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نگاهی به نظریۀ زبانهای آلتایی
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استادیار زبان و ادبیات ترکی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
(تاری دریافت3117/93/69 :؛ تاری پذیرش)3117/97/97 :

چکیده
با آنکه نظریۀ زبانهای آلتایی در نظر عامۀ مردم پذیرفته تلقی میشود ،ولی تأیید یـا ردّ
این نظریه در بین آلتائیستها همچنان مورد بحث و مناقشه است .با دالیلی کـه موافقـان و
مخالفان نظریه به یکدیگر ارائه میدهند ،این نظریه تا امروز به طور قطعی نه رد شدهاست و
نه مثل نظریۀ زبانهای هند و اروپایی یا نظریۀ زبانهای حامیـ سامی به طور قطعی تأییـد
شدهاست .در این مقاله ،سعی شدهاست با ارائۀ نظرات و دیدگاههای هر دو گروه بـه تشـریح
وضعیت موجود پرداخته شود .در این نوشته ،نام افراد صاحبنام هر دو گروه همراه با دیـدگاه
آنان هم ذکر شـدهاسـت ،ولـی در پایـان ،بـا آوردن دیـدگـاههـای رامسـتد ( Gustaf John
)Ramstedـ آلتائیست مشهور دانمارکی ـ در دورۀ مخالفت وی با نظریه و در دورۀ موافقت و
همگامی وی در اثبات نظریه ،به نوعی در شرف به اثبات رسـیدن نظریـۀ بیـانشـده اسـت.
رامستد در ابتدا مخالف سرسخت نظریۀ زبانهای آلتایی بود ،ولی بعدها با یافتههای جدیـد و
فراوان خود از طرفداران و موافقان این نظریه شد .در پایان هم درختوارههای خانوادۀ زبـانی
آلتایی نشان داده شدهاست.
کلیدواژهها :نظریۀ آلتایی ،آلتائیستها ،ترکی ،مغولی ،تونغوزی ،رامستد.
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 .3مقدمه
ترکها در مناطق مختلف جهان پراکنده شدهاند و گسترش یافتهاند .بنابراین ،زبـان ترکـی بـا
زبانهای زیادی در ارتباط بودهاست .در نتیجۀ این ارتباط ،بین زبان ترکی و زبانهـای دیگـر
تأثیرهای متقابلی پدید آمدهاست .زبان ترکی از این زبانها عناصـر بیگانـه وام گرفتـهاسـت و
چیزهای بسیاری هم به آنها قرض دادهاست.
در راستای حضور ترکها با نام «ترک» در صحنۀ تاری  ،ارتباط آنهـا بـا اجـداد مغـولهـا
( ،)Mongolمانچوها ( )Mançuو تونغوزهای ( )Tunguzامروزی ،در جنوب با چینیها ،در غرب
با فینـ اوقورها ( )Fın-Ugorlarمعلوم است .بعدها ترکهـایی کـه در غـرب و جنـوب غربـی
پراکنده شده بودند ،با هند ،ایران و دنیای بیزانس آشنا شدند و بعد از مسـلمان شـدن هـم بـا
دنیای اعراب و ایران ارتباط تنگاتنگی برقرار کردند.
با وجود اهمیت زیاد زبان فارسی و عربی از نظر ریشهشناسی ترکـی ،در ایـن موضـوع در
ترکشناسی از دیدگاه زبانشناسی ،این دو زبان فقط نقش کمکی را ایفا میکننـد؛ زیـرا بـین
زبان ترکی و زبانهای فارسی و عربی نه از لحاظ واژگان (به استثنای انتقال واژهها از زبانی به
زبان دیگر در نتیجۀ تأثیر متقابل) ،نه از لحاظ ساختواژی و نه از لحاظ نحوی شباهتی وجود
ندارد .وضعیت بین زبان ترکی با چینی ،سانسکریت ،اسالو و زبانهای هندی و اروپـایی هـم
چنین است .در عین حال ،این زبانها هم برای زبان ترکی بیگانـه هسـتند (Temir, 1992: 3-
 .)4در اینجا دربارۀ منشاء زبان ترکی و ارتباط نژادی آن با دیگر زبانهـا دیـدگاههـای مختلفـی
مطرح است که در پایین آنها را نشان خواهیم داد .این دیدگاهها حول نظریۀ زبانهـای آلتـایی
به عنوان موافق یا مخالف جمع شدهاند.

 .6نظریۀ زبانهای آلتایی
زبانهای آلتایی ( )Altay Dilleriنام نظریهای است که مـیگویـد زبـانهـای ترکـی ،مغـولی،
تونغوزی ،کرهای و ژاپنی از یک ریشۀ مشترک به وجود آمدهاند و خویشاوند بودن این زبانهـا
را با یکدیگر میپذیرد ( .)Ercilasun, 2004: 17بر اساس این نظریه ،این زبانها از یک زبـان
مادری مشترک به وجود آمدهاند .زبان مادری مشترک نیز یک زبان فرضی است کـه طبیعتـاً
اسمی ندارد .افرادی که نظریۀ خویشاوندی را میپذیرند ،به این زبان فرضی نام «زبان آلتـایی»
دادهاند .به مجموعۀ زبانهای خویشاوندی که در گذر زمان از زبان آلتایی جدا شـدهانـد و بـه
صورت زبان مستقل درآمدهاند ،نام «خانوادۀ زبانهای آلتایی» داده شدهاست .به نظر میرسد در
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اینجا یادآوری نظریۀ سِر ویلیام جونز و واقعیت حوزۀ زبانی دربارۀ تغییرات زبانها ،ما را در فهـم
بهتر نظریۀ زبانهای آلتایی یاری خواهد کرد.

 .1نظریۀ سِر ویلیام جونز
ویلیام جونز بر این است که3« :ـ زبانها به صورت موازی و در کنار هم تغییر میکنند ،نه بـه
ترتیب6 .ـ امکان دارد این زبان مادری مشترک امروزه وجود نداشته باشد» (آرلوتو.)24 :3191 ،
اگر بخواهیم طبق این نظریه ،تئوری زبانهای آلتایی را بیان کنیم ،یعنی زبانهـای متعلـق بـه
این خانواده از یک زبان فرضی به نام زبان آلتایی در دورههای زمانی مشخص جدا شدهاند و هر
زبان در مسیر حیات خویش ،تغییرات متعلق به خود را داشتهاسـت و ایـن تغییـرات از تغییـرات
همزمانی که در زبان خواهر دیگر اتفا میافتد ،متفاوت است .موافقان نظریۀ زبانهای آلتایی با
استفاده از این نظریه درصدد اثبات نظریۀ مذکور هستند.

 .4حوزۀ زبانی
در بعضی از مواقع ،قرنها ارتباط میان زبانها میتواند نتیجۀ شایستۀ توجهی بـه دنبـال داشـته
باشد و به عبارتی ،ویژگیهای ساختاری چند زبان همسایه که بـا یکـدیگر خویشـاوند نیسـتند،
مشترک میشود ،در حالی که این زبانها در این ویژگیهای تازه به دست آمده ،بـا زبـانهـای
خویشاوند خود مشترک نیستند .به جاهایی که برای این گروههای زبانی این ویژگیها را فراهم
میکند« ،حوزۀ زبانی» ( )Linguistic areaو یا اصـطالح آلمـانی  Sprachbundگفتـه مـیشـود
( .)Trask, 1996: 315چنانکه در ادامه خواهد آمد ،مخالفان نظریۀ زبانهای آلتایی شباهتهای
موجود در این زبانها را به حوزۀ زبانی مربوط میدانند ،نه به خویشـاوندی زبـانی آنهـا .حـال
برای اینکه وضعیت پذیرش و عدم پذیرش نظریه را نشان دهیم .ابتدا محققان معروفی را که از
مخالفیان این نظریه بودهاند ،ذکر میکنیم و در پی آن ،نگرش و دالیل ردّ و عدم پذیرش نظریه
از سوی این مخالفان را نیز بیان خواهیم کرد و به دنبال آن ،دانشـمندان موافـق نظریـه را نـام
برده ،نگرش و دالیل پذیرش نظریه از سوی آنان را نشان خواهیم داد .در پایان نیز نگاهی گذرا
به درختوارههای زبانی مطرحشده در باب این نظریه خواهیم داشت.

 /76نگاهی به نظریۀ زبانهای آلتایی /بهروز بیک بابایی

 .9مخالفان نظریۀ زبانهای آلتایی
در حالی که بعضی از دانشمندان در موضوع نظریۀ زبـانهـای آلتـایی بالتکلیـف و سـرگردان
ماندهاند ،برخی دیگر از دانشمندان بهشدت مخالف این نظریه هستند .از مخالفان سرسخت این
نظریه میتوان به آاورلـین سـاوواگوت (  ،)Aorelien Sauvageotسِـر جـرارد کالوسـون ( Sir
 ،)Gerard Clausonگرهارد دُرفِر (  )Gerhard Doerferو آ .ام .شـچرباک (،)A. M. Şçerbak
و .اِل .کوتویچ ( ،)V. L. Kotviçجی .دی .سانژوو ( ،)G. D. Sanjevبـی .آ .سـربرنیکوو ( B. A.
 )Serebrennikovو از مخالفــان غربــی ،بــه کــار گــرونبیچ ( ،)Kaare GrØnbechکروگــر
( ،)Kruegerمغـولشـناس مجارسـتانی ،لیگتـی ( ،)Ligetiاز تـرکشناسـان آلمـانی ،بنزینـگ
( ،)Benzingسینور ( )Sinorمجارستانیاألصل (که در آمریکا ساکن است) و جز ایـنهـا اشـاره
کرد که ادعا میکنند حتّی اگر شباهتهای تیپی بین این زبانها هم دیده شود ،دلیل بر داشتن
ارتباط ریشهای نیست و این طور فکر میکنند که این نزدیکی و تشابه در نتیجـۀ ارتبـاط بـین
این زبانها ،یعنی ارتباط از نوع حـوزۀ زبـانی اسـت ( & Temir, 1992: 23; Tekin, 2002: 76
.)Ercilasun, 2004: 19

 .2موافقان نظریۀ زبانهای آلتایی
سِر جرارد کالوسون ماهیت زبان تونغوزی را خیلی متفاوت از زبان مغولی و ترکـی مـیدانـد و
نشان میدهد که لغات پایه (مثالً در اعداد و افعال اصلی چون «آموختن ،گـرفتن ،دادن ،رفـتن،
اسب ،خوب ،بد و »...و به طور کلّی ،اشیاء و مفاهیم) در زبانهای ترکی ،مغولی و تونغوزی یکی
نیستند .در نتیجه ،به این نظریه اعتراض کرده ،آن را رد میکند .کالوسون بر این باور است که
کلمات مشترک در زبانهای ترکی و مغولی از زبان ترکی به مغولی وارد شدهاست و فهرسـت
تفاوتهای آوایی این کلمات را به دست داده ،بعدها این اقتبـاسهـا را بـه صـورت موضـوعی
دستهبندی کردهاست (.)Tekin, 2002: 76 & Ercilasun, 2004: 19
مخالفت دورفر هم به سبب کلمات پایه است :ایشان یازده «واژۀ پایۀ اصلی» در ارتبـاط بـا
بدن انسان (سر ،چشم ،گوش ،بینی ،دهان ،زبان ،دندان ،مو ،قلب ،دست و پا) و پنج «واژۀ پایـۀ
میانی» (لب ،انگشت ،زانو ،ریش و گردن) را در زبانهای مختلف انتخاب و بررسی کـردهاسـت.
دورفر اثبات کرده که واژههای پایهای اصـلی خیلـی کـم تغییـر مـیکننـد (بـه عاریـه گرفتـه
نمیشوند) ،میزان تغییرات واژههای پایهای میانی هم خیلی کم میباشد .فقط «واژههای پایهای
فرعی» مانند «مژه» زیاد تغییر میکند؛ یعنی به عاریه گرفته میشود .در انتها هـم بـرای اثبـات
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دیدگاه خود ،این نظریه را در زبانهای آلتایی بررسی میکند و نشان میدهد که هیچ کـدام از
واژههای پایهای اصلی در زبانهای ترکی ،مغولی و تونغوزی مشترک نیستند .دورفر عین ایـن
تحقیق را در خانوادههایی که به طور قطع خویشاوند به شمار میآینـد نیـز انجـام دادهاسـت و
نشان داده که از شانزده واژۀ اصلی و میانی در زبانهای سـامی ،همگـی در زبـانهـای هنـد ـ
اروپایی سیزده ،در زبانهای دراویدی ده ،در زبانهای اورال هشت واژه یکی بودهاست و اثبـات
کرد که در زبانهای آلتایی هیچ کدام از اینها یکی نیست .بدین گونه« ،نظریـۀ خویشـاوندی
زبانهای آلتایی» را «نادرست» و «از بین رفته» به حساب آوردهاست .دورفر بر این باور است که
کلمات مشترک و مشابه در زبانهای ترکی و مغولی در نتیجۀ تماس این دو زبـان بـه عاریـه
گرفته شدهاند و به ترکی« ،زبان عاریهدهنده» و به مغولی« ،زبان عاریهگیرنده» میگوید ( Tekin,
.)2002: 76; Ercilasun, 2004: 19 & Dorfer, 1983: 1-16
اولین کسی که پیدا نشدن اعداد مشترک در زبانهای آلتایی را ضعف نظریـۀ زبـانهـای
آلتایی دانست ،رامستد بود .رامستد بعدها پیدایش بیشمار تعادل آوایی را بسیار مهمتر از پیـدا
نشدن اعداد مشترک قلمداد کرده بود (.)Tekin, 2003: 88
به نظر کوتویجز ( ،)Kotwiczدر ابتدای دورۀ مسـیحیت ،سـه گـروه زبـانی ترکـی (مـادر)،
مغولی (مادر) و تونغوزی (مادر) از نظر ساختاری نزدیک به هم بود که از اینها ترکی بر مغولی
و مغولی بر زبان تونغوزی تأثیر بزرگی داشتهاست .به نظر کوتویجز ،موضوع بحث تشابهات در
میان زبانهای نامبرده ،در نتیجۀ شباهتهای اصلی ساختاری ،تماس و تأثیرهـای متقابـل بـه
وجود آمدهاست ( .)Tekin, 2002: 75همان گونه که مشخص است ،نظریـۀ کوتـویجز از نظـر
نتایجی که قبالً حاصل شده بود ،از نظریۀ رامستد جدا مـیشـود .رامسـتد خویشـاوندی ریشـۀ
اینها را دلیل این شباهتها و یکی بودنها میداند ،ولی کوتویجز بر این باور است که دلیـل
این شباهتها در نتیجۀ تماسهای متقابل است.

 .7دانشمندان طرفدار و موافق نظریۀ زبانهای آلتایی
از بزرگترین نامها در نظریۀ زبانهـای آلتـایی ،دانشـمند فنالنـدی ،گوسـتاف جـان رامسـتد
(3971ـ 3199م ).ارائهدهندۀ واقعی نظریۀ زبانهای آلتایی ،دانشمند آلمانی ،تبار نیکالس پوپـه
(3917 :Nicholas Poppeـ3113م ).و باز هم دانشـمند فنالنـدی ،پنتـی آالتـو (:Pentti Aalto
3137م ).است و نامهای مشهور دیگر همچون ترکشناس اکراینی ،پریتساک ( ،)Pritsakکارل
اچ .منگس ( ،)Karl H. Mengesجی .سـی .اسـتیریت ( )J. C. Streeو از دانشـمندان شـوروی
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سابق ،ان .آ .باسکاکوو ( ،)N. A. Baskakaovایلیچ سویتیچ ( ،)İlliç Svitıçای .دی .پواوانو (
 ،)D. Poivanovوالدیسـالو کوتـویجز (3976 :Wladislaw Kotwicــ3144م ).و بـوریس
یاکولوویچ والدیمیرتسو (3994 :Boris Yakovleviç Vladimirtsoـ3113م ).و ...وجود ارتبـاط
نژادی بین این زبانهـا را قبـول دارنـد ( Temir, 1992: 32; Tekin, 2002: 67 & Ercilasun,
.)2004: 30
سـاموئل ای .مـارتین ( )Samuel E. Martiو روی انـدرو میلـر ( )Roy Andrew Millerاز
دانشمندانی سرشناسی هستند که زبان ژاپنی را هم در گـروه خـانوادۀ زبـانهـای آلتـایی قـرار
دادهاند .در عین حال که بعضی از محققان زبان ژاپنی ،زبان ژاپنی را در گروه زبانهای آلتایی
جای میدهند ،تعداد زیادی هم از ژاپنیپژوهان هستند کـه میـان زبـان ژاپنـی و زبـانهـای
آسترونزیا ( )Astronezyaمطابقتهایی پیدا کردهاند؛ پی .بنـدیکت ( )P. Benedictو کـاواموتو
( )Kavvamotoهم زبان ژاپنی را در خانوادۀ زبانهای آستروـ تـای ( )Astro-Tayقـرار دادهانـد
( .)Ercilasun, 2004: 21دانشمندانی که در ترکیه به نظریۀ زبانهای آلتایی پرداختهاند ،عبارتند
از :احمد تمیر ،عثمان ندیم تونا ،طلعت تکین و تونجر گولن سوی (.)Tuncer Gülensoy
آخرین تحقیقات گسترده دربارۀ زبانهای آلتایی مربوط بـه سـرگئی استروسـتین ( Sergei
 ،)Starostinانّـا دیبـو ( )Anna Dyboو اولـگ مـودراک ( )Oleg Mudrakبـا «فرهنـگ لغـت
اتیمولوژیکی زبانهای آلتـایی Etymological Dictionary of the Altaic Languages, ( »I-III
 )Vol. I-III, 2003: 540میباشد .نویسندگان این اثر بزرگ که تقریباً نیمی از واژههای این اثر
را واژههای جدید تشکیل میدهند 6999 ،کار اتیمولوژی انجام دادهاند و برای هر کلمه در پنج
زبان آلتایی و گویشهای آنها ،تمام معادلهایی را که پیدا میشد ،نشان دادهاند ( Ercilasun,
.)2004: 21
E.

 .9دیدگاههای طرفدار نظریۀ زبانهای آلتایی
تحقیقات و بررسیهای مقایسهای روی زبانها و گروههای زبانی از چهار منظر «3ــ نحـو6 ،ــ
واژهشناسی1 ،ـ آواشناسی و 4ـ گنجینۀ واژگانی» صورت میگیرد؛ یعنـی بررسـی مقایسـهای از
چهار جنبۀ ذکرشده ،در نتیجهگیری بهتر در باب این نظریه نقش کمکی ایفـا خواهـد کـرد .در
اینجا با آوردن مثالهای پذیرفتنی و شناختهشده دربارۀ موضوعات فو که برای اثبات نظریه از
طرف طرفداران نظریه مطرح شده ،سعی خواهیم کرد بر شفاف شدن دیدگاه و نگرش طرفداران
نظریه کمک کنیم.
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دو تعادل و توازن آوایی که در زیر آمده ،از اصول اساسی نظریۀ زبانهای آلتایی است:
 Z .3ترکی=  Rچواشی ،مغولی ،مانچو ـ تونغوزی و کرهای.
 Ş .6ترکی=  Lچواشی ،مغولی ،مانچو ـ تونغوزی و کرهای ( Poppe, 1994: 24; Temir, 1992:
)45; Tekin, 2002: 35 & Abullayev, 1987: 42؛ یعنی  Zو  Şترکی به ترتیب معـادل  Lو R
در زبانهای چواشی ،مغولی ،مانچو ـ تونغوزی و کرهای میباشد؛ برای نمونه ،در مقایسـۀ بـین
زبانهای مذکور ،مثال زیر از کتاب پوپه برگرفته شدهاست (.)Poppe, 1994: 27
ـ ترکی  ، t-یاقوتی ، t-چواشی  ،Ç-مغولی  ،Ç-کُرهای .t-
ـ ترکی  ،taşیاقوتی  ،tâsچواشی  ،çulمغولی ( çilagunسنگ) ،کرهای ( tolسنگ).
مثالهای مرتبط با صدادارها از کتاب جعفر اوغلو گرفته شدهاسـت (Caferoğlu, 1958: 32-
:)33
ـ ترکی :هجای اول  ،aچواشی :هجای اول  ،uمغولی :هجای اول .i
ـ ترکی :هجای اول ( sarıزرد) ،چواشـی :هجـای اول( şure ،سـفید) ،مغـولی :هجـای اول sira
(زرد).
ـ ترکی :هجای دوم  ،ı/uمغولی :هجای دوم .a
ـ ترکی :هجای دوم ( sarıزرد) ،مغولی :هجای دوم ( siraزرد).
ـ ترکی باستان( altun :طال) ،مغولی( altan :طال).
ـ ترکی باستان( taluy :دریا) ،مغولی( Dalay :دریا).
محدودۀ خویشاوندی زبانهای آلتایی فقـط همـاهنگی آوایـی نیسـت ،بلکـه شـباهتهـای
بسیاری دربارۀ ساختواژی نیز وجود دارد .پژوهشهای صورتگرفته در ردههای مختلـف ـ بـه
طور متوسط در دو ،سه و گاهی چهار زبان ـ حاکی از وجود نزدیک بـه یکصـد «وَنـد» (پسـوند)
مشترک در این زبانهاست .شمار پسوندهای شناختهشدۀ قطعی در پسوندهای زبان آلتایی مادر،
کمتر از یکسوم این میباشد.
مثالهایی برای وَندهای گروه اول:
-çAK, -çI, -çIK, -d, -DA, -KI, -lAr, -1IG, -msIG, -rU; -Açl, -ç, -G, -GA, -GaçI,
-GU, -I, -m, -mA, -n, -r; -d-, -DA-, -GA-, -Kır-, -A-, -1A-, -rA-, -rKAاز مهمترین پسوندهای شناختهشده در زبان آلتایی مـادر ،ونـدهای حالـت ()Case suffıxes

میباشد:
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* *-n (genetive, instrumental), -I, *-g (accusative), *-A, *-gA (dative), *-dAdU (locative), *-rA (directive-locative), *-rU (lative), *-H (prosecutive), *-dI
(instrumental), *-ç, *-çA (equative). (Tuna 2002: 21).

در بین زبانهای آلتایی ،از نظر نحوی هم اشتراکات زیادی وجود دارد .عثمـان نـدیم تونـا
خالصۀ این موضوع را به گونهای مطلوب به شکل زیر بیان کردهاست:
«در زبان آلتایی مادر ،کوچکترین جملۀ فعلی ،یک فعل صـرفی اسـت .ایـن در
جملۀ امری فقط عبارت از ریشۀ فعل و یا ستاک فعل است .در جمله ،فاعـل قبـل از
فعل ،مضاف قبل از مضافٌإلیه ،اعضای درجۀ دوم قبل از اعضای درجۀ اول مـیآیـد.
فعل در آخر جمله میآید .تفاوت بین ترکیبهای اضافی و جمالت اسمی بستگی به
چیدمان واژهها دارد .بنابراین ،چیدمان واژهها در جمالت اسـمی ،جملـه را بـه وجـود
میآورد (= جملۀ خبری) .در این گونه جمالت ،در استفاده از فعل ربط اجباری وجـود
ندارد .مرز مشخصی بین اسم و صفت وجود ندارد .این امر بیشتر بـه چیـنش واژگـان
مربوط میشود .در زبان آلتایی مادر ،نشانهای برای نمایش دادن جنسـیت وجـود دارد.
از این رو ،در جمالت به سبب تفاوت جنس ،تغییری صورت نمیگیرد .در ترکیبهای
اضافی ،فقط مضاف میتواند پسوند جمع بگیرد .بنابراین ،در اینها توازن مفرد و جمع
صورت نمیگیرد .جمالت نه بر اساس ارتباط اعضای جملـه و نـه بـر اسـاس ترتیـب
ظهور (آمدن) افکار در مغز ( ،)Cursiveبلکه بر اساس اتمـام مـنظم و سلسـلهمراتبـی
افکار (کمپلکس) بیان میشود .از اینها ،نوع اول همچون نظم یـک تسـبیح اسـت و
نوع دوم همانند جای دادن کوچکها در داخل بزرگهاست و همان جعبۀ بـزرگ هـم
در داخل یک جعبۀ بزرگتر از خود قرار میگیرد و إلی آخر؛ یعنـی شـبیه بـه جعبـهای
بزرگ میشود که جعبههای متوالی زیادی را در داخل خود جای دادهاسـت .در اولـی،
بدون حذف دانههای قدیمی تسبیح میتوان دانههای جدید اضافه کرد .در دومی ،هم
جعبۀ بزرگ را با جعبۀ بزرگتر عوض کردن و جعبه و یـا جعبـههـای اضـافهشـده را
دوباره و تودرتو قرار دادن و پُر کردن بزرگترین جعبه اسـت .در زبـان آلتـایی مـادر،
پیشوند وجود ندارد .در مقابل ،از لحاظ پسوندی بسیار غنی است .بـا ایـن حـال ،بایـد
متذکر شد که در زبانهای چواشی ،مغولی و تونغوزی برای وجه منفی فعل امـر ،جـدا
از افعال منفی ،از حروف تعریف هم استفاده میشود .اینها در عین حال که میتوانند
ردّ پای یک ساختار قدیمی باشند ،نیز میتوانند جدا از زبان آلتایی از منبع دیگری هم
نشئت گرفته باشند» (.)Tuna, 2002: 21-22
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شباهتهایی که زبانهای اورال ـ آلتایی را از زبانهای هند و اروپایی جدا میکند ،پیرامون
چهارده نکتۀ زیر جمعآوری شدهاست:
 .3هماهنگی آوایی در تمام زبانهای اورال ـ آلتایی یک اساس مشترک است.
 .6در این زبانها ،جنسیت دستوری وجود ندارد.
 .1حروف تعریف یافت نمیشود.
 .4طبقهبندی با پسوندها صورت میگیرد.
 .9در صرف اسامی ،پسوند مالکیت استفاده میشود.
 .2تنوع فعل بسیار زیاد است.
 .7به جای پیشوند در زبانهای هند و اروپایی از پسوند استفاده میشود.
 .9صفت قبل از اسم میآید.
 .1بعد از اعداد پسوند جمع بهکار نمیرود.
مفعولعنه (پسوند  )-denساخته میشود.
ٌ
 .39مقایسه ،با
 .33به جای فعل کمکی «هـابره» ( :habereمالـک شـدن) از «اسسـه» ( :esseشـدن) اسـتفاده
میشود.
 .36در بسیاری از زبانهای اورالـ آلتایی برای منفی کردن فعل خاصی وجود دارد.
 .31پسوند سؤالی وجود دارد.
 .34به جای حروف ربط اشکال فعلی بهکار میرود (.)Temir, 1992: 5-6
محققانی که ارتباط بین زبانهای ترکی و مغولی را باور دارند ،به تشابه ساختواژی اهمیت
بیشتری میدهند .وی .آل .کوتویچ از مقایسۀ زبانهای ترکی و مغولی به این نتیجه میرسد که
این زبانها در سطح ساختواژی پنجاه درصد و در سطح واژگانی ،بیستوپنج درصد با یکـدیگر
همگون هستند .ان .ای .باسکاکوو بیشتر بودن الگوی هماهنگی و همگونی ایـن زبـانهـا را در
سطح ساختواژی از سطح واژگانی را این گونه بیان میکند« :این موضوع در مـورد هـمریشـه
بودن زبانهای نامبرده قابل قبولترین دلیل میباشد؛ زیرا زبانهایی که با یکـدیگر خویشـاوند
نیستند ،ارتبـاط و تـأثیر متقابـل در سـطح واژگـانی بیشـتر اسـت ،نـه در سـطح سـاختواژی»
(.)Abullayev, 1987: 1
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با توجه به شواهدی که ارائه شد ،بیشتر صاحبنظران نظریۀ زبانهای آلتایی را پذیرفتهاند و
برای اثبات نظریات خویش و نیز زمان تقریبی شکلگیری زبانها از زبان آلتایی مادر ،اقدام بـه
ترسیم نمودار درختی خانوادۀ آلتایی نمودهاند که به برخی از آنها در زیر اشاره شدهاست.

 .1نمودارهای درختی نظریۀ زبانهای آلتایی
نمودار درختی خانوادۀ زبانی بیانگر این است که بسیاری از زبانها از یک زبان واحد جدا شدهاند
و بهرغم تأثیر بعضی عوامل و عناصر بیگانه ،انتقال بخشهای اساسی زبان بـا یـک پیوسـتار از
نسلی به نسل دیگر انتقال مییابد (ر.ک؛ آرلوتو .)29 :3191 ،آلتائیستها بر این باور نیستند کـه
زبان های آلتایی در یک زمان معلوم و مشخص از زبان مشترک جدا شده باشـند .مـا هـم ایـن
احتمال را میدهیم که زبانهای آلتایی در گذشتۀ دور از زبان آلتایی مادر جدا شدهاند و تا امروز
این ارتباط نژادی در سطح گرامر ،ساختواژی ،آواشناسی و معنی حفظ شدهاست .با ایـن حـال،
این زبانها در دورههای بعدی در نتیجۀ تماس با یکدیگر کلمات زیـادی از یکـدیگر بـه عاریـه
گرفتهاند .نمودارهای درختی این اختالفات را در باب زمـان انشـعابات زبـانی بـهوضـوح نشـان
میدهد .نمودارهای رامستد ،والدمیرتسو ،پوپه ،میلر و استریت که از نظر جدایی زبانها از زبـان
مادر متفاوت هستند ،در زیر نشان داده شدهاست (.)Tuna, 2002: 31-32
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 .39نتیجهگیری
چنانکه بیان شد ،همانند ادعای بعضی از محققان ،خویشاوندی ریشۀ زبانهای آلتایی هنوز به
طور قطع اثباتشده به حساب نمیآید .فقط هیچ یک از کسانی که با نظریۀ زبانهای آلتـایی
مخالف هستند ،تا امروز نتوانستهاند با نشان دادن دالیلی که از نظر یک زبانشناس پذیرفتنی
باشد ،این نظریه را باطل کنند؛ برای مثال ،در زبان مغـولی کلمـۀ «نیـرای» ( )nirayبـه معنـی
«تازه ،تازه متولدشده» و در زبان مانچو ،کلمۀ «نـارهون» ( )narhunبـه معنـی «سـبز» کلمـاتی
هستند که به عاریه گرفته شدن آنها از زبان ترکی و یا وجود کلمـۀ «نـار» ( ،)*narبـه معنـی
«بهار» به این شکل در هیچ یک از دورانهای ترکی تا امروز اثبات نشدهاست ( Tekin, 2002:
 .)83پس بنا بر آنچه گفته شد ،گرچه طرفداران هر دو گروه بر عقیدۀ خود مصمم هستند ،ولـی
بیشتر گرایش به سوی پذیرش این نظریه است .همچنین ،تغییر نگرش رامستد ،دلیل بارز ایـن
گرایش است .از طرفی ،با وجود مخالفـان معـدود ایـن نظریـه ،در محافـل علمـی ایـن نظریـه
پذیرفتهشده فرض میشود .همچنین ،از این نظر که اینک محقق برجسته و صاحبنظری که از
مخالفان نظریه باشد و در قید حیات باشد ،وجود ندارد ،ولـی طرفـداران ایـن نظریـه فرضـیه را
اثباتشده فرض نموده ،تحقیقات خود را در این راستا انجام میدهند .بنابراین ،به نظر مـیرسـد
که این نظریه با وجود بالتکلیفی ،از نظر اثبات یا رد به شکل اثباتشده فرض خواهد شد.
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