، یرمز، آیدجی، اسنلک را در  من نتوانس

فرهنگ اختری کبیر پیدا کنم6.

ــناختی وارد  بر این باورم که به آغازگاه بحث ایراد روش ش

است. می دانیم که تقسیم بندی ترکی اوغوزی به دو شاخۀ غربی 

ــرقی، نظری بوده که در قرن بیستم از سوی زبان شناسان  و ش

ترکی پژوه و مبتنی بر شواهد زبانِی درزمانی مطرح شده است. 

آیا این تقسیم بندی را می توان بر زبان ترکی جنوب غربی 

)اوغوزی( رایج در قرن دهم هـ ./ شانزدهم م. تسّری داد؟

ــرایطی را  ــث از جهات علمی ش ــق این بح ورود در دقائ

ــد آن می داند، اّما اگر متن  ــطور خود را فاق می طلبد که راقم س

ــتند زبان  ــه را بخواهیم به عنوان یک متن واقعی و مس کتابچ

ترکی جنوب غربی )اوغوزی( از جهات مختصات زبان شناختی 

بررسی کنیم، به نظرم می رسد که متن خود با زبان بی زبانی به 

ما می گوید که از دیدگاه سازه بندی نحوی و واژگانی مربوط به 

دوره ای است که ترکی جنوب غربی هنوز یکپارچگی و انسجام 

ــوده و هنوز فرآیند  ــود را تا حدود زیادی حفظ کرده ب جبلّی خ

تأثیر شرایط جغرافیایی و سیاسی و مذهبی در جریان بوده و تا 

ــیدن به مرحلۀ پایانی یعنی شکل بندی نهایی واریانت های  رس

ترکمنی، آذری و ترکیه ای فاصله داشته است. شاید بتوان گفت 

که ترکی جنوب غربی درقرن دهم هـ./ شانزدهم م. دورۀ گذار 

را طی می کرده است که در جریان این گذار با استقرار حاکمّیت 

سیاسی صفویان با ویژگی های یک دولت ایرانی شیعی، ضمن 

فاصله  گرفتن از شرق ترکی- ُسّنی  ماوراء خزر و غربِ ترکی- 

ــّنی آناطولی و گسستن تدریجی ارتباطات فرهنگی و زبانی  ُس

ــده، فرایند رو به رشد انفکاک در  با حوزه های جغرافیایی یاد ش

ــدید کرده باشد. البته این بحث  گروه ترکی جنوب غربی را تش

نیازمند پژوهشی تطبیقی و دامنه دار مّتکی به اسناد و آثار دست 

ــت که از حوصلۀ این  ــی در دورۀ زمانی مورد نظر اس اّول ترک

مقال خارج است. 

 ــگ ــگsaTarsing( (، صامتزس ــات صاترس ترکیب  

ــن  گلورس ــدن  قن  ،)vereyin( ــن  وریی  ،)saTmazsing(

 ــروگ آنل  ،)Gelürin( ــورن  گل  ،)kandan gelürsen(

ــاز )öyle namaz( و... وجه اّول یا  ــه نم )Anlarung(، اؤیل

ــکیل می دهد. دو کلمۀ »کرسته«  ــرقی ترکی اوغوزی را تش ش

ــاختمان و بنا و دکل/  ــه معنی مواد و مصالح س )kerseTe( ب

ــنگالخ  دکلی )Dügeli( به معنی جمیع و همه، در فرهنگ س

ــده اند و از جهت حوزۀ  ــر ش ــی« ذک ــا صفت »روم ــخصًا ب مش

جغرافیایی مربوط به سرزمین های غربی اوغوزان در قرن دهم 

ــتند و قواعد امالئی مفردات ترکی در متن نیز دقیقًا مبتنی  هس

ــد؛  ــالی کلمات در دورۀ عثمانی می باش ــر اصول رایج در ام ب

مثل ضبط بعضی کلمات به اشکال صگره، )Songra(، طشره، 

ــگا، )banga(، صغر، )sağɪr(، صغش،  )Taşra(، صو، )su(، ب

ــه عینًا در فرهنگ اختری کبیر متعلّق به قرن دهم  )sağɪş( ک
ــی( ترکی اوغوزی  ــت و داللت بر وجه دوم )غرب ــز آمده اس نی

ــاق در  ــت که کتابچۀ تحفةالعّش دارند. نگارنده بر این باور اس

ــاخه های دوگانۀ ترکی جنوب  دوره ای تألیف شده است که ش

ــناختی خود به  ویژه  غربی در حال تکمیل وجوه ممتازۀ زبان  ش

ــر می برده اند و به دلیل این که  در حوزۀ واجی و واژگانی، به س

ــاهد  ــیده بوده، ش این فرایند هنوز کاماًل به مرحلۀ نهایی نرس

ــوزی به عنوان یک بافت  ــور مختصات دوگانۀ ترکی اوغ حض

یکپارچۀ زبانی در این کتابچه هستیم.

ــاتید  ــمند اس ــن ادای احترام به کار ارزش ــان، ضم در پای

ــفانه شماره گذاری صفحات کتابچه به صورتی  گران قدر، متأس

ــی صفحات، ادامۀ  ــت. بعض ــه در کتاب آمده دارای ایراد اس ک

ــت.  ــده اس ــت و چند صفحه جابه جاش ــه قبل خود نیس صفح

صفحات جابه جا شده از این قرار است: 

 21-20-19-18-17-13-12-11-10

شایسته می بود اساتید بزرگوار در هنگام چاپ کتاب، متن 

دست نویس را به یک کارشناس ترکی دان می سپردند تا کتاب 

ــد. به هر حال این  ــته تر چاپ می ش ــکل منّقح تر و پیراس به ش

نقیصه چیزی از ارزش کار کم نمی کند.

کتابنامه:

ــترآبادی، میرزا مهدی خان، 1388؛ فرهنگ سنگالخ )خالصۀ  - اس

ــین محمدزادۀ صدیق،   ــت، به کوشش حس ــی(، چاپ نخس عباس

تبریز: نشر یاران.

ــمس الّدین، 1310 هـ. ق، فرهنگ  ــاری، مصطفی بن ش - قره حص

اختری کبیر، استانبول: مطبعه عامره.                                       ■

6. نک: قره حصاری، 1310 هـ .ق.
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