


 
 مقدمه  
 

1 

 
 

 فرهنگ نام های ترکی
 )نام و نام خانوادگی(

 کتاب چهارم
 
 
 
 

 تورکجه اینسان آدالری
 وی آد()آد و سُ

 ردونجو کیتابدؤ
 
 

 های خانوادگی برگزیده از لهجه های مختلف:ها و ناممجموعه نام

 تویی، لولوبی، کوتی، هورّی، مغولی و...رسومری، عیالمی، کاسّی، اورا ترکی باستان:

ترکمنی، قشقایی، آناطولی، اویغوری، ازبکی، باشقیرتی، بلغاری، تاتاری،  عاصر:ترکی م

 و... آذربایجانی ،قزاقی، مجاری

 
 تالیف:

 فرهاد جوادی
 عبداله اوغلو  

 
 
 
 



 
 مقدمه  
 

2 

 «در خصوص تحقیق و کنکاش اسامی اشخاص در آذربایجان»
محمود کاشغری همچنانکه در تورکولوژی توضیح و تفسیر علمی اسامی اشخاص با نام 

مرتبط و در عالقه  «خانوفعباسعلی باکی»وابسته و مرتبط می باشد، در آذربایجان نیز با نام 
در خصوص اسامی  «عباسعلی باکی خانوف»می باشد. تحقیقات به عمل آمده از سوی 

ی «اُونوماستیکا»ص در قرن نوزدهم نه اینکه در تورکولوژی، حتی در توسعه و پیشرفت اخ
روشنفکر  «میرزا فتحعلی آخوندوف»رُل و نقش به سزایی را ایفا نموده است.  روس نیز

ی قفقاز، ایران و ترکیه اگر چه در خصوص اسامی اشخاص اثر مشخص و متشخص منطقه
متمایزی را تحریر ننموده اند، ولی در این خصوص افکار و نظریه های جالب و در خور 

ت نداده اند( را ایراد فرموده اند. با دقت در کتاب توجهی )که هنوز هم اهمیت خود را از دس
، مقاله های «نامه های کمال الدوله» آثاراو مبنی بر ایجاد الفبای جدید پیشنهادی خود، در 

، افکار و نظریه های ایشان را در «کریتیکا»و « ایران سربلند« ملت»دبیر روزنامه ی  »انتقادی 
 ن توضیح  نمود:خصوص آنتروپولوژی به شرح ذیل می توا

ه لقب شخص بیش از یکی دو کلمه نباشد. القاب بایستی که کبایستی ادبی هنری (در آثار 1
 با خصوصیات و ویژگی های چهره و قابلیت های شخص موزون و متناسب باشد.

 (تخلص هنرمندان بایستی که با استعداد و قابلیت های آنان هماهنگ و متناسب باشد.2
 .در آثار درام شرکت می جویند، بایستی در ابتدا قید شود(اسامی افرادی که 3
بدیع در بین معاصرین بایستی از اسامی شناخته نشده استفاده هنری –نوین ادبی (در آثار 4

 نمود.
را که در سیستم و « کنیه»میرزا فتحعلی آخوندوف برای نخستین بار دلیل به وجود آمدن 

بین بسیاری از ملل شرق نیز به شکل وسیعی  نظام اسامی عرب به میدان در آمده و در
 گسترش یافته، توضیح و تفسیر نموده اند.

نام افتخاری را که  161اهه ی تعداد یلیست و س« سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ»مراغه ای در 
در ایران آن زمان به طور وسیعی رواج و نشر یافته بود، ارائه نموده و آنها را نقد و بررسی 

براساس آداب و رسوم و فرهنگ شرق در قرون وسطی )میانه(، مؤلف این اسامی  و اندنموده
در مقاله ی  1221در سال  «جلیل محمد قلیزاده». ستدانسته و نامیده ا« لقب»افتخاری را 

القابی را که در ایران مرسوم بوده و هیچگونه نفع و  ،«القاب در ایران»نز آمیز خود به نام ط
در خصوص این اسماء افتخاری و کسانی را که الیق آن اسماء  ،آنان نداردفایده ای نیز برای 

نیز در سال  «جعفر جبارلی»نز گرفته و به معرض نمایش گذاشته است. طهستند، به باد 
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در مقاله ای  ،لقب را که چه به همراه اسم و چه بدون اسم متداول بوده 144تعداد  1221
نشر نموده « القاب کهنه»یعنی « کهنه لقب لر»و اریخی( )اسامی ت« تاریخی آدالر»تحت عنوان 

 بود.
بخش عظیمی از فامیل و اقربا و دوست و آشناهایم هر زمان که »جعفر جبارلی می نویسد: 

-با سابقهی صاحب فرزندی می شدند به من مراجعه کرده اظهار می نمودند که شما نویسنده

 دمان چه اسمی مناسب است...هستید و شما بهتر می دانید که برای فرزن ای
)مجموعه « است... ترو مشکل ترواقعا هم که اسم گذاری بچه، از به دنیا آوردن بچه سخت

 (132آثار جلد سوم صفحه 
نخستین کسی که در خصوص آنتروپونیم های آذربایجان در قرن بیستم عقاید و نظریه های 

)ف.آغازاده( بوده « شرقلی» ،یستهعلمی ایراد فرموده و با دید و نگرشی علمی بدان نگر
 است.

و  عیار)م« تورک آدالری، اؤلچولری و تقویمی»در مقاله ای تحت عنوان  1221او در سال 
تقویم اسامی ترکی( به جای اسامی دخیل، استفاده از اسامی ملّی را تجویز و مصلحت دانسته 

وّلین اثر در خصوص اند. بسی تأسف که باید قید نمود این مقاله اگر چه به عنوان ا
آنتروپونیمیکای آذربایجان حائز  اهمیت بسیار می باشد ولی محققین اونوماتولوژ )نام 

، هیچکدام این اثر و مؤلف آن را خاطرنشان ننموده و آن را «ز.صادق اوف»شناسی( به جز 
 اند.به فراموشی سپرده

محض با نام  ،ربایجانهای آذدر این اواخر، آغاز و شروع تحقیق در خصوص آنتروپونیم
حکایاتی در »باشد. او در کتاب خویش تحت عنوان مربوط و در ارتباط می« ش.سعدیئف»

)اینسان آدالری( بحث « هااسامی انسان»در بخش « )دیل حاققیندا حئکایه لر« خصوص زبان
و گفتگو می کند. در این بخش مؤلف با ارائه معلومات و اطالعات عمومی و کلی در 

)اسامی چگونه تشکیل و ایجاد « آدالر نئجه یارانمیشدیر»سامی اشخاص در کتاب خصوص ا
گردیده اند(، در باب آداب و رسوم نامگذاری، و در خصوص اسامی اصلی، اسامی فامیلی، 

افکار و نظریه های نسبتا وسیعی را ابراز نموده است. این عالم محقق،  ،تیتول ها و القاب
امی اصلی، اسامی فامیلی، تخلص ها و غیره را تا پایان عمر مقاالت بسیاری در خصوص اس

 خویش به چاپ رسانده است.
شروع به تحقیق در خصوص شاخه های مختلف اونوماستیکای  1262از سال « م.عادل اف»

آذربایجان از جمله آنتروپونیمیا نموده و تاکنون نیز افکار و نظریات گرانقدر و ارزشمندی را 
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« در خصوص اسامی اشخاص». او در مقاله های خویش تحت عناوین ایراد فرموده اند
)شاگردلرین « به اسامی شاگردان دقت کنید»( و 1262)شخص آدالری حاققیندا( )سال 

(، در کنار اسامی زیبای معاصر از اسامی غیر تیپیک و 1212آدالرینا دقت یئتیرین( )سال 
 ساختگی بحث می کند.

درخصوص آنتروپونیوم های »تحت عنوان « ز.صادق اوف»ی او در مقاله ای که به همراه
)آذربایجان آنتروپونیم لری حاققیندا( افکار و نظریات جالب توجهی را در « آذربایجان

درخصوص »مقاله ی تحت عنوان « م.عادل اف»خصوص آنتروپونیم ها، ابراز فرموده اند. 
و قواعد طرز نگارش آنتروپونیم ها،  به قوانین ،را« انشا و نگارش آنتروپونیم های آذربایجان

 اختصاص داده است.
سخنانی چند در خصوص آنتروپونیمیکای »مؤلف همچنین در مقاله ای تحت عنوان 

نیز می توان گفت از مسائلی که تاکنون از آنها سخن گفته نشده بود، بحث نموده « آذربایجان
از « میرزافتحعلی آخوندوف آنتروپونیمیای آثار»است. ایشان در مقاله ای تحت عنوان 

کند و در خصوص بزرگ بحث و گفتگو می  ی دراماتورگِهای مورد استفادهآنتروپونیم
ی سیستم های مختلف اسم، معلومات و اطالعات الزم را ارائه نموده و درباره ،اسامی کمکی

 نظریات خود را بازگو کرده است.
معلومات وسیعی را ارائه نموده  ،یدر آثار خویش در خصوص اسامی کمک« م.عادل اوف»

اند. او در اثر خویش به نام ها و اصطالحات آنتروپونیمیک را ایضاح و تفسیر نمودهواژه
، برخی از مسائل اونوماستیکای آذربایجان را توضیح و تشریح «اونوماستیکای آذربایجان»

 نموده اند.
رش متخصصین اونوماتولوژی او در رشد و پروکه خدمات ویژه و چشمگیر « م.عادل اوف»

انکارناپذیر است، خصوصیات و ویژگی های لئکسیک، فونتیک، اُورفوگرافیک، آذربایجان 
ها را در مقاالت خویش قید نموده و در سالهای اخیر گراماتیک و اسلوبی آنتروپونیم

 تحقیقات خویش را در این حوزه بسیار گسترش داده است.
 باشد.نیز فقط در ارتباط با آنتروپونیمیکای آذربایجان می« ز.صادق اوف»کل تمامی تحقیقات 

او در برخی مقاالت خویش و همچنین در تز و پایان نامه ی دفاع از نامزدی دکترای خویش 
در خصوص تشکل و پیدایش اسامی اشخاص و تاثیر عوامل خارجی بر آن، رشد تاریخی، 

و گراماتیک آنها، افکار و  (انتیکسم -لئکسیکها و معنی )واژه خصوصیات و ویژگی های
نظریات جالب توجهی را ایراد فرموده است. تحقیقات به عمل آمده در خصوص اسامی 
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نخستین عالم و محقق آنتروپونیمیست در اونوماستیکای « ز.صادق اوف»اشخاص از سوی 
و  آذربایجان  حائز اهمیت و ارزش علمی بسیار واالیی می باشد و لیکن او اسامی اصلی 

را به طور کلی و عام از ابعاد فونتیک، لئکسیک، « نام»کمکی را از هم متمایز نکرده، مبحث 
 .ستگراماتیک به شکل عمومی تحقیق و کنکاش نموده ا

در رشد و تعالی اونوماستیکای « آ.قربانوف»الزم به ذکر است خدمات بزرگ و بی شائبه ی 
ت. در بسیاری از مقاالت و کتاب های او از آذربایجان در سالهای اخیر نیز الیق تقدیر اس

« اونوماستیکای منظوم«، «سائل اونوماستیکای آذربایجانم»، «اونوماستیکای آذربایجان»جمله 
از مبحث  ،از حوزه ها و شاخه های مختلف اونوماستیکا و از قوانین و قواعد مربوط به آن

 حث و گفتگو کرده است.ب ،اسامی اصلی و کمکی آنتروپونیمیکا از جمله از القاب
نیز نه اینکه در اونوماستیکای آذربایجان، « ونومالوژی زبان آذربایجانیاُ»اثر معروف او به نام 

الیق و سزاوار تقدیر و ارزش دهی بسیار عالی و بزرگ  ،بلکه در اونوماستیکای جهان ترک
در خصوص ارتباط و  های اونوماستیکا ومی باشد. در این کتاب بسیاری از مسائل و پر ابلئم

معلومات و اطالعات وسیعی ارائه  ،ها و متدهای آنروش ،عالقه ی آن نسبت با سایر علوم
)اسامی اشخاص(، اتنونیمیکا )اسامی اقوام و  شده و زمینه های مختلف آن مثل آنتروپونیمیکا

)اسامی  کا، کُوسمونیمی)اسامی حیوانات( ، زوئونیمیکاها()اسامی سرزمین توپونیمیکا ملل(،
 و... به طور وسیع و جامع تجزیه و تحلیل شده است. فضایی و کیهانی(

الزم به ذکر است که در حال حاضر در علم زبانشناسی آذربایجان، اونوماستیکا به مانند 
شاخه ای از علم در حال گذراندن پروسه ی تشکل و فرم یابی است و به همین دلیل در آثار 

، به واژه هایی از اونوماستیکا که در جایگاه «آ.قربانوف»آن جمله تعدادی از محققین و از 
 مناسب خود به کار برده نمی شوند، بر می خوریم.

تحقیق اسامی »در اعالم رای و نظر خویش تحت عنوان « آیدین پاشا»و « م.عادل اوف»
ن موضوع ، به ای«آ.قربانوف»نوشته ی « ونومالوژی آذربایجانمسائل اُ»نسبت به کتاب « خاص

و مسئله اشاره نموده و برخی واژه ها و اصطالح های اونوماستیکا را توضیح و تدقیق نموده 
 اند.

و « اونوماستیکا»در تحقیقات مربوط به اونوماستیکا از سوی آ.قربانوف، واژه های 
ی به کار برده می شود. در حالی که واژه مترادفبه مانند واژه های « اونومالوژی»
در اونوماستیکای بسیاری از خلق های جهان از آن جمله در اونوماستیکای « یکااونوماست»

روس و خلق های ترک زبان تثبیت گشته است. با در نظر گرفتن این حقیقت از سوی 
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تحفه ی ارزشمند به زبان شناسی »در رای و نظر خویش تحت عنوان » م.عادل اوف»
، همین اثر را بسیار «اونومالوژی زبان آذربایجانی»نسبت به کتاب آ.قربانوف به نام « آذربایجان

معلوم و روشن است که »نویسد: می« اونومالوژی»عالی ارج نهاده و در خصوص واژه ی 
به معنی علم، دانش می باشد  loji( به معنی اسم، نام و لوژی onom//onimاونوم// اونیم )

باشد که می« ر خصوص یک اسمعلم د»، «علم نام»ی نبه مع« اونومالوژی»و با این وصف 
 باشد. تصادفی نیست که در علم زبانشناسی دنیا و خواه در هر لغتِاین نیز نادرست می

 خوریم.برنمی« اونومالوژی»مربوط و موجود در زمینه ی زبانشناسی، به لغت 
« یاونوماتولوژ»و « اونوماستیکا»، «اونومالوژی»به این مفهوم و در این راستا از واژه های 

نماید. در کنفرانس علمی استفاده می گردد که همین معنی را به طور کامل و تمام احاطه می
برگزار  ،زبان آذربایجانی)واژه شناسی( عملی مبنی بر مسائل و پر ابلئم های ترمینولوژی  –

در  1211نوامبر سال  21-26شده در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در روزهای 
، این واژه ها را توضیح و تفسیر «های اونوماستیکتدقیق واژه»اشا با عنوان سخنرانی آیدین پ

و تثبیت آن را در اونوماستیکای خلق های « اونوماستیکا»ی و بجا و راستین بودن واژه هنمود
 .ندنشان داده ا ،شوروی سابق، از آن جمله آذربایجان

یک ارجحیت و اهمیت خاصی قائل نیز به تحقیقات آنتروپونیم «م.چُوبانوف»در آثار علمی 
و « اسامی اشخاص آذربایجانی»شده و در مقاله های بی شمار او و همچنین در کتابهایش: 

در خصوص مبحث اسامی خاص و کمکی معلومات و « ارکان آنتروپونیمیکای آذربایجان»
 اطالعات پربار و وسیعی ارائه شده است.

بندی شده گروه ی زبانی()واژه از بعد لئکسیکی در این کتاب واحدها و اجزاء آنتروپونیمیک
 تدقیق  و کنکاش شده اند.)ریخت شناسی و صرف زبان( و از بُعد مورفولوژی 

در مورد اسامی فامیلی )نام « نام فامیلی، تخلّص»در اثر خویش به نام « م.چُوبانوف»
نموده و به این  خانوادگی، شهرت( و تخلّص ها معلومات وا طالعات نسبتا جامعی را ارائه

تخلص( افزوده است و الکن در آثار  155کتاب فهرست و سیاهه ی تخلّص ها را )بالغ بر 
او نیز برخی واژه ها و اصطالحات اونوماستیکا به طور صحیح و درست به کار نرفته است و 

 خل نموده اند.اتخلص ها با القاب و اسماء فامیلی در هم تد
)سؤز و آد( در « کالم و اسم»و همچنین در کتاب « وفح.حسن ا»در برخی از مقاالت 

خصوص راه های تشکیل و ایجاد اسامی و تعویض آنها، آداب و رسوم نامگذاری، تخلص، 
لقب و غیره معلومات و اطالعات جالبی ارائه شده است. در حال حاضر آنتروپونیم های 
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وی محققین و تدقیق آذربایجان در حال مطالعه، تدقیق، بررسی و تحقیق وسیعی از س
 کنندگان این رشته می باشد.

در برخی از مقاالت خویش و در تز )دفاعیه( از « اَ. تانری وئردی یئف»اونوماتولوژ جوان 
 اتیمولوژی« 11-12قرون آنتروپونیم های آذربایجان در »نامزدی دکترای خویش با نام 

کمکی )یدکی( و القاب را صدها نام اصلی ساخته شده از اسامی )خویشاوندی واژه ها( 
 توضیح و تفسیر نموده است.

در این سال های اخیر لغات پدید آمده ی متعلق به اسامی اشخاص حائز اهمیت علمی و 
فرهنگ لغات و معانی اسامی اشخاص »عملی بسیار بزرگی است و به این جهت آثاری چون 

اسامی اشخاص »، «یرزه یئفاُ.م»نوشته ی « اسامی»، «ب.عبداله یف»نوشته ی « آذربایجانی
، بسیار مفید می «ش.سعدیئف»، «ب. عبداله یئف»، «م.شیرعلی یئف»نوشته ی « آذربایجانی

 باشند.
در حال حاضر بسیاری از آذربایجانی ها )جمهوری آذربایجان( جهت نامگذاری نوزادان 

ی  )نحوه« اوشاغا نئجه آدسئچمه لی»خویش به این کتب مراجعت می کنند. در کتاب 
ی تشکیل و ایجاد آنها، عالوه بر لیست اسامی، نحوه« آ.قربانوف»انتخاب اسم برای نوزاد( اثر 

 را بازگو کرده است. آنهانی ابه همراه مع اسامیریشه و منشاء 
مونوگرافیا در خصوص آنتروپونیمیکای  ،تاکنون چندین مقاله، تز و دفاعیه از نامزدی دکترا

ده است  و این پروسه همچنان نیز ادامه دارد و لیکن مسائل و آذربایجان ایراد و ارائه ش
هنوز هم حل خود را نیافته است و به قوت  ،پرابلئم های موجود در آنتروپونیمیکای معاصر

می « ح.علی یئف»اثر « مسائل و پرابلئم های عمومی آنتروپونیمیکا»خود باقیست. در کتاب 
ر نشان شده است ولی مؤلف برای حل هیچکدام توان گفت که بعضی از آن پرابلئم ها خاط

از آنها سعی و تالش جدّی را به کار نبرده است. الکن از بُعد یادآوری و خاطر نشان نمودن 
 پرابلئم های آنتروپونیمیکا حائز اهمیت می باشد و در جای خود مفید و نافع است.

ود را می گذراند. در واضح و روشن است که آنتروپونیمیکای آذربایجان دوره ی تشکل خ
حائز اهمیت و ارزش علمی « ح.علی یئف»چنین موقعی پا به عرصه ی میدان گذاشتن کتاب 

 بزرگی می باشد.
این کتاب را می توان پیشگفتار و باب ورود به علم آنتروپونیمیکای آذربایجان نامید. مؤلف 

اسامی مبنی بر میالدی  1214در این کتاب افکار و نظریات عالمان دوره ی باستان تا سال 
ارائه نموده است و افکار و دقت نظر محققین آذربایجان را را خاص در زبانشناسی عمومی 
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 به سوی مسائل و پرابلئم های اساسی و عمده جلب کرده است.
ی فاکت و مسئله ی جالب توجه اینست که همه ی محققین از دوره ی باستان تا دوره

ها، اسامی دولت ،، از توپونیم ها بیش از همه«اسامی خاص» معاصر کنونی به هنگام سخن از
ممالک و شهرها و به هنگام سخن از اسامی اشخاص فقط اسامی اصلی در نظر گرفته می 

« Aristotelآریستوتئل »شود. به عنوان مثال دانشمند بزرگ و قدرتمند دوره ی باستان 
می خاص دسته ای مذکر و دسته ای از اسا»ی خود می نویسد: «پوئتیکا»)ارسطو( در کتاب 

 «.مؤنث و دسته ی سوم نیز خنثی هستند
 آیا نظریه ی این عالم دانشمند را می توان به اسامی خاص تمامی زبانها تعمیم داد؟

آن اسم و  یویژهبایستی خصوصیات  ،بنابراین به هنگام ابراز نظر در خصوص اسامی خاص
کار و فر نظر گرفته شود و به همین خاطر نیز ازبانی که آن اسم بدان منسوب است نیز د

حتی دیگر  ،ها رانظریاتی که در خصوص توپونیم ها ابراز می گردد نه اینکه همه ی اُونیم
احاطه نمی کند. همین گفته ی فوق را در خصوص اسامی اصلی نیز هم ابعاد توپونیم ها را 

شده در خصوص اسامی اصلی را می توان بسط و تعمیم داد. مثال افکار و نظریات ابراز 
شامل دیگر ابعاد و حوزه های آنتروپونیمیک )پدر، اسامی خانوادگی، لقب، تیتول، تخلص( 

ی نظر و حکمی معین در خصوص آنتروپونیم نمی توان نمود. به همین خاطر به هنگام ارائه
 ابعاد آن را در نظر گرفت. یها، بایستی تمام

اسامی اصلی را مد  اسامی اشخاص و اساساً ،«اسم خاص»ن نیز به هنگام بیا« ح.علی یئف»
 نظر داشته و دیگر ابعاد آنتروپونیمیکا را در نظر نگرفته است.

بیش از همه به « آنتروپونیمیکای زبان آذربایجان»در اثر خویش به نام « ر.د.اسرافیل اُوا»
ه، اسامی اصلی تحقیقاتی که در خصوص آنتروپونیمیکای روس به عمل آمده، ارجحیت داد

نموده و سپس در مورد اسامی مذکر بندی تدوین و طبقهرا نسبت به ریشه و منبع آنان، 
 نظریات و مالحظات برجسته و همه جانبه ای بیان نموده است.

که بیشتر عمر خود را به االجبار در ترکیه « احمد جعفر اوغلو»زبانشناس مرحوم  ،عالم فقید
ی خود به تحقیقات اونوماستیک نیز به طور وسیع و گسترده ای سپری کرده بود در آثار علم

ماستیک احمد جعفر اوغلو و وپرداخته است. در این دوره ی معاصر یادگیری عمیق آثار اون
می تواند تاثیر عمیق و شگرفی  ،عالی اونوماستیکای آذربایجانتدر رشد و  ،نشر و انتشار آن

در اونوماستیکای آذربایجان، از « آغا»تحت عنوان  را داشته باشد. در مقاله ی جعفر اوغلو
 )آقا( ساخته شده است، بحث و گفتگو شده است.« آغا»آنتروپونیم هایی که با واژه ی 
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تحقیقات وسیع و گسترده در خصوص آنتروپونیمیکای منظوم منسوب به محقق مشهور 
پونیمیکا است که به می باشد. آنتروپونیمیکای منظوم شعبه ای از آنترو« اَ.جواد اُوف»

یادگیری خصوصیات و ویژگی های پوئتیک و شعری اسامی اشخاص به کار رفته در آثار 
کاربرد اسامی اشخاص در آثار »تحت عناوین « اَ.جواداُوف»م می پردازد. تحقیقات ومنظادبی 
، در جوار اسامی خاص موجود «امکانات اسلوبی ابعاد مختلف مورفولوژی»و « و ادبی هنری

 ، امکانات اسلوبی القاب نیز توضیح و تفسیر شده است.هنری-ر آثار ادبید
کسی که در خصوص تاریخ اونوماستیکای آذربایجان و اجزاء انوماستیک « ت. حاجی یئف»

ابراز فرموده اند، در مقاله ی  نوینیدر آثار مختلف خویش افکار و نظریات اریژینال و 
ی به کار رفته اسامی خاص در طرز و اسلوب خصوصیات و ویژگی ها»خویش تحت عنوان 

به کار رفته در آثار میرزا علی  اشخاصِ اسامیِ و اسلوبیِ ای، امکانات شیوه«نزطانقالبی و 
ر، منابع و بصا»)زبان طنز( و « ساتیرادیلی»اکبر صابر و جلیل محمد قلیزاده قید شده در کتب 

و تشریح نموده است و در مقاله ی  )صابر، قایناقالر و سَلَف لر( را بازگو« سلف ها
« تحلیلبدیعی  –یا یازیچی دیلی و ایده»و در کتاب خویش « ادبیاتیمیزین قهرمانلیق دئبوتو»

( سیستم و نظام آنتروپونیمیک داستانهای ادبی، هنری –ای )زبان نویسنده و تحلیل ایده
های موجود بین آنها  تشباه را تحلیل نموده و« ده ده قورقود»و « قارا اوغلو»و « کوراوغلو»

 .سترا نشان داده  ا
نیز به طور اساسی با آنتروپونیمیکای منظوم )پوئتیک( در « ق.مصطفی یئف»کل تحقیقات 

ارتباط می باشد. در مقاالت  او و تِز دفاع از نامزدی دکترای خویش تحت عنوان 
ین در اثر خویش و همچن« آذربایجان نوینخصوصیات اسلوبی اسامی اشخاص در ادبیات »

از خصوصیات و ویژگی های شیوه و اسلوبی آنتروپونیم « امکانات اسلوبی اسامی»به نام 
براساس »و ادبی بحث و گفتگو کرده است. در کتاب نوین هنری های مورد استفاده در آثار 
و دیگر مقاالت او و « علم الدین علی بَه ی زاده»نوشته ی  «تاریخ کتاب ده ده قورقود

و از جمله خصوصیات اسلوبی « زبان و شخصیت ادبی»ین در اثر دیگرش به نام همچن
 القاب، معلومات و اطالعات جالب توجهی ارائه شده است.

و « اسامی خاص به کار رفته در اشعار کودکانه»تحت عنوان « و.مردانوف»در مقاله ی 
تا « کودک و شعر»تحت عنوان « م.عادل اوف»همچنین در کتابی که به همراهی و همکاری 

آنجایی که امکان داشته از خصوصیات و ویژگی های اسلوبی القاب بحث و گفتگو نموده 
 است.
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« اسامی، القاب»تحت عنوان « بختیار وهاب زاده»در این زمینه مقاله ی شاعر نامی آذربایجان 
 به ویژه از اهمیت بسیار بزرگی برخوردار است.

از القاب به کار رفته سخن رانده و « کُوللو کُوخا»تحت عنوان « ایی. حسینوف»در اثر 
کُوللو »را که برای هر کسی لقبی داده است، به ده ده قورقود تشبیه نموده است: « کُوللوکُوخا»

کُوخا برعکس اسامی که خصوصیات و ویژگی های صاحبان آن مشخص نگردیده، به 
تی که دچار شده اند، اسم وضعیو اشخاص برحسب خاراکتر، شخصیت و در ارتباط با حال 

 «.و لقب می داد. او در اینجا، ده ده قورقود را در خاطر و اذهان زنده می کند
در این سالهای اخیر به هنگام تحقیق در آثار محققین، در خصوص اسامی اشخاص و معانی 

در اثر « ن.عباس اُوا»معلومات و اطالعات پرباری به دست می آید. به عنوان مثال  ،آنها
ی اسامی از امکانات اسلوب« ای جعفر جبارلیسخن و واژه در دراماتورگی»خویش به نام 

 اشخاص بحث نموده است.
در روزنامه های جمهوری آذربایجان تعداد مقاالت نوشته شده در  65از سالهای دهه ی 

خصوص اسامی اصلی شروع به ازدیاد نموده این مقاالت به نوعی در استفاده از اسامی اصیل 
اسامی راهکارهای بسیار چشمگیری را ارائه نمود و عموم مردم را جهت استفاده از  ،و اصلی

 ملی تشویق و ترغیب نموده است.
اوشاقالرا آدسئچمک »تحت عناوین  ،با تألیف و چاپ آثار مختلف در خصوص نام

ن باال الریمیزی» -«ش.سعدی یئف»تألیف « حاققیندا= در خصوص انتخاب نام برای کودکان
اسامی عجیب و «= »قریبه آدالر» -« ش. سعدی یئف»تألیف « آدالری= اسامی کودکانمان

تالیف « تاخما آدالر»قُوندارما آدالر یا  «اسامی مستعار» -«ج.برهانوف»تألیف « غریب
اسم برای انسان اوّلین هدیه است= آد » - اسامی مستعار«= تاخما آدالر» -« م.قاسموف»

پُوئتیک » -تالیف خ.احمدوف« آدین نه دیر؟= اسمت چیست؟» -« راینسانا ایلک هدیه دی
تألیف ق.مصطفی یئوا و دیگر مقاالت در خصوص اسامی « اونوماستیکا= نام شناسی منظوم

معلومات و اطالعات مفید و پرباری ارائه  ،زیبای با مسمّای حاوی معانی زیبا، سلیس و روان
 و معرفی شده است.

ی )اونوماستیکا( تأسیس شده در دانشگاه دولتی پداگوژی خواجه کانون و مرکز نام شناس
نصیرالدین طوسی جمهوری آذربایجان در دوره معاصر در روند توسعه و ترقی 
اونوماستیکای آذربایجان رُل و نقش به سزایی را ایفا نموده است. تشکیل و برپایی کنفرانس 

کنفرانس ها در مرکز اونوماستیکای نظری و نشر به موقع مقاالت و مفاد این  –های علمی 
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ی ارائه شده در نخستین کنفرانس مقاله 35این دانشگاه حائز اهمیت فراوانی است. تعداد 
عملی این مرکز در خصوص مسائل و مشکالت اونوماستیکای آذربایجان شاخه ی  –علمی 

گی، تاریخ و هنوآنتروپونیمیکا می باشد. در این مقاالت از ریشه و منشاء، تعویض، چند گ
دیگر مسائل آنتروپونیم ها سخن رانده شده و معلومات و اطالعات گرانقدری ارائه شده 
است. در این مقاالت از القاب و دیگر اسامی کمکی و یدکی نیز بحث و گفتگو شده است. 

مقاله در خصوص اونوماستیکای شعری و منظوم نیز از خصوصیات و ویژگی  12در حدود 
 ای القاب بحث شده است.شیوههای اسلوبی و 

در خصوص »تحت عنوان « م.اَ.زینالوف»و « ایی.ز.حاجی یئف»در مقاله ی مشترک به تألیف 
القاب براساس معانی لئکسیک آنها، گروه بندی « جمهوری خودمختار نخجوانالقاب برخی 

ن تحت عنوا «م.صفراوف»و « آ.حاجی یئف»شده بود. همچنین در مقاله ی ارائه شده ی 
از جنبه های پوئتیک و منظوم القاب « هنری -ادبی امکانات اسلوبی آنتروپونیم ها در آثار »

 بحث و گفتگو شده است.« ایی.حسینوف»نویسنده ی مشهور « ایده آل»موجود در رمان 
 61در  1211آوریل سال  16و  11در دومین نشست و کنفرانس انوماستیکای برگزار شده در 

از مسائل و پروبلم های مختلف آنتروپونیمیکا بحث و گفتگو شده است،  ،مقاله ی ارائه شده
و « آ.حسینوف»، «ن.ن.نمازوف»، «اَ.ن.میکاییل اُوا»تای آن متعلق به  4از این مقاالت تعداد 

صرف و محض مرتبط به القاب بوده و در خصوص آنها سخن رانده شده بود. « آ.پاشایئف»
های آنتروپونیم نیز از دیگر اسامی کمکی و رد و زمینهدر مقاالت حصر شده به دیگر موا

 یدکی از آن جمله از القاب بحث شده بود.
نظری منحصر به مسائل اونوماستیکای آذربایجان نیز در  –سومین نشست و کنفرانس علمی 

 برگزار گردید. 1225مارس سال  22و  21
یمیکا اختصاص داشته است یعنی مقاله به مسائل مختلف آنتروپون 46در این کنفرانس تعداد 

چگونگی پیدایش و تشکل اسامی اصلی، اسامی فامیلی )خانوادگی( و جنبه های اسلوبی 
سئمانتیک و گرامری و  –نیم های منظوم و از خصوصیات و ویژگی های لئکسیک پوآنترو

 سخن رفته بود. آداب و رسوم نامگذاری و سایر....
یم های معاصر در خصوص اسامی ترکی قدیم نیز نظریات در این کنفرانس به همراه آنتروپون

انواع اسامی اشخاص ترکان »و عقاید جالب توجهی ارائه شده بود. از این حیص مقاالت 
ی رشیدالدین «اوغوز نامه»آنتروپونیم های موجود در »و « ح.علی یئف»نوشته ی « باستان

ان نیز در خور دقت و شایان توجه و مقاالت دیگر عالم« ایی.آ.قلی یئوا»نوشته ی « فضل اله



 
 مقدمه  
 

12 

است اکثر عالمان و صاحب نظران مورخ از نمونه های اسامی خاص و شخص مذکور در 
 استفاده نمودند. ایاوغوزنامه رشیدالدین فضل اله به شکل وسیع و گسترده

رشیدالدین فضل اله در اوغوزنامه به همراه ارائه ی معلومات و اطالعات بسیار پربار و 
 در موردند در خصوص اتنوگرافی )قوم شناسی( و تاریخ طوایف و خلق های ترک، ارزشم

و ارزشمندی را نیز ارائه فرموده توجه عقاید و نظریات جالب  ،آداب و رسوم نامگذاری
 است.

آنتلیق ساری »آنتروپونیم چون  255قید می کنند که در این اثر بیش از  قبح« ایی.آ.قلی یئوا»
و غیره قید شده است، « کیل باراک»، «کیومرث»، «بال خاتون»، «ورقودده ده ق»، «کولباش

لپ آرسالن، آایل آرسالن، قار ،مؤلف سپس از آنتروپونیم هایی چون آرسالن، آرسالن خان
های آذربایجان نیز دارای قیزیل آرسالن، دنیز، دومان، یولدوز و غیره که در درون آنتروپونیم

نموده است. الزم به قید است که آنتروپونیم های قید شده  سابقه و کاربرد می باشد، بحث
در کتیبه ها و سنگ نوشته های ترکان باستان تا آن زمان جمع آوری و تحقیقات وسیع بر 

 .بودنشده  انجام  روی آنها
نظری  –تعداد مقاالت ارائه شده در خصوص آنتروپونیمیکا در چهارمین کنفرانس علمی 

-( به بیش از پنجاه عدد می1222مارس  21-26ستیک آذربایجان )منحصر به مسائل اونوما

مقاالت منحصر به مسائل عمومی اونوماستیکا به آنتروپونیم اختصاص یافته  رسد. بیش از 
االت آشکار می شود که گر چه به بسیاری از مسائل و پرابلئم های آنتروپونیم قبود. از این م

ولی مؤلفین به تحقیق و کنکاش آنتروپونیم های بکار رفته در آثار ها اشاره ای نشده است، 
و مستند، بیش از همه چیز میل و رغبت دارند. لکن جای بسی خرسندی است  هنری -ادبی 

که به همراه نمونه ها و واحدهای آنتروپونیمیک در اشکال و منظرهای مختلف، در خصوص 
 قین افزوده می شود.بر میل و رغبت محق ،تحقیق اسامی ترکی قدیم

 صرفاً به این موضوع اختصاص داشتند.« عباس اُوا»، «تانری وردی یئف»آنچنانکه مقاالت 
آنتروپونیم ها در بین ترکان باستان که به تمایز افراد از یکدیگر سبب می شدند به طور کلی  

غل سیمای ظاهری، دالوری و شجاعت، ش ،و اسامی بخاطر ارتباط جوهر وجود، خصوصیات
 و پیشه و دیگر کیفیت های منفی و مثبت اشخاص، به القاب معاصر شباهت دارند.

تفهیم گشته در حال حاضر دارای معنای نسبتا وسیع و گسترده ای « لقب»ا ب« لقب»ی واژه
های لقب، تیتول، اسم تمامی جنبه ،بکار رفته در عرب قدیم« لقب»می باشد به این خاطر که 

نمود. و به همین دالیل و پیشه و اسامی صنعتی و هنری را احاطه میو نام افتخاری، شغل 
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ی نیز بدون تحقیق همه جانبه ی نمونه های اسامی کمکی و یدکی، تحقیق وسیع و گسترده
تقسیم بندی »در اثر خویش به نام « ز.وئردی یئوا»مثبتی نخواهد داد.  یاسامی اصلی نتیجه

تخلص ها و تیتول ها اطالعات همه جانبه ای  اگر چه در خصوص «اسامی کمکی )یدکی(
اسلوبی و شیوه ای لقب ها بحث و های ویژگیرا داده اند، ولیکن ایشان فقط در خصوص 

گفتگو نموده اند. بنابراین اگر چه در آنتروپونیمیای آذربایجان در ارتباط با القاب، تعدادی 
و عقاید معینی هم ایراد شده  چند مقاله نوشته شده و در مورد خصوصیات اسلوبی نظریات

 ،«اسم»است، ولی القاب تماماً جمع آوری و تحقیق نشده و در سیستم های قدیم و معاصر 
آنها معین نگشته و همچنین براساس اصول و نقش و عملکرد مکان و جایگاه آنان و 

نسیپ های مختلف تصنیف و قید نشده اند و به همین خاطر هم مسئله ی پیش رو یپر
ته شده و حل آن دارای اهمیت خاص علمی و تجربی بزرگی است. اسناد و فاکتها گذاش

سیستم نامگذاری خاصی برای خویش است ترکان باستان  دارای نشان می دهند که هر ملتی
با خصوصیات و ویژگی های « نام»و از آن جمله ترکان آذربایجانی نیز دارای سیستم 

 بودند.به خود مخصوص 
کان باستان علیرغم داشتن ویژگی صنفی، در دوره معاصر نیز در بین اسامی اشخاص تر

خود نشان نمی دهد. لیکن  ازتقسیم بندی اشکال اسم کمکی )یدکی( هیچ فرق و تفاوتی را 
با توجه معنی اسامی در رابطه با فرد، این اسامی با خود شخص مرتبط بوده، شخصیت 

ن می باشد که در سیستم اسامی قدیمی موقعیت او در جامعه را منعکس می نمود و معی
ترک، بین نام اصلی شخص و اسامی کمکی )یدکی( به طور قطع مرز و حدّی نبوده و آنها 
در همان موقعیت و وظیفه کاربرد داشته اند. محققینی که این مهم را مد نظر قرار نداده اند، 

دینجا بس می کنیم و در دیگر اسامی کمکی )یدکی( یکی دانسته اند. سخن را ببا القاب را 
پایان از تمامی دوستان که در این امر مرا یاری نموده و موجب دلگرمی شده اند تشکر نموده 

کتاب از محبت های برخی دوستان از جمله آقای علی اکبر زنجانلو مترجم متن پشت جلد 
ی، علی به انگلیسی و آقای رحمان حسین زاده یکان مدیر و مسئول محترم کتابفروشی فیضول

از در اختیار  ،عسگر شیخلوی یکان و  دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی که جهت تهیه این اثر
 گذاشتن برخی منابع و کتب ارزشمند دریغ نفرموده اند نهایت تشکر و امتنان را دارم.

حال به یاری و استعانت خداوند و حمایت و دلگرمی دوستان چهارمین کتاب از سری 
علیرغم تمامی مشکالت مادی و پولی در اختیار عالقه  «نام های ترکی فرهنگ»مجموعه ی 

 مندان به این مبحث قرار می گیرد.
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اینبار نیز خواسته ی دوستان است، انشاء اهلل در کتاب پنجم که تحت تالیف و نگارش 
ن به اسامی دوران باستاکه نیز برآورده شود و با امید به لطف و عنایت پروردگار، کتاب پنجم 

ها اختصاص دارد، در دست دوستان های بسیار قدیمی و میفترکان سرزمین ایران و واژه
 عزیز قرار گیرد.
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 ای الفباراهنم
A ................................................... آ 

B ................................................ ب 

C ................................................. ج 

Ç ................................................. چ 

D .................................................. د 

E ................................................... ِا 

Ə ................................................... َا 

F ................................................. ف 

G ................................................ گ 

Ğ .................................................. غ 

H ............................................. ح-ه 

X ................................................. خ 

I .................................................. ێا 

İ ................................................. ییا 

J ................................................... ژ 

K ................................................ ک 

 

Q ................................................. ق 

L .................................................. ل 

M .................................................. م 

N .................................................. ن 

O ................................................. ۫او 

Ö ................................................. اؤ 

P ................................................. پ 

R ................................................... ر 

S .................................. ث-ص-س 

Ş ................................................ ش 

T ........................................... ط-ت 

U .................................................. ُاو 

Ü .................................................. ۆا 

V ................................................ واو 

Y .................................................. ی 

Z ................................. ض-ظ-ذ-ز 
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 اسامی دختر

 )نام و نام خانوادگی(

 

 

 

 

 

 

 KIZ ADLARI        قیز آدالری

 

 AD VE SOYAD       وی آدسُ  و  آد
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 A                                آ   
 
 

 ABA ................................................................................... آبا

 مادر بزرگ )ترکی مغولی(

 ABAQAY ........................................................ آباقای

های پا به سن عنوان و لقبی که به خانم
 شد.گذاشته و محترمه اطالق می

 AB-BA (AB-PA) ..........................آببا )آبپا(

 مادر بزرگ )ترکی سومری(

 ABCİR .................................................................... ابجیر

ت سریع همراه با چابک، دارای حرکا
 ورزیدگی )ازبکی(

 ABİŞ ..........................................................................آبیش

، «همچون مادرش»ی ترکی به معنی واژه
 «ی مادرشتداعی کننده»، «یادآور مادرش»

 ABLA ............................................................................ آبال

 خواهر بزرگتر

 ABU ................................................................................. آبو

 مادر بزرگ )ترکی تونقوزی(

 ABZU .......................................................................... آبزو

پایان )ترکی انتها، بیبی حد و مرز، بی
 سومری( 

ت به ظ نفی اسلف abدر این واژه لفظ 
به معنی انتها و  zuو  «نا»، «بی»معنی 

پایان. این واژه در زبان سومری نام ایزد و 
در  «آب»خدای آبها و دریاهاست. بخش 

در  «سو» یا zu شاخه پارسی و بخش
 ی تورانی به معنی آب است.شاخه

 AÇA ................................................................................آچا

ی سالخورده، خانم، مادر، زن محترمه
 همسر

 AÇIQ QAPI ................................... آچیق قاپي

 ان پذیر، خانه ی مهمان نوازخانه ی میهم

 AÇIQ UĞUR ........................... آچیق اوغور

 خوشبخت، مسعود، خوش اقبال

 AÇIQGÜL ...................................... آچیق گول

 گل شکفته، شکوفه

 AÇIQGÜN ...................................... آچیق گون

آفتاب تابان، تابش آفتاب در هوای صاف 
 و بدون ابر

 AÇMA ......................................................................آچما

خاک و زمین بایری که به شکل مزرعه ی 
 بزرگ درآمده باشد.

 ADAK .................................................................. آداک

ان سومری در زبان ترک قدح و ساغر را
 «d-د»گفتند و با تبدیل صدای چنین می

به فرم آیاق در زبان ترکی رواج  «y-ی»به 
 یافته است. )ترکی سومری(
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 ADAQ ..................................................................... آداق

نذر، عهد بستن با شخص و مقام مقدس 
 جهت نیل به هدف و نیازی

 AĞ AT .............................................................. آغ آت

اسب سفید، اسب مقدس و سماوی ترکان 
 باستان.

 AĞ BAN ......................................................... آغ بان

ی ه و چادر سفید، چادری که بام و قلّهخان
 آن سفید رنگ است.
های ترکان ها و بیگخانه و چادر خان

قورقود. رنگ دههای دهاوغوز در داستان
ها و سفید در بام خانه و چادرهای خان

ی ویژگی و های ترکان، نشانهبیگ
مخصوصِ خان  بودن آن چادر و خانه 

 است.

 AĞ ÇADIR ......................................... آغ چادیر

 ی سفید.خیمهچادر و 
های ی ترکان اوغوز )در داستاندر دوره

قورقود( به شرف و احترام دلیر مردان دهده
ها، چادر سفید از برای آنها برپا و سرکرده

 نمودند.می

 AĞ EV ................................................................. آغ ائو

ی حاکم و خان ترکان، خانه و سرای خانه
 مخصوص خان و سلطان ترکان

 AĞ GÖY .................................................. آغ گؤی

دو رنگ  سفید و آبی، مقدس و سماوی،

 مقدس ترکان باستان

 AĞ ORDA ............................................. آغ اوردا

شهر محل زیست و مسکن ترکان قبچاق، 
شهر مخصوص حاکم، شهری که از آن 

 حاکم ترکان است.

 AĞ ORMAN...................................آغ اورمان

ای که از آنِ خان و خاقان جنگل و بیشه
 باشد.می

 AĞ SARI GÖY ........... آغ ساری گؤی

های مقدس ترکان باستان یعنی سفید، رنگ
مقدس، سماوی و منسوب به -یزرد و آب

در نزد ترکان باستان رنگ زرد،  -آفتاب
رنگ الهه و خدای خورشید و رنگ سفید 

ها و رنگ اولگئن، خدای خیر و خوبی
رنگ آبی رنگ خدای سماء و آسمان 

 است.

 AĞ SAZ ..........................................................آغ ساز

ساز مقدس و الهی ترکان که همان قوپوز 
باشد. های ترک( می)ساز امروزین عاشق

واژه آغ به معنی مقدس و الهی، در این 
 باشد.سماوی و واالمقام می

 AĞ YAZI ................................................... آغ یازی

 بخت سفید، طالع و اقبال نیک

 AĞ YURT............................................. آغ یورت

نام کاخ و سرای محل زندگی دختر خان 
در داستان قیرخ قیز « قوالییم»ترکان به نام 
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های ملی ترکان )چهل دختر( از داستان
 قاراقالپاق

 AĞA BƏYİM ..........................................آغا بَییم

های قدیمی ترکان، عنوان و خطاب از نام
احترام آمیز از سوی برادران کوچک به زنِ 

 برادر بزرگتر

 AĞA BİBİ............................................ آغا بي بي

آمیز به خواهر عنوان و خطابی احترام
بزرگتر پدر، همچنین عنوان و خطابی 

 آمیز به زنان سالخوردهاحترام

 AĞAC QAQAN ...................... آغاج قاقان

 پرنده ی دارکوب

 AĞAÇƏ ............................................................. آغاچه

آمیز نوی جوان حرم شاه، عنوان احترامبا
 )ازبکی(به بانوی جوان حرم سلطان 

 AĞAN BULUT ..................... آغان بولوت

ابر اوج گیرنده، ابر باال رونده، ابری که به 
 سوی بلندترین جای آسمان رود.

 AXAN ULDUZ ....................آخان اولدوز

 ی آتششهاب، شعله، شراره

 AĞAPPAQ ......................................... آغ آپپاق

 بسیار سفید، کامال سفید

 AĞARAN ..................................................... آغاران

 براق و سفید شونده

 AĞARMA ........................................................ آغارما

 شفق، فجر، پگاه صبح، سپیده دمان

 AĞARMIŞ ............................................. آغارمیش

 طلوع آفتاب، آفتاب طلوع کرده

 AĞAXANIM ...................................... آغا خانیم

 دختر شاه، شاهزاده خانم

 AĞAXATIN ...................................... آغا خاتین

 همسر شاه، ملکه

 AĞCAMAYA ...................................... آغجامایا

 قشنگ و زیبا، دختر زیباروی

 AĞDA ...................................................................... آغدا

شیره ی انگور حل شده معجون، شکر و 
 ی غلیظ

 AĞDA BAL ............................................آغدابال

معجون عسل، معجونی ساخته شده از 
 عسل

 AĞGÜNLÜ ......................................... آغ گونلو

 خوشبخت، بختیار، سفید روز

 AĞIL ÇALAN ....................... عاغیل چاالن

 دلربا، مفتون کننده، عقل از سر گیرنده

 AĞILLAN ................................................... آغیلالن

 دارای هاله چون هاله ی ماه باش

 AĞKƏPÇƏ ..........................................آغ كپچه

ماهی گیری که به صورت سبد دسته دار 
 تور می باشد

 AĞLAR BULAQ.................. آغالر بوالق
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 چشمه ی جوشان

 AĞLI ÇALIQ ........................... عاقلي چالیق

 شیفته، مفتون

 AĞMA ....................................................................... آغما

 کوکب، شهاب

 AĞMAYA ..................................................... آغ مایا

 بچه و دختر زیبا  و سفید پوست

 AĞQANAD ............................................ آغ قاناد

 سفید بال

 AĞQIZIL ................................................ آغ قیزیل

 پالتین، طالی سفید

 AĞQOVAQ ...................................... آغ قُوواق

 پیداردرخت س

 AĞRISIZ ............................................... آغری سیز

 بی درد، راحت، بی آزار

 AĞTAC ............................................................... آغتاج

 تاجی که بر سر عروس گذارند، تاج سفید

 AĞÜZLÜ ................................................. آغ اوزلو

 سپیدرخ -سفیدرو

 AĞYAZI ..................................................... آغ یازی

خوشبخت، کامروا، مسعود، دارای 
 سرنوشت نیک، خوش عاقبت

 AĞZI QONÇA ....................... آغزی قُونچا

غنچه دهن، دارای دهانی کوچک و زیبا 

 ی گلچون غنچه 

 AHU TUTU .......................................... آهو توتو

 توت فرنگی درختی قرمز رنگ

 AHUDUDU ....................................... آهو دودو

 تمشک

 AK SÖZ .................................................... آک سؤز

سخن حقیقی و راست، سخن درست و 
 واقعی

 AKICI ................................................................ آكیجي

 روان، جاری

 AKİTU .................................................................... آكیتو

در زمان سومریان هر ساله در زمان معینی 
تندیس مردوک را در میان جمعیت انبوه 

شیده و از بیرون ک «ایساگیل»از پرستشگاه 
کردند به مکانی بیرون شهر شهر خارج می

که خود نوعی پرستشگاه به  «وتآکی»به نام 
بردند و تندیس چند رفت، میشمار می

ماند. بنابراین و( میتروزی در همانجا )آکی
 «وتآکی»شود که چنین نتیجه گرفته می

مکانی بیرون شهر بوده که محل مراسم 
وف به دینی بوده و جشن سال نو معر

و نیز توسط سومریان در آنجا تجشن آکی
شد. در جشن مزبور، کاهنان برگزار می

خواندند و مراسم جادوییِ تطهیر نماز می
شد. شخص پادشاه و قربانی برگزار می

آمد تا خلعت شهریاری را از فراز می
دریافت کند. مدت این  «مردوک-بئل»
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ها کمتر از ده روز نبود. ظاهراً در جشن
 شدروزها نمایشی رازآمیز نیز اجرا میاین 

که طی آن مرگ ایزد، رستاخیز و سرانجام 
شد. ازدواج او با ایزدبانو )الهه( نموده می

همین شیوه ترتیب مراسمی همانند که به 
به افتخار  «وکراو»شد، ساالنه در داده می

 «اور»و در  «ارتایش»خدای آسمانها و  «آنو»
-سومریان و بابلیتوسط  «ناننار»به افتخار 

 شد.ها برگزار می

 AL AS ............................................................. آل آس

 های آلتایها و قامآمین به زبان شامان

 AL BİS ................................................................ آلبیس

ی آفتاب و آتش در بین ترکان تووا یا الهه
 «توبا»

 AL MİS ............................................................آلمیس 

 ی آفتاب و آتش در بین ترکان آلتای الهه

 AL OT ............................................................ آل اوت

ترکان یاقوت به اجاق عائله چنین گویند. 
 آفتابآتش سرخ، 

 AL QADIN ..........................................آل قادین

 در فولکلور و ادبیات میفیکی ترکان:
زن رفیع منزلت، زن بلند مرتبه و واال، زنی 
که در بلندی ها و اوج آسمان قرار دارد، 
آفتاب عالمتاب. در این واژه، آفتاب به 
شکل انسان در آمده و حالت انسانی به آن 
بخشیده شده است و بعضاً آن را دختر 

که به شکل بز است نیز زرد و سرخ 

ی نکاح و ازدیاد نسل در گویند. او الهه
 بین ترکان است.

 ALA ....................................................................................آال

 رنگارنگ، ابلق

 ALA QIR.......................................................... آال قیر

 اسب خاکستری رنگ مخلوط

 ALA TURĞAY ........................... آالتورغای

 نوعی مرغ مزرعه کوچک جثّه

 ALABALIQ ............................................. آالبالیق

 ماهی قزل آال

 ALABAXTA ............................................ آالباختا

 فاخته، نوعی کبوتر جنگلی

 ALABƏZƏK ........................................ بَزَک آال

 رنگارنگ، الوان

 ALACA ................................................................. آالجا

 رنگارنگ، الوان

 ALAÇAKIR .......................................... آالچاكیر

چشم ماوی، دارای چشمانی به آبی روشن 
 و مایل به خاکستری

 ALAÇUQ ................................................... آالچوق

 اوبه، خانه و مسکن عشایر ترک

 ALAMANA .................................................... آالمانا

 قایق بزرگ ماهیگیری

 ALAQANAD ........................................... آالقاناد
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 نگلپرنده ای با رنگ های گوناگون در ج

 ALAŞ ...................................................................... آالش

 رنگارنگ، ابلق

 ALAŞIM ........................................................... آالشیم

آلیاژ، معجون ترکیب دو فلز یا چند فلز 
 با هم

 ALATORAN ....................................... آالتُوران

 نیمه تاریک

 ALATURKA......................................... آالتوركا

به سبک و روش ترک، ترکی محلّی در 
 یل و سبک ترکیتاس

 ALAV ........................................................................... آالو

 پرچم کوچک نصب شده بر نوک نیزه

 ALAVDAN ............................................... آالودان

 زبکی()اآتشدان، جای آتش 

 ALAVKÖZ ............................................... آالوكؤز

 )ازبکی(صاحب چشم درخشان 

 ALAY ........................................................................ آالی

ی رفیع منزلت و واال، خالق و آفریننده
 فوج. -پیروزی -ی برترایجاد کننده

 ALAZA .................................................................... آالزا

تخم های باقیمانده در زمین که سال بعد 
 می رویند.

 ALBAS ............................................................... آلباس

 ی آفتاب و آتش در بین ترکان یاکوتالهه

 ALCA .......................................................................... آلجا

 سرخ برّاق مایل به رنگ

 ALİ .................................................................................... آلي

ی زمین در بین ترکان نام رب النوع و الهه
 اسکیف )اسکیت، اسکوت، ایشگوز(.

این نام از اسامی تئوفور ترکان اسکیف به 
رود و این نام را دارای ریشه و شمار می

ی شمارند و آن را با واژهمنشاء پارسی می
دانند. در حالی که مرتبط می« آب»فارسی 

، «ebiاِبی »ی ترکی ذ از واژهاین نام مأخو
به معنی مادربزرگ )اولوننه( « əbiاَبی »

باشد و در ترکی کالً می« مادرِ پدر»یعنی 
باشد. می« اولوآنا»، «بؤیوک آنا»به معانی 

« abaآبا »ی در زبان ترکی باستان واژه
)آنا( و هم به معنای « مادر»هم به معنای 

ایی. »نظر باشد. طبق )اولو آنا( می «اجداد»
در بین ترکان  «i.miziyevمیزی یئف 

کاراچای ساکن در قفقاز شمالی -بالکار
های ستایش خداو هنوز هم آثار و نشانه

به وضوح مشاهده « apisatآپیسات »الهه 
 گردد.می

مرکب از نام « آپیسات»نام خدا و الهه 
به « satسات»ی ترکی و واژه« apiآپی »

 باشد.معنی مقدس می

 ALINLIQ ........................................................ قآلینلی

زیور و بزک ساخته شده از طال و الماس 
 جهت نصب در پیشانی زنان
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 ALINQAN .................................................... آلینقان

 حساس

 ALINSAÇI ...................................... آلین ساچي

 کاکل

 ALIQ ............................................................................آلیق

 مجذوب

 ALİS.......................................................................... آلیس

 )ازبکی(دوامدار، با دوام، دراز مدت 

 ALIŞIK ............................................................ آلیشیك

 نوسأآشنا، م

 ALIŞIQ ............................................................. آلیشیق

 مألوف، انس یافته، مأنوس

 ALKIM ................................................................... آلكیم

 کمان، قوس قزح رنگین

 ALLI-GÜLLÜ ............................. آللي گوللو

 زیبا، جذّاب

 ALLIK .................................................................. آللیك

 سُرخی، سُرخاب

 ALMƏXAN ........................................... خانآلمه

 )ازبکی(سنجاب 

 ALQI ........................................................................... آلقي

 ادراک

 ALSUŞİN ......................................... آل سوشین

، «باال و اوج سماوی»ای به معنی واژه

 « آسمان بلند و باال»
 –های خالد حک شده در سنگ کتیبه

 «ششانینوفای. ای مئ»ی اورارتو به ترجمه

 ALTALI ............................................................... آلتالي

جانوری است به بزرگی گربه که موی آن 
سرخ است و پوست آنرا پوستین دوزند. 

 )ازبکی(

 ALTIN BOYAQ .....................آلتین بُویاق

 زرگون، به رنگ طالیی

 ALTIN DİKİŞ ....................... آلتین دیكیش

 زر دوز

  .................................................................. آلتین كُوزیك

 ...........................................................ALTIN KOZİK 
 ی قطبی )ترکی قرقیزی(ستاره

 ALTIN KÜPƏ ............................. آلتین كوپه

 واره ی طالییگوش

 ALTIN PAPAQ ....................... آلتین پاپاق

 زرین کاله

 ALTIN QAQMA ...................... آلتین قاقما

عصا  –تخته و سایر وسایلی چون اسلحه 
و... که روی آن با تار و پونزهای طالیی 

 تزئیین گشته است.

 ALTIN SAÇAN .................. آلتین ساچان

 زرافشان، زرفشان

 ALTIN SƏRPƏN ................ آلتین سرپَن
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 زرافشان

 ALTIN SÜRÜŞ ............... آلتین سوروش

 زراندود

 ALTIN TAC ....................................... آلتین تاج

 تاج طالیی، تاج طال

 ALTIN TAMAR ......................... آلتین تامار

 دارای رگه های طال، رگه ی طال

 ALTIN TEL ........................................ آلتین تئل

 زَر تار

  ................................................................. آلتین تُوخوش

 ........................................................ ALTIN TOXUŞ 
 زربافت، زرباف

 ALTINKÜZ ......................................... كوزآلتین

ترین موسم سال ترین و پر حاصلپر میوه
 )ازبکی(

 ALTINMIŞ ............................................. آلتینمیش

 )ازبکی(گشته، زرّین گشته  طال

 ALTUN BAN .................................. آلتون بان

خانه و چادر طالیی رنگ، چادری که بام 
 ی آن طالیی رنگ است.و قلّه

های اوغوز در ها و بیگخانه و چادر خان
قورقود. رنگ طالیی در دههای دهداستان

های ها و بیگبام خانه و چادرهای خان
ی ویژگی و مخصوص خان ترکان، نشانه

 دنِ آن چادر و خانه است.بو

 ALTUNSU ........................................... آلتون سو

 آب زر، آب طال

 ALYAŞIL .............................................. آل یاشیل

 ابریشم دارای رنگ های سبز و سرخ

  .........................................................آمااوشوم قال آننا

 .......................AMA UŞUM QAL ANNA 
ایزد و خدای نان و زندگی )ترکی 

 سومری(

 AMAKAR ....................................................... آماكار

قبل از میالد. به  125قید شده به سال 
ری به در زبان سوم« آما»احتمال قوی 

به « karکار»)الهه آنا( و واژه « آنا»معنی 
و « ارزشمند»و « گرانبها»، «پرقیمت»معنی 

، «جای دادن»، «قرار دادن»یا اینکه به معنی 
بوده « در جای و مقام خود قرار دادن»

آنا)الهه آنا( بسیار »باشد و معنی این اسم 
و یا اینکه « ارزشمند و گرانقدر است

« و مقام خود قرار داردآنای الهه در جای »
بوده باشد. این اسم از اسامی تئوفور 

 باشد. ترکان ماد و ماننا می

 AMANUS ................................................... آمانوس

نام کوهی که سوریه را در شمال باختری 
کند و از آسیای صغیر )ترکیه( جدا می
گیلگه »محل وقوع کوهستان سدر که 

عازم آنجا شده « ائنکیدو»به همراه « میش
ول وحشتناک بجنگند. غ« خومبابا»تا با 

مدتها محققین و عالمان باور داشتند که 
ی شوش کوهستان سدر در عیالم، همسایه
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واقع در جنوب غربی پارس است. اما 
ی ای از منظومهاخیراً قطعات تازه« ویرولو»

گیلگه میش را رمزگشایی کرده و نشان 
داده که کوهستان اسرارآمیز سدر همان 

براین، ماموریت بوده است. بنا« آمانوس»
ای را زدود های افسانهآرایه« گیلگه میش»

و به راستی یادآور نخستین گروه اعزامی 
شهروندان سومری است که در سرزمین 
خویش فاقد چوب و سنگ بودند، پس به 

ی فرات فراز جستجوی این اشیا، از دره
های رفتند و آنها را سرانجام در دامنه

مانوس ای و جنگلیِ کوهستان آصخره
 یافتند.

 AMAR SUEN ............................... آمار سوئن

« سوئن»فرزند سوئن، فرزند خدا و الهه 
« سوئن»)از زبان والدین نامگذار کودک(. 

باشد نام یکی از خدایان ترکان سومری می
 )ترکی سومری(

 AMBAR................................................................. آمبار

ی محافظ زنان در بین نام خدا و الهه
 ترکان باستان

نیز در اینجا بایستی قید نمود که هم اکنون 
محله و مکانی مرتفع و تپه مانند در داخل 
شهر اردوباد از بالد آذربایجان وجود دارد 

« آمباراس»و یا « آمباراوستو»یا « آمبار»که 
شود که به احتمال قوی محل نامیده می

ی عبادت، معبد و یا پرستشگاه خدا و الهه
محافظ زنان در بین ترکان باستان بوده 

 است.

 AMƏD ......................................................................... آمَد

 )ازبکی(الع، شانس، اقبال بخت، ط

 AMƏD QUŞİ ................................. آمَد قوشي

 )ازبکی(مرغ سعادت 

 AMƏDLİ .......................................................... آمَدلي

مند، صاحب بخت و بخت، طالعخوش
 )ازبکی(اقبال، بختیار 

 AN ....................................................................................... آن

ها یعنی خدای نام یکی از خدایان سومری
پگاه، صبح، بلندی، ارتفاع، آسمان  -آسمان

 )ترکی سومری(

 ANA XUN .................................................. آناخون

بین ترکان باستان مرکب این نام مرسوم در 
« qunقون »به معنی مادر و « آنا»ی از واژه

به معنی شاهزاده و در کل به معنی 
 باشد.می« شاهزاده خانم»

 ANAC ........................................................................ آناج

مادری که چندین فرزند به دنیا آورده و 
 سالخورده شده

 ANADAN QALMA ........... آنادان قالما

 یادگار مادر، یادگار مادرمان

 ANAMIZ ............................................................. آنامیز

 مادرِ مامادرمان، 

 ANAZİ ................................................................... آنازی
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های رایج در بین ترکان ماد قید شده از نام
 «آنزی»قبل از میالد به فرم  114به سال 

ی ترکی سومری این نام از ترکیب واژه
، «زی»ی نام خدای آسمان و واژه« آنا»
ساخته شده است « دانستن»به معنی « زو»

باشد. ی دانا می«آنا»و در کل به معنی 
 )ر.ک.آنزیس(

 ANDAMAN ............................................. آندامان

 قسم و سوگند

 ANIŞ ..........................................................................آنیش

 ا، آرزو، یادنتم

 ANIZ .............................................................................. آنیز

آنچه بعد از درو و برداشت محصول به 
مانند کاه ریزه روی زمین باقی می ماند. 

ی محصول که بعد از درو در خاک ریشه
 باقی می ماند.

 ANLI ............................................................................ آنلي

 عاقل، با شعور

 ANMA ......................................................................... آنما

 یاد، خاطر، تداعی

 ANNA ............................................................................ آننا

 سومری(مادر )ترکی 

 ANNA Bİ DUQ .................... آننا بي دوق 

آنچه که در »، «در آسمان او بهترین است»
آسمان ها از همه خوب و بهتر است، 

 )ترکی سومری(« اوست

 ANQU ........................................................................ آنقو

دهانه ی رود، شاخه ای از رود، گودی و 
فرورفتگی، حوزه و بستر رود، درّه ی 

 تنگ

 ANQUT ............................................................. آنقوت

 پرنده ای درازپا از گروه اردک ها

 ANŞARQAL ..................................... الآنشار ق

ی بزرگ آسمانی، ایزد بانوی آسمان ملکه
 )ترکی سومری(

 ANTU ........................................................................... آنتو

و سده به همراه ای که دایزد بانو و الهه
همسر آنو،  – خدای آسمان بود. «آنو»

 مادر الهه ایشتار

 ANUTU ................................................................. آنوتو

ایزد برتر، آثار شکوه روز « آنو»وقتی که 
افزون مردوک فرمانروای ایزدان را 

را از « آنوتو»بود، مردوک احساس کرده 
و  -یعنی اقتدار خود او -وی پدید آورد

 گشت.« چون کالم آنو»کالمش 

 APAQQIZ .................................................. قیزآپاق

 دختر خوب و پاکیزه

 APARNAZ .................................................... آپارناز

 نازبر، نازکن

 APİ .................................................................................. آپي

 -ای در بین ترکان بالکارنام خدا و الهه
 کاراچای ساکن در قفقاز شمالی



 
 TÜRKÇE İNSAN ADLARI (ad ve soyad)IV                             4تورکجه اینسان آدالری   

 

21 

 APİ SAT ........................................................ آپیسات

ای در بین خدا والهه نام« آپیِ مقدس»
کاراچای ساکن در قفقاز  -ترکان بالکار

این نام تئوفور از ترکیب نام الهه  -شمالی
به معنی « satسات »ی و واژه« apiاپی »

 مقدس ساخته شده است.

 AQÇAM ........................................................آق چام

 درخت کوکنار

 AQÇAR .............................................................. آقچار

ی پرندگان که از ماهیها تغذیه از راسته
 )ازبکی(کند می

 AQÇİL ................................................................آقچیل

 مایل به سفید، سپیدوش

  .................................................................  آقیان )آكیان(

 ......................................... AQIYAN (AKIYAN) 

اقیانوس، جاری، روان، سیال، جایی که 
آب فراوان بوده و آب دائما در جریان و 
سیالن باشد. با افزوده شدن پسوند یونانی 

ی ترکی، به انتهای این واژه« usاوس»
)در اصل « اقیانوس»ی به ظاهر یونانی واژه

 است.ترکی( شکل یافته 

 AQMA (AKMA) .................... آقما )آكما(

 سیالن، شهاب

 AQQUTAN .......................................... قوتانآق

 )ازبکی(حواصیل 

 AQSUN ............................................................آقسون

 )ازبکی(نشئه، کِیف کننده، مست 

 AQYÜZ ........................................................... آق یوز

 باناموس، با عفّت

 ARAKA ................................................................ آراكا

 یک نوع گیاه زینتی

 ARANMIŞ .............................................. آرانمیش

آرزو شده، جستجو شده، تمیز شده، 
 خالصیپاکیزه، عاری از هر نوع ناپاکی و نا

 ARAT ...................................................................... آرات

 مزرعه ی آبیاری و شخم شده

 ARAZAN ....................................................... آرازان

 خوشبخت

 ARĞAZ ................................................................ آرغاز

 متناسب اندام

 ARGİMPAS .................................... آرگیمپاس

ای در بینِ ترکان اسکیف )اسکیت، نام الهه
ایشگوز، اسکوت(. هرودت اظهار نظر 

ی ها با الههی اسکیفکند که این الههمی
-afrodita –اورانیا  -آفرودیتا »یونانیان 

uraniya باشد و همین الهه در یکی می
-بین یونانیان خدای باروری و تولید می

ها از باشد. نام الهه آرگیمپاس اسکیف
به « irkinایرکین »ی ترکی ترکیب واژه

بارانی که چند روز مداوم به تندی »معنی 
به معنی « başباش »ی ترکی و واژه« بارد

 ساخته شده« رهبر، لیدر، سرکرده، رئیس»
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ی الهه»است. بنابراین آرگیمپاس به معنی 
ایرکین »باشد و در اصل به فرم می« باران
 بوده است.« irkin başباش 

 ARI BƏY................................................. یآری بَه

 ی زنبورانی زنبوران عسل، ملکهملکه

 ARI QOĞAN .............................. آری قُوغان

 النه ی زنبور، کندوی زنبور عسل

 ARI QUŞU ........................................ آری قوشو

 نوعی پرنده به رنگ سبز و زرد

 ARINAN .......................................................... ینانآر

 پاک شونده، تمیز و پاکیزه شده

 ARIQ ......................................................................... آریق

جو، جوی آب، گذرگاهی برای هدایت 
 آب )ازبکی(

 ARIQOVAN ................................. آری قُووان

 -انبوه ستارگان موجود در اطراف سرطان
 ی زنبور، کندوی زنبور عسلالنه

 ARİS ........................................................................آریس

ی ای از ترکان تشکیل دهندهنام طایفه
در ی طوایف مادای )ماد( که اتحادیه

 -نیز مشهور است.« آریزانت»تاریخ به 
 تمیز، پاک )ترکی باستان(

 ARMAİTİ ................................................... آرمائیتي

ای در سرزمین ترکان نام شهر و منطقه
ماننا. در منابع عرب همواره از وجود دو 

-ی مسکونی در آذربایجان ایران بناممنطقه

نام « urmاورم»و « urmiyaاورمیا»های 
اورمیه برده شده است. محتمالً نام شهر 

ی نام توپونیم شکل اختصار یافته
بوده باشد. در « urmeyateاورمئیاته »

به « irimایریم»، «arımآریم»زبان ترکی 
، «پیشگو»، «عالمت»، «نشانه»، «فال»معنی 

و « جادو»، «افسون»، «از پیش خبردهنده»
باشد. در ترکیب این نام می« سحر»

 نیز بکار رفته« آتا»ی ترکی همچنین واژه
است و احتماال این سرزمین ایالت و 

ها ها یا مغ«ماق»جایگاه مقدس منسوب به 
بوده است. بنابراین تصادفی نیست که 
شهر اورمیه زادگاه زرتشت پیغمبر شمرده 

ها گمان مغ»نویسد شود. ابن الفاکح میمی
کنند که خالق دین آنان یعنی زرتشت می

ی در منطقه«. در این شهر زاده شده است
وجود دارد « آرماتیان»زاقاتاال کوهی به نام 

ها )ماغ( که به احتمال قوی با همین ماق
ارتباط نبوده و توسط آنان ها بییا مغ

نامگذاری شده است به مصداق همین 
موضوع الزم به یادآوری است که در 
همین منطقه بخشی به نام موواکان 

movakan  طبق منابع گرجی( و در(
موقاکان »ه فرم منابع عرب نیز ب

muqakan ».نگاشته شده، است 

 ARMUD............................................................. آرمود

 گالبی

 ARPA SAMAN ......................... آرپا سامان
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 ی دامکاه جو، علوفه ی جهت تغذیه

 ARPAĞ .............................................................. آرپاغ

سحر و افسونی که از طرف کاهنین و 
 شد.شامانهای ترکان بر بیمار خوانده می

 ARPAĞAN .............................................. آرپاغان

ی گیاه علفی یک ساله، خودرو با ساقه
روید. ها میر دشتها و درهکوتاه که د

 )ازبکی(

 ARSİANŞİ ........................................... آرسیانشي

نام کوه و توپونیمی در سرزمین ماننا 
ی ی هشتم قبل از میالد(. در کتیبه)سده

در « آرسیانشی»میخی قید شده است که 
فرم « آرسی»واقع است. « آرسی»کنار کوه 

به معنی « آرچا»ی ترکی آشوری واژه
هی( و )سرو کو« ی درخت آردیجشاخه»
ائنشی »باشد و می« ی درختان کاجبیشه»

enşi » به معنی مالکانه و مِلک پادشاهی
حارسی »های باشد. نام توپونیممی

harsi» ،«آرسیتاarsita » و
واقع در اطراف « arsinduآرسیندو»

دریاچه اورمیه، نگاشته شده در منابع 
اورارتویی نیز قابل تعمق و اندیشه است. 

که مناطق مسکونی و  الزم به ذکر است
هایی واقع در اراضی کوه سبالن به آبادی

اَرچیستان »، «ərçəاَرچه »های نام
ərçistan» ،«اَجیرəcir » اَرجان »و

ərcan » وجود دارد که نام آنها را بایستی

 مقایسه نمود.« آرچا»ی با واژه

 ARTIKYIL ....................................... آرتیك ییل

 روز است 366سال کبیسه، سالی که 

 ARU TOS.............................................. آرو توس

 آغازگر و شروع مقدس.
ی توس به معنی در این اسم واژه

 باشد.می« شروع ابتدایی»، «آغازگر»

  ........................................ آروق جان)آریق جان(

 ........................... ARUQCAN(ARIQCAN) 

« syuniسیونی»ی ترک نام دختر شاهزاده
( که در 636-662« )جوانشیر»و همسر 

هاروخ »تاریخ به ارمنی قدیم  به فرم 
م این قید شده است. نا« haruxcanجان

ی ترکی ی ترک، مأخوذ از واژهشاهزاده
« ariqآریق»، «aruqآروق»، «arıqآریق»

پاکیزه »، «با سلیقه»، «زیبا»، «تمیز»به معنی 
 باشد. )ر.ک. آپاس(.می« و بدون لکّه

 ARURU .............................................................. آرورو

الهه و ایزد بانویی که یاور مردوک )ایزد و 
خدای بزرگ بابل( بود و در تولید بذر 

کمک کرد که سرانجام  انسانی به او
رودهای بزرگ، گیاهان و جانوران وحشی 

 و اهلی پدیدار شدند.

 AS .....................................................................................آس

 )ازبکی(سمور سفید 

 AŞAG .................................................................. آشاگ
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در زبان ترکان سومری به معنی زمین 
صاف و مسطح، دشت، میدانگاه، زمین 

 هموار و باز بوده است )ترکی سومری(

 ASGÜL .................................................... آس گول

 گل آس، گلی به رنگ سفید و یا زرد

 ASI ................................................................................ آسي

 فایده، نفع، سود

 ASILI ..................................................................... آسیلي

 پرفایده، نافع، سودمند

 ASIQ ........................................................................ آسیق

، «پرفایده»ی ترکی باستان به معنی واژه
 «خیردهنده»، «نافع»

 AŞIRI ................................................................... آشیری

 افزون، زیاد، فراوان

 ASIRQAL................................................. آسیرقال

 نوعی گل سوسنگیاهی از گروه زنبق ها، 

 AŞKENAZ ................................................. آشكئناز

ه نامی که از سوی آشوریان سامی نژاد ب
شد. الزم به ذکر ترکان ساک اطالق می

است که در انجیل نیز ترکان ساک بدین 
 اسم معرفی و نگاشته شده اند.

 AŞKIN ............................................................... آشكین

 بیش از حد، از حد و نصاب گذشته

 ASMA KÖPRÜ ...................... آسما كؤپرو

 پل معلق، پل هوایی

 ASMA QIZI .................................... آسما قیزی

 دختر رَز، دختر تاک )مو( به معنی شراب

 ASMƏ ..................................................................... آسمَه

 نگور، رَز، درخت مُو، تاکدرخت ا

 AŞMƏ (AŞMA) ................... آشمه )آشما(

 خروج و فوران آب چشمه در زمین شنزار

 ASPARAMA ......................................... آسپاراما

واراز »نام همسر پادشاه ترکان آلبان 
( که در تاریخ به فرم 662-622« )تیریدات

قید شده « sparamaاسپاراما»ارمنی قدیم 
است. این اسم در نگارش به ارمنی قدیم 

یف قرار گرفته است و به مورد تحر
آسپراک »احتمال بسیار زیاد در بین آلبانها 

asprak » نیز به مانند نام شخص
در بین ترکان قدیم بلغار، واژه « آسپاروخ»

آسپار »ای است بیانگر تیتولِ و کلمه
رایج در بین ترکان باستان « )آشبار، ایشبار(

ی باشد. پس این اسم از ترکیب واژهمی
« əməاَمَه »ی ترکی وواژه« پارآس»تیتولی 

« مادر»، «همسر»، «زن محترمه»به معنی 
ساخته شده است. این اسم با نام همسر 

از ترکان ساک به نام « amorqآمورق»
قابل مقایسه و « sparetraاسپارئترا»

 باشد.تفسیر می

 AŞRAK ..........................................................آشراک

فهیم و بادراکه، با فراست و عاقل در زبان 
 «.کاسسی»یا « کاس»ترکان 
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ی از واژه« aşآش»قسمت اول این واژه 
به معنی عقل، ذکاء « asآس»ترکی باستان 

به معنی مُدرِک، « usاوس »و دراکه، 
اوستا، عاقل و باهوش برگرفته شده است 

محتمال به « راک»و قسمت آخر این اسم 
عالمت و پسوند صفت « ترین»، «تر»معنی 

)قبراق(، « قیوراق»تفصیلی بوده باشد. مثل 
)به سرعت( و غیره و شاید « توواراق»
و « روح رحم کننده»به معنی « iraایرا»
« ک»و حرف « خالق و آغازگر با مرحمت»

 بوده باشد.

 AT GÖYÜS ............................... آت گؤیوس

 دارای سینه ای فراخ چون سینه ی اسب

 AT YƏLƏSİ.................................. آت یَله سي

 یال اسب، موهای زبر یال اسب

 ATEL ......................................................................... آتئل

 زبکی()انام اصلی رود ولگا  -رود، نهر

 ATƏŞ ANA ............................................ آتش آنا

 ی آتشخدا و الهه

 ATİN ........................................................................... آتین

زن باسواد و  -ی سنّتیزن آموزگار مدرسه
آمیز برای عنوان احترام -به ویژه کتابخوان

 )ازبکی(زنان باسواد 

 ATİNÇƏ ........................................................... آتینچه

 )ازبکی(زن جوان یا دختر باسواد 

 ATİZ ............................................................................... آتیز

ی میان دو نهر مزرعه -مزرعه، کشتزار
 )ازبکی(

 ATLİNKİ ................................................ آت لینكي

دویدن و راه رفتن اسب به شکل راه رفتن 
 و دویدن گرگ

 ATQI .......................................................................... آتقي

 شال انداخته شده روی دوش یا پشت سر

 AVOT ........................................................................ آوُت

 تسکین، آرامش و سکون

 AVUN ..................................................................... آوون

تسلی، دلداری، رهایی از اندوه و غم 
 )ازبکی(

 AVUNT ............................................................. آوونت

 تسکین، آرامش و سکون

 AVURTLI ................................................. آوورتلي

 اخر کنندهفخر کننده، تکبر کننده، تف

 AXAR ....................................................................... آخار

 جاری، روان، سیالن، جال، صیقل

 AXAR-BAXAR ........................... آخارباخار

ی مناظر محلی که از چهار طرف به وسیله
 طبیعی احاطه شده است.

 AXŞURA ..................................................... آخشورا

ای مسکونی در سرزمین ماننا. نام منطقه
« آغ»های ترکی این نام مأخوذ از واژه

به زبان « شورا»)آخ( به معنی سفید و 
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عنی دریاچه و به زبان اودمورتی ترکی ی
و « رودخانه»و « رود»به معنی « şurشور»

به معنی محل « soruسورو»در زبان ترکی 
 باشد.ی آب شور میباتالقی، برکه

 AXTAR AYİ .................................... آختار آیي

ی آفریننده، ناظر خلق و دوام و بقای الهه
 نسل انسانها )ترکی یاکوتی(

 AY AĞIL ................................................. آی آغیل

اه، دایره نور اطراف ی ماه، خرمنِ مهاله
 ماه

 AY BALDAQ................................ آی بالداق

نوعی گوشواره به شکل هالل و بدون 
 )ازبکی(نقش و زینت 

 AY BÜTÜN ..................................... آی بوتون

 ماه تمام، ماه کامل سی روزه

 AY ÇIQDI ....................................... آی چیقدی

 ماه تابید، ماه رؤیت شد، ماه ظاهر شد.

 AY DOĞUŞU .......................... آی دوغوشو

 طلوع ماه

 AY GÖZƏLİ ........................... لي آی گؤزه

 زیبای ماه

 AY GÜNƏŞ .................................... آی گونش

 ماه و خورشید

 AY MEKEDƏ ............................. آی مئكئده

از اسماء قدیمی  ترکی در بین ترکان 

 «خاساق»

 AY QAĞAN ...................................... آی قاغان

نام مادر نخستین و بزرگ ترکان اوغوز. او 
-مادر جدّ بزرگ ترکان اوغوز به شمار می

 رود.

 AY SULU ............................................... آی سولو

زیبا، آفریننده و آغازگر زیبا، خالق و 
نام مادر کوراوغلو یا گور  -یبای زآفریننده

نام همسر  -اوغلو به روایت ترکان قزاق
تکه »خان ایل « boz ay« بوزآی»

ی میفیکی ها در افسانهقزاق« چئومیم
 ترکان قزاق

 AY TOĞDI ..................................... آی تُوغدی

 ماه نو، ماه تازه، هالل ماه

 AY TUTQUNU ........................ آی توتقونو

 خسوف، ماه گرفتگی

 AY YILDIZ ......................................... آی ییلدیز

خیلی زیبا و درخشان، ماه  چهره و شخص
 و ستاره

 AYA .................................................................................... آیا

نام  -خدای سپیده دم، عروس خورشید
خدای خورشید « şəməşشَمَش »همسر 
 بابلیان.

 AYABƏNZƏR................................... رآیا بنزه

 شبیه ماه

 AYBA ........................................................................... آیبا
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نوعی دلو آب که زنان روستایی در آن 
 شیر هم می دوشند، سطل آب

 AYBAL ........................................................... آی بال

 ماه عسل، همچو ماه زیبا و مثل عسل
 شیرین

 AYDINAY.......................................... آیدین آی

 مهتاب، نور و روشنی ماه

 AYĞIZ ...................................................................... آیغیز

 نوعی بید )ازبکی(

 AYIGÜLÜ............................................. آیي گولو

 نوعی شقایق

 AYIHIT ............................................................. آییهیت

ی محافظ کودکان و نوزادان در نام الهه
 بین ترکان باستان

 AYİM APA ................................................ آییم آپا

ی احترام آمیز برای زنان بزرگسال یا واژه
 ()ازبکیمهرآمیز برای دختران 

 AYİM PAŞA........................................ آییم پاشا

ی احترام آمیز به زنان و همچنین واژه
 )ازبکی(ها برای خانم

 AYİMÇƏ ........................................................ آییمچه

دختر یا زن جوانِ خان، اعیان و اشراف 
 )ازبکی(

 AYIRTAN .................................................... آییرتان

تمیز دهنده، خوب و نیکوی هر چیزی را 

انتخاب کننده، تشخیص دهنده ی خوب 
 از بد

 AYLA ADA ............................................. آیال آدا

 ماه جزیره ماه و جزیره،

 AYLA ADAK ............................... آیال آداک

 عهد و پیمان با ماه، پیمان بسته با ماه

 AYLA AKAN .................................. آیال آكان

روان و جاری همراه با ماه، همگام و هم 
 گردش با ماه

 AYLA ARAN ................................... آیال آران

 ماه و آران، ماهِ آران

 AYLA AXAN ................................. آیال آخان

روان و جاری همراه با ماه، همگام و هم 
 گردش با ماه

 AYLA AXAR ................................... ارآیال آخ

روان و جاری همراه با ماه، همگام و هم 
 گردش با ماه

 AYLA BAL .............................................. آیال بال

 ماه و عسل، ماه شیرین و عسلی

 AYLA BAYRAQ ..................... آیال بایراق

 ماه و پرچم

 AYLA BULUT ........................... آیال بولوت

 ماه و ابر، ابر و ماه

 AYLA ÇAY ..........................................آیال چای

ماه و رود، ماه رودخانه، عکس ماه افتاده 
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 در آب رود 

 AYLA ÇİÇƏK .......................... ال چیچكآی

 ی ماهماه و شکوفه، شکوفه

 AYLA ÇIXMIŞ .................. آیال چیخمیش

ه، همراه با ماه در حال  همراه با ماه درآمد
 تابیدن

 AYLA DAĞ ........................................... آیال داغ

 ماه و کوه، ماه کوهستان

 AYLA DAN ........................................... آیال دان

 ماه و شفق، ماه شفق و صبح زود

 AYLA DƏNİZ ..................................... آیال دنیز

افتاده در  ماه و دریا، ماهِ دریا، عکس ماهِ
 آب دریا

 AYLA DƏRƏ .......................................آیال دره

 ماه و درّه، ماهِ درّه

 AYLA GÖZƏL ....................... لآیال گؤزه

 ماه و زیبا، ماه زیبا، زیبای ماه

 AYLA GÜL ......................................... آیال گول

 ماه و گل

 AYLA KAYAN ............................ آیال كایان

 ماه و آبی که از کوه سرازیر شود

 AYLA NAZ .................................................آیال ناز

 ماه و ناز، دختر ماه و ناز

 AYLA PINAR ................................... آیال پینار

 ماه و چشمه 

 AYLA QALA .........................................آیال قاال

 قلعه و ماه، دژ و ماه، ماه قلعه

 AYLA QAŞ .......................................... آیال قاش

 ماه و ابرو، ابروی ماه مانند، ابروی ماه

 AYLA QIZ .................................................. آیال قیز

 ماه و دختر، دختر ماه و زیبا

 AYLA QUŞ ........................................آیال قوش

 ی ماه و زیباماه و پرنده، ماهِ پرنده، پرنده

 AYLA SAÇAN ......................... آیال ساچان

افشان همراه با ماه، همگام و همراه با ماه 
 نور افشانی کردن

 AYLA SEL ............................................ آیال سئل

 ماه و سیل، سیلی از نورِ ماه

 AYLA SU .................................................... آیال سو

 ماه و آب، عکس ماه افتاده در آب

 AYLA TAC ............................................. آیال تاج

 ماه و تاج

 AYLA TAN .............................................. آیال تان

 ماه و شفق، ماه شفق و صبح زود

 AYLA TÜRK ................................. آیالتورک

 ماهِ تُرک، ماه ترکانماه و تُرک، 

 AYLA XANIM ............................... آیال خانیم

 ی ماهماه و خانم، خانمی زیبا چون هاله
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 AYLA XATUN .......................... آیال خاتون

 ی ماهماه و خاتون، خاتونی زیبا چون هاله

 AYLA YAGIŞ ............................. آیال یاغیش

 ماه و باران، ماه هوای بارانی

 AYLA YAR .................................................. آیالیار

 ماه و معشوق، ماه و دلداده

 AYLA YILDIZ .............................. آیال ییلدیز

 ماه و ستاره

 AYLAAÇAR ..................................... آیال آچار

به همراه ماه می شکفد، شکوفا با تابش 
 ماه

 AYLABAĞ ............................................... آیال باغ

 ماه و باغ، ماه باغ، ماه تابیده به باغ

 AYLABATAN ................................. آیال باتان

با ماه افول کننده، با ماه افول و صعود 
 کننده 

 AYBATMAZ ..................................... آی باتماز

 ماهِ همیشه تابان

 AYLABƏNİZ ......................................... آیال بنیز

ی ای رخساری زیبا و روشن چون هالهدار
 ماه

 AYLABƏZƏK ............................ کآیال بزه

 آرایش و پیرایش با ماه، بزک با ماه

 AYLABƏZƏN ................................ نآیال بزه

 خود را با ماه بیارای

 AYLABORA .........................................آیال بورا

ماه و باد شدید که معموال به دنبال آن 
 باران ببارد

 AYLABORAN ............................. آیال بوران

 ماه و بوران، ماه و کوالک

 AYLABULAQ ............................... قآیال بوال

 ماه و چشمه، ماه چشمه

 AYLABULUN ............................. آیال بولون

 با ماه ظاهر شو، همراه ماه پدیدار شو

 AYLAÇAKIN ............................... آیالچاكین

 ماه و شراره، ماه و رعد و برق

 AYLACAN ...............................................آیالجان

دارای تن و جانی درخشان به درخشندگی 
 هاله ماه

 AYLAÇƏN................................................ آیالچَن

 ماه و مه

 AYLAÇIXDI ............................. آیال چیخدی

 اه تابید، همراه ماه در آمد.همراه با م

 AYLADOĞAN ........................... آیال دوغان

 ی ماه زاده شدهاز هاله

 AYLADOLU....................................... آیال دولو

 پر از ماه، مملو از ماه و زیبایی

 AYLADORUK ......................آیال دوروک

 ی کوهماه و قله
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 AYLAEGE ............................................... آیال ائگه

 ماه و دریای اژه، ماه تابیده به دریای اژه

 AYLAGECƏ .................................... آیال گئجه

 ماه و شب، ماه شب

 AYLAGƏLDİ ............................... یال گلدیآ

 به همراه ماه آمد، همراه با ماه آمده

 AYLAGƏLMİŞ ...................... آیال گلمیش

 همراه با ماه آمده، همراه ماه در آمده

 AYLAGƏZ .................................................. آیال گز

 همراه با ماه در آسمان گردش کن

 AYLAGÖK ....................................... آیال گؤک

 ماه و آسمان

 AYLAGÖL ........................................... آیال گؤل

ماه و دریاچه، ماه و برکه، ماه و تاالب، ماهِ 
 بر آب دریاچه یا برکه تابیده

 AYLAGÖY ......................................... آیال گؤی

 ماه و آسمان

 AYLAGÜN .......................................... آیال گون

 ماه و خورشید

 AYLAGÜNƏŞ.............................. آیالگونَش

 ماه و خورشید

 AYLAIRMAK .......................... آیال ایرماک

ماه و رودخانه، عکس ماه افتاده در آب 
 رودخانه

 AYLAIŞIQ .......................................... آیال ایشیق

 ماه و روشنایی، ماه و نور، ماه و روشنی

 AYLAKAİK ................................... آیال كاییك

 ماه و قایق شناور در آب

 AYLAKIRAN ................................ آیال كیران

 ماه و ساحل، ماه و کرانه دریا

 AYLAKIYI ........................................... آیال كییي

 ماه و ساحل دریا، ماه و کنار دریا

 AYLAKÜLƏK ........................... آیال كولك

 ماه و کوالک سرد، ماه و باد سرد سوزناک

 AYLAKÜR .............................................. آیال كور

 «کُر«ماه و رودخانه 

 AYLAMARAL.............................. آیال مارال

 وی ماه و زیباماه و آهو، آه

 AYLAMÖRƏN ....................... ن آیال مؤره

 ماه و رود، عکس ماه افتاده در آب رود

 AYLANUR .................................................آیال نور

ماه و نور، ماه و روشنی، نور و روشنی 
 ی ماههاله

 AYLAOBA ................................................آیال اوبا

 ماه و اوبه، ماه و ایل

 AYLAORMAN ......................... آیال اورمان

 ماه و جنگل، ماه تابیده بر جنگل و بیشه

 AYLAÖRÜŞ ............................... آیال اؤروش
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 ماه و مرتع، ماه تابیده به مرتع و چراگاه

 AYLAÖTƏN ...................................... آیال اؤتن

 همراه با درآمدن ماه آوازخوانی نمودن

 AYLAOVA ............................................... آیال اووا

 ماه و جلگه، ماهِ جلگه

 AYLAPARLA ................................... آیال پارال

 همراه و همگام با ماه بتاب و بدرخش

 AYLAQAR .................................................آیال قار

ی ماه و برف، ماه برفین، ماه سفید، هاله
 مثل برفسفید ماه 

 AYLAQAYA ........................................... آیال قایا

 ماه و صخره، ماه تابیده بر روی صخره

 AYLAQIŞ ............................................. آیال قیش 

 ماه و زمستان، ماه تابان در موسم زمستان

 AYLAQUT ............................................ آیال قوت

 ماه و مبارکی، ماه سفید و مبارک

 AYLASAÇ ............................................. آیال ساچ

 به همراه ماه نورافشانی کن

 AYLASAĞ .............................................. آیال ساغ

 سالم و تندرست به همراه ماه

 AYLASARIL .................................ال ساریلآی

 با ماه  هم آغوش شو

 AYLASARMAŞ ................. آیال سارماش

 با ماه هم آغوش شو

 AYLASAZ ................................................. آیال ساز

 ماه و ساز موسیقی

 AYLASAZAQ ............................. آیال سازاق

 ماه و نسیم سرد، ماه و باد سرد

 AYLASƏHƏR ................................. آیال سحر

 ماه و پگاه صبح

 AYLAŞİN .................................................. آیالشین

 ی ماههمچو هاله

 AYLASIRDAŞ .................... آیال سیرداش

 از و محرم اسرار با ماههمر

 AYLASİS ............................................... آیال سیس

 ماه و مه غلیظ

 AYLASUDA...................................... آیال سودا

ی ماه همراه با ماه در آب، عکس هاله
 افتاده در آب

 AYLASUSKU .......................... آیال سوسكو

 ماه و سکوت شب، ماه در سکوت شب

 AYLASÜSLÜ ............................. آیال سوسلو

 مزین شده به ماه، با ماه بزک شده

 AYLATARLA ................................... آیال تارال

ه، ماه مزرعه، ماه تابیده به ماه و مزرع
 مزرعه

 AYLATAŞ .............................................. آیال تاش

 ی ماهی ماه، برابر با هالههمچو هاله
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 AYLAUÇAN ................................. آیال اوچان

 پرواز با ماه، پروازگر ماه

 AYLAUÇAR ................................... آیال اوچار

همراه با ماه پروازکنان، به همراه ماه پرواز 
 کردن

 AYLAUÇUŞ............................. آیال اوچوش

 پرواز همراه با ماه

 AYLAUĞUR ................................... آیال اوغور

 سعادت و میمنت با ماه، ماه و سعادت

 AYLAUZAY ................................... آیال اوزای

 ماه و فضا، ماه و کیهان

 AYLAÜZƏN .................................. نآیال اوزه

شناور همراه با ماه، شناکنان در آسمان 
 همراه با ماه

 AYLAXƏZƏR ................................... آیال خزر

ی خزر، ماه تابیده شده بر ماه و دریاچه
 خزر

 AYLAYAKA.......................................... آیال یاكا

 ماه و ساحل دریا

 AYLAYAMAÇ .............................. ماچآیال یا

 ی کوهماه و دامنه

 AYLAYARI ......................................... آیال یاری

 همطراز و هم اندازه با ماه

 AYLAYARUQ............................. آیال یاروق

 ماه و روشنی، ماه و نور

 AYLAYAZ ................................................... آیال یاز

 ماه و بهار، ماه موسم بهار

 AYLAYOSMA ............................. آیال یوسما

عشوه و ناز به همراه ماه، به همراه ماه 
 رعنا و دلربا شدن

 AYLAYURT .................................... آیال یورت

 ماه و سرزمین، ماه سرزمین، ماه وطن

 AYLAYUTAN ............................... آیال یوتان

 رباینده و جاذب مثل ماه

 AYLAYUVA ......................................... آیال یووا

ی پرنده، ی پرنده، ماه و آشیانهماه و النه
 ماهِ خانه و کاشانه

 AYLI GECƏ ................................. آیلي گئجه

 شب مهتابی

 AYLI SƏHƏR ............................... آیلي سَحَر

 ماه صبحگاهان، ماه سپیده دمان

 AYPAŞA .....................................................آی پاشا

نامی برای  -ی احترام آمیز به زنانواژه
 )ازبکی(خانمها 

 AYQABAQ .......................................... آی قاباق

 جذاب، زیبا

 AYQADIN ........................................... آی قادین

 زن زیبا چون ماه

 AYQIZI ...................................................... آی قیزی

 ی ماه استدختر ماه، دختری که زاده
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 AYRI ......................................................................... آیری

مستقل، خودگردان، سرخود، منحصر به 
 فرد

 AYRILMAZ ............................................ آیریلماز

 متعهد و پایبندبا وفا، وفادار، جدا نشدنی، 

 AYRIQ ................................................................. آیریق

ی آن عمیق و محکم نوعی علف که ریشه
بوده بر زمین باغ و باغچه ها مسلط می 

نیز « چاییر اوتی»باشد و در ترکی به آن 
 گویند.

 AYSAR ................................................................. آیسار

کسی که با تاثیر ماه رفتار خود را تغییر 
 دهد، بیقرارمی

 AYTOLAY ......................................... آی توالی

ین از اسماء قدیمی ترکی خصوصاً در ب
 şor« شور»ی ترکان قبیله

 AYTUN ................................................................ آیتون

 شب مهتابی، مهتاب، روشن، منوّر

 AYU ..................................................................................آیو

آغازگر نیکی و خیرخواهی، عنصر نیکی و 
ی آغازین، خیرخواهی، روح پاک، آفریننده

 ی انسانآفریننده

 AYVA ...........................................................................آیوا

 میوه ی به

 AYVA XAVI ................................... آیوا خاوی

موهای ریز کُرکی پوشیده روی میوه ی 
 «به»

 AZAR .......................................................................... آزار

 ی آفتاب سرخِ خیرخواه و نیکی پسندالهه

 AZİ(YAZI) ..................................... آزی )یازی(

 ساحل هموار رودخانه )ترکی باستان(

 AZIQ .......................................................................... آزیق

 ذخیره، رزق، روزی، طعام

 AZİRU .................................................................... آزیرو

نام کوهی واقع در سرزمین ماننا. در زبان 
به معنی « izirایزیر»، «izerایزئر»ترکی 

ی کوه، گذرگاه ی کوه، تیغهکمره
-گودی و گود رفتگی کوه میکوهستانی، 

در پایان این اسم نشانه اسم « uاو»باشد. 
حال بودن در زبان آشوری است که در 

 شود.نگارش آشوریها افزوده می
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 B                               ب  
 
 

 BABBAR ............................................................. باببار

کند خورشیدی که بر آسمان صعود می
 )ترکی سومری(

 BACAQLI .................................................. باجاقلي

 مت بلنددارای قد و قا

 BACI XANIM............................. باجي خانیم

 خواهر، خواهر بزرگ

 BACIGÜL ........................................ باجي گول

خواهر گل مانند، خواهری که زیبا و 
 باشد.لطیف مثل گل می

 BAD TİBİRA ....................................... باد تیبیرا

نام سرزمینی به معنی سرزمین درخشان، 
 سرزمین نور )ترکی سومری(

 BADAM İÇİ ................................... بادام ایچي

 مغز بادام

 BADAM ŞƏKƏR ...................... بادام شكر

 ینی بادامیشیر

 BADAM SUCUQ .......... بادام سوجوق

 سجوق بادام، سجوق تهیه شده از بادام

 BADAMBACI ............................. بادام باجي

لقبی که به عنوان احترام به عروس ها، 

 مادر شوهر و یا پیرزنان داده می شود.

 BADAMBUTA ............................... بادام بوتا

 دارای نقش و نگار بادامی شکل 

 BADAMLI ................................................... باداملي

 بادام دار

 BADAMNAZ ........................................ بادام ناز

دختر ناز و قشنگی که چون بادام شیرین 
 است.

 BADRAQ ...................................................... بادراق

درختی که در شن داغ بریان شده به رنگ 
 باشد. )ازبکی(سپید و اشکال غیر منظم می

 BADYA .................................................................... بادیا

ظرف مسی دهن گشاد که در شیردوشی 
 بیشتر به کار می رود.

 BAĞ BOZUMU ....................... باغ بُوزومو

 فصل چیدن انگور

 BAĞAN ................................................................ باغان

 ی سقط شدهپوست برّه

 BAĞI ........................................................................... باغي

 سحر و جادو، افسون

 BAĞINTI........................................................ باغینتي

 عالقه، دلبستگی

 BAĞIRTLAQ.................................... باغیرتالق

 نوعی اردک وحشی

 BAĞIŞ ................................................................. باغیش
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 هبه، بخشش، احسان

 BAĞIŞIŞ.................................................... باغیشیش

 بخشش، هبه، عطیّه

 BAĞIŞLAYAN ............................ باغیشالیان

بخشش کننده، انعام دهنده، احسان کننده، 
 عفو کننده

 BAĞIŞLAYIŞ ............................. باغیشالییش

 بخشش، انعام، احسان، عفو، مغفرت

 BAĞLAN ........................................................ باغالن

 نوعی غاز با بالهایی قرمز رنگ

 BAĞLIQ ........................................................... باغلیق

های ی گیاهی برای بستن دستهرشته
 گندم، شالی و غیره )ازبکی(خوشه 

 BAĞRAĞ ................................................... باغ راغ

 جای سرسبز و پر گل )ازبکی(

 BAKICI ........................................................... باكیجي

 فال بین، پرستار

 BAKRAÇ ....................................................... باكراچ

 کوچک مسی سطل

 BAL BAŞI ............................................. باشيبال 

 قسمت اصلی و قیماق عسل

 BAL DİL ..................................................... بال دیل

 شیرین زبان، شیرین سخن

 BAL GÜLÜ ......................................... بال گولو

 پیچک دارای گل های شیرین

 BAL MUMU ....................................... بال مومو

 موم عسل

 BAL QUŞU ........................................ بال قوشو

 نوعی پرنده

 BAL SIZAN ..................................... بال سیزان

عسل چکان، دختری که از او عسل تراود 
 و بچکد

 BALABACI ............................................ باالباجي

برای دختر کوچک خانواده به معنی نامی 
 خواهر کوچک

 BALACANLI .....................................باالجانلي

کسی که بچه هایش را بیش از حد دوست 
 دارد.

 BALIQ PULU ................................ بالیق پولو

 پولک ماهی

 BALIQCIN .............................................. بالیقجین

 نوعی مرغ دریایی ماهیخوار

 BALLAN............................................................ بالالن

 همچو عسل شیرین باش

 BALMUM .................................................. بال موم

 موم عسل، موم و عسل

 BANDIRMA ............................................ باندیرما

سوجوق گردوی خیسانده شده در شیره 
 انگور
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 BAQAN ................................................................. باقان

رسمی که به خاطر  -خدمت کننده، فالجی
گرفتن تحفه جلوی حرکت عروس را 

شوند و پس از گرفتن تحفه از مانع می
ی او، راه را برای داماد یا اعضای خانواده

 گشایند. )ازبکی(عبور می

 BAQİM .................................................................... باقیم

مراه با خواندن ای درمان سنّتی که هشیوه
انواع ورد، ذکر و دعا و دمیدن آن به بیمار، 

 )ازبکی(دهند. بدن او را مالش می

 BAQIMLI ...................................................... باقیملي

 خیلی خوب پرورده شده

 BAQIŞ .................................................................. باقیش

 نگاه

 BAQLA QIR ........................................... باقال قیر

 اسب خاکستری مایل به رنگ سرب

 BARA ............................................................................ بارا

طبق نظر  -النه، آشیانه )ترکی سومری(
روف آذربایجانی محقق و باستان شناس مع

نام این توپونیم « ی.ب.یوسف اوف»
قبل از میالد(  111)نگاشته شده به سال 

)به معنی « bərəبره »ی ترکی با واژه
جائی که گوسفند و برّه در آنجا نگهداری 
کنند( همخوانی و عینیت دارد. الزم به 
ذکر است که در منابع دیگر آشوری از 

قبل  121)سال « barruaبارروآ»های نام

 114)سال « ubabaraاوبابارا»از میالد(، 
و « barunakkaباروناککا»قبل از میالد(، 

غیره نام برده شده است. به نظر 
« E.A.qrantovskiایی.آ.گرانتوفسکی»

ها( با نام ها )سرزمیننام این توپونیم
مرتبط بوده و « baraبارا»ی ترکان طایفه

ه مأخوذ از نام آن طایفه است. جالب توج
ی است که روستایی با اهالی ترک در دامنه

و روستایی « bariباری »کوه سبالن بنام 
کیلومتری شهر اورمیه در بخش  15در 

انزل مجاور روستاهای قره باغ و قالقاچی 
 وجود دارد.« باری»به نام 

 BARDACIK .....................................بارداجیك

 انجیر تازه

 BARINAK ................................................. باریناک

 پناهگاه، مأوا

 BARINGÜLÜ ............................. بارین گولو

 زرد معطر گل

 BARIŞIQ ..................................................... باریشیق

صلح کرده، مصالحه کرده، نور و روشنی 
 بزرگ و وسیع

 BARRA ................................................................... باررا

یک اصطالح جادوگری و سحربازی رایج 
در بین ترکان سومر که معنی لغوی آن 

باشد و در حال حاضر در می« دورشو»
 میان دعانویسان و جادوگران رایج است.
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 BARSAMA .................................................. بارساما

برگ های شبیه لیمو نوعی گیاه خوشبو با 
و مثل نعناع که در بعضی خوراکی ها 

 شود.مصرف می

 BAŞ QADIN ................................. باش قادین

سرور و بزرگ زنان، سرآمد خانم ها و 
 زنان

 BAŞ TACI ......................................... باش تاجي

 تاج سر، افسر، دیهیم

 BAŞAQLI.................................................... باشاقلي

دارای خوشه، مزرعه ای که پر از خوشه 
 است.

 BAŞDƏ ................................................................ باشدَه

 در جایگاه نخست )ازبکی(

 BAŞI BAĞLI ............................... ي باغليباش

 نشان شده، عقد و نکاح شده

 BATIŞ .................................................................... باتیش

 غروب

 BATİS .................................................................... باتیس

ی نخی ظریف و باتیس، نوعی پارچه
 بادوام )ازبکی(

 BAU .............................................................. او(-بائو)با

ایزد و خدای « نین گیرسو»نام همسر 
کشت، شکار و جنگ در بین سومریان 

ایزد بانو و « نین گیرسو»ترک تبار. همسر 

خدای آسمان بود، « آنو»دختر « بائو»الهه 
 همو بود که نفس حیات را به آدمیان دمید.

سومریان ترک تبار هر سال در نوروز، 
را با « بائو»و « نین گیرسو»عروسی 

گرفتند. ایزد بانو یا تشریفات جشن می
را در میان ازدحام پرستندگانی « بائو»الهه 

ی عروسی در دست که هدایای ویژه
بردند. از این داشتند، به حجله گاه می

 زوج ایزدی، هفت قلوی باکره زاده شدند.

 BAVLI (BAVLU)..............  باولي )باولو(

مرغ صُنعی و دست ساز ساخته شده از پَر 
توسط صیادان و شکارچیان به جهت 
عادت دادن و یاددهی سگ و پرندگان 

بچه شاهین آموزش داده شده  -شکاری
 به شکار

 BAY ANAY ......................................... بای آنای

ان و صیادان در بین ی حامی شکارچیالهه
 ترکان باستان )ترکی یا کوتی(

بای آنای به معنی الهه، روح خیرخواه، 
ی بلند مرتبه، سماوی و ثروتمند آفریننده

 باشد.می

 BAY ÇİÇƏK .............................. بای چیچك

نخستین گل بهاری که پیاز دارد و به رنگ 
 سفید است. )ازبکی(

 BAYDA ................................................................... بایدا

ظرف دهن گشاد و مسی که در دوشیدن 
 کار می رود. شیر به
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 BAYIR ........................................................................باییر

 دامنه ی کوه

 BAYIR CİN ............................................. بایرجین

نیز گفته « بایر قوشو»نوعی پرنده که به آن 
 می شود.

 BAYIR QUŞU ................................. بایر قوشو

نیز گفته « بایرجین»نوعی پرنده که به آن 
 می شود.

 BƏCƏD ................................................................... بَجَد

نوعی پرنده ی کوچکتر از گنجشک که 
 صدای آواز آن شبیه تلفظ این کلمه است.

 BƏCƏD QUŞU .......................... د قوشوبَجَ

 ی کوچکتر از گنجشکنوعی پرنده

 BƏSBƏLLİ .................................................. بَسبَللي

خیلی روشن و آشکار، بسیار واضح و 
 معلوم 

 BƏLƏK .................................................................... بَلَك

تپه ای که راه گذر از روی آن کشیده شده 
است، تپه ای که از روی آن راهِ گذر عبور 

 کرده است.

 BELİLİ .................................................................. بئلیلي

از ایزدان و خدایان دوزخ طبق باور و 
 قاد بابلیان و سومریان ترک تبار.اعت

 BƏLİM ......................................................................... بَلیم

 پوشال گندم

 BƏLİN ........................................................................ بَلین

مات و متحیّر، متعجب و درشگفت مانده، 
 مات و خیره

  BELİT .................................................. بئلیت)بلیت(

بئل )بل( یا انلیل خدای زمین نام همسر 
مادر »گاهاً عنوان «بئلیت». بابلیاندر بین 

را داشت و با « مادر خدایان»یا  «ایزدان
ی س خویش شهریاران برگزیدهشیر مقد

کرد. بنابراین )بئل( را تغذیه می «بل»
توانستند به او افتخار فرمانروایان زمینی می

 کنند.

 BELİT-İLİ .................................... ایلي –بئلیت 

. اساطیر بابلدر  «نین تود»لهه نام دیگر ا
است  «بانوی ایزدان»به معنی  «بئلیت ایلی»

 «بانوی فرزندزایی»یا  «نین تود»که بعدها 
ی ام گرفت. سرنوشت نوزادگان در لحظهن

 گردید.تولد توسط او مقدر می

 BELTİR ................................................................. بئلتیر

نام قومی از ترکان ساکن در سرزمین 
 «آلتای»

 BƏNİZİ AĞ ......................................... بنیزی آغ

 سفید رخ

 BƏNİZİ AY ......................................... بنیزی آی

 ماه رخ

 BƏNLİK ............................................................. بنلیك

 غرور، کبر، منیّت
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 BƏQƏ SƏLƏ ......................................... بَقَه سَلَه

 )ازبکی(های روی آب خزه

 BƏYRAMLIQ .................................... بایراملیق

 هدیه عیدی

 BƏRCƏ ................................................................. بَرجَه

 کرجی یا قایق باری پارویی )ازبکی(

 BƏRDİ ................................................................... بَردی

روید گیاهی است که بیشتر در باتالقها می
 و برگهای دراز سه ضلعی دارد. )ازبکی(

 BƏRİVAC ....................... بَری واج )بَرواج(

ترقی یافته، توسعه یافته، در حال رشد و 
 توسعه )ازبکی(

 BƏRQUT ....................................................... رقوتبَ

 (مخمل )ازبکی

 BƏRXİT .......................................................... بَرخیت

 مخمل )ازبکی(

 BEŞ KAKİL ................................. بئش كاكیل

عادتی که زنان و دختران موی خود را پنج 
زن یا دختری که موهایش به  -پنج ببافند

 همین اصول بافته باشد )ازبکی(

 BƏSİ ............................................................................. بَسي

 -مکان پرورش و پروراندن حیوان
 پرورش

 BƏŞİK ................................................................... بَشیك

 گهواره کودک

 BƏSİLİ .................................................................. بَسیلي

 وص، پروردهپرورش و پروراندن مخص

 BƏSİLİ GÜL ............................... بَسیلي گول

 گل پرورده شده

 BƏSİN ..................................................................... بَسین

 قوت، طعام، اغذیه

 BƏSLI ...................................................................... بَسلي

 چاق و تپل

 BƏSTƏ ...................................................................... بَستَه

 قطعه ی موسیقی

 BƏSTƏCİ ................................................ بسته جي

 آهنگساز

 BƏSTƏGÜL .................................... بسته گول

 گلی کامل و شکوفا، گل پرورش یافته

 BƏSTİQIZ ............................................... بستي قیز

دختر بس و کافی است )خطاب به 
انواده بعد از آن خواهان یک دختری که خ

 باشند(پسر می

 BƏTİST ............................................................. بَتیست

ی نخی ظریف و باتیس، نوعی پارچه
 بادوام )ازبکی(

 BƏY ARI................................................. ی آریبَه

 ی زنبورانی زنبوران عسل، ملکهملکه

 BƏYİMBACI .................................... بَییم باجي

 خواهر عزیز و محترم
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 BEZ GƏLDƏK ......................... کبئزگلده

ی ماکیان سانان و وحشی ای از تیرهپرنده
 کند. )ازبکی(در صحرا زندگی می که

 BƏZADİ ............................................................ بَزادی

یاقوت درشت )سنگ ذی قیمت( که نام 
 است.« بیجاده»اصلی آن 

 BƏZƏKCİ.................................................... بَزَكجي

 آرایشگر، آراینده، بزک و تزیین کننده

 BƏZƏN ..................................................................... بَزَن

 بزک، زینت، زیب، آرایش

 BEZƏŞ .............................................................. شبئزه

 آرایش و زینت )ازبکی(

 BİA ...................................................................... )بیا( آيب

در « وان»ی هنام اصلی و حقیقی دریاچ
 زمان حکومت دولت ترک تبار اورارتوها.

های ترکی آلتای به نام این دریاچه در زبان
باشد و دولت معنی آب و دریاچه می

اورارتو نیز به هنگام تاسیس و تشکیل در 
ی چهارم قبل از میالد نام این دریاچه سده

را بر خود برگزید و نام دولت و سرزمین 
 مید.نا« بیااینی»خود را 

 BIANNI .................................. بي آنني )بیانني(

نام سرزمین و دولتی ترک تبار که 
 نام نهاده بودند.« اورارتو»آشوریان بدان 

 BİBƏK .................................................................... بیبَك

 مردمک چشم )ازبکی(

 BİBİ XANIM ................................ بي بي خانم

 بی و خانم محترمهبی

 BİCƏMƏ ....................................................... بیجه مه

 آرایش شده، پر نقش )ازبکی(

 BİÇƏNƏK .................................................... بیچَنَك

 علفزار، محل درو

 BİÇİMLİ....................................................... بیچیملي

 خوش نما، خوش طرح )ازبکی(

 BİCİRİM ........................................................ بیجیریم

 زیبا، ساده، خوشایند )ازبکی(

 BİDƏNƏ ............................................................... بیدَنَه

 بلدرچین )ازبکی(

 BİG AYİM ............................................. بیگ آییم

 زن بیگ )ازبکی(

 BİGİM ....................................................................... بیگیم

ی لقب شاهدختها و شهبانوهای سالله
 ترک )ازبکی(

 BİKAC .................................................................... بیكاج

زن یا دختر بیک، ثروتمندان و حکمرانان 
 )ازبکی(

 BİKƏÇ ...................................................................... چبیكَ

زن یا دختر بیک، ثروتمندان و حکمرانان 
 )ازبکی(

 BILAZİK ...................................................... بیالزیك

 دستبند، النگو
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 BİLBAĞLI ................................................. بیلباغلي

 دارای کمربند، کمر بسته )ازبکی(

 BİLDAV............................................................... بیلداو

ریسمان پهنی که به دورادور چادر 
مخصوص ازبکها و ترکمنها بسته شود. 

 )ازبکی(

 BILDIR ................................................................ بیلدیر

 بلدرچین

 BİLƏGUZUK ....................... بیلَگ اوزوک

 النگو )ازبکی(

 BİLƏK YÜZÜGİ ............ بیلَك یوزوگي

 دستبند، النگو

 BİLƏKCƏ...................................................... بیلَكجه

 مُچ بند

 BİLƏMƏ ........................................................... بیله مه

آالت برنده را به سنگ تیز کننده مالش 
 دادن به قصد تیز نمودن لبه ی تیغ آنها

 BİLƏNÇƏK ............................................. بیلَنچَك

-ننو، جای خوابی از جنس پارچه یا بافته

ز دو سو های دیگر که آن را با ریسمان ا
 آویزند.)ازبکی(می

 BİLƏŞ ...................................................................... بیلَش

الالیی، عمل خواباندن کودک در گهواره 
 )ازبکی(

 BİLİNÇ ................................................................. بیلینچ

 شعور، معرفت، آگاهی

 BİLMƏ ...................................................................... بیلمه

 علم، دانش، وقوف، آگاهی

 BİLMƏCƏ ................................................ بیلمه جه

 معَما، چیستان

 BİNAR ........................................................................ بینار

 چشمه

 BİNARBAŞI..................................... بینار باشي

 سرچشمه، منبع و منشاء فوران چشمه

 BİNƏFŞƏ ......................................................... شهبینَف

 گل بنفشه )ازبکی(

 BIQMAZ ............................................................. بیقماز

 خستگی ناپذیر، ساعی، کوشا، با همّت

 BİRCƏGÜL .................................. بیرجه گول

گل تک و منحصر به فرد، گل ممتاز و 
 نظیریگانه، گل بی

 BİRCƏXANIM .......................... بیرجه خانم

خانم تک و منحصر به فرد،  خانم ممتاز و 
 نظیربی

 BİRDƏM .............................................................بیردَم

، هدف یکسان، یکدل، همنفس، آنکه فکر
 و مسلکش یکی باشد )ازبکی(

 BİRƏKƏY .............................................. یكهبیره

 یکی، اما پخته و خوب )ازبکی(

 BİRKESAR ............................................بیركئسار
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کسیکه روی حرف یا قولش استوار و 
پایبند است، آنکه حرفش یکی است 

 )ازبکی(

 BİŞKİN ............................................................. بیشكین

 پخته، با تجربه

 BİTƏN ........................................................................ بیتَن

رشد و نمو کننده، پایان و ختم، پایان 
 پذیر، ختم شونده

 BİTƏVİ ............................................................ بیته وی

 کامل و یک پارچه، تکمیل

 BİTİK ...................................................................... بیتیك

 مکتوب، چیز نوشته شده، نامه

 BİTİRƏN ..................................................... بیتیره ن

 خاتم، ختم دهنده

 BİTİRİM............................................................ بیتیریم

 اختتام، اتمام، اکمال، پایان، نهایی

 BİTİŞ ...................................................................... بیتیش

 خاتمه، پایان

 BİTKİN ............................................................... بیتكین

 کامل و رشد یافته، رشید

 BİTMƏZ ................................................................. بیتمَز

 ایان، جاودانپایان ناپذیر، بی پ

 BITRAQ ............................................................. بیتراق

 فشرده و انبوه

 BIUA ......................................... آ(  -او -بیوآ)بي

آب و دریاچه در زبان ترکان با شقیرت 
 )ترکی با شقیرتی(

 BODUQ............................................................ بُودوق

 شتر نوزاد

 BOĞAT ............................................................. بُوغات

ی مسیر آب در نهر و قسمت تنگ شده
 جو )ازبکی(

 BOĞURDAQ.................................. بُوغورداق

ای که به تازگی سر زده باشد خوشه
 )ازبکی(

 BOLA ........................................................................... البُو

 زن عمو

 BÖNÜR ................................................................ بؤنور

 زایمان حیوان ماده

 BORAN QUŞU ..................... بُوران قوشو

 مرغ طوفان

 BORÇALIQ ....................................... بُورچالیق

 ی صحرایی )ازبکی(پیاز الله

 BORDAQ .................................................... بُورداق

 چاق و تپل، پرورده، پرورش یافته

 BORİ GÜL ...................................... بُوری گول

 گیاه علفی همیشه سبز چند ساله )ازبکی(

 BORİK .............................................................. بُوریك

 ی(ی درخت )ازبکساقه

 BORQAT ..................................................... بُورقات
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 صنم، بُت، مجسمه

 BOTƏ KÖZ .......................................... بُوته كؤز

 گل گندم )ازبکی(

 BOYA ........................................................................... بُویا

 رنگ، لون، فام

 BOYALI ............................................................ بُویالي

 رنگین، ملّون

 BOYANA .............................................................بویانا

 نوعی گیاه و تره ی معطر خوراکی

 BOYASIZ ..................................................... بُویاسیز

 معصوم، پاک و بی رنگ، بی گناه

 BOYÇƏN ....................................................... بُویچَن

 بلند قامت، بلند باال )ازبکی(

 BOYDAR ........................................................ بُویدار

 بلند قامت )ازبکی(

 BOYİN TUMAR .................... بُویین تومار

 نوعی زیور که به گردن آویزند )ازبکی(

 BOYLAM ......................................................... بُویالم

 خط نصف النهار کره زمین

 BOYLANMIŞ ................................ بُویالنمیش

 تعریف و تمجید شده

 BOYNA ................................................................... بُوینا

نیم پاروی به کار رفته در حرکت قایق ها 
 روی آب

 BOYRƏ ................................................................ بُویره

ته شده از نی و برخی بوریا، فرش باف
 الیاف گیاهان )ازبکی(

 BÖYÜK ANA ............................... بؤیوک آنا

 مادر بزرگ

 BÖYÜKQIZ ................................... بؤیوک قیز

 دختر بزرگ خانواده

 BÖYÜRDƏK .............................بؤیوردَه ک

 پرنده ای از جنس بلبالن

 BOZA .......................................................................... بُوزا

نوعی نوشیدنی ترش که از تخمیر خمیر 
 ارزن به دست می آید.

 BOZÇİ .............................................................. بُوزچي

ی پهن و گیاه علفی خودرو دارای برگها
 ای )ازبکی(گلهای خوشه

 BOZDAQ ..................................................... بُوزداق

ی مرغان آبزی ی کوچ کننده از تیرهپرنده
 )ازبکی(

 BOZNAÇ ....................................................... بُوزناچ

گیاه علفی پایا، گلدار که گل آن پس از 
شود. خشک شدن گیاه نیز پژمرده نمی

 )ازبکی(

 BOZQIR ............................................................ بُوزقیر

 کویر، دشت

 BRANDA ...........................................................براندا
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 ی بادبان قایق و کشتیپارچه

 BÜBÜRDƏK ................................... دَکبوبور

 نوعی بلبل

 BUDACIQ .............................................. بوداجیق

 شاخه ی کوچک درخت

 BUDAN .............................................................. بودان

 مه، ابر )ترکی مغولی(

 BUDANTI ................................................... بودانتي

مجموعه ی شاخه های بریده شده و 
 هرس شده درختان

 BUDAQCIQ ..................................... بوداقچیق

 شاخه ی کوچک درخت

 BUDAQLI ................................................. بوداقلي

 دارای شاخه

 BUĞDA BAŞI............................. بوغداباشي

 خوشه، سنبله

 BUĞDA QUŞU ........................ بوغداقوشو

 پرنده مزرعه گندم، بلدرچین

 BUĞDAQ ................................................... بوغداق

شاخه ی  -ی درختان )ازبکی(گره تنه
 ظریف و نازک )بوداق نیز گویند(

 BÜĞDAY ƏNLİ ................. بوغدای اَنلي

 به رنگ اسمر، اسمر چهره، گندمی چهره

 BÜGÜRDƏK ............................... بوگوردک

 نوعی بلبل

 BULAMA ........................................................... بوالما

شیره ی غلیظ انگور که با اعمال نوعی 
 دست می آید.خاک به 

 BULANMAZ ........................................... بوالنماز

 همیشه صاف و زالل

 BULAQİ ........................................................... بوالقي

زیوری که با شکافتن بینی در آن آویزند. 
 )ازبکی(

 BULDIQ ......................................................... بولدیق

 یافته شده، موجود، حاضر

 BULDURUQ .................................. بولدوروق

-ی دشتی مانند کبوتر که سینهنوعی پرنده

 اش سیاه است. )ازبکی(

 BULĞARI .................................................. بولغاری

 نوعی ساز طنبور کوچک

 BULĞU .................................................................. بولغو

پیدا، یافتن به کمک استعداد یابندگی، 
ادراک، درک و فهم، عرفان، وجدان، 

 کشف، اختراع، ایجاد

 BULIŞ .................................................................. بولیش

 فهم، ادراک، کشف، اختراع، ایجاد

 BULIŞLI ....................................................... بولیشلي

 با درّاکه، با فراست، عاقل و با هوش

 BUNALMAZ ............................................بونالماز
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هیچگاه پیر و فرتوت و از کار افتاده 
 ، مات و متعجب نخواهد شد.نخواهد شد

 BUNAQİŞ ................................................. بوناقیش

نام گذرگاهی کوهستانی در سرزمین ماننا. 
در رابطه با این نام، نام این منطقه در 
سرزمین آذربایجان ایران در اعصار میانه 

و « babaqışباباقیش»های با نام
نیز معلوم گشته « zöhrqaşزؤهرقاش»

به معنی « bunبون»ی ترکی است. واژه
درکوهستان که گذرگاه کوه از آنجا  جایی»

گودی و گود رفتگی »و « شودشروع می
« qaşقاش »باشد و همچنین می« کوه

باشد. می« ی کوهقلّه»نگین کوه به معنی 
در توپونیم « bunبون»ی احتماالً واژه

ی )فرم آشوری واژه« bunisaبونیسا»
در سرزمین ماد( نیز، خود را « بونی چای»

 است.منعکس نموده 

 BUNİÇAY .......................................... بوني چای

ای در سرزمین ماد )میدیا( که در نام منطقه
نگاشته شده « بونیسا»منابع آشوری به فرم 

 است.

 BUNİSA ............................................................... بونیسا

ی بونی فرم نگارش آشوری نام منطقه
 چای واقع در سرزمین ماد )میدیا(

 BUNT ....................................................................... بونت

ی بزرگ و انبوه پنبه خرمن یا توده
 )ازبکی(

 BURANİCA ............................................ بورانیجا

یق ماهیگیری یک پارچه ساخته شده از قا
 تنه ی درختان )ترکی بلغاری(

 BURÇAQ ................................................... بورچاق

 -گیاهی است یک ساله به رنگ آبی
ی ی دانه)مجازی( تگرگ کوچک به اندازه

 نخود )ازبکی(

 BURÇAQ SAÇ ................... بورچاق ساچ

 گیسو مجعد، گیسوفر

  ................................................................. بورچوک ساچ
 ........................................................ BÜRÇÜK SAÇ 

 گیسو مجعد، گیسوفر

 BURGƏN ..................................................... بورگن

ی مرکبان ی خودرو از تیرهک سالهگیاه ی
 )ازبکی(

 BURMA SAÇ .................................. بورماساچ

 گیسو تابیده

 BURMALI .................................................. بورمالي

 مناره، پیچ و تاب خورده

 BURNA .................................................................. بورنا

 اوّل، ابتدا، مقدم )ازبکی(

 BURNAZ ........................................................... بورناز

 دارای بینی منقاری شکل

 BURTLAQ ................................................ بورتالق

 زمین سنگالخی پر از سنگ و قلوه سنگ
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 BURUL ............................................................. بورول

 مایل به آبی )ازبکی( دارای خالِ

 BÜRÜLÜ ......................................................... بورولو

 پوشیده، محجّبه

 BÜRÜNCƏK ...................................بورونجَك

 ابریشم خام

 BÜRÜNMÜŞ ............................... بورونموش

محّجبه، پوشیده شده، دارای پوشش و 
 حجاب

 BURUŞQU ............................................ بوروشقو

 شرابی که زبان را جمع و منقبض کند.

 BUTAQ .................................................................بوتاق

ی درخت و یا هایی که از تنهشاخچه
 )ازبکی(های اصلی روییده است. شاخه

 BUTAV .................................................................... بوتاو

سالم، بدون زخم، کامل، بی نقص، راست 
 و محکم و فاقد بند و فصل )ازبکی(

 BUTGƏ ................................................................. بوتگه

ی خودرو که بیشتر در صحراها به بوته
 روید. )ازبکی(شکل منفرد می

 BUXTƏ ................................................................ بوخته

خلیج، پیشرفتگی پهناور و ژرف دریا در 
 فرورفتگی یا خشکی )ازبکی(

 BUYA ........................................................................... بویا

ی اورمیه. این اطراف دریاچهنام رودی در 

ی نام «muaموآ»نام به احتمالی با قسمت 
یکی « zamuaزاموآ»دریاچه اورمیه یعنی 

« biyaبی یا»ی ترکی بوده باشد. واژه
باشد می« çayچای»ی مأخوذ از واژه

ی ای از رودخانهچنانکه با نام شاخه
و « یابی»، «biyaیابی»به نام « obاُب»
اتارستان و در در ت« muyaمویا»

-ی چپ رودخانهباشقیردستان با نام شاخه

، در اورال میانه «bıyaبیا»به نام « کاما»ی 
تومن »و در ایالت « bıyaبیا»با نام 
tümən » بیا»با نام رودbıya »یکی می-

-در نام رودخانه« بیا)بویا(»ی باشد. واژه

های جاری در سرزمین خاکاسیا به شکل 
 کار رفته است.ای به وسیع و گسترده

 BUYARIK ............................................... بویاریك

از زنان قهرمان و شجاع در تاریخ ترکان 
ی ماساگئت. او فرماندهی ساک شاخه

قشون صدهزار نفری ترکان ماساگئت 
)ماساژت( را در سده ششم میالدی بر 
عهده داشت. نام این زن قهرمان و دالور 
ترک در منابع بیزانسی به شکل 

اشته ثبت و نگ« boyariksبویاریکس »
 شده است.

 BÜYÜCÜ ..................................................... بویوجو

 افسونگر

 BUYURUQ ........................................... بویوروق

 امر، فرمان، دستور، حکم
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 BÜYÜTƏÇ.................................................. بویوتَچ

دقیق، ذره بین، میکروسکوپ، باریک بین، 
 موشکاف

 BUZLU GÜL ............................ بوزولو گول

 گل یخ
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 C                                ج  
 
 

 CAN BAĞIŞ ............................... جان باغیش

 جانبخش

 CAN TAMARI......................... جان تاماری

 جان رگِ

 CANAQİ ......................................................... جاناقي

 شیرین، خوشبوی و زودرس )ازبکی(

 CANASİNƏR ...................................... جاناسینَر

 گوارا، دلچسب

 CANCİYAR ..................................... جان جییار

 جان و جگر، جانپاره، پاره ی تن

 CANDAN ..................................................... جاندان

 از جان و دل

 CANDAŞ .................................................. جانداش

 جانجانی، بسیار صمیمی، یکدل )ازبکی(

 CANFƏS ....................................................... جانفَس

پارچه ی ابریشمی نازک، ظریف و 
 درخشان

 CANIŞİRİN ................................ جاني شیرین

 ارزشمند، محترم

 CANIYANAN .............................. جاني یانان

 مهربان، فداکار، جانسوز و دلسوز

 CANKUYƏR .................................... كویَرجان

 دلسوز، از خود گذشته، فداکار )ازبکی(

 CANVERİCİ ........................... جان وئریجي

 حیاتبخش، جانبخش

 CANYANDIRAN ........... جان یاندیران

 ، مهربان و صمیمی دلسوز، فداکار

 CARAQ ............................................................. جاراق

 خشش، جال )ازبکی(برق، در

 CARQANAT ..................................... جارقانات

ی گنجشک سانان که در ای از راستهپرنده
کنند. شیبهای عمودی کوهها زیست می

 )ازبکی(

 CAVRIS ..................................................... جاوریس

نوعی ارزن که در درون مزارع گندم رشد 
 می کند.

 CƏHRƏ ................................................................ جَهرَه

 دوک نخ ریسی از پنبه و ابریشم

 CƏMƏLƏK ................................................ جَمَلَك

های ا فتیلههای گیسوی دختران که بدسته
منگوله یا چیز زینتی  -شودپنبه بافته می

 که بر گیسو بندند. )ازبکی(

 CƏNGRİ ........................................................جَنگری

 رنگ بنفشه، بنفش

 CENİ .................................................... جئني )جِني(
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ی بابلیان و سومریان، طبق باور و عقیده
فرشتگان و نگهبانان ارواح هستند که به 

شوند. این ی نیک و بد تقسیم میدو دسته
تر از ایزدان و ینفرشتگان پایگاهی پای

خدایان داشتند و بیشتر از خدایان در 
 ی آدمیان نقش داشتند.زندگی روزانه

 CƏVƏRƏN ........................................ جه وه رن

 سبد کوچک

 CƏVLAN KÖZ ........................ جَوالن كؤز

 چشمان شوخ و فتّان )ازبکی(

 CILĞI .................................................................... جیلغي

 تمیز، پاک، صاف، شفاف

 CİLVƏLİ .................................................... ليجیلوه

 با جلوه، زیبا ظاهر، زیبا رو )ازبکی(

 CILXA ................................................................... جیلخا

 خالص، صاف

 CEYRANQUŞ ...................... قوشجئیران

ای که پاها، گردن و منقار دراز دارد پرنده
 )ازبکی(

 CIĞA ............................................................................ جیغا

کاکل، کاکل زینت بخش موجود بر سر 
بعضی از پرندگان که به ترکی آذربایجانی 

 به آن پاپیل نیز گویند.

 CİLĞƏ ................................................................... جیلغه

جویبار، آب کوچکی که از کوه جاری 
 است. )ازبکی(

 CİMLİK ........................................................ جیملیك

 سکوت، بی صدایی و آرامش )ازبکی(

 CİNCƏK ..................................................... جینجَك

 دار )غالفدار( )ازبکی(نوعی گیاه نیام

 CİNGƏLƏ ..................................................... جینگَله

 CİNGƏLƏK....................................... لكجینگه

 CİNGİLƏ....................................................... جینگیله

 CİNGİLƏK ........................................... جینگیلَك

ی گیاهان پیچکیان که های تازهشاخچه
 شکل حلقوی دارد. )ازبکی(

 CİRAV ................................................................... جیراو

 آواز خوان داستانهای مردمی ازبکان و
 سایر ملل ترک )ازبکی(

 CİRƏN ............................................................... نجیره

 اسب زرد، سمند )ازبکی(

 CİRİŞ ................................................................. جیریش

 آرد سبوسدار )ازبکی(

 CİNGÜL ...................................................... جینگول

 نوعی از انواع گل رعنا )ازبکی(

 CINKIL ........................................................... جینكیل

خوشه های کوچک درآمده از درخت مو 
 )انگور( آویزان شده از چارطاقه

 CİVƏK .......................................................... کجیوه

 -زندآویاسباب زینتی که زنان به گردن می
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های زینتهای قُبّه شکل فلزی بر روی درب
 قدیمی )ازبکی(

 CİNQƏRÇƏ ......................................... جینقَرچه

ی ی آوازخوان کوچک از راستهپرنده
ی جوان و )مجازی( بچه -گنجشک سانان

 نارسیده )ازبکی(

 CİYDƏ ................................................................... جیده

 )ازبکی( سنجد، درخت سنجد

 COKƏ ................................................................... جوكه

درخت سرزمینهای معتدل با برگهایی به 
 ی )ازبکی(شکل قلب و گل خوشبو

 COR ............................................................................. جُور

ی ی کوچک آوازخوان از راستهپرنده
دارای هماهنگی یا  -گنجشک سانان

 سازگاری )ازبکی(

 CORƏ .................................................................... جُوره

دوست، آشنا، رفیق )نامی برای خانمها و 
ی مهرآمیز یا احترام آمیز واژه –آقایان( 

 برای شخص همسال )ازبکی(

 CORTAN ................................................... جُورتان

 دوغ بدون آب

 CUMRUŞQƏ ................................ جومروشقه

 اه یک ساله غنی از عسل )ازبکی(گی

 CUNALI ......................................................... جونالي

 دارای شال و روبند نازک

 CUNTAY ..................................................... جونتای

کیف و ساک ساخته شده از چرم یا پارچه 
 )ترکی قدیم(

 CURA ...................................................................... جورا

نوعی پرنده ی کوچک شکاری از جنس 
 «باشه»

 CÜRİ ..................................................................... جوری

 جوجه، بچه نوزاد

 CÜCƏRTİ.............................................. جوجَرتي

 نهال، جوانه

 CÜTLÜK................................................. جوتلوک

 ارمزرعه، کشتز
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 Ç                               چ   
 
 

 ÇAÇ ........................................................... چاچ )چَچ(

انبوه جمع شده ی حبوبات، هیمه و پشته 
 ی ذخیره شده از حبوبات

 ÇADIR ÇİÇƏK ............... چادیر چیچك

 نوعی گل به شکل چادر

 ÇAĞILDI................................................. چاغیلدی

صدای حاصل از برخورد ریزش آب با 
 سنگها  و صخره ها

 ÇAĞILTI .................................................... چاغیلتي

 جاری صدای آب روان و

 ÇAĞLA ................................................................ چاغال

 بادام خام با پوسته ی سبزش، چقاله بادام

 ÇALISIZ .................................................. چالي سیز

 گل بی خار، بدون خار

 ÇAKIR .................................................................. چاكیر

 آبی رنگ

 ÇALAY ........................................................ چال آی

نام یکی از ماه های سال ترکان آلبان قید 
شده در منابع قدیمی ارمنی و گرجی به 

 «çileچیله»فرم تحریف یافته ی 

 ÇALĞI ................................................................. چالغي

 نواموسیقی، آهنگ، 

 ÇALIM ................................................................... چالیم

 فخر، پُز، تفاخر

 ÇALIN ................................................................... چالین

 سنگ چخماق

 ÇALIQ ..................................................................چالیق

 مجذوب

 ÇALMA ................................................................ چالما

 درو محصول ، روسری

 ÇAMÇAQ .................... چامچاق )چَمچاق(

 ظرف آب ساخته شده از چوب درخت

 ÇAMIC ................................................................ چامیج

 -دانه و حبّه ی کوچک انگور خشک
چشمی که سفیدی آن بیش از سیاهی آن 

 باشد.

 ÇAMLIQ ........................................................ چاملیق

 ج، کاج زارجنگل کا

 ÇANĞAL ...................................................... چانغال

بچه یا برّه  -چیز اضافه نصب شده
گوسفند مرده که گوسفند دیگری آن را 

 شیر دهد.

 ÇANI ......................................................................... چاني

 کاج، صنوبر

 ÇANTA ................................................................... چانتا

 کیف و ساک ساخته شده از چرم یا پارچه
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 ÇAPA .......................................................................... چاپا

 بیل باغبانی

 ÇAQIL ................................................................. چاقیل

سنگ های کوچک گرد به رنگ های 
ر سنگ مختلف که بر اثر جریان آب د

-های کناره و ساحل دریا و رود دیده می

 شود.

 ÇAQŞIR ..........................................................چاقشیر

 موهای موجود در پاهای پرندگان

 ÇAQŞIRLI .......................................... چاقشیرلي

پاکُرکی، پرندگان پاکُرکی مثل کبوتر و 
غیره که پاهایشان پوشیده از مو و کُرک 

 می باشد.

 ÇAR ............................................................................... چار

 نور، روشنی، ضیاء )ترکی شور، ساقای(

 ÇARIK ............................................................. چاریك

 کفش گیوه ی چرمیکفش چارق، 

 ÇARIQ ............................................................... چاریق

در زبان ترکی به معنی « یاریق»یا « چاریق»
باشد )ترکی نورانی، روشن، درخشان می

 شور و ساقای(

 ÇAŞMAZ ..................................................... چاشماز

 منحرف نمی شود، در راه راست

 ÇATAL TIRNAQ ............. چاتال تیرناق

 پنجه ی چنگال پرندگان

 ÇATANA ............................................................ چاتانا

 قایق بخاری

 ÇATIQ QAŞ................................ چاتیق قاش

 هم پیوسته ابرو به

 ÇATQI .................................................................چاتقي

 وصال، به هم رسیدن، به هم وصل شدن

 ÇAVUŞ QUŞU ................ چاووش قوشو

 هُدهُد

 ÇAY AĞZI ..................................... چای آغزی

نه به دریا، منصب رود امحل اتصال رودخ
 به دریا

 ÇAY TOPUĞU .................... چای تُوپوغو

سد ایجاد شده توسط اجتماع شن و ماسه 
 در قسمت باز و وسیع دهانه ی رود

 ÇAY YATAĞI .......................... چای یاتاغي

محل ریزش و جریان رود، دره و خندقی 
که آب رود از آنجا جاری می باشد، 

 مجرای ژرف و گود رود و رودخانه

 ÇAYIR .................................................................... چاییر

مرغزار، محل مخصوص کاشت تخم 
 علف جهت چرای دام، چمنزار، مرتع.

 ÇAYIR QUŞU ........................... چاییر قوشو

مرغ مرغزار، نوعی پرنده از جنس مرغ 
 مزرعه

 ÇAYIRLIQ ............................................ چاییرلیق
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 مرتع، مستور از علف مرغزار،

 ÇAYLAQ ....................................................... چایالق

 نوعی مرغ شکاری معروف

 ÇAYQE(ÇAYQA) .......... چایقه )چایقا(

 نوعی قایق و زورق قزاقها

 ÇƏKİ DÜZƏN ....................چَكي دوزه ن

 زیب و بزک، آرایش، زینت، تزئین

 ÇƏKİCİ .......................................................... چَكیجي

 جذاب

 ÇƏKİK ............................................................... چَكیك

 مرغ مزرعه

 ÇƏKİK QUŞU...................... چَكیك قوشو

 مرغ مزرعه

 ÇƏKİMLİ ................................................... چَكیملي

 رای جاذبهجذاب، دا

 ÇƏKİNGƏN ........................................... چكینگن

 کمرو، خجالتی

 ÇƏLİM ..................................................................... چَلیم

 طور، اَدا، اندام، جثه، وجود

 ÇƏLİMLİ ...................................................... چَلیملي

 خوش اندام، با جثّه

 ÇƏMƏNLİK ......................................... چَمَنلیك

 چمنزار، سبزه زار

 ÇƏPƏL HAVA .............................. چَپَل هاوا

 هوای برفی

 ÇƏRMİK ..................................................... چرمیك

 معدن آبگرم

 ÇƏVRİNDİ ......................................... چَوریندی

 گرداب

 ÇİCƏKKÖKÜ ................... چیچك كؤكو

 گلی ریشه

 ÇİÇƏKXANIM ..................... چیچك خانم

خانم گل مانند، خانم زیبا و لطیف مثل 
 گل

 ÇIDAM ................................................................ چیدام

 صبر، تحمل، ثبات، قرار

 ÇİDAR ................................................................. چیدار

 دارای قید و بند، با قید و شرط، مشروط

 ÇİFTİK ...........................................................چیفتیك

 مزرعه

 ÇIĞ ................................................................................ چیغ

 ژاله، شبنم

 ÇIĞIR ...................................................................... چیغیر

 راه باریکه، راه، طریق، ردّ

 ÇIĞIRMA ..................................................... چیغیرما

 دعوت، جلب، احضار

 ÇIĞRIQ .......................................................... چیغریق

 نوعی کاله سیاه و سفید
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 ÇIKAR .................................................................. چیكار

 فایده، نفع

 ÇİL .................................................................................. چیل

درّه ای که »واژه ی ترکی باستان به معنی 
، «بستر رود»، «خیلی بزرگ و ژرف نباشد

 «سنگالخ»

 ÇİL AQÇA ......................................... چیل آقچا

 سکّه ی براق و تازه ضرب شده

 ÇILAN .................................................................. چیالن

 عنّاب

 ÇİLEK ............................................................... چیلئك

 توت فرنگی

 ÇİLƏSİZ .................................................... چیله سیز

 غم، بدون غصّه بی

 ÇİLİS ................................................................... چیلیس

 ستاره )ترکی شور(

 ÇİLLİ ...................................................................... چیللي

 خالخالی، خالدار، پر از خال

 ÇİLOVQAN ........................................چیلووقان

 روشن، آشکار

 ÇİLTİS ............................................................. چیلتیس

 ستاره )ترکی خاساقی(

 ÇIMA .......................................................................... چیما

 گره طناب

 ÇİMÇƏK .................................................. چیمچَك

 نوعی گنجشک

 ÇİMLİ .................................................................. چیملي

 چمن پوش

 ÇINĞIRAQ ........................................... چینغیراق

 زنگوله

 ÇINLAR ............................................................ چینالر

 نداز، طنین افکنطنین ا

 ÇIQAR .................................................................. چیقار

 نفع، درآمد، حاصل، منفعت شخصی

 ÇIQIN ................................................................... چیقین

بُقچه، مسکوک نقره ی پیچیده شده الی 
 تکّه پارچه

 ÇIQRA .................................................................. چیقرا

انبوه خار و بوته روییده شده در شکارگاه 
 .ها را گویند

 ÇIR ................................................................................... چیر

 نوعی پرنده ی کوچک سیاه رنگ

 ÇIRAQ ............................................................... چیراق

عنی نور به م« شیرآق»، «سیراق»، «چیراق»
ای دهنده، روشنی بخش، همچنین نام قبیله

« هاشیراق»ها یا « سیراق»از ترکان که به 
 مشهور بودند.

 ÇIRAQMAN ...................................... چیراقمان

قلّه یا تیرک فلزی که در نوک آن مشعل 
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 یا چراغی روشن باشد.

 ÇIRPI ................................................................... چیرپي

مجموعه ی شاخه و بوته های بریده شده 
 از درخت

 ÇIRPINAR ............................................... چیرپینار

پرنده بالهای خویش را به هم مثل مرغ و 
 می زند.

 ÇIRTLAN ................................................. چیرتالن

 نور و روشنی ده

 ÇIRTLAQ ................................................. چیرتالق

 کالغ، زاغ

 ÇIRTLAYAN ................................... چیرتالیان

 نورانی، روشن، منور

 ÇIRTMA .......................................................... چیرتما

 طلوع و ظهور آفتاب

 ÇİSƏK ............................................................... چیسَك

 نم نم باران، بارش خفیف

 ÇİŞİK ................................................................. چیشیك

 بچه خرگوش

 ÇİT QIRILDIM ................ چیت قیریلدیم

 و شیک پوشبسیار ناز 

 ÇITA ............................................................................. چیتا

 تخته باریکه

 ÇITLA ...................................................................... چیتال

 بتاب، همچو آفتاب در آی و طلوع کن

 ÇITLIQ .............................................................. چیتلیق

 میوه ی قرمز رنگ درخت سقز

 ÇİTMİK ........................................................ چیتمیك

 شاخه ی فرعی و کوچک خوشه ی انگور

 ÇİNLƏ ..................................................................... چینلَه

 ترنم کن، آواز بخوان

 ÇIVĞA .................................................................. چیوغا

 شاخ گاو

 ÇİVĞAR .........................................................چیوغار

ویژه ی  گاوآهن زراعی، یک جفت گاو نر
 خیش و شخم زنی زمین زراعی

 ÇİVİDİ ........................................................... چیویدی

 الجوردی، نیلی

 ÇIXARLI ..................................................چیخارلي

 با لیاقت، توانا، قادر

 ÇİYDAM ........................................................ چییدام

 عنّاب

 ÇİYDƏ ................................................................. چییده

 عنّاب

 ÇİYSINDI ............................................... چیسیندی

 باران ریز چون ژاله و شبنم

 ÇOĞURCIQ ............................... چُوغورجیق

که به غلط « سار»نام درست پرنده ی 
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 .نامیده می شود« سیغیرجیق»

 ÇÖKÜK .................................................... چؤكوک

 نوعی پرنده

  ............................................................... چؤل بوغداسي

 ..................................................... ÇÖL BUĞDASI 

 گندم وحشی، گندم صحرایی

 ÇÖL LALƏSİ ..................... چؤل الله سي

 الله ی صحرا

 ÇÖL QAZI ...................................... چؤل قازی

 غاز وحشی

 ÇÖLƏK ............................................................ چؤلَك

 گرداب

 ÇÖNGÜL ................................................. چؤنگول

باتالق کوچک، زمین باتالقی کوچک، 
 برکه ی گِلی کوچک

 ÇOQAL ........................................................... چُوقال

دار ویژه ی زره، جُبّه، ظرف گِلی دسته 
 آب و شراب 

 ÇÖRDƏK ........................................... کچؤردَه

دیرک میانی کشتی مرکب از سه تکه 
پارچه که انواع پرچم های تزیینی و 

 مشعشع از آن آویخته شده است.

 ÇÖRDÜK ........................................... چؤردوک

 نوعی علف و گیاه خوشبو

 ÇORTU ............................................................. چُورتو

ظرف و مخرن قیفی و مخروطی شکل 
لرزان که دانه ی غالت از قسمت باریک 

 گ آسیاب ریخته می شود.آن به درون سن

 ÇOXA .....................................................................چُوخا

پارچه ای معروف منسوج از نوعی پشم 
 نام یک نوع گل -مخصوص

 ÇOXAQ ..................................................... چوخ آق

 بسیار سفید

 ÇÖZGÜN ............................................... چؤزگون

 برف نرم آماده ی آب شدن

 ÇULLAMAQ .................................... چولالماق

برخورد امواج بزرگ بر روی کشتی و از 
 هم شکافته شدن آنها

 ÇULLIQ......................................................... چوللیق

در اواخر بهار نوعی پرنده ی معروف که 
 صید می شود.

 ÇULTARI ................................................چولتاری

 پوشش روی پاالن

 ÇULUM ............................................................ چولوم

قبل از  455نام قومی از ترکان در سالهای 
 میالد

 ÇUMUR........................................................... چومور

 شلغم

 ÇURTUN .................................................. چورتون

 ناودان چوبی رو بسته
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 D                                د   
 
 

 DA KİKİ.......................................................دا كیكي

یا « کاس»آسمان و سماء در زبان ترکان 
در زبان « کیک»در این واژه «. کاسسی»

ها( نیز به معنی آسمان ها )عیالمیایالمی
به احتمال زیاد بایستی « داکیکی»باشد. می

بوده باشد و در زبان « دانق کیکی»به فرم 
به معنی صبح، « دانق»، «تانق»ترکی باستان 

نیز به معنی آسمان « گیگ»پگاه، فجر و 
 باشد.می

 DADI ........................................................................دادی

متکاری که وظیفه اش نگهداری و خد
 مواظبت از بچه باشد، دایه

 DAG ............................................................................... داق

در زبان ترکی سومری به معنی بامداد، 
باشد که با تبدیل ح زود و پگاه میصب

-ت»ت در اول واژه به صو« d-د»صوت 
t»  به نون غنّه  «ق»و تبدیل صامتng  در

 «تانگ»، «دانگ»های ترکی امروزین به فرم
 رکی سومری(در آمده است. )ت

 DAĞ DAMAN ............................. داغ دامان

 دامنه کوه، کوهپایه

 DAĞ GƏDİYİ........................... داغ گَدیكي

 گردنه ی کوه

 DAĞ SIRTI .................................... داغ سیرتي

پشتِ کوه، قسمت باالی کوه که به 
 صورت طولی امتداد یافته است.

 DAĞ TORUĞU ..................... داغ تُوروغو

 قلّه ی کوه، نوک بلندی کوه، اوج کوه

 DAĞ YOLU ......................................... داغ یولو

راه کوهستانی پر فراز  گذرگاه کوهستانی ،
 و نشیب

 DAĞƏTƏYİ ..................................... یيداغ اَته

 ی کوهدامنه

 DAKAŞ ........................................................... داكاش

ستاره ونوس یا زهره در زبان ترکان 
ی در این اسم واژه«. کاسسی»یا « کاس»

نون  nq)نق« tanqتانق »ترکی باستان 
غنّه بوده و در زبان ترکی آذربایجانی به 

به معنی سحر، صبح و «( danدان»شکل 
به معنی روشنی، برق، شفق « Yaşuیاشو»

ی باشد و این اسم در کلّ معنی ستارهمی
کند و به احتمال زیاد صبحگاهی را ایفا می

به معنی روشنی و درخشش پگاه « داکاش»
ی صبح، تداعی کننده و بیانگر نام ستاره

ونوس )زهره( بوده باشد. به احتمالی 
رایج در « تکش»ممکن است نام ترکی 

میانه مثل نام عالء الدین  ی قروندوره
ی داکاش یکی تکش نیز با همین واژه

 بوده باشد.
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 تَکِشتَکَشتاکاشداکاش
dakaş  takaş  təkəş  
təkeş 

 DAL BUDAQ .............................. دال بوداق

شاخه ی اصلی و شاخه ی درجه دوی 
« بوداق»شاخه ی اصلی و « دال»درخت. 

 شاخه ی درجه دوی درخت را گویند.

 DAL SALMIŞ ....................... دال سالمیش

 شاخه انداخته، دارای شاخه شده

 DALAKƏ ......................................................... داالكه

نام دختری زیبا از ترکان آلبان قید شده در 
)تاریخ « taquhiتاقوهی »تاریخ به فرم 

آلبان، کتاب اوّل، فصل هیجدهم(. در 
تاریخ آلبان نام این دختر زیبا به ارمنی 

به « غ»به « ل»قدیم با تعویض صدای 
که در اصل قید شده است « تاقوهی»شکل 

برپا نمود و « تالوهی»بایستی آن را به فرم 
نوشته شده نیز خود « تالوهی»لیکن همین 

مورد تعرض و تحریف قرار گرفته است. 
تال »ی ترکی این اسم متشکل از واژه

، «مغرور»به معنی « dalaداال »، «talaا
اؤکه »ی ترکی و واژه« شجاع»، «جسور»

ökə » باشد. می« خواهر کوچک»به معنی
بنابراین، به احتمال بسیار این اسم به فرم 

« dalakəداالکه»و یا « talagəتاالگه »
توان با نام شد. این نام را میتلفظ می

تالئسترا »ی ترکان اسکیف ملکه
talestra ».مقایسه نمود 

 DALAY ................................................................ داالی

نام یکی از طوایف ترکان ماننا که در 
شود. ی فعلی شهر تبریز لوکالیزه میمنطقه

« talتال»ای به نام نام طایفه« یولی سولین»
ی خزر را قید نموده در نزدیکی دریاچه

ی است. نام این طایفه را با نام طایفه
که در قرن دهم میالدی در « تالمات»

ترکیب ترکان پچنک قید شده است 
که در « مات»ی و واژه« تال»)مرکب از 

نزد بعضی از طوایف ترک دارای مفهوم و 
باشد( و همچنین با نام نای مشخصی میمع

ی ترک معاصر در آلتای بنام طایفه
تئلئئوت »، «teleتئلئه»، «toloتولو»

teleut » اوت(ut  )پسوند جمع است
« یوسف اوف»توان مقایسه نمود. می

محقق و مورخ مشهور آذربایجانی محل 
ی ترک تاالی را در جنوب سکونت طایفه

ی اطراف زهغربی دریاچه اورمیه در حو
ر( در به ترکی گئده« گادار»ی رودخانه

کند. به سولدوز قید می -دشت اوشنو
-ادعای همین محقق در همین مکان قلعه

نیز « تارول»و « تارماکیسو»های شهرهای 
ساخته شده بود که بعد از ویران شدن این 
شهرها اهالی آنها )طبق آنچه که در منبع 

ن پراکنده قید شده است( به صحرا و بیابا
و متفرق گشتند. به همین خاطر او نام 

پسوند « ayaآیا )»را « dalayaداالیا»
« dalaداال»ی ترکی است( بر مبنای واژه
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( به معنی صحرا، دشت و بیابان، tala)تاال
توضیح و قید « ساکنان صحرا و دشت»

 نماید.می

  .......................... ایشي تؤره(–دالیشتؤره )داال 

 .............................................................. DALİŞTÖRƏ 
 ................................................ (DALAİŞİTÖRƏ) 

های ی آمازونم سلطان و حکمران قبیلهنا
ترکان اسکیف )اسکیت( قید شده در 

مؤلف «. talestraتالئسترا »تاریخ به فرم 
در « ژوستین»ی باستان و مورخ دوره

نویسد که سلطان ی سوم میالدی میسده
های ساکن در جوار و حکمران آمازون

از اسکندر « تالئسترا»ترکان آلبان به نام 
اهش کرده بود که با او دیدار مقدونی خو

و مالقات کند و محتمالً محض همین 
از « نوشابه»روایت، موجب خلق نقش 

سوی نظامی شاعر بزرگ در اثر خویش 
 شود. می« اسکندرنامه»

در این معلومات ارائه شده از سوی 
« در همسایگی آلبانها»پاراگرافِ « ژوستین»

منظور نظر، اراضی واقع در جنوب 
یعنی اراضی سرزمین « کُر»ی رودخانه
باشد چونکه در اطالعات ارائه آلبان می

ی شده از سوی مؤلفین و مورخین دوره
ی باستان، سرزمین آلبان در شمال رودخانه

نشان داده شده، بنابراین منظور از « کُر»
به « کُر»ی رودخانه« در همسایگی آلبانها»

شود. نام این طرف جنوب را شامل می

داال »ی حکمران از ترکیب واژهسلطان و 
dala » جسور»، «مغرور»به معنی» ،

زن »به معنی « işiایشی»ی و واژه« پرتهوّر»
به « törəتؤره»ی و واژه« عالی منسب

ساخته شده است و از « زاده شده»معنی 
اسپارئترا »لحاظ ساختار با نام بانو 

sparetra » یکی می« ساک»از ترکان-

 (باشد. )ر.ک.تالئسترا

 DALLI BUDAQLI....... داللي بوداقلي

 دارای شاخه و برگ

 DALMA ..................................................................دالما

کسیکه در اندیشه و خیال فرو رفته است، 
 غرق در غور و اندیشه )ازبکی(

 DALYA ..................................................................... دالیا

 گل کوکب

 DAMGALNUNNA .................... دامگالنونا

دوست و همراه ایزد « نینکی»نام دیگر 
 بانوی زمین.« ائا»

 DAMITIK ................................................... دامیتیك

 قطره-مقطّر، قطره

 DAMKİ ANNA ............................ كي آننادام

در اساطیر بابل بانوی زمین و آسمانها، 
 الهه و ایزد بانوی زمین و آسمانها

 DAMKİNA .................................................... دامكینا

دوست و « نینکی»در اساطیر بابل نام دیگر 
 بانوی زمین.« ائا»همراه ایزد 
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 DANİSKA ..................................................... دانیسكا

 بهترین، اعلی، اَحسن

 DAQUQ............................................................. داقوق

مرغ. شکل و فرم اصلی واژه ی ترکی 
 )تُویوق(« ووقطا»

 DARBIZ ............................................................. داربیز

مزرعه ی رطوبی و آبخیز، زمین و خاکی 
 که آبخیز باشد.

 DARBIZLI .............................................. داربیزلي

 مزرعه و زمینی که رطوبی و آبخیز باشد.

 DARÇIN ...................................................... دارچین

دارچین، ادویه خوشبو جهت استفاده در 
 غذا و شیرینیجات

 DAŞAN ÇAY............................ داشان چای

 رود طغیان کننده

 DAYA ........................................................................... دایا

هداری، مواظبت، شیردهی و به زنی که نگ
حمایت از کودک را برعهده دارد، گویند. 

 )ترکی باستان(

 DAYALI............................................................. دایالي

دارای نقطه ی اتکا، دارای تکیه گاه، دارای 
 حامی و پشتیبان

 DAYANDUR .................................. دایان دور

به فرزندی که بعد از فرزند مرده و از 
دست رفته به دنیا آمده است این نام را 

 نهند.

 DAYƏÇƏ ..................................................... چهدایه

 ی جوان )ازبکی(دایه

 DAYƏÇİ ....................................................... چيدایه

 دایه )ازبکی(

  ............................................................. دئمئچ )دئمه چ(

 ............................................ DEMEÇ (DEMƏÇ) 
 بیان، خطاب

 DƏMLİ .................................................................... دَملي

 دم کشیده، چای دم کشیده

 DENƏNMİŞ ......................................... دئنَنمیش

 آزموده شده  تجربه شده،

 DENET ............................................................... دئنئت

 نظارت، مراقبت، اشراف

  ...................................................................... دنیز كوپوكو

 ................................................ DƏNİZ KÖPÜKÜ 
 حباب و کف حاصل از امواج دریا

 DƏNİZ QUMU ............................... دنیز قومو

 ی دریاشن و ماسه

 DƏNİZ TODAĞI ................. دنیز تُوداغي

 لب دریا، کنار دریا، ساحل دریا

 DƏNİZ TUZU .................................. دنیز توزو

 نمک دریا

 DƏNİZ YAKA .................................... دنیز یاكا
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 ساحل دریا

 DƏNİZ YALI ...................................... دنیز یالي

 ساحل دریا، کنار دریا

 DƏNİZ YOSUN .................... دنیز یُوسون

، جلبک و خزه تولید شده در آب دریا
 لف دریاییع

 DƏNİZ YÜZÜ .................................. دنیز یوزو

 روی آب دریا، روی دریا

 DƏRƏ ÇAYI ................................... دَرَه چایي

 رود جاری در درّه ی کوه

 DƏRƏ OTU.......................................... دَرَه اُوتو

 علف روییده شده در درّه

 DESEN ............................................................... دئسئن

 نقش و نگار

 DƏSTAR GÜL ......................... دستار گول

 ی مرکبان )ازبکی(گیاه علفی گلدار از تیره

 DƏVƏ QUŞU ................................. دَوَه قوشو

 شترمرغ

 DƏVƏ YÜKÜ ................................. وَه یوكودَ

 بار شتر

 DEVİM ...................................................................دئویم

 سیر، گردش

 DEVİR ..................................................................... دئویر

 دوران، عهد، زمانه، قرن

 DEVRƏ ............................................................... دئوره

 دوره، عهد، زمان

 DƏVUR .............................................................. ووردَه

ای پوشش زر دوزی یا ابریشم دوزی شده
 که بر پشت اسب اندازند. )ازبکی(

  ............................................................. دی بولوتیدَه

 ....................................................... DƏYDİ BULUT 
 ابرهای پراکنده )ازبکی(

 DƏYƏRBİLƏN ........................... ده یَر بیلَن

 قدرشناس

 DEYİM .................................................................... دئییم

 تعبیر، گفته، ضرب المثل

 DƏYİRMİ YÜZ .................... ییرمي یوزدَه

دارای رخ و صورتی گرد، چهره ی گرد و 
 دایره شکل 

 DEYİŞ .................................................................. دئییش

افاده، ایفای سخن، طرز گفتار و کالم، 
 اسلوب

 DƏYİŞMƏZ ............................................ ییشمَزدَه

 ثابت و تغییر ناپذیر، یک رنگ

 DİAĞA .................................................................... دیاغا

 ونقوزی(صبح زود )ترکی ت

 DİBLİ ...................................................................... دیبلي

با اصالت، دارای اصل و اساس، با ثبات و 
 مداوم
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 DİDLİ .................................................................... دیدلي

عاقل، با  -با ذوق، با سلیقه، زیبا شناس
 فراست، با ادراک )ازبکی(

 DİKƏN TUTU ............................. دیكَن توتو

 تمشک

 DİKƏNSİZ ................................................. دیكَنسیز

 بدون خار، گل بی خار

 DİKEY ..................................................................دیكئي

 راست و قائم، سرافراز

 DİKİCİ ............................................................ دیكیجي

 دوزنده

 DİKİNƏ ............................................................... دیكینه

 سرراست  و سربلند، سرافراشته و سرباال

 DİKİŞÇİ ................................................... دیكیشچي

 دوزنده، خیاط

 DİLBİR ................................................................. دیلبیر

 هم رای، همزبان، متفق و متّحد، همفکر

 DOLĞUN BƏNİZ ............... دولغون بنیز

دارای رخ و صورتی گرد و مدوّر، دارای 
 ای چاق و تپلچهره

 DİLLİ ....................................................................... دیللي

 خوش زبان، کثیرالکالم

 DİNC NAZ ............................................... دینج ناز

خانم ناز و تندرست، ناز آسوده خاطر و 
 سالم

 DİRƏN .................................................................... دیرَن

 چنگال مخصوص باد دادن خرمن

 DİRƏNMİŞ ........................................... دیرَنمیش

 مقاوم، ایستا، پایدار

 DİRİMSU ................................................ دیریم سو

 آب حیات

 DİRİQAL............................................... دیری قال

 همیشه زنده و جاوید بمان

 DİRLİ TOPLI ......................... دیرلي توپلي

زن منظم و مرتب، همیشه شاد و با 
 طراوت

 DİRLİK .......................................................... دیرلیك

 رفاه، آسایش

 DİRMƏ .................................................................. دیرمه

 پشته، هیمه، انبوه جمع آوری شده 

 DİRNƏK ......................................................... دیرنَك

انجمن یا گردهمایی عده ای جهت 
رقص با  -عقد، ولیمه، جمعیت -تفریح

 داوول )طبل بزرگ( و زورنا

 DİYANGA ........................................................ دیانگا

ی آن از نام رودی که منبع و سرچشمه
ای از آن باشد و شاخههای زاگرس میکوه

شود. نام این رود نامیده می« شیروانآب »
ی و واژه« diدی»ی نامعلوم از ترکیب واژه

به معنی « ingaاینقا »یا « ilgaایلقا »ترکی 
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 رود، رودخانه، نهر ساخته شده است.

 DİZAN ................................................................... دیزان

نام الهه و خدای زاد و ولد، آب و 
های آسیای میانه در محصول در بین خلق

 دوران باستان

 DLAÇA ................................................................ دالچا

 ورشید ، سال )ترکی تونقوزی(خ

 DOĞAÜSTÜ ................................ دُوغا اوستو

 مافوق الطبیعه

 DOĞURQAN................................. دُوغورقان

 وَلود، کثیرالنسل

 DÖLƏK .............................................................. دؤلَك

 هندوانه و خربزه

 DOLƏNƏ ........................................................... دُولَنَه

ی زرد درختی کوهی و خودرو با میوه
 رنگ یا مایل به سرخ )ازبکی(

 DONDİQ ......................................................دُوندیق

 خوش اندام، زیبا و خوشایند )ازبکی(

 DONDİQÇƏ ..................................... یقچهدُوند

 ی ابریشمی )ازبکی(نوعی نخ یا پارچه

 DÖNƏM ................................................................ دؤنَم

 موسم، دوره، هنگام

 DÖNƏRGƏ .............................................. دؤنَرگه

 چرخ، فلک، دوران

 DONMAZ ....................................................... دونماز

همیشه گرم و پرحرارت، پر روح و پر 
تحرک، شاد و پرطراوت، دائم در جنب و 

 جوش

 DONSUZ ....................................................... دُونسوز

همیشه گرم و پر حرارت، پر روح و پر 
 جنب و جوشتحرّک، پر 

 DÖNÜM ............................................................. دؤنوم

 دور، دوران، جوالن، رجعت

 DÖNÜŞ .......................................................... دؤنوش

 رجعت، بازگشت

 DÖRDƏR ....................................................... دؤردَر

 چهارمین، چهارمی

 DÖRT GÖZLÜ .................. دؤرت گؤزلو

چهارچشمی، کنایه از شخص دقیق و 
 موشکاف

 DOYMUŞ ............................................... دُویموش

 سیر، مستغنی

 DOYUQ ............................................................ دُویوق

 سیر، بی اشتها

 DUBLİN ...........................................................دوبلین

 ازشرابه و منگوله ی تزئینی، قوط

 DUKU ..................................................................... دوكو

فرمانروای « مردوک»درگاه و بارگاه نام 
ایزدان )بزرگ خدایان(. مردوک هر سال 
به هنگام جشن نوروزی زاگموگ، خود 
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)به معنی منزلگاه پاک(  «دوکو»در 
 زد.سرنوشت آدمیان را رقم می

 DÜLBƏND ...................................................دولبَند

پارچه یِ بز بسیار ظریف و سفید، کنایه از 
 چیز بسیار سفید

 DÜLƏNGƏC .......................................... دولَنگَج

 )مرغ مزرعه(« تویغار»پرنده ای از جنس 

 DÜMAĞ ....................................................... دوم آغ

 بسیار سفید، کامال سفید

 DUMANLI GÜL .............. دومانلي گول

گلی که روی آن را الیه ای ظریف و 
 نازک از بخار پوشانده باشد.

 DÜNYALIK ......................................... دونیالیك

 مال دنیا

 DURAC ............................................................ دوراج

ی ماکیان سانان، کمی ای از راستهپرنده
 با صدای بلند و زیبا بزرگتر از کبک

 DÜRTİCİ ................................................. دورتیجي

 تشویق و ترغیب کننده، اغوا کننده

 DÜRTÜŞ ................................................. دورتوش

 تشویق و ترغیب، تهییج، اغوا

 DURULMUŞ .............................. دورولموش

 صاف، برّاق

 DURUŞ ......................................................... دوروش

 هیات، شکل، صورت، وضعیت

 DÜRÜŞƏN ............................................ دوروشن

ی قاطع و مداوم و ساعی، اقدام کننده
 راسخ

 DURUSİ ..................................................... دوروسي

یج در بین ترکان ماد قید شده های رااز نام
قبل از میالد. این نام ترکی از  114به سال 

به معنی « دورو»ی ترکی ترکیب واژه
به معنی « siسی»ی صاف و تمیز و واژه

آب ساخته شده و در کل به معنی آب 
 باشد.صاف و زالل می

 DÜŞEY ............................................................. دوشئي

 شاقولی  راست و عمودی،

 DÜŞÜNİŞ............................................. دوشونیش

 تفکر، اندیشه

 DUVAQLI................................................. قليدووا

دارای روبند، عروسی که سر و رویش با 
 روبند پوشیده باشد.

 DUYUCU ................................................... دویوجو

 حساس، احساس کننده، درک کننده 

 DÜYÜN AÇAR .................... دویون آچار

 مشگل گشا

 DÜZCƏ ............................................................ دوزجه

ساده، عادی، بدون زیب و زیور، بدون 
 دردسر، بدون هیچگونه مشکلی

 DÜZƏN ............................................................ ندوزه
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نظم و نظام، نظم و ترتیب، کوک، 
 هماهنگی، آهنگداری

 DÜZƏNLİ ...............................................دوزه نلي

 منظم، منتظم، آهنگدار، کوک شده

 DÜZGÜNCÜ .................................دوزگونجو

آرایشگر، مشاطه، آراینده و بزک دهنده ی 
 عروس

 DÜZGÜNLİ ..................................... دوزگونلي

 بزک خورده، آرایش شده

 DÜZLƏM .......................................................... دوزلَم

 مسطح ومستوی، صاف و هموار

 DÜZLÜK.................................................. دوزلوک

 راستی و درستی، دشت صاف و هموار

 DÜZMƏSİZ ...................................... یزدوزمه س

 راستگو، راستین و حقیقی، غیرتقلبی
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 E                                اِ   
 
 

 EA ................................................................................ ائا)اِآ(

نام خدا و ایزد زمین و آبهای شیرین در 
و « انشار»ی زاده« ائا»بین اساطیر بابل. 

باشد. نام این ایزد به معنی می« کیشار»
. ایزد دریایی نبود« ائا»است. « ی آبخانه»

بود. یعنی « اَپسو»ی درست وی حوزه
ی آبهای تازه که گرد زمین را فرا گستره

گرفت و در عین حال زمین روی آن می
انکی »در سرزمین سومر « ائا»شناور بود. 

enki » خداوندگار زمین نام داشت. او
ایزد خرد برتر نیز بود و « اَپسو»همچون 

افسونگریهای جاودانه نظارت داشت و بر 
-ان آزادانه با وی رأی و مشاوره میخدای

 «نینی گیکو»زدند و گاهی او را 
خواندند )خداوندگار چشم مقدس( می

یعنی هیچ کس را از او گریزی نیست. 
بود  «اریدو»تنها شهر  «ائا»خانه گاه زمینی 

که در منتهی الیه شمالی سرزمین سومر 
کنار خلیج فارس واقع بود و نخستین 

 «ائا»ا بر آمده بود. شهری بود که از آبه
خدای پشتیبان درودگران و زرگران به 

 آمد.شمار می

 EİA ............................................................... اییا )ایي آ(

ها در اساطیر نام یکی از خدایان سومری
 شود.نیز گفته می« EAائا »بابل که 

 EADA .......................................................................... ائادا

 ی پدری )ترکی سومری(خانه

 EADDA .................................. دا(-آد-ائاددا )اِ

ری فوق مپدری. در ترکیب سو یخانه
آدا »( و evمعنی خانه )ترکی: به «eاِ»

ada»  همان آتا به معنی پدر است. )ترکی
 سومری(

 EANNA ..................................................................... ائاننا

 ی مادری، جایگاه مقدس و مطهرخانه

 EGƏÇİ ............................................................ چيائگه

ی احترام آمیز زنان واژه -خواهر بزرگ
 جوان برای زنان بزرگسال )ازبکی( 

 

 EKUR ...................................................................... ائكور

ای در کوهستان ی کوهستانی، خانهخانه
 مری()ترکی سو

 ELAGÖZ ..................................................... ائال گؤز

 دارای چشمانی به رنگ بلوطی

 ELAMKUŞ ......................................... ائالمكوش

 مَشکِ آب )ترکی سومری(

 ELÇİKİN ...................................................ائلچیكین

نام رودی جاری در شمال آذربایجان 
 منطقه ی قاخ
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 ELGÜL ....................................................... ائل گول

 گل ایل و طایفه

 ELMİNAZ .............  ائل مین آز )ائلمیناز(

افراد ایل و طایفه اگر هزار هم باشد، باز 
نی هر چه تعداد افراد ایل و کم است یع

طایفه زیاد باشد به همان اندازه هم بهتر 
 است.

 ENƏGƏ .............................................................. گهائنه

 دایه )ازبکی(

 ENSİ ......................................................................... ائنسي

های مرسوم در بین ترکان سومری از نام
ی که به احتمال زیاد مترادف با واژه

ترکی امروزین به معنی درّ و « اینجی»
 «(آنزی»باشد. )ر.ک. مروارید می

 EREŞKİGAL .........................لائرئشكي گا

ی بامداد ایزد بانو و الهه «ایشتَر»واهر نام خ
و شامگاه در بین بابلیان و سومریان ترک 
تبار. ائرئشکی گال ملکه جهان زیرین بود 
و به مردمان نواحی دوزخی بسیار یاری 

بود.  «ی سوگواریستاره»رساند زیرا او می
-ی دوزخ و مردگان به شمار میاو ملکه

 آمد.

 EREŞTEYANA .............................. اناائرئشتئی

نام کوه و توپونیمی در سرزمین ماننا )سال 
قبل از میالد(. این نام مأخوذ از نام  114

به « teyتئی »ی ترکی رود ارس و واژه

 باشد.معنی تپه، بلندی می
ی ائرئشتئیانا فرم و شکل نگاشته شده

 arazdöyən« آراز دؤیَن»ی آشوری واژه
ی ی منطقهتواند باشد. نام اصلی و حقیقمی

« آراز دؤیَن»ارسباران در آذربایجان ایران 
باشد و با در نظر گرفتن معنی واژه می

به فارسی که معادل باران « döyənدؤیَن»
-)باریدن، فرود آوردن، نزول نمودن( می

باشد به فرم فارسی ارسباران در آمده 
ی ترکی توان واژهاست و همچنین می

به شکل را با معادل فارسی آن « دؤین»
به معنی ساحل و کنار  bəranبران 

ی فارسی ارسباران حساب نمود یعنی واژه
به معنی « ərəsbəranاَرَسبَران »همان 

باشد. و چنین کناره و سواحل ارس نیز می
شودکه پارسیان بعدها نتیجه گرفته می

تعویض « اَرَسبَران»را با « ارسباران»ی واژه
نام این  اند. الزم به ذکر است کهنموده

هم « ereşارئش »توپونیم به شکل و فرم 
اکنون نیز در آذربایجان ایران با افزودن 

به اول آن کاربرد دارد و به شکل « hح»
شود که نام یکی بیان می« herisهریس »

از شهرهای کوچک آذربایجان محسوب 
 شود.می

 ERİS ....................................................................... ائریس

ی ای از ترکان تشکیل دهندهنام طایفه
ف مادای )ماد( که در ی طوایاتحادیه

 نیز مشهور است.« آریزانت»تاریخ به 
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 ERKƏ ...................................................................... ائركه

 نازدانه، نُنُر )ازبکی(

 ESLİ .......................................................................... ائسلي

هوشیار، صاحب عقل و هوش، با فراست 
نام دختر کشیش ترک مسیحی  -)ازبکی(

از ترکان « کرم»ی از ترکان آلبان و معشوقه
 «اصلی و کرم»مسلمان در داستان عشقی 

 EŞSİZ .................................................................... ائشسیز

 مثال، بی مانند، بی همتا بی

 EVKUR .............................................................ائوكور

ای که به کوه شبیه است )ترکی خانه
 سومری(

 EZGİN ................................................................ ائزگین

 حزین، غمگین )ازبکی( -خوب و نیکو

 EZİNU .................................................................... ائزینو

الهه و ایزد بانوی کشت و ذرع، رب النوع 
 غالت )ترکی سومری(

 EZUAB ............................................................ ائزوآب

خدا و ایزد زمین و آبهای « ائا»نام مسکن 
نام « ی اَپسوخانه»آب یا شیرین . ائزو

همان نخستین شهر که از آب بیرون آمده 
 .باشدمی «Eriduاریدو»یعنی 

 EVATA ................................................................ ائو آتا

-می« eadaائادا»ی سومری همان واژه

 ی پدریباشد به معنی خانه
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 Ə                                اَ   

 
 

 ƏBİŞ ........................................................................... اَبیش

، «همچون مادرش»ی ترکی به معنی واژه
 «ی مادرشتداعی کننده»، «ور مادرشیادآ»

 ƏCRİQ ............................................................... اَجریق

ی گندمیان، خودرو و گیاه علفی از تیره
های زیاد، نوعی چمن دارای ریشه

 )ازبکی(

 ƏKİLİ ...................................................................... اَكیلي

مزرعه ی کاشته شده، مزرعه تخم پاشیده 
 شده، مزروع

 ƏLBİR .........................................................................اَلبیر

 همدست

 ƏLDƏŞ ............................................................. شاَلده

 فریب )ازبکی(

  ..................................................................... اَله گیم ساغما

 .............................................. ƏLƏGİM SAĞMA 
 قوس و قزح، رنگین کمان

 ƏLƏNGƏ ............................................................. اَلَنگَه

 روشنایی، فروغ )ازبکی( -شعله

 ƏLİ YORDAM........................... اَلي یُوردام

ماهر، زبردست، چیره دست، مستعد، کسی 

 .که از دستش هنر می بارد

 ƏLİM .............................................................................. اَلیم

در زبان ترکی سومری به معنی مهربان 
ترکی )ترکی  iligباشد معادل واژه می

 سومری(

 ƏLİSULU ................................................ اَلي سولو

 اهر، کاردان، زبردست، چیره دستم

 ƏMƏ.................................................................................. اَمَه

زن محترمه »ی ترکی باستان به معنی واژه
 «مادر»، «همسر»، «و ارجمند

 ƏNİNSIZ .................................................... اَنین سیز

 بدون آه و زار

 ƏNİZ ................................................................................ اَنیز

آنچه بعد از درو و برداشت محصول به 
 مزرعه باقی می ماند. ه رویمانند کاه ریز

 ƏNLİ BƏNİZLİ ......................... اَنلي بنیزلي

 ر، اسمر چهره، گندمی چهرهبه رنگ اسم

 ƏPSƏM .................................................................. اَپسَم

 ساکت، آرام و بی صدا

 ƏRƏ VARMIŞ......................... اَره وارمیش

 شوهر رفته، ازدواج کرده

  ............................................................ اَریگَن )اَری یَن(

 ........................................ ƏRİGƏN (ƏRİYƏN) 

میوه ای که در دهان «. اَریمَک»مأخوذ از 
به مانند آب شدن لذیذ و لطیف است مثل 
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 زردآلو، نرم و حلیم

 ƏRİK ........................................................................ اَریك

 م و حلیمزردآلو، نر

 ƏRİNMƏZ ....................................................... اَرینمَز

 زیرک و پرکار، فرز و چابک

 ƏRKƏNAZ ............................................. اَركه ناز 

 دختر ناز نازک و نازپرورده

 ƏRKİNAZ..................................................... اَركیناز

 دختر ناز نازک و ناز پرورده

 ƏRNƏ ........................................................................... اَرنَه

جویی که از دریا منشعب شده باشد 
 )ازبکی(

 ƏRXATUN............................................. اَرخاتون

 باکزن مرد صفت، زن دالور و بی

 ƏSKİNAZ ..................................................... اَسكیناز

از قدیمی و اسبق )خطاب به دختر بزرگ ن
 خانواده(

 ƏŞMƏ ....................................................................... اَشمه

 خروج و فوران آب چشمه در زمین شنزار

 ƏŞULƏ .................................................................. اَشولَه

 ترانه، سرود )ازبکی(

 ƏTƏKBELDƏ .............................. اَتَك بئلده

 همیشه حاضر و آماده، مهیّا

 ƏVLƏK ................................................................. اَولَك

 مزرعه، مجرای آب، شکارگاه، نخجیرگاه

 ƏVLİK .................................................................. اَولیك

 مخصوص خانه، الیق خانه

 ƏYP ............................................................................... یپاَ

حرمت، اعتبار،  -خاطر، فکر، ذهن، یاد
 مالحظه
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 F                               ف  

 
 

 FANTA ....................................................................... فانتا

 نوعی پرنده ی کوچک به رنگ آبی

 FARIL .................................................................... فاریل

نخ و ریسمان ساخته شده از موی بز که 
در پشت و روی تور ماهیگیری به کار 

 رفته است.

 FƏRĞANA ...................................................... فَرغانا

نی واقع در آسیای میانه نام منطقه و سرزمی
مجازاً  -در سمت جنوب شرقی ماورالنهر

 به معنی اراضی گِلی و رطوبی

 FƏRİH ...................................................................... فَریح

جوجه ی بزرگ شده ی برخی پرندگان و 
دانه های گندم  -مرغان چون بلدرچین

سبز و سنبل های گندم تفت داده شده در 
 آتش

 FESLƏYƏN ......................................... فئسله ین

 ریحان

 FİÇİ............................................................................. فیچي

 آبجو بشکه ی شراب ، سرکه،

 FİDANLIQ ............................................... فیدانلیق

 نهالستان، محل کاشت و پرورش نهال

 FİDE............................................................................. فیده

سبزه سبز نمودن در ظروف پر از خاک و 
 کود

 FİLİKA ................................................................... فیلیكا

 قایق کوچک نجات

 FILIQ ........................................................................ فیلیق

مو و پشم ظریف و نرم بز به رنگ سفید 
 و از جنس اعال

 FİLİZ ............................................................................ فیلیز

نهال گل و درخت، شاخه ی جدید و 
 نورسته

 FILORİYA ....................................................... فلوریا

نوعی پرنده ی خوش آواز به رنگ های 
 نوعی گل زرد -زرد و سبز

 FİLOZ ....................................................................... فیلوز

تور ماهیگیری که به لبه های آن کدو تنبل 
-یا چیزهای توخالی مثل بشکه و غیره می

 شود.بندند که مانع از قعر آب رفتن آن می

 FİNGİRDƏK .................................. فینگیردَک

 پرناز و عشوه

 FİŞQIN ............................................................. فیشقین

ده از ریشه و شاخه های جوان روییده ش
 بن درخت

 FİSTAN .............................................................فیستان

 جامه ی زنانه، لباس دامن زنانه
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 FİYAKA.................................................................. فیاكا

 پُز، خودنمایی، تفاخر، تظاهر

 FİYAKALI ................................................... فیاكالي

 خوش پُز، متفاخر، متکبّر، متظاهر

 FODULA ......................................................... فُودوال

قرص نان گرد و نازک اهدایی مؤسسات 
 خیریه

 FOLE ........................................................................... فُوله

 ساعت شنی

 FOLLIQ ............................................................ فُوللیق

تخم گذاری مرغان که اکثراً النه یا سبد 
 درون آن کاه می ریزند.

 FONYA .................................................................... فُونیا

محفظه  و سمت آتش کننده ی توپ و 
 تفنگ

 FUÇİ ....................................................................... فوچي

 بشکه ی شراب ، سرکه، آبجو

 FULUQ ................................................................... فلوق

نام بادبانهای مثلثی شکل کشیده شده روی 
 دیرک و ستون واقع در رأس کشتی

 FULURCİN .......................................... فلورجین

ی بزرگ و نوعی پرنده شبیه اسپینوز با سر
 منقاری کلفت

 FULYA .....................................................................فولیا

ی «پولیه»گل زرد رنگ که پیاز آن از شهر 

ایتالیا توسط فاتح آن شهر احمد پاشا به 
میان ترکان آورده شده است که به آن 

گل نسرین، گل نرگس  -پولیا نیز گویند
 اصلی

 FUNDA ................................................................. فوندا

درختچه ی خاردار، بیشه و جنگل درختان 
 دریاو درختچه های خاردار، قعر 

 FURYA ................................................................... فوریا

 وفور، فراوانی
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 G                               گ 

 
 

 GATUMDUG .......................... گاتوم دوگ

نام ایزد و خدای زمین که در الگاش بدین 
 شد.نام پرستیده می

 GƏBRƏ ................................................................. گَبرَه

کیسه ی تیمار اسب که از موی و پشم 
 ساخته می شود.

 GECƏ PARLAR .................. گئجه پارالر

 شب افروز

 GEÇƏR ................................................................ گئچَر

 ج، جاری، متداول، مقبولرای

 GEÇİLMƏZ ........................................... گئچیلمز

نمی توان از آن صرفنظر کرد، نمی توان از 
 آن چشم پوشی کرد

 GEÇİMLİ ................................................ گئچیملي

 خوش خو، منسجم، خوش خاصیت

 GEÇİT .............................................................. گئچیت

 معبر، گذرگاه

 GEÇKİN ..................................................... گئچكین

 سالخورده، خیلی رسیده

 GƏGƏC QUŞU ....................... گَگَج قوشو

 «باشه»نوعی پرنده از جنس 

 GEGEGE .................................................... گئگئگه 

 روز، خورشید، آفتاب )ترکی مغولی(

 GƏLƏNBƏ ....................................................... گَلَنبه

محل استراحت و اطراق گوسفندان، آغل 
 و محل خواباندن گوسفندان

  ...................................................................... گَلَن گئده ن

 .................................................. GƏLƏN GEDƏN 
 میهمان، مسافر

 GƏLƏNƏK ....................................................گَلَنَك

 رسم و رسوم، آداب، عادت

 GƏLİNCƏK.......................................... گلینجَك

نوعی حیوان از جنس  –عروس کوچک 
ف و دراز سمور و خیلی کوچک، ظری

بدن به رنگ های سفید و زرد که تخم 
مرغها و جوجه ی مرغ و خروس را شکار 

نوعی گل که در چمنزارها  -می کند
روییده و به رنگ قرمز بوده که شربت و 
مربّای آن را جهت معالجه و درمان تهیّه 

 می کنند.

 GƏLİNCİK ........................................... گلینجیك

 گل الله

 GƏLİNLİK ............................................... گلینلیك

ر دم بخت، دختر حاضر به ازدواج، دخت
دختری که در صف عروسان قرار گرفته، 

 -دختری که وقت عروس شدنش است.
 لباس عروس
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 GƏLİNQIZ ............................................. گلین قیز

عروس، عروس دختر، دختری که عروس 
 خواهد شد.

 GƏLİNQUŞU ............................. گلین قوشو

نام نوعی پرنده از جنس بزرگتر مرغ 
 مزرعه و یا مرغ چمن

 GƏLİNSAÇI .............................. گلین ساچي

افتیمون نیز  نام نوعی علف و گیاه که
 گویند

 GƏLİRLİ ........................................................ گلیرلي

 پردرآمد، پرسود، نافع، پرفایده

 GƏLİŞMƏ .................................................... گلیشمه

 پیشرفت، ترقی، ارتقا، تقدم، توسعه

 GERAY ............................................................. گئرای

 مستحق، شایسته )ترکی مغولی(

 GERÇƏK .................................................. گئرچَك

 راست، درست، حقیقی، حقیقت

 GƏRDƏL ........................................................ گَردَل

ظرف شیردوشی ساخته شده از چوب 
 درخت

 GƏRƏN ............................................................ گَرَه ن

 –گِلی که پس از خشک شدن ترک خاک 
 ترک می شود.

 GƏRİ ..........................................................................گَری

 مناسب )ازبکی( -سزاوار -ارزنده

 GEŞTİN.......................................................... گئشتین

ی تاک )درخت انگور( نام ایزد بانو و الهه
 در بین سومریان ترک تبار

  ................................................................... گئییك بوینوز

 ................................................. GEYİK BOYNUZ 
 شاخ گوزن

  ................................................................... گئییك گؤزلو

 ...................................................... GEYİK GÖZLÜ 
 آهو چشم، دارای چشمانی زیبا و درشت

 GƏZİCİ ........................................................... زیجيگَ

 سیر و گردش کننده، سیّار، سیاحت کننده

 GƏZİNTİ ....................................................... گزینتي

 گردش، سیر و سیاحت، تفرّج 

 GƏZMƏ ................................................................. گزمه

 گردش، سیر و سیاحت، تفرّج

 GİCƏ YARI ................................... گیجه یاری

 نصف شب، نیمه شب

 GİJDƏ.................................................................. گیژده

تر است قرص نانی که اطرافش ضخیم
 )ازبکی(

 GİLAS ................................................................ گیالس

 ی گیالسگیالس، میوه

 GİLƏ ............................................................................. گیله

هایی چون ی میوهی میوه، حبّهحبّه، حبّه
 انگور، آلبالو، گیالس



 
 TÜRKÇE İNSAN ADLARI (ad ve soyad)IV                             4تورکجه اینسان آدالری   

 

11 

 GİLƏ NUR ............................................... گیله نور

 حبّه نور  و روشنی

 GİLƏNAR ................................................... گیله نار

 دانه انار -آلبالو، حبّه انار

 GİLZAN........................................................... گیلزان

ی اورمیه. این نام نام ساحل غربی دریاچه
 -« qölقؤل»ی ترکی از ترکیب واژه

ی ژهبه معنی دریاچه و وا« gölگؤل»
تشکیل « وادی»به معنی « ezənن ائزه»

یافته است. این نام همچنین نام روستایی 
ی شهرستان سلماس با نام و در حومه

و نام « golzanگلزان »نگارش فعلی 
 باشد. می« gülüzanگولوزان »محلّیِ 

الزم به ذکر است که ساحل جنوبی 
نامیده « zamuaزاموا »دریاچه اورمیه نیز 

ی ترکی موآ از ترکیب دو واژهشد. زامی
موآ)بوآ( »و  zay(say)زای )سای( 

mua(bua) » به معنی آب تشکیل یافته
 است.

 GİNNAM ......................................................گین نام

روز، خورشید، روز روشن )ترکی 
 تونقوزی(

 GİRA ............................................................................ گیرا

 آتش، گل آتش )ترکی سومری(

 GİRİN ................................................................... گیرین

نوعی سمور کوچک با پوستی سیاه و به 

 ههای مختلف در  هم آمیخترنگ

 GiŞ ............................................................................... گیش

زار در زبان ترکان سومری جنگل و سبزه
واژه در ترکی باستان و در را گویند. این 

یئنی سئی به شکل  -های اورخونکتبیه
رفته است. واژه  به کار «yişییش »

نیز  امروزین یئشیل )یاشیل( در زبان ترکی
« yiş» «ییش» ین واژهیفته شده از همربرگ
در اول  gباشد. بدینگونه که صامت می

-ی»به حرف  gişی سومری گیش واژه
y» )تبدیل شده است. )ترکی سومری 

 GİŞGA .................................................................. گیشگا

کی سومری به معنی سایه بوده در زبان تر
 «ل»به صامت  «ش»که با تبدیل صامت 

 gölgəیا گؤلگه  göligəبه فرم گؤلیگه 
در ترکی کاربرد یافته است. )ترکی 

 سومری(

 GİŞİG .................................................................گیشیگ

ری روزنه، روشنی و در زبان ترکان سوم
روشنایی را گویند. این واژه در ترکی 
اوغوزی به شکل ایشیق یعنی روشنی و 

رود بدین گونه که روشنایی به کار می
ی سومری در اول واژه gصامت 

حذف شده است. )ترکی  gişig« گیشیگ»
 سومری(

 GİVƏR ................................................................. رگیوه

راه آب باریکه ی مخصوص آبیاری 
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ی جاری در مزرعه، شیاری که آب باریکه 
 زمین ایجاد کرده باشد

 GÖBƏK DAŞI ..................... گؤبَك داشي

جایگاه سنگی ساخته شده از مرمر در 
جای بلند و مرتفع داخل حمام که در 
وسط حمام قرار گرفته و جهت ماساژ و 

 مشت و مال نمودن می باشد.

 GÖÇGƏN................................................. گؤچگَن

بچه خرگوش، خرگوش خالدار، سمور 
 بیابانی

 GÖK QIR .............................................. گؤک قیر

سفید مایل  –ی مایل به آبی اسب خاکستر
 به آبی

 GÖK YÜZÜ .................................. گؤک یوزو

 منظره ی آسمان، آسمان آبی

 GÖKÇƏK .............................................. گؤكچَك

 زیبا، شیرین، خوب و لطیف

 GÖKDƏUÇAN .............. گؤكده اوچان

پرنده، پرنده ی آسمان، در آسمان پرواز 
 کننده

 GÖKRİ ........................................................... گؤكری

محصول سبز و تازه، میوه ی سبز و تازه، 
 سبزی

 GÖL BAŞI ....................................... گؤل باشي

 ه و منبع آب دریاچه و چشمهسرچشم

 GÖL OTU ............................................ گؤل اوتو

 نیلوفر زرد

 GÖLCÜK ............................................. گؤلجوک

 برکه، استخر، دریاچه ی کوچک

 GÖLDƏ BALIQ .................. گؤلده بالیق

ماهی برکه ی آب، ماهی تاالب، ماهی 
 دریاچه

 GÖLƏK ............................................................ گؤلَك

 تالطم و تموّج آب دریاچه

 GÖLƏT .............................................................. گؤلَت

 گودال آب

 GÖLGƏ ALTI ........................... گؤلگه آلتي

 سایه بان

 GÖLGƏLİK ................................... گؤلگه لیك

 محل و جای خنک زیر سایه

 GÖMMƏ ALTIN ............... گوممه آلتین

 طالی دفینه

 GÖMÜ .................................................................... گؤمو

 دفینه، کنز، گنجینه، گنج

 GÖNAN............................................................. گؤنان

برکه ای که آب بهاری آن در حال خشک 
شدن است، برکه، مرداب، تاالب، آب 

 راکد

 GÖNDƏR ................................................... گؤندره

 میله ی پرچم
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 GÖNƏNÇ ....................................................... گؤنَنچ

 آسایش ، رفاه

  ......................................................... لكي گؤزهگؤره

 ............................................... GÖRƏKİ GÖZƏL 
زیبا رخ، خوش سیما، دارای ظاهری زیبا 

 و قشنگ، خوش منظره

 GÖRƏKLİ ............................................ كليگؤره

ی دارای نمای ظاهری، دارای منظره
 خوب، دارای شکل و ظاهر زیبا

 GÖRƏNƏK ......................................... نَكگؤره

رسم و رسوم، آداب و رسوم، عادت، 
تجربه،  -اصول، رسم و آیین متداول

 آزمایش، آزمون

  ......................................................... گؤرگي )گؤرگو(

 ............................................. GÖRGİ (GÖRGÜ) 
 تجربه، آزمایش، امتحان

 GÖRGİLİ ................................................ گؤرگیلي

 مجرب، کاردیده، کار آزموده

 GÖRGÜ .......................................................... گؤرگو

 آداب معاشرت، تجربه، آداب سلوک

 GÖRMƏNƏ.............................................. گؤرمَنَه
ایکه برای دیدن روی عروس یا نوزاد هدیه

 )ازبکی(شود. ی نو داده میو یا خانه

 GÖRÜCÜ ................................................ گؤروجو

 بینا، بصیر

 GÖRÜLMƏMİŞ .............. گؤرولمه میش

 بدیع، تازه، نو، بی مثال، بی مانند

 GÖRÜM .......................................................... گؤروم

 نگاه، دیدار، رؤیت، مشاهده

 GÖRÜMCƏ ........................................ گؤرومجه

 ی شوهرخواهر داماد، همشیره

 GÖRÜMLİK ................................. گؤروملیك

هدیه ی داماد به عروس به هنگام برداشتن 
 روبند از رخ عروس

 GÖRÜNTÜ ............................................. گؤرونتو

 طیف، شبح، خیال

 GÖRÜNÜR .......................................... گؤرونور

 نمایان، آشکار

 GÖRÜŞ ....................................................... گؤروش

 دیدار، مالقات، مکالمه، محبّت

 GOŞƏNGƏ ............................................. گوشَنگه

ای که در شب عروسی در ی ویژهپرده
ای از اتاق کشیده شده و برای گوشه

عروس و داماد اختصاص داشته و آنها را 
 کند. )ازبکی(از دیگران جدا می

 GÖSTƏRGƏ .....................................گؤسترگه

 عقربه ی ساعت

 GÖSTƏRİŞ ...................................... گؤستَریش

کل  و صورت ظاهره، ارائه، جلوه، ش
 هیئت
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 GÖY ANASI ............................. گؤی آناسي

مادر آسمانها، الهه و ایزد بانوی آسمان و 
 بامداد

 GÖY ÜZÜ .......................................... گؤی اوزو

 منظره ی آسمان، آسمان آبی

  ....................................................................... گؤیدن گلن

 ............................................ GÖYDƏN GƏLƏN 
 از آسمان آمده، سماوی، مقدس

 GÖYƏ ÇIXAN...................... گؤیه چیخان

 به درجات عالی و رفیع نائل شده

 GÖYƏC ............................................................... گؤیَج

مخصوص پخت ی ظرف غذا یا قابلمه
غذا که از گِل و خاک رس ساخته شده 

 ی گِلیناست، قابلمه

 GÖYƏZ .................................................................. گؤیَز

 به رنگ سرخ مایل به بنفش

 GÖYÜMTÜL ................................. گؤیومتول

 مایل به رنگ آبی، مایل به ماوی

 GÖYÜZÜ ............................................ گؤی اوزو

 روی آسمان، سطح سما 

 GÖZ BAĞI .......................................... گؤز باغي

 سحر، افسون

 GÖZ BAĞICI........................... گؤز باغیجي

 افسونگر، ساحر، جادوگر

 GÖZ İRİMİ .................................... گؤز ایریمي

حدّ فاصل دید چشم، در حد و اندازه و 
به بزرگی مسافت و فاصله ی قابل رویت 

 با چشم

 GÖZ KAPAĞI.......................... گؤزكاپاغي

 پلک چشم

 GÖZ KIRPAN ........................... گؤزكیرپان

 چشمک زن

 GÖZ QIPIMI................................ گؤز قیپیمي

 ایما و اشارت با چشم، غمز، غمزه

 GÖZ TUTAN .................................. گؤزتوتان

 دلرباچشمگیر، جالب و جذاب، زیبا و 

  ..................................................................... گؤز بونجوغو

 ................................................... GÖZBUNCUĞU 
 منجوق چشم، منجوق نظر آبی رنگ

 GÖZDİKƏN .................................... گؤز دیَكن

 با دقت و موشکافانه نگرنده، دقیق

  ............................................................................گؤزه گلمَز

 .................................................. GÖZƏ GƏLMƏZ 
هیچگاه چشم و نظر بد نمی خورد، به 

 دور از گزند و بالی چشم بد

 GÖZƏÇIRAQ ........................ گؤزه چیراق

 یاور، مدد، کمک

 GÖZƏL GÖZ.........................گؤزه ل گؤز

 زیبا، آهو چشم، چشم غزالچشم 

 GÖZƏL KOKU..............گؤزه ل كُوكو
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بوی خوش ، رایحه ی دل انگیز و زیبا، 
 بوی خوش

  ........................................................... گؤزه ل كُوكولو

 ............................................. GÖZƏL KOKULU 
ی خوشبو، با رایحه عطرناک، عطر آگین، 

 خوش رایحه

 GÖZƏL PƏNBƏ ............... گؤزه ل پنبه

 گلرنک، به رنگ گل

  ................................................................. گؤزه ل ساتان

 .................................................... GÖZƏL SATAN 
با پا، صاحب ران و دارای پاهای زیبا، زی

 پای زیبا

  ...........................................................گؤزه ل یوروک

 ................................................... GÖZƏL YÜRÜK 
 بسیار زیبا و راهوار چون رخش

  ..............................................................ل یوروشگؤزه

 ................................................... GÖZƏL YÜRÜŞ 

 رودزیباگام، کسی که زیبا راه می

 GÖZƏL YÜZ ............................ گؤزه ل یوز

 زیبارخ، زیبا چهره، حَسَن

 GÖZƏNƏK .......................................... نكگؤزَه

لباس دُون با نقش و نگار سوزن دوزی 
نگار سوزن دوزی  شده خال دار، نقش و

 شده

 GÖZƏR ................................................................ گؤزَر

قلبیر یا غربال درشت چشم ساخته شده از 

 پوست، قلبیر خرمن

 GÖZLƏMƏ ............................................... گؤزلَمه

 انتظار، ترصد

 GÖZSÜZƏN ............................. نگؤز سوزه

با ناز و غمزه نگاه کننده، با گوشه ی 
 چشم  با دقت از باال به پایین نظاره کننده

  ................................................................. گؤزو تویموش

 .................................................. GÖZÜ TOYMUŞ 
 قانع، سیر

 GÖZÜKƏN .......................................... گؤزوكن

ظهور یافته، ظاهر شده، پدیده، پدیدار 
 گشته

 GÜBA ...................................................................... گوبا 

 نازک و باریک )ترکی آلتائیک(

 GÜCƏ ................................................................... گوجه

 بلغور، گندم کوبیده و خرد شده

 GÜCƏN ........................................................... گوجَن

نوعی پرنده که پشت آن به رنگ سبز با 
 شکمی سفید رنگ می باشد.

 GÜCLƏ ............................................................. گوجله

 نوعی نارگیل هندی

 GÜCÜ .................................................................. گوجو

 چله ی زمستان

 GÜCÜK AY ........................... گوجوک آی

ماه شوباط برابر با ماه فوریه دومین ماه 
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میالدی و برابر با ماه بهمن از ماه های 
 شمسی

 GÜDƏRİ ...................................................... گودَری

 چرم تهیه شده از پوست گوزن و آهو

 GÜDÜM .......................................................... گودوم

 نظارت، کنترل راهنمایی، قیادت،

 GÜGÜL ........................................................ گوگول

 غوزه ی سوراخ شده ی ابریشم

  ............................................................ گوگوم )گویوم(

 .......................................... GÜGÜM (GÜYÜM) 
ص حمل آب ساخته شده از ظرف مخصو

 مس دارای یک دستگیره 

 GÜL AĞAC ................................... گول آغاج

 درخت گل

 GÜL AĞACI ........................... گول آغاجي

 درخت گل

 GÜL BƏND ........................................ گول بند 

 ی گل )ازبکی(ساقه

 GÜL DAMAN ........................... گول دامان

گل دامن، دامن پوشیده از گل، یک دامن 
پر از گل، دامن گلی و گلدار، دختری که 

 چکد. از او گل و شکوفه می تراود و می

  ................................................................. گول دوشكونو

 ...................................................GÜL DÜŞKÜNÜ 
 عاشق و دیوانه ی گل و شکوفه

 GÜL İDLİ ........................................ گول ایدلي

خوشبو، دختری که بوی گل می دهد، 
 خوش رایحه

 GÜL OYNA .......................................گول اوینا

 بخند و برقص، شاد و خندان باش

 GÜL QILIQ .................................... گول قیلیق

در شکل و شمایل یک گل، دارای شکل و 
 صورتی چون گل

 GÜL SULATAN ............. گول سوالتان

آب دهنده به گلها، آبیاری کننده ی گل 
 بوته ها

 GÜL YATAĞI ......................... گول یاتاغي

گلزار، گلستان، گلشن، محلی که در آنجا 
 می توان گل یافت، محل یافته شدن گل

 GÜL YAVRI .............................. گول یاوری

 GÜL YAVRU ............................... گول یاورو

 بچه گل، کودک زیبا و پاک چون گل

 GÜL YİĞIN .................................... گول ییغین

ع شده از انبوه گل، هیمه و پشته ی جم
 گل

 GULA ........................................................................ گوال

در زمان از ایزدان و خدایان مورد پرستش 
« والگ»سومریان ترک تبار. خدای زمین. 

توانست انسان را کرد، میاگر  اراده می
دچار بیماری کند یا او را سالمت دارد. او 

نامیدند و می «پزشک بانوی بزرگ»را 



 
 TÜRKÇE İNSAN ADLARI (ad ve soyad)IV                             4تورکجه اینسان آدالری   

 

11 

 نمادش یک سگ بود.

 GÜLBAZ ......................................................... گولباز

دوستدار و خواهان گل، مند به گل، عالقه
کسی که دائم با گلها سرکند و اوقاتش را 

 با گلها سپری کند.

 GÜLÇİ ............................................................. گولچي

-کسیکه گل می -کسیکه گل پرورش دهد

 فروشد )ازبکی(

 GÜLÇİN ................................................ گول چین

 گل حقیقی، گل راستین، گل واقعی

 GÜLDƏN ..................................................... گولدن

ازگُل، ازگُل حاضر شده، از گل ساخته 
 شده، گُلی

 GÜLƏ ÇATQIN ................. گوله چاتقین

 اصل و نسبش به گل می رسد.

  .................................................................. گوله دوشكون

 .................................................. GÜLƏ DÜŞKÜN 
 عاشق و دیوانه ی گل  و شکوفه

 GÜLƏ SARIL .......................... گوله ساریل

 با گل هم آغوش شو

 GÜLƏSƏR ......................................... گول اَسَر 

 گل لرزان که با وزش باد و نسیم بلرزد.

 GÜLƏTƏK.........................................گول اَتك

 زن عفیف و پاکدامن

 GULHI ..............................................................گولهي 

 ی(نازک، باریک، الغر )ترکی مغول

 GÜLKÖKÜ ................................... گول كؤكو

 ی گلریشه

 GÜLKÖŞKİ ............................ گول كؤشكي

 قصر گل

 GÜLLÜK ................................................. گوللوک

 گلزار، باغچه ی گل، گلستان، گلشن

 GÜLLÜQIZ ......................................... گوللو قیز

دختر گلی، دختر گلدار و گلچین، دختری 
 که تن و وجودش آکنده از گل باشد.

 GÜLMƏ ............................................................. گولمَه

 خنده

 GÜLPİÇ ..................................................... پیچگول

 نوعی دستمال گلدوزی شده )ازبکی(

 GÜLQUR ............................................... قور گول

بند، کمر و شال تهیه شده از گل، گل 
 کَمَر، شال گُلی، دارای کمر و شالی از گل

 GÜLŞƏLƏ ............................................ گول شَلَه

 ی گل، پُشته ی گلبار و هیمه

 GÜLÜCÜ .................................................. گولوجو

 خندان، مسرور، شادان

 GÜLÜK ........................................................ گولوک

 اسب قوی و سالم

 GÜLÜMSİYƏR............................. گولومسیَر
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 کم خنده، تبسم کنان، متبسم

 GÜLÜSTAN..................................... گولوستان

 گلستان، باغ گل

 GÜLYAĞI ......................................... گول یاغي

 گالب

 GÜMƏC ............................................................. گومَج

 کندوی زنبور عسل

 GÜMƏC BAL ............................... گومَج بال

 عسل ذوب نشده

  ................................................................... گوموش قابارا

 ........................................... GÜMÜŞ QABARA 

 ایمیخ پرچ یا پونز تزیینی نقره

 GÜMÜŞ QAQMA ........ گوموش قاقما

تخته و سایر وسایلی چون اسلحه و عصا 
ای و... که روی آن با تار و پونزهای نقره 

 تزیین گشته است.

 GÜMÜŞ SUYU ............... گوموش سویو

آب نقره، سیماب، جیوه، آب صاف و 
 زالل

 GÜMÜŞDƏN ................................ گوموشدَن

 سیمین، از نقره ساخته شده

 GÜMÜŞLÜ .......................................... گوموشلو

 دارای نقره، مزین به زیورآالت نقره

 GÜN ÇIQDI ............................. گون چیقدی

 آفتاب درآمد، خورشید طلوع کرد.

 GÜN DÖĞUSU ............... گون دوغوسو

 طلوع آفتاب

 GÜN GÖRMÜŞ ..........گؤرموش گون

روزگار گذرانده، به خوبی و خوشی 
 روزگار گذرانده

 GÜN TANRI................................. گون تانری

 GÜN TANRlSl ................... گون تانریسي

 خدای خورشید، ایزد نور و گرما

 GÜN TOĞUŞU ................. گون تُوغوشو

 طلوع خورشید

 GÜN TUTQUNU.............. گون توتقونو

 کسوف، خورشید گرفتگی

 GÜN XANIM ............................... گون خانیم

از « تاپدیق»ر داستان د« تاپدیق»نام مادر 
« تاپدیق»های ترکان آذربایجانی. افسانه

با دیو سیاه « گون خانم»حاصل ازدواج 
 باشد.)دیو بزرگ( می

 GÜNÇUVAQ ........................... چوواقگون

تابش نرم و معتدل خورشید در فصل بهار 
 )ازبکی(

 GÜNDÖNÜMÜ .................... گون دؤنومو

 اعتدال شب و روز، انقالب شمسی

 GÜNƏŞLİK ........................................ گونَشلیك

 آفتابگیر جای آفتابی،

 GÜNLİK ....................................................... گونلیك
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 الیق آفتاب -کُندُر

 GÜNÜ ...................................................................... گونو

 غبطه، رشک

 GÜNÜŞƏN ............................................گونوشن

 خوش روزگار، خوشبخت، سعادتمند

 GÜRGƏN ................................................... گوركَن

نام نوعی درخت  -زیبا صورت، زیبا چهره
 جنگلی سرت، محکم و مقاوم و قابل جال

 GÜRLÜK ............................................... گورلوک

 فراوانی، کثرت

 GÜRÜK ...................................................... گوروک

ه، مرغی که مرغ و بوقلمون کرچ خوابید
 روی تخم خوابیده

 GÜRÜL ...........................................................گورول

 صدای ریزش شدید آب

 GÜVƏÇ ........................................................ گووه چ

 دیگ سفالی

 GÜVƏNİŞ ............................................ نیشگووه

 اعتماد

 GÜVƏRTƏ .......................................... گووه رته

 عرشه ی کشتی

 GÜVƏZ ............................................................. زگووَه

 کبوتر، اعتماد

 GÜYƏNİŞ ............................................گویه نیش

 اعتماد

 GÜZİN ............................................................... گوزین

 در موسم پاییز، در فصل پاییز

 GÜZÜN ........................................................... گوزون

 انفصل پاییز، هنگام خز
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 H                                ه   

 
 

 HALA ...........................................................................حاال

 خاله، خواهر مادر )ترکی سومری(

 HAOMA ............................................................. هائوما

نام نوعی شیره و شربت مخصوص که 
ها )موغ، مغ( یعنی روحانیون و توسط ماق

شد. این نوع شیره کاهنین ترک ساخته می
و شربت را از نوعی انگور مخصوص که 

اشته و نوع آن نادر فقط به آنان تعلق د
ساختند. این نوع انگور رادر باشد، میمی

توان یافت مگر هیچ جای دنیا نمی
ی جلیل آباد آذربایجان منحصراً در منطقه

همه شیره «  شمالی که به طور عامیانه به آن
həməşirə » هائوما »گویند که همان

 است.« haomaşirəشیره 

 HAVİT ................................................................ هاویت

 HAVUT ............................................................. هاووت

 ت انداز شترپاالن و پش

 HAYNAL ........................................................ هاینال

 طلوع، سپیده دم )ترکی اورالیک، مجاری(

 HAYDA ................................................................. هایدا

 HAYTA .................................................................... هایتا

 HAYTƏ ................................................................... هایته

 عاصی، سرکش

 HEBAT ............................................................... هئبات

ی الهه و ایزد بانوی آسمانها، بانو و ملکه
 آسمانها 

 HEGAL .............................................................. هئگال

فراوانی، وفور، وفور نعمت، برکت )ترکی 
 سومری(

 HƏRƏK .............................................................. هَرَک

ازک درخت که برای چوب و شاخه های ن
بستن شاخه های درختان باغ و نهالها و 
بعضی محصوالت چون لوبیا آن را به 

 زمین فرو می کنند.

  ....................................................... هئره ک )هیرک(

 ................................................ HERƏK (HİRƏK) 
-نوعی میش و گوسفند دم پهن از نژاد قره

 مان

 HƏRVANƏ ................................................... هَروانه

 ی یک کوهانه )ازبکی(شتر ماده

 HƏRYANƏ .................................................... هریانه

رگشته حیرانه، دستخوش حیرت، س
 )ازبکی(

 HƏVƏNƏK ............................................. نك هَوَه

میوه ی باغی چون انگور، سیب، انجیر که 
از نخ گذرانده شده سپس از سقف آویزان 

 نموده تا محافظت شود.

 HEYBƏ .................................................................. هئیبه
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 HƏYBƏ .................................................................... هَیبَه

جفت توبره یا جفت کیسه ی چرمی که 
به دو طرف زین اسب بسته می شود، 

 خورجین

 HƏYDƏLƏMƏ .................................. لَمههَیده

 ه و نرم زمین )ازبکی(قشر شخم زده شد

 HƏYDƏŞ .................................................... شهَیده

 شخم زمین )ازبکی(

 HƏYİT .................................................................... هَییت

 عید، جشن )ازبکی(

 HƏYİTLİK ................................................ هَییتلیك

 ی عید، عیدی )ازبکی(هدیه

 HİDA ........................................................................... هیدا

عالی، پرتحرک، پر جنب و جوش )ترکی 
 مغولی(

 HİDLİ GÜL ................................. هیدلي گول

 گل بودار، گل خوشبو )ازبکی(

 HİLVƏ .................................................................... هیلوه

باریک اندام، کمر  -نام گلی بنام گل یلپیز
 باریک، دارای پیکر نازک )ازبکی(

 HİMA ........................................................................... هیما

 کمک و همکاری، مدد )ازبکی(

 HOKAR .......................................................... حوكار 

 کوچک، ریز، کوچولو )ترکی مغولی(

 HÖRGÜÇ ............................................... هؤرگوچ

 کوهان شتر

 HOV .............................................................................. هُوو

 .صیدی که توسط مرغ شکاری انجام گیرد

 HÖYÜK ....................................................... هؤیوک

 تپه ی خاکی

 HUMA ....................................................................... هوما

 )سومری( هانام یکی از خدایان سومری

 HUNAŞİN ................................................هوناشین

نام توپونیمی در والیت قره باغ آذربایجان 
ساکن « هون»که نام اتنونیم و قوم ترکان 

در قره باغ آذربایجان را در خود محفوظ 
 و منعکس نموده است.

 HÜRRİT .................................................... حورریت

ی ملت از طوایف ترک تشکیل دهنده
ی ی دریاچهآذربایجان مسکون در حوزه

 اورمیه
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 X                                خِ  

 
 

 XAKAS .......................................................... خاكاس

ای از ترکان ساکن در نام طایفه و قبیله
ی ترک مرتبط با خاکاسیا. نام این طایفه

بوده و از آن « کاسسی»یا « کاس»ترکان 
برگرفته شده است. الزم به ذکر است که 
در منابع قدیمی چینی دولت قرقیزهای 

ه و نامید« خاقاس»آسیای مرکزی را 
یا « کاس»نگاشته اند. در رابطه با ترکان 

)کاشقار( واقع « کاشغر»نام شهر « کاسسی»
های قدیمی در ترکستان چین در کتیبه

نامیده و نگاشته شده « کاش»رونی، -ترک
« قازاخ»، «خزر»است. نام طوایف ترک 

در رابطه با نام ترکان « قازان»)قزاق(، 
کاس »بوده و در اصل به شکل « کاس»
بوده است. « کاسان»و « کاساک»، «رآ

همچنین نام کوه قفقاز )قاف قاز( نیز با نام 
 باشد.نیز مرتبط می« کاس»ترکان 

ی در بین طوایف ترک ساکن در منطقه
، «کاراکاس»ی سیبری، طایفه« اودین»
وجود دارند که « کاش»و « ساریق کاس»

 باشد.مرتبط می« کاس»با نام ترکان 

 XAN NƏNƏ............................................. خان ننه

 ی ارجمندمادر بزرگ و محترمه

 XAN QIZI ............................................ خان قیزی

 دختر خان، دختر خاقان و سلطان ترکان

 XANIM NƏNƏ ................................... خانم ننه

 مادری که زنی خانم صفت است.

 XANIMAN ................................................... خانمان

 خاندان، سالله، اهل بیت

 XANQIZ ....................................................... خان قیز

 ی ارجمنددختر بزرگ و محترمه

 XASAQ ............................................................. خاساق

 ی از ترکاننام قبیله

 XATUN NƏNƏ ........................... خاتون ننه

 مادری که خانمی خاتون صفت می باشد.

 XAVLI ................................................................. خاولي

 دارای موهای ریز و کُرکی، حوله

 XILDIZ ............................................................. خیلدیز 

 ستاره )ترکی قرقیزی(

 XIRDA .................................................................. خیردا

کوچک، کوچکترین )خطاب به 
 کوچکترین و آخرین دختر خانواده(

 XIRMAN TOZU ................. رمان تُوزویخ

گندم و جو توام با گرد و خاک باقیمانده 
 خرمندر تهِ 

 XISIM .................................................................... خیسیم

 اقربا، نزدیکان، فامیل، خویشاوند
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 XISIMLI ..................................................... خیسیملي

دارای فامیل و خویشاوند، صاحب اقربا و 
 نزدیکان

 XIZƏL .................................................................. خیزاَل

 دست فرز، چابک دست، سریع و کاری

 XIZLI ..................................................................... خیزلي

 سریع، پرسرعت، پرشتاب

 XIZLI YERİŞ ....................... خیزلي یئریش

 سریع القدم، سریع گام

 XORİŞAN ............................................. خوریشان

ای ترکان. کوراوغلو قهرمان افسانه نام مادر
« خور»ی این نام مرکب از دو واژه

ساخته شده « ایشان» ی//قور//آتش و واژه
ی ی ایشان از ترکیب دو واژهاست. واژه

به « ایش»ساخته شده که « آن»و « ایش»
« تای»دوست، رفیق و «= یولداش»مفهوم 

در زبان « آن»به معنی برابر، مثل، دوست و 
پسوند اسم ساز است که از اسم، ترکی 

یعنی « خوریشان»سازد. بنابراین اسم می
 دوست آتش، برابر آتش، مثل آتش.

 XOŞ GÖRƏN ................... نخوش گؤره

با دید مثبت نگرنده، خوش قلب، نیک 
 نگر

 XOŞ GÖRÜ ............................... خوش گؤرو

 سماحتمسامحه، تسامح، 

 XOTOZ .............................................................. خُوتُوز

زینت و بزک آویخته شده از گیسوان 
ت که در ابنیه ها و زنان، نوعی تزئینا

 ساختمان ها به کار می رود.

 XURSAN .................................................. خورسان

نام شهر ساخته شده توسط ترکان طایفه 
ساکن در شمال شرقی « گُوروس»ی 

سرزمین آلبان که همان قلعه ی فعلی 
چی چیراق قاال واقع در بخش دوه

 باشد.جمهوری آذربایجان می
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 I                               ای  

 
 

 IRMAQ ............................................................... یرماقا

رود جاری بزرگ، رودخانه ی بزرگ و پر 
 آب که به دریا ریزد.

 IRMAZ ................................................................... ایرماز

 جدانشدنی، واصل، وفادار، پیوند خورده

 IRQI GÜL ........................................ ایرقي گول

از نسل گلها، از گل پدید آمده، از ریشه و 
 منشاء گلها

 ISI .................................................................................... ایسي

 گرمی، حرارت

 IŞILDA ............................................................... ایشیلدا

 بدرخش، درخشان و براق باش

 IŞIMA ...................................................................... ایشیما

 انعکاس نور، اشعاع

 ILICA ....................................................................... ایلیجا

 حمام آب گرم معدنی

 ILICAK ........................................................ ایلیجاک

 نسبتا گرم

 ILIM ............................................................................... ایلیم

 اعتدال

 ILIMLI ................................................................ ایلیملي

 معتدل

 IRLAMA ............................................................ ایرالما

 تغنی، نغمه خوانی، آواز، غنا
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 İ                               ئي  
 
 

 İÇ GÜDÜ ............................................... ایچ گودو

 غریضه

 İÇƏCƏK ................................................ ایچه جك

 نوشیدنی

 İÇƏDÖNÜK ............................ نوکایچه دؤ

 تودار

 İÇİ GÖZƏL ...........................ایچي گؤزه ل

 دختری که باطنی پاک و زیبا داشته باشد.

 İÇİ GÜL ............................................... ایچي گول

دختری که باطنش چون گل پاک و لطیف 
 است

 İÇİMLİ ............................................................ ایچیملي

 خوش نوش، با لذت، لذیذ

 İÇİMLİ ............................................................ ایچیملي

 قابل شرب، لذیذ، قابل نوشیدن

 İÇKİN ................................................................ ایچكین

 متعلق به باطن و درون انسان

 İÇLİ........................................................................... ليایچ

 توپُر، پرمحتوا، دل نازک، دلرحم

 İÇRƏK ....................................................... ایچره ک

 درونی، باطنی، خَفی

 İÇYÜZ .............................................................. ایچ یوز

 حقیقت، باطن، درون

 İD AĞACI......................................... اید آغاجي

چوبی که به هنگام سوختن بوی خوش از 
 آن خیزد، عود)اود(

 İDLİ BAL .............................................. ایدلي بال

 عسل خوشبو، عسل خوش رایحه

 İDLİ GÜL ........................................ ایدلي گول

 ایحه، گل بودارگل خوشبو، گل خوش ر

 İDÖN .................................................................... ایدؤن 

خورشید، روز روشن )ترکی اورالیک 
 مجاری(

 İĞİN ............................................................................ ایغین

 باران )ترکی مغولی(

 İGKAL (İKAL) ............... ایگكال )ایكال(

 محترم، خوب، پسندیده )ترکی سومری(

 İHŞİ ........................................................................ ایحشي

مشعل، این واژه به زبان ترکی آذربایجانی 
باشد یعنی روشنایی می« ایشیق»همان واژه 

 )عیالمی(

 İLİNC .......................................................................لینجای

به آنکه یا آنچه دل بسته شده  -دلبستگی
 باشد )ازبکی(

 İLİNTİ ................................................................... ایلینتي
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 ارتباط، نسبت

 ILIQ ÇAY ........................................... ایلیق چای

 رود معتدل و گرم

 İLK YAZ .................................................... ایلك یاز

 نوبهاران، اوّلین بهار، ربیع، بهار

 İLKƏ ............................................................................ایلكه

 مبداء، شروع، آغاز

 İLKƏL .................................................................... ایلكَل

 اوّلی، ابتدا، ابتدایی

 İLKİN TOS .................................. ایلكین توس

 آغازگر و شروع اولین

 İLLU .............................................................................. ایللو

 رودخانه عریض و پهن )ترکی سومری(

 İLMƏK ................................................................ ایلمَك

دام، تله، آنچه که به دام انداختنی است. 
 )ازبکی(

 İLQA .............................................................................. ایلقا

 رود، رودخانه، نهر در زبان ترکی باستان

 İMDUQUD ........................................... ایمدوقود

ی ایزدی در دوران بابلیان و نام پرنده
 ترکان سومری.

 İMİK ........................................................................ ایمیك

 می و نرمه ی سر نوزادنر

 İMMİRİYA .................................................. ایممیریا

های ترکان نام یکی از خدایان و الهه
 «.کاسسی»یا « کاس»

 İNAN .......................................................................... اینان

امنیت، وثوق، اعتماد، قناعت، یقین، ایمان، 
 اعتقاد، یاور، عقیده

 İNANA ....................................................................... اینانا

 نام سومری ایشتار ملکه ی آسمان

 İNANIŞ ............................................................ اینانیش

 ایمان، اعتقاد، باور

 İNANMA ............................................................ اینانما

 تصدیق، قبول، ایمان، اعتقاد، دیانت

 İNANNİ .............................................................اینانني 

 های سومریان ترک تبارنام یکی از الهه

 İNCE BURUN ....................... اینجه بورون

 دارای بینی ظریف و زیبا

 İNCƏ QOR .......................................... اینجه قُور

 ی آتش، آتش ریزه، اخگرریزه

 İNCƏ QUM ........................................ اینجه قوم

 ی نرم و ریزشن و ماسه

 İNCƏ SAMAN ........................ اینجه سامان

 یزه کاهکاه ریزه، ر

 İNCƏLİ ........................................................ اینجه لي

 ظریف، دارای ظرافت

 İNCƏRƏK .......................................... اینجه رک
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 نازک، باریک، ریز، نهال

 İNCİ SAÇAN ....................... اینجي ساچان

 درّ افشان، زیباسخن، زیبا کالم

 İNCİ SƏRPƏN ..................... اینجي سرپن

 دّر افشان، گوهر افشان

 İNCİ SÖZ .......................................... اینجي سؤز

 سخن و کالم دّر مانند، دُرَربار

 İNCİ TANE ........................................اینجي تانه

 ه، دختر بچه ی خیلی زیبادردان

 İNCİR QUŞU ............................. اینجیرقوشو

 نوعی پرنده

 İNÇKU ................................................................اینچكو

ی ترکی باستان به معنی ساکت، کم واژه
 عمق و روان

 İNCU ........................................................................ اینجو

 مروارید )ازبکی(

 İNİNİ................................................................... ایني ني

و  «دیر»در  نام ایزد و خدای زمین که
 شد.بدین نام پرستیده می «کیش»

 İNNANA ................................................................. اینانا

ها دایان سومریی عشق از خنام الهه
 )سومری(

 İNQA ............................................................................. اینقا

 رود، رودخانه، نهر )ترکی باستان(

 İNSAY (ENSAY) ....... اینسای)ائنسای(

نام سرزمینی واقع در ماد )میدیا( قید شده 
و « نیشاآ»قبل از میالد به فرم  144به سال 

 112قید شده در کتیبه ی بیستون به سال 
این منطقه به «. نیسا»قبل از میالد به شکل 

شتن اسبهای عالی از جنس و نژاد خوب دا
-مشهور بوده است. این نام از ترکیب واژه

( به معنی an)آن « inاین »ی ترکی 
به معنی « sayسای »ی و واژه« پشت»
زمین و محل صاف و »، «دشت»، «صحرا»

 ساخته شده است.« هموار

 İNTİM ....................................................................... اینتیم

اسرار و احساسات نهان  -پوشیده -راز
 قلبی )ازبکی(

 İPƏK ÇİÇƏK ....................... چیچك ایپك

 نوعی گیاه با گلهایی در رنگ های مختلف

 İPƏK MƏNDİL ..................... ایپك مَندیل

 دستمال ابریشمی

 İPƏK QOZA ................................... ایپك قُوزا

 قوزه ی ابریشم

 İRƏM ........................................................................... ایرم

های ترکی باستان به معنی از پیش از واژه
خبر دهنده، پیشگو، پیغمبری نمودن، فال 
بینی، ایمان به سحر و جادو )ترکی 

 باستان(

 İRGİN ..................................................................رگینای

 رسیده، بالغ، به کمال رسیده



 
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                اسامی دختر 

 

21 

 İRİ BOY.................................................. ایری بُوی

 دارای قد و هیکل بلند و درشت

 İRİ GÖZ................................................... ایری گؤز

چشم درشت، دارای چشمانی درشت و 
 بزرگ

 İRİCƏ ................................................................... ایریجه

 تا حدّی بزرگ و درشت پیکر

 İRİK ......................................................................... ایریك

 میوه ی زودرس و رسیده، زردآلو

 İRİM (IRIM) ...................................................ایریم 

فال بینی،  وصول، رسیدن، حدّ فاصله،
های ترکی باستان به از واژه -استخاره

معنی از پیش خبر دهنده، پیشگو، پیغمبری 
نمودن، فال بینی، ایمان به سحر و جادو 

 )ترکی باستان(

 İRİŞƏN ............................................................. ایریشَن

 نائل، به آرزو و هدف خود رسیده

 İRİŞMİŞ.................................................. ایریشمیش

 رسیده، بالغ، به کمال رسیده

 İRKİNBAŞ ................................... ایركین باش

باران در بین ترکان اسکیف ی نام الهه
)اسکیت، ایشگوز، اسکوت( که در تاریخ 
هرودت به فرم آرگیمپاس ثبت شده است 

یکی « اورانیا-آفرودیتا»ی یونانیان و با الهه
های ترکی باشد و از ترکیب واژهمی

بارانی که چند »به معنی « irkinایرکین»

ی ترکی و واژه« روز مداوم به تندی بارد
ه معنی لیدر، رئیس، رهبر ب« başباش»

 )الهه( ساخته شده است. )ر.ک.آرگیمپاس(

 İRMANA ............................................................ ایرمانا

ی گلهای مرکبان گلی چندین ساله از تیره
روید و برگهای ای میکه به شکل توده

کوچک سبز و خوشبوی آن در داروسازی 
 کاربرد دارد. )ازبکی(

 İRRA ...............................................................................ایرا

از ایزدان مورد پرستش و تقدس در میان 
 و ترکان سومری. بابلیان

 İRUK ................................................................... ایروک

 بالغ، رسیده، در حد بلوغ

 İŞ YÜRÜTƏN ........................ ایش یوروتن

کار را پیش برنده، کاری، ماهر، زبردست، 
 چیره دست

 İSAGİL .......................................................... ایساگیل

نام پرستشگاه مشهور مردوک )فرمانروای 
 ایزدان( در بین سومریان ترک تبار

 İŞAKKU ............................................................ایشاكو

 از ایزدان و خدایان مورد پرستش در عیالم

 İŞANÇ ..................................................................ایشانچ

 اعتماد )ازبکی( -باور

 İSDƏLİK ...............................................لیكایسده

خاطره، رویداد یا عملی مربوط به گذشته 
که به یاد مانده باشد، یادگاری، آنچه به 
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 عنوان یادگار باشد )ازبکی(

 İSİQ ............................................................................ایسیق

در ترکی باستان به معنی زمین نرم و 
 باشد )ترکی باستان(باتالقی می

 İSİRĞƏ ............................................................ ایسیرغه

 کی(گوشواره )ازب

 İSİRİQ .............................................................. ایسیریق

 اسپند )ازبکی(

 İSLI (ISLI) ............................... ایصلي )اصلي(

 دارای صاحب و مالک، بی صاحب نیست

 İSPANAK................................................ایسپاناک

 اسفناج

 İSSIQ CAN .....................................ایسیق جان

 زنده جان )ازبکی(

 İŞTAR .................................................................... ایشتار

 «.ونوس»سیاره ناهید یا 
ایزد بانو والهه عشق و جنگ که با 

ناهید یکی ی ی سومری یا سیاره«اینانا»
و  «عیشتر»شد. تلفظ بابلی آن شمرده می

 است. «ایشتر»تلفظ سومری عیالمی آن 

 İSTƏKLİ .......................................................ایستكلي

 آرزومند، طالب، هوسکار

 İSTƏMƏ ............................................................ ایستَمه

اراده، خواست، خواسته، طلب، آرزو، 
 خواهش

 İSTƏRƏ ......................................................... رهایسته

 ستاره، چهره، روی )ازبکی(

 İSTİKÖZ ...............................................ایستي كؤز

 خاکستر گرم  و داغ

 İVGƏN ................................................................ ایوگَن

 ن، عجول، شتاباندوا

 İVİ ................................................................................... ایوی

 فرار، شتاب

 İYİ QOQAN ................................... اییي قُوقان

 ی زیبا و دلنشینخوشبو، شمیم، رایحه

 İYİLİK ..................................................................اییلیك

نیکی، خوبی، خوشی، خیر، منفعت، کرم، 
 احسان

 İZBE............................................................................. ایزبه

 آلونک، کُومه

 İZİM ............................................................................. ایزیم

در  -گرمی، گرما، گرم )ترکی سومری(
زبان ترکان سومری به معنی زمین نرم و 

 باشد )ترکی سومری(قی میباتال

 İZİRTA ................................................................ ایزیرتا

نام شهری در سرزمین ترکان ماننا در 
 ی هشتم قبل از میالد.سده

« izirایزیر»ی ترکی این نام از ترکیب واژه
( به معنی گذرگاه کوهستانی، izer)ایزئر

« tayتای»ی ترکی معبر کوهستانی و واژه
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باشد. این به معنی طرف، سو و جهت می
ایزئرتاق »های توان با نام توپونیممینام را 

izer taq » ایزیرسو»وizirsu » واقع در
سرزمین خاکاسیای آلتای مقایسه نمود. به 

یوسف »نظر محقق مشهور آذربایجانی 
-در نام کوه« taتا»ی بکار رفته واژه« اوف

ی های قدیمی با همان واژهها و توپونیم
-به معنی کوه یکی می tuu ،tooترکی 

شد. طی مطالعات و تحقیقات فراوان با
-غیاث»مورخ و محقق بزرگ آذربایجان 

اثبات نموده است که « یفالهغیبالدین
واقع در پایان اسامی « taتا»پسوند 
، «آریستا»های قدیمی چون توپونیم

و غیره « شوردا»، «پارتا»، «مئیستا»، «ایزیرتا»
به معنی « tayتای»ی عبارت از همان واژه

باشد. از لحاظ ت و محل میسو، جه
ها به عنوان مثال با ساختاری این توپونیم

توپونیم واقع در کریمه یکی « یالتا»نام 
 باشند.می

که « اُ.ت. مولچانوف»به نظر محقق روسی 
تحقیقات ویژه و « تای»ی در مورد واژه

ای را در آسیای میانه و آلتای به گسترده
ی هدارد واژعمل آورده است اظهار می

های واقع در که در نام توپونیم« تای»
های اراضی یا کوتستان، قزاقستان و ایالت

غربی ازبکستان نشر یافته، به معنی 
رود و به نظر بکار می« سرزمین»و « طرف»
بکار رفته در نام « تای»ی واژه« بارتولد»

های قدیمی ترکی به معنی توپونیم

 باشد.می« دیار»، «سرزمین»

 İZLİ ............................................................................. ایزلي

 دارای ردّ یا اثر و نشان

 İZZİBİA ...................................................... ایززی بیا

نام این توپونیم در لوح مربوط به شرح 
سفر جنگی سارقون دوم پادشاه آشور به 

 121-151اراضی سرزمین ماننا )سالهای 
قبل از میالد( نگاشته شده است. به 

ی ترکی احتمال زیاد با در نظر گرفتن واژه
ی به معنی آتش، و واژه« ایزی»سومری 

به معنی گرم و داغ، « issiایسسی »ترکی 
، ترکی آلتایی «iziqایزیق»ترکی تووائی 

« izikایزیک»، ترکی اویغوری «üzüاوزو »
ی و واژه« istiایستی»و ترکی آذربایجانی 

در زبان ترکان آلتای به معنی « آ )بیا(بی»
یعنی « ایستی سو»آب، نام این توپونیم 

آذربایجان باشد و این نام در آبگرم می
زیوییه »ایران در نام منطقه مسکونی به نام 

ziviyə » زیوه»یاziveh » خود را حفظ
نموده است. این منطقه مسکونی در 

ی شهر اورمیه با نام محلی زیوه حومه
zeyvə  و نگارش فارسی زیوهziveh 

 موجود است.
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 K                               ک 
 
 

 KAÇIN ............................................................... كاچین

قبل از  455ز ترکان در سالهای نام قومی ا
 میالد

 KADİ ....................................................................... كادی

ها و ایزد بانویان مورد تقدس یکی از الهه
یان ترک تبار. او نیز بابلیان و سومر

 «شَمَش»همچون دیگر ایزدان دادگری مثل 
انسان را تحت  تاخالقیا «نوسکو»و 

داد. او نخست نظارت خویش قرار می
ی نماد زمین بارور بود. صفت ویژه

ای انسانی ماری بود که گاه نیم تنه «دیکا»
 داشت.

 KALIT .................................................................. كالیت

 میراث، ارث

 KALITIM .........................................................كالیتیم

 ارث، میراث

 KAMARA ........................................................ كامارا

 اطاق کوچک کشتی

 KAMULDA .............................................. كامولدا

های ترکان نام یکی از خدایان و الهه
 «. کاسسی»یا « کاس»

 KANI .......................................................................... كاني

 نظریه، فکر، ایده

 KANIK ................................................................ كانیك

 قانع، راضی

 KAPAN ................................................................ كاپان

 ام، تله ی کوچکد

 KARASAL .............................................. كاراسال

 خشکی، بَرّی زمینی،

 KARI ........................................................................كاری

 زن، خانم، زوجه

 KARINTI ..................................................... كارینتي

 حلقه ی گرداب

 KARNABAHAR ......................... كارناباهار

 گل کلم

 KAS SULAQ ........................... كاس سوالق

زمین پرآب و آبخیز واقع در بلندی و 
 جای مرتفع.

کاس/قاس/ قاز به معنی بلند، بلندی، محل 
معنی زمین پر آب و پرارتفاع و سوالق به 

 آبخیز

 KASIMPATI ................................... كاسیمپاتي

 گل داودی

 KAŞLI ................................................................. كاشلي

 پر ابرو

  .................................................................كاشلي گؤزولو

 ....................................................... KAŞLI GÖZLÜ 
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 خوش چشم و ابرو، شخص کامل

 KAŞLİK....................................................... كاشلیك

نام شهری در سرزمین ترکان خاکاس یا 
خاکاسیا. بی شک نام این شهر با نام ترکان 

 باشد.مرتبط می« کاش»، «کاس»

 KAV ................................................................................. كاو

 آتشزنه

 KAVAK ........................................................... كاواک

ی خالی النه، آشیان، جای دنج، گوشه
 )ازبکی(

 KAVAL ............................................................... كاوال

 نی چوپان

 KAVRAM ......................................................كاورام

 مفهوم 

 KAVRUK ................................................ كاوروک

 برشته، محروق

 KAVUN ............................................................. كاوون

 خربزه

 KAVURMA .............................................. كاوورما

 گوشت قرمه شده قرمه،

 KAYA TUZU ....................................... كایاتوزو

 نمک سنگی

 KAYAKÇI ............................................. كایاكچي

 اسکی باز

 KAYIN .................................................................. كایین

 شنوعی درخت، آلو

 KAYİN .................................................................. كایین

 نام درخت مقدس ترکان

 KAYNARCA ....................................... كاینارجا

 ی آب گرمچشمه

 KAYU ........................................................................ كایو

پرتگاه »، «بلند»در ترکی آلتایی به معنی 
 «صخره ای بلند

  ............................................................... كازال )كاسال(

 ................................................KAZAL (KASAL) 
کیزیل »ای از ترکان خاکاس که نام طایفه

kızıl »شود. نام این طایفه نامیده می
باشد می« کاس»ن برگرفته شده از نام ترکا

به « آ»و با در نظر گرفتن تعویض صدای 
 کازال را کیزیل خوانند.« Iایی»

 KEÇ KÜZ ............................................... كئچ كوز

 پایان پاییز، اواخر پاییز )ازبکی(

 KEÇƏ ...................................................................... كئچه

 نمد

 KEÇİK ............................................................ كئچیك

جای کم عمق رودخانه که  -2گدار  -1
بتوان پهنای آن را بدون شنا کردن پیمود 

 )ازبکی(

 KEDİOTU........................................... كَدی اُوتو

 نبل کوهیس
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 KƏKİK ................................................................ كَكیك

نوعی علف بودار و خوردنی که عرق آن 
« کهلیک اوتو»را می نوشند و به ترکی 

 گویند.

 KƏKKU ......................................................... كوكَك

ی کوکو شکالن درخت ای از راستهپرنده
زی، که خود آشیان نسازد و در آشیان 

 گذاری کند. )ازبکی(دیگر پرندگان تخم

 KELİN ..................................................................... كِلین

 عروس )ازبکی(

 KELİNÇƏK ...................................... چككِلین

 عروس جوان )ازبکی(

 KELİS (KILİS) .............. كِلیس )كیلیس(

نوعی مارمولک آبی، نوعی ماهی لذیذ و 
 خوشمزه

 KELİŞGƏN .............................................كِلیشگَن

خوش قد و باال، خوش اندام، خوش تیپ 
 )ازبکی(

 KƏMƏND .......................................................... كمند

طنابی که یک سر آن گره خورده و در 
گذشته برای به دام انداختن و گرفتن 

ن دشمن، بعضی حیوانات و همچنین گرفت
آن را از دور پرتاب می کردند و به محض 
فرود آمدن بر گردن حیوان یا شخص، با 
کشیده شدن یک سر آن طناب، گره تنگ 

 -شده و موجب از پا در آمدن می شد

زلف  -مهار و افسار حیواناتی چون گوزن
 دلبر

 KƏND .......................................................................... كند

 قلعه، حصار، قصبه، شهر

 KƏNDİ GÜL ............................. كندی گول

مچون یک گل خود یک گل است، خود ه
 می ماند.

 KƏNƏVİR ................................................... كَنَه ویر

نوعی علف زراعی که تخم آن را به 
 پرندگان دانه دهند.

 KƏPƏ ........................................................................... كَپَه

ی موقت ساخته شده از آالچیق، خانه
ی درختان و الیاف گیاه، چوب و ساقه
 آلونک )ازبکی(

 KƏPƏK ................................................................. كَپَك

 سبوس گندم و جو

 KƏRƏMPƏ ................................................... كَرَمپه

ا دماغه ی سنگالخی که از خشکی به دری
 کشیده شده است.

 KƏRƏVİZ .................................................... ویزكره

 کرفس

 KƏRKƏNƏS ........................................ كَركَنَس

مرغ شکاری کوچک سیاه رنگ که در زیر 
 بالهایش موهای قرمز و آبی دارد

 KERMAN .................................................... كئرمان
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 حصار، بارو

 KƏRNƏYGÜL ....................... گولیكَرنه

ی عشقه که باال گیاه زینتی پایا از تیره
رونده و پیچنده است و در تمام سال بر 

شود و دارای ه میروی آن برگ دید
گلهای چتری به رنگهای الجوردی، 

 بنفش، زرد و ... است. )ازبکی(

 KƏRQUR ....................................................... كَرقور

ی ماکیان ی بزرگ جنگلی از راستهپرنده
 سانان )ازبکی(

 KERŞAN ..................................................... كئرشان

 سفیدآب، سفیده )ازبکی(

 KƏRVAN QUŞU ............ كَروان قوشو 

 نام نوعی پرنده

 KƏRVANQUŞ ........................ قوشكَروان

کوچک که در شبهای  ای از ستارگانتوده
شوند. تابستان از سوی شرق دیده می

 )ازبکی(

 KƏSİ ........................................................................... كسي

مقدار باروت الزم برای یک شلیک توپ 
 یا تفنگ

 KƏSİ DAŞ ....................................... كسي داش

تخته سنگ پهن و گسترده در کنار چشمه 
 و نهر جهت کوبیدن و شستن البسه

 KƏSKİ ................................................................. كسكي

مقدار باروت الزم برای یک شلیک توپ 

 یا تفنگ

 KESMƏ ............................................................. كئسمه

مویی چند که زنان از سر  -کاکل، زلف
زلف خود پیچ و خم داده به رخسار 

زلف مصنوعی که ازیال اسب  -گذارند
نان کلیچه  -سازند و بر سر گذارند

 )ازبکی(

 KƏSMƏ ............................................................... كَسمَه

 یک نوع شیرینی به نام راحت الحلقوم

 KƏSMƏ ŞƏKƏR..................... كسمه شكر

 حَبّه قند، قند حَبّه

 KƏSMƏCƏ ..........................................كَسمَه جه

 و هندوانه به شرط چاقوفروش خربزه 

 KƏSMİK ...................................................... كسمیك

 کاه حاصل از خوشه، کاه ریزه

 KƏSMƏLİK.................................... كسمه لیك

اجاق درست شده از سنگ، اجاق سنگی، 
 کلید چوبی

 KƏTƏLƏK ............................................... كَتَه لَك

 ی کوچک، آلونک )ازبکی(کلبه، خانه

 KƏTTƏ XATIN ........................ كَتته خاتین

 زن اوّل و نخستینِ شخص )ازبکی(

 KEZİŞ ............................................................... كئزیش

 و گردش )ازبکی(گشت و گذار، سیر 

 KİÇKİNA ..................................................... كیچكینا
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نام یکی از ماه های سال ترکان آلبان قید 
شده در منابع قدیمی ارمنی و گرجی به 

بُوچکونه »فرم تحریف یافته ی 
boçkone» 

 KİGİZ ....................................................................... كیگیز

ای پارچه مانند که از آب نمد، فراورده
زدن، کوبیدن و مالیدن پشم یا کرک به 

 آید. )ازبکی(دست می

 KILİZ ...................................................... ز(كیلیز )كلی

نِی، نام نوعی ماهی که در زبان ترکی به 
 گویند.« سازان»آن 

 KILİZMAN ............................................... كلیزمان

 نیزار، نیستان

 KİLTUR ............................................................. كیلتور

 دختر، دختر جوان )ترکی سومری(

 KİMƏ ......................................................................... كیمه

ی شناور بزرگ ی نقلیهکشتی، وسیله
 )ازبکی(

 KİMSAN ....................................................... كیمسان

 برنز، مفرغ )ازبکی(

 KİMSANLI ........................................... كیمسانلي

به آن رنگ برنز داده  آنچه که -درخشان
 جالدار )ازبکی( -باشند

 KİMXAB .................................................... كیمخاب

ای که تارش زری و پودش ابریشم پارچه
 است )ازبکی(

 KİNİST ........................................................... كینیست

 موهای زبر و ضخیم دور منقار پرنده

 KIPAN ................................................................... كیپان

 چشمک زن

 KIPIK ................................................................... كیپیك

 چشم نیمه بسته

 KIPIRDAK ........................................ كیپیرداک

 پرحرکت

 KIRAS ............................................................... كیراس

 KIRAZ .....................................................................كیراز

 سمیوه ی گیال

 KİRİRİŞA ................................................. كیریریشا

ی مقتدر عیالمی که نام ایزد بانو والهه
همسرش ایزد خومبام همتای بابلی خود، 

 مردوک بود.

 KIRITKAN ............................................ كیریتكان

 طناز، کرشمه دار

 KIRPIK ..........................................................كیرپیك

 میوه ی چیده شده

 KİS ............................................................................... كیس

 زمستان )ترکی سومری(

 KİŞAR ................................................................... كیشار

« کیشار»ی اَنشار. افق زمین، جفت مادینه
نگی به همراه اَنشار )اصل اصل مادی

و « لحمو»نرینگی( زاده ایزدانی به نام های 
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 باشند.می« لحامو»

 KIŞIN .................................................................... كیشین

 در فصل زمستان

 KİŞKANU .................................................. كیشكانو

واقع در منتهی « اریدو»نام درختی در شهر 
الیه شمالی سرزمین سومر که مسکن ایزد 

 خوانده می شد. « ائزو آب»بوده و « ائا»

 KİSLAH............................................................ كیساله

 KİSLAQ ......................................................... القكیس

 قشالق )ترکی سومری(

 KİSPU ................................................................... كیسپو

طبق باور و عقیده بابلیان و سومریان ترک 
تبار، پیشکش نمودن خوراک تدفین یا 
ساغری آب که نیروهای اهریمنی 

اح مردگان رام و )اوتوکوهای شرور( و ارو
امروزه آن را احسان در  وآرام می گرفتند 
 نامند.حق مردگان می

 KIZAK ...............................................................كیزاک

 و سورتمه برفی ارابه

 KIZIL SU .............................................. كیزیل سو

 نام رودی جاری در ترکیه

 KIZIL XEM .................................... كیزیل خئم

نام رودی جاری در سیبری که شاخه ای 
 می باشد.« یئنی سئی»از رودخانه ی 

 KIZILYÜRÜK .................. كیزیل یوروک

 باد سرخ

 KÖÇƏK .........................................................كؤچَك

کودک، بچه ی خردسال، جوان چست و 
 بچه شتر -چاالک

 KÖÇƏT ...........................................................كؤچَت
ی جوان که تازه روییده درختچه -نهال
گیاهی که تازه جوانه زده باشد  -باشد

 )ازبکی(

 KÖFTƏR .......................................................... كؤفتَر

 پاستیل ضخیم تهیه شده از شیره ی انگور

 KÖFÜN ........................................................... كؤفون

سبد بزرگ ساخته شده از شاخه های 
 نازک و تازه ی درخت 

 KÖK TUTAN .......................... كؤک توتان

ریشه یابنده، ریشه انداز، صاحب ریشه و 
 بن

 KOKARCA .......................................... كُوكارجا

 گربه قطبی

 KÖKÇİL .................................................... كؤكچیل

 )ازبکی(مایل به آبی 

 KÖKİN ............................................................. كؤكین

 از ریشه و اساس، از بنیاد و تَمَل

 KÖKLƏM ..................................................... كؤكلَم

 فصل بهار )ازبکی(

 KÖKLƏŞƏN ................................ كؤک لَشَن



 
 TÜRKÇE İNSAN ADLARI (ad ve soyad)IV                             4تورکجه اینسان آدالری   

 

151 

دارای اصل و اساس، ریشه انداز، ریشه 
اندازنده، دارای بن و ریشه، صاحب 

 اصالت

 KÖKLÜ ............................................................. كؤكلو

اصل   دارای اصالت و هویت، اصیل، دارای
 نسب

 KÖKMƏK............................................... كؤكمَك

 )ازبکی(کامالً به رنگ آبی 

 KÖKSALAN ............................ كؤک ساالن

 ریشه انداز

 KÖKÜN ......................................................... كؤكون

محل  -از ریشه و اساس، از بنیاد و تَمَل
 رویش و پرورش نهال، نهالستان، نهالزار

 KOLALI.......................................................... كواللي

 آهاردار

 KÖLBUQA ........................................... بوقاكؤل

ی سقا شکالن که در ای از راستهپرنده
-برد و از ماهی تغذیه مینیزارها بسر می

 )ازبکی(کند. 

 KOLONİYA ............................................... كُولُونیا

 اودکلن، ادوکلن

 KÖMƏ (KÜMƏ) ...................................... كؤمه

ی کوچک که صیادان و برزگران از خانه
چوب و نی در صحرا برای خود بسازند و 

 جای مرغان خانگی را هم گویند.

 KÖMÜRSAÇ ............................... كؤمورساچ

 گیسو سیاه، سیه گیسو

 KÖNGİL ....................................................... كؤنگیل

ترین احساسات هانیپن -دل، قلب، خاطر
 )ازبکی(

 KÖNGİLÇƏN ............................... كؤنگیلچَن

 )ازبکی(با رحم  -دلسوز

 KÖNGİLLİ ........................................ ليكؤنگیل

 )ازبکی(دلپذیر، بسیار خوب و خوشایند 

 KÖNLÜ BAĞLI ...................... كؤنلوباغلي

 دلبسته، عاشق، شیفته

 KÖNLÜ ŞƏN................................... كؤنلوشَن

 دلشاد

 KÖNÜL AÇAN ................. كؤنول آچان

دلگشا،  -مفرح دل و گشایش خاطر
 یزفرح انگ -مفرّح

 KÖNÜL ALAN .................... كؤنول آالن

 دلبر، محبوبه، معشوقه، دلِستان

 KÖNÜL BAĞI....................... كؤنول باغي

 باغ عشق، بند و ریسمان عشق

  ................................................................... كؤنول چاالن

 ................................................... KÖNÜL ÇALAN 
 دلربا، فریبا، دلبر

 KÖNÜL ÇƏKƏN .............كؤنول چَكَن

 دلکش، جذّاب قلوب
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 KÖNÜL OXŞAR.........كؤنول اُوخشار

 دلنواز

 KÖNÜL QAPAN ............. كؤنول قاپان

کسی را مفتون و شیفته ی خود دلربا، هر 
 نموده

 KÖNÜL QIRMAZ......... كؤنول قیرماز

 .هیچگاه خاطر کسی را آزرده نمی کند

 KÖNÜL SEVƏN ......... نكؤنول سئوه

دلپسند، دلپذیر، مقبول دل، دلخواه، 
 مطلوب

 KÖNÜL TUTAN .............. كؤنول توتان

 دلگیر، تسخیر کننده ی دل و قلب

 KÖNÜL TUTAN ............... كؤنول قاپان

 ه، دلبنددلربا، محبوبه، معشوق

  .............................................................. كؤنول وئرمیش

 ................................................ KÖNÜL VERMİŞ 
 دلداده، عاشق، مبتال

 KÖNÜL YAPAN ...............كؤنول یاپان

 دلساز

 KÖNÜLBAĞI ......................... كؤنول باغي

 بند و رسن عشق و احساسات

 KÖNÜLƏ YATAN .......... كؤنوله یاتان

 دلنشین

 KÖPRÜ ............................................................. كؤپرو

 پُل، جسر

 KÖRƏN .......................................................... نكؤره

خرمای هندی، تَمر هندی و صمغ درخت 
 آن

 KÖRPƏ MARAL .............. كؤرپه مارال

 بچه آهو

 KÖRPƏ QIZ .................................... كؤرپه قیز

 دختر تر و تازه و نوجوان، دختر نورسته

 KÖRŞƏ ........................................................... كؤرشه

الیه ی رویی برف باریده شده روی زمین 
که یخ بسته و پس از آب شدن بر اثر 
تابش آفتاب، شب هنگام دوباره یخ بسته 

 شود.

 KORU ..................................................................... كُورو

 بیشه کوچک، جنگل

 KORUK ...................................................... كُوروک

 غوره

  .................................................. كؤروک )كوروک(

 ............................................ KÖRÜK (KÜRÜK) 
وسیله ی دم آتش )دمیدن هوا( جهت 

ی شعله ور نمودن آتش مانند دَم کوره
 آهنگری

 KORUK SUYU ...............كُوروک سویو

 آب غوره

 KORULUK ...................................... كُورولوک

 جنگل کوچک، مرعی
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 KORUNAK ....................................... كُوروناک

 پناه، پناهگاه، محل امن و امان، مَلجا

 KÖŞƏK .......................................................... كؤشَك

 بچه شتر

 KÖŞƏLİK.......................................... كؤشه لیك

 رقاص، رقص کننده

 KÖSTƏK ................................................... تَككؤس

بند و ریسمانی که به دو یا سه پای حیوان 
 به جهت ممانعت از فرار او بندند.

 KOŞUM.......................................................... كُوشوم

 حشام، بند و مهار، لگام، افسار

 KOVA ....................................................................... كُووا

 دَلو، سطل

 KÖVŞƏN .................................................. كؤوشَن 

 صحرا، بیابان

 KOVUMAZ ............................................ كُوووماز

 هیچگاه سخن چینی و غیبت نمی کند.

 KOY SUYU ................................... كُوی سویو

پیشرفتگی کوچک آب آب خلیج کوچک، 
 در خشکی

 KOYAK ....................................................... كُویاک 

 وادی، درّه

 KÖYDAŞ ................................................ كؤیداش

 هم محلّی، هم روستایی، هم دهاتی

 KOZ HELVA ..................................كُوز حئلوا

 حلوای گردو

 KOZA ....................................................................... كُوزا

 غوزه ابریشم

 KÖZALĞIÇ ....................................... كؤزآلغیچ

آنکه چشم را خیره سازد، چشمگیر 
 )ازبکی(

 KOZİÇİ ............................................... ایچي–كُوز 

 مغز گردو

 KOZİK ULDUZ ........... كُوزیك اولدوز

 ای به زبان ترکان باستاننام ستاره

 KÖZLİ ................................................................ كؤزلي
 )ازبکی(دار نگین

 KÜÇÜCİK ...................................... كوچوجیك

 کوچک محبوب و دوست داشتنی

 KUDAY ........................................................... كودای

از اسماء مبارک خداوند، نیرو دهنده و 
نیروبخش حیات، روح بخش، روح 

 ی انسان.دهنده، خلق کننده، خلق کننده
قود=خوشبختی ، سعادت، روح، نیروی 

 مغز حیات حیات،
آی=روح آفریننده، آغازگر هستی، خالق. 

یا « خدای»الزم به ذکر است که کلمه 
در زبان فارسی نیز، گرفته شده از « خدا»

باشد. می« قودای»زبان ترکی باستان 
 ←خودآی ←قودآی ←کودای
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 خدا ←خدای

 KÜFƏ ........................................................................كوفه

سبد بزرگ ساخته شده از شاخه های 
 نازک و تازه ی درخت 

 KÜFƏCİ .................................................. كوفه جي

 سبد باف، سبد ساز

 KÜHEYLAN..................................... كوهئیالن

 اسب عربی اصیل

 KUK-KU ........................................................ كوككو

 ی کوکو )ازبکی(صدای آواز پرنده

 KUKNAR ......................................................كوكنار

 نوعی درخت 

 KUKUQ .........................................................كوكوق

 سیاه ، مشکی )ترکی سومری(

 KUKUQA ....................................................كوكوقا

 سیاه، مشکی )ترکی سومری(

 KULAÇ ............................................................. كوالچ

 ی شیرین )ازبکی(کلچه

 KULAS ............................................................ كوالس

ترکان خزر ساکن  در  نام طایفه ای از
 سرزمین ترکان آلبان

 KULÇƏ ............................................................. كولچه

کلوچه، قرص نان کوچک روغنی شیرین 
 که در تنور پزند )ازبکی(

 KÜLÇƏ ............................................................. كولچه

معدنی که ذوب گردیده ولی تصفیه نشده 
 است.

 KÜLÇƏGÜMÜŞ ....... كولچه گوموش

 شمش نقره

 KÜLƏK ............................................................. كولَك

ظرف دسته دار گود ساخته شده از تخته 
ت و عسل و ی بخصوص ویژه ی ماس

 غیره

 KÜLGİ ............................................................... كولگي

 خنده و شادی )ازبکی(

 KÜLTƏ ................................................................. كولته

 تخته سنگ، شِمش

 KULUÇKA ............................................ كولوچكا

 مرغ کُرک

 KUMANYA ................................................. كومانیا

 آذوقه ی سفر، رزق سفر

 KÜMƏ ..................................................................... كومه

 هیمه، انبوه، پشته، تپّه، گنبد، قلّه

 KÜMƏK .......................................................... كومَك

 -تجمع، اتحاد، هیمه، انبوه، گرد هم آمدن
د، الزم به ذکر کمک و تعاون، یاری، امدا

مستعمل در زبان « کمک»است که واژه ی 
فارسی نیز مأخوذ از همین واژه ی ترکی 

 می باشد.

 KÜMƏS ........................................................... كومَس
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النه و آشیانه ی مرغان، اقامتگاه کوچک و 
 محقّر

 KUMLANSU ............................... كومالن سو

ی محل تالقی و اتصال دو رودخانه
های که از کوه« سئلئنقا»و « توغال»

 گیرند.قاراقوروم سرچشمه می

 KÜMMƏ ALTIN ................ كوممه آلتین

 طالی دفینه

 KÜMÜLDİ ........................................... كومولدی

کلبه ی شکارچی یا محافظ جنگل که در 
داخل جنگل از شاخه های درختان 

 ساخته شده است.

 KÜMÜLTÜ .............................................. كومولتو

 کلبه ی شکارچی، کلبه ی صیادی

  ............................................................. كوموش سیوالي

 .................................................... KÜMÜŞ SIVALI 

 نقره اندود

 KUN PILU ............................................ كون پیلو

 ی باشقیرتی(زیبا مثل آفتاب )ترک

 KUNING KOZİ ............ كونینگ كوزی

 نور آفتاب )ترکی قزاقی(

 KÜPƏ ÇİÇƏYİ .................. كوپه چیچگي

 نام نوعی گل

 KÜPƏÇİÇƏK ....................... كوپه چیچك

 گل آویز

 KÜPƏLİ .................................................... كوپه لي 

 گوشواه به گوش، دارای گوشواره

 KURALLI ................................................. كوراللي

 با قاعده، اصولی

 KURAM............................................................. كورام

 نظریه

 KURAN ............................................................ كوران

 اسب قرمز کدر رنگ

 KÜRƏ ...................................................................... كوره

اجاق ساخته شده از خاک و گِل، اجاق 
 معدنچی

 KURNA ................................................................ كورنا

 حوض سنگی جلوی شیر آب

 KURSA .............................................................. كورسا

زمین مرتفع و بلند، زمین دور از دریا، 
 زمین بی آب و علف )ترکی سومری(

 KÜRSÜ ............................................................ كورسو

 کُرسی

 KURSUNA ............................................. كورسونا

 کالغ )ترکی سومری(

 KÜRTƏK .................................................... كورتَك

ای که در اندام نورس و فشرده -جوانه
تهای شاخه و در بغل دمبرگ وجود دارد ان

و باعث رشد و نمو طولی و جانبی گیاه 
 باشد. )ازبکی(می
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 KURUŞDA ...........................................كوروشدا

 غذای خوشمزه و مفید )ترکی سومری(

 KUŞ KONMAZ ................. كوش كُونماز

 گیاه شوید

 KUŞ TÜYÜ ..................................... كوش تویو

 پر مرغ

 KUŞAN ............................................................ كوشان

ای از ترکان که امپراتوری نام ایل و طایفه
ه نام کوشانیان تشکیل داده بزرگی را ب

 بودند.

 KUŞLUK ............................................... كوشلوک

 وقت قبل ظهر، طرف صبح

 KÜSTƏRƏ........................................... كوسته ره

سنگ چاقو تیزکنی چرخی، نوعی سنگ 
که در آسیاب به کار می رود، سنگ 

 آسیاب

 KÜSTÜM ................................................... كوستوم

 گل ناز

 KUTAY .............................................................. كوتای

از اسماء مبارک خداوند، نیرو دهنده و 
نیروبخش حیات، روح بخش، روح 

 ی انسان.خلق کننده، خلق کنندهدهنده، 
قود=خوشبختی ، سعادت، روح، نیروی 

 حیات، مغز حیات
آی= روح آفریننده، آغازگر هستی، خالق. 

یا « خدای»الزم به ذکر است که کلمه 

در زبان فارسی نیز، گرفته شده از « خدا»
 باشد. می« قودای»زبان ترکی باستان 

 ←خودآی ←قودآی ←کوتای 
 خدا ←خدای

 KUTİŞ ............................................................... یشكوت

انتظار، چشمداشت، صبر و شکیبایی 
 )ازبکی(

 KUVƏ ...................................................................... كووه

ظرف سفالین دراز با گردن باریک برای 
 نگهداری آب، شیر و ... )ازبکی(

 KUYÇİ ............................................................. كویچي

 هنرمند آوازخوان )ازبکی(

 KUYİNÇƏK ...................................... كویینچَك

 دلسوز )ازبکی( -غمگسار، غمخوار

 KUYTU ................................................................ كویتو

 جای دنج و خلوت، خلوتکده، خلوتگاه

 KÜZGİ ............................................................ يكوزگ

 پاییزی، منسوب به پاییز )ازبکی(

 KÜZLİK ...................................................... كوزلیك

 ی پاییز )ازبکی(پاییزی، ویژه
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 Q                               ق   

 
 

  ........................................................................ قابارا )قَباره(

 ................................. QABARA (QƏBARƏ) 
میخ پرچ یا پونزهای زرد یا سفید با سر 
محدب که همچون پولک دیده می شود و 

 رود. برای تزیین و زینت به کار می

  ...................................................... قابارالي )قباره لي(

 ................... QABARALI (QƏBARƏLİ) 
مزین و تزیین شده با میخ پرچ یا پونزهای 

 پولک مانند

 QABARCIQ ....................................... قابارجیق

منظره ی حبابهای ایجاد شده روی آب بر 
اثر ریزش دانه های باران و برخورد آنها 

 با سطح آب

 QAÇIQ ................................................................ قاچیق

 شیفته، مفتون، واله

 QADASIZ.....................................................قاداسیز

 بی بال

 QALÇIN .......................................................... لچینقا

 جوراب ساق بلند باالی زانو

 QALARGİ ................................................. قاالرگي

 دائمی، همیشگی، جاودان

 QALAVRA ................................................... قاالورا

کفش و موزه ی دوخته شده و سایر 
 چیزهای چرمی

 QALAYSIZ ............................................... قاالیسیز

کسی که آرایش و بزک سطحی و کذایی 
ندارد، کسی که در حال طبیعی خود می 

آرایش و بزک صنعی و کذایی  -باشد
 و ذاتاً زیبا و خوش سیما می باشد.نداشته 

  ................................. قالبور اوستو )قَلبور اوستو(

 ................................................... QALBUR ÜSTÜ 

 ............................................  (QƏLBUR ÜSTÜ) 
 منتخب و ممتاز

 QALDIRĞAÇ ................................ قالدیرغاچ

ای از راسته گنجشک سانان پرستو، پرنده
 )ازبکی(

 QALDIRIM ............................................. قالدیریم

 سنگ فرش

 QALDIRIMLI .............................. قالدیریملي

زمین دارای سنگ فرش، زمین سنگفرش 
 شده

 QALİNCƏ .................................................... لینجهقا

 )ازبکی(ی فاخته پرنده

 QALINDI...................................................... قالیندی

 –افزون، فزون یافته، مقدار فزون یافته 
 نشان، عالمت، اثر

 QALIR ....................................................................... قالیر



 
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                اسامی دختر 

 

114 

 ارث، میراث

 QALMIŞ QALIR ................ قالمیش قالیر

 ، به میراث مانده میراث مانده

 QALTUQ ......................................................... قالتوق

شاخ گاو وحشی که سوراخ کنند و در آن 
ان( نوشند. قیمیز )شراب ترکان باست

 )ازبکی(

 QAMALI ........................................................... قامالي

 صلیب شکسته

 QAMÇİ SAÇ .............................. قامچي ساچ

موی و گیسوان دراز که بسیار قشنگ و 
 )ازبکی(زیبا بافته شده است. 

 QANDƏRİ .................................................. قاندَری

نوعی نی نازک و ظریف جهت ساختن 
 حصیر و سبد

 QANDIRICI .................................... قاندیریجي

 فریبا، فریبنده

 QANDIRIŞ .......................................... قاندیریش

 اقناع، ارضا

 QANI SICAQ............................ اققاني سیج

 خونگرم، مهربان، صمیمی

 QANIQ ................................................................... قانیق

 رضا، خشنودی، سیری

 QANIQARLI ....................................... قانیقارلي

 )ازبکی(بخش، قانع کننده قناعت

 QANIQIŞ ..................................................... قانیقیش

 )ازبکی(قناعت، بسندگی 

 QANIQQUV ........................................ قووقانیق

 )ازبکی(قناعت، بسندگی 

 QANLI .................................................................... قانلي

ارابه ی دوچرخه که توسط گاو نر کشیده 
 شود.

 QANLI TODAQ .................. وداققانلي تُ

 دارای لب های زیبا و سرخ

 QANU .......................................................................... قانو

 طلوع، سپیده دم )ترکی آلتائیک(

 QAQİ .......................................................................... قاقي

 -ی مرکبانقاصدک، گیاه علفی پایا از تیره
 )ازبکی(گل قاصد 

 QAQİM ................................................................... قاقیم

ای درمان سنّتی که همراه با خواندن شیوه
انواع ورد، ذکر و دعا و دمیدن آن به بیمار، 

 )ازبکی(دهند. یبدن او را مالش م

 QAQINDIQ ........................................... قاقیندیق

آنچه به عنوان نذر از سوی بیمار به 
ای مهرآمیز واژه -شودداده می« قاقیمچی»

 )ازبکی(برای اشخاص جوانتر از خود 

 QAQMA ................................................................. قاقما

سینی یا ظرفی که پشت و روی آن )رویه 
ی خارجی( نقوش برجسته ای حک شود 



 
 TÜRKÇE İNSAN ADLARI (ad ve soyad)IV                             4تورکجه اینسان آدالری   

 

111 

تخته ای که روی آن با تار و پونزهای  –
 الیی و نقره ای تزیین گشته است.ط

 QAQUM ............................................................... قاقوم

حیوانی شبیه سمور با دمی به رنگ 
خاکستری یا سیاه و دارای پوست و کرکی 

 بسیار زیبا

 QAR ÇIĞIRI.................................. قارچیغیری

 گذرگاه ایجاد شده در برف

 QAR HALVASI .................... قارحالواسي

 مخلوط برف و شیره ی انگور

 QAR QUŞU ........................................... قارقوشو

 نوعی پرستو

 QARA AY ................................................. آی-قارا

ی سقا شکالن، شناگر و ای از راستهپرنده
 )ازبکی(ماهیخوار 

 QARA BATAQ ............................... قاراباتاق

نوعی مرغ دریایی سیاه رنگ شبیه اردک 
که فرو رفتن و در آمدن آن از آب بسیار 

 سریع می باشد.

 QARA QAŞGÖZ ............ قاراقاش گؤز

 دارای چشم و ابروانی سیاه

 QARABAVUR ................................. قاراباوور

وتر شکالن که ی کبای از راستهپرنده
ی آن به رنگ سیاه است و در جلوی سینه

 )ازبکی(کند. دشتها و صحراها زندگی می

 QARACA ........................................................ قاراجا

 اَسمَر، سیاه وش

 QARAÇƏKƏK ............................. قاراچَكَك

ی گلسرخیان دارای گیاه زینتی از تیره
 )ازبکی(گلهای معطّر 

 QARAQIZ ...................................................... قاراقیز

 دختر سیاه وش، دختر بزرگ خانواده

 QARAŞİN ................................................. قاراشین

 دختر سیاه وش، دختر گندمگون

 QARƏ GÜLÜ ................................. قاره گولو

 گل زیبای قارّه، زیبا گل قاره ی آسیا

 QARƏ NAZI .....................................قاره نازی

 یگانه دختر ناز قارّه، دختر ناز قاره ی آسیا

  .............................................................. ليقاره لر گؤزه

 ...................................... QARƏLƏR GÖZƏLİ 
 زیبای پنج قارّه، زیبای روی زمین

 QARƏLƏR GÜLÜ .......... قاره لر گولو

، زیباترین گل روی زیباترین گل قاره ها
 کره ی زمین

 QARĞƏ BÜKƏN ................ قارغه بوكَن

 نوعی نارگیل هندی

 QARİM .................................................................. قاریم

گویند. ترکان سومری رودخانه را در زبان 
هم اکنون در ترکی اوغوزی به  این واژه

ی رودخانه متداول نبه مع «آریک»فرم 
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یعنی دو تحول صورت پذیرفته تا  است
 در ترکی اوغوزی کاربرد داشته باشد:

 از اول واژه ساقط شده« q-ق»صدای -1
در آخر واژه به صدای  «m-م»صدای -2

 تبدیل شده است. k-ک

 QARINSA ...................................................... قارینسا

 موسم موریزی و تعویض موی شاهین

 QARLI ................................................................... قارلي

برف دار، حاوی برف، مستور و پوشیده از 
 برف

 QARMIQ.........................................................قارمیق

سدّ ایجاد شده توسط ماهیگیر در دهانه ی 
 رود

 QARQARA ................................................. قارقارا

نوعی درنای کاکل دار و تاج به سر که 
زمانی موهای دراز آن به قوطوزه و بیرق 

 آویخته می شد

 QARQARA ................................................. قارقارا

 )ازبکی(حواصیل، پلیکان 

 QARTUQ ...................................................... قارتوق

 شن کش، شن کش بزرگ مزرعه

 QAŞ BASDI............................... قاش باسدی

 دلداده

 QASA .......................................................................... قاسا

صندوق، خزینه، خزانه، کاسه )کاسسا 
cassa) 

 QAŞATAN ......................................... قاش آتان

 اشارت و غمزه کننده

 QAŞI KAMAN ........................ قاشي كامان

 کمان ابرو

 QAŞIQCIN ......................................... قاشیقجین

 نوعی اردک با منقاری شبیه قاشق

 QAŞQAVAQ ................................. قاواققاش

 )ازبکی(پلک و ابرو 

 QATMA .................................................................. قاتما

 )ازبکی(الغر ولی محکم و مقاوم 

 QATMƏR ÇİÇƏK ......... قاتمَر چیچك

 گل و شکوفه ی پر برگ

 QAVALE ............................................................. قَواله

 خته شده در ساحل دریاکلبه یا آلونک سا

 QAVAQ (QABAQ) .....  قاواق )قاباق(

نوعی درخت راست و بسیار بلند که اکثرا 
 -در کنار آب و زمین های آبخیز می روید

ی میان چشم و ابرو فاصله -پلک چشم
 )ازبکی(

 QAVATA ............................................................. قاواتا

قایق تهیه شده از کنده شدن داخل چوب 
 یکپارچه

 QAVÇİN ....................................................... قاوچین

ای از ترکان بیلهنام ق -خاتون )چغتای(
 )ازبکی(ازبک 
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 QAVĞA ..................................................................قاوغا

ی گندمیان دارای گیاه چندین ساله از تیره
ی مناطق ی دراز با مغز نرم ویژهساقه

-ها که ساقهها و رودخانهمردابی کنار برکه

ی آن برای بافتن حصیر و سبد به کار 
 )ازبکی(رود. می

 QAVŞAQ ...................................................... قاوشاق

محل محل تالقی و اتصال دو رود یا نهر، 
ریزش رود یا نهر به رودخانه ی بزرگ و 

 پرآب

 QAVURMAC .................................... قاوورماج

 گندم خشک تفت داده شده، گندم تفتیده

 QAVUZA .......................................................... قاووزا

پوسته ی سخت و خشک، ظرف توخالی 
چوبی درون کنده شده، پوست خشک 

 درخت

 QAYA DUZU..................................... قایا دوزو

 سنگ نمک حاصل از معدن نمک

 QAYA QUŞU ................................... قایا قوشو

ای که در صخره النه  مرغ صخره، پرنده
 می کند.

 QAYĞU ..................................................................قایغو

 اندیشه، فکر و غم

 QAYĞUDAŞ ................................... قایغوداش

 )ازبکی(همدرد 

 QAYĞUSİZ ........................................... قایغوسیز

فاقد غم و اندوه، بدون غصه و درد 
 )ازبکی(

 QAYİN .................................................................. قایین 

 نام درخت مقدس ترکان

 QAYİQ ................................................................... قاییق

 قایق، زورق

 QAYIQ KÜRƏK ......... قاییق كوره ک

 پاروی قایق، پاروی قایقرانی

 QAYIR .......................................................................اییرق

جزیره ی شنی موقت حاصل از رانش و 
روی هم جمع شدن شنها توسط نهر و 

 ی رودرود، سد شنی ایجاد شده در دهانه

 QAYİR .......................................................................قاییر

بخشی از زمینهای نزدیک ساحل که در 
رود. آبخیزیها و توفانها زیر آب می

 )ازبکی(

 QAYLI ..................................................................... قایلي

 هوای بارانی

 QAYMAÇ ...................................................... قایماچ

آن مایل به باال  چشمی که دُم و گوشه ی
باشد، چشم بادامی، چشم چینی، چشم 

 مغولی

 QAYMAQ TAŞI .................. قایماق تاشي

 مرمر بسیار سفید

 QAYNAQ ........................................................ قایناق
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آب چشمه که از زمین فوران کند، چشمه 
پر از  -دارای جوشش -جوشان -کوچک

 )ازبکی(هیجان، تحرک و احساسات 

 QAYNARCA ......................................... قاینارجا

 آب معدنی، سرچشمه ی آب گرم معدنی

 QAYRAN ........................................................ ایرانق

منطقه ی وسیع خالی از درخت موجود در 
 وسط جنگل و درختزارها

 QAYRAQ ....................................................... قایراق

دو  -جای لیز و سُر خوردن روی یخ
-جفت سنگ کوچک نسبتاً دراز که رقاصه

ها آنرا الی انگشتان خود گیرند و همراه با 
ریتم و آهنگ رقص، آنها را به هم زنند و 

ص سنگ سیاه مخصو-تولید صدا کنند.
 )ازبکی(ی کارد و چاقو تیز نمودن تیغه

 QAYRICI ................................................... قایریجي

 ناظر، غمخوار، حمایت کننده، حامی

 QAYRİLMAQAŞ ................ قایریلماقاش

کسیکه دارای  -ابروکمان، ابروی کمانی
 )ازبکی(ابروی کمان است. 

 QAYTAZ........................................................... قایطاز

 قُوتاز، کاکل پرنده

 QAZAN DİBİ ..............................قازان دیبي

 ته دیگ

 QAZIQ .................................................................. قازیق

 )ازبکی( ی قطبیستاره

 QƏLİQ ...................................................................... قَلیق

نسبت دختر نامزد  -تازه عروس جوان
شده به پسر جوان و نسبت پسر جوان به 

 )ازبکی(نامزدش 

 QƏNARI ............................................................ قناری

 پرنده ی خوش آواز قناری

 QƏRƏ QAŞLI .............................. قره قاشلي

 ابروسیاه

 QƏRŞİ .................................................................. قَرشي

 )ازبکی(کاخ پادشاهی، قصر ملک 

 QƏYRİLMƏQAŞ ................. قاشقَیریلمه

کسیکه دارای  -ابروکمان، ابروی کمانی
 )ازبکی(ابروی کمان است. 

 QIÇIQ .................................................................. قیچیق

احساس، هیجان و  -گر، طناز، عشوهدلون
 )ازبکی(های تند و غیر قابل مهار خواهش

 QIĞIŞ .................................................................... قیغیش

خش حاصل از تحریک -صدای خش
صدای حاصل از  -چیزهای ابریشمی

 برخورد دو اسلحه به همدیگر

 QIĞIŞDI ..................................................... قیغیشدی

 خش حاصل از تحریک-صدای خش
صدای حاصل از  -چیزهای ابریشمی

 برخورد دو اسلحه به همدیگر

 QIL BARAQ .....................................قیل باراق
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 نوعی اسب کوچک جثه با موهای بلند

 QILAR ...................................................................... قیالر

نوعی گیاه که به آن علف پرستو نیز 
 گویند، گیاه و علف پنجه کالغ

 QİLAV ....................................................................... قیالو

ی گلوبند نیزه و بیرق را گویند که ترکمه
اخگر،  -ویزنداز آن دسته موی مشلشل بیا

 )ازبکی(شعله  -جرقه

 QILAVI ............................................................... قالوی

ریش هرمی  –دستار و عمّامه ی ریش 
 شکل که زمانی وزیران برسر می گذاشتند.

 QILIQLI ........................................................... قیلیقلي

خوش قیافه و زیبا، دارای طرز و صورت 
 زیبا

 QİMRAN ........................................................ قیمران

نوشیدنی که از شیر شتر آماده کنند 
 )ازبکی(

 QINA ............................................................................... قینا

 حَنا

 QINA ÇİÇƏK............................. قینا چیچك

 گل حنا

 QINA GECƏ ....................................... قیناگئجه

 شب حنا

 QIR TUNLI .......................................... قیرطونلي

 اسب خاکستری رنگ

  .............................................................. قیراغي )قیراغو(

 .......................................... QIRAĞI (QIRAĞU) 
 شبنم و ژاله یخ زده و منجمد شده

 QIRBA ...................................................................... قیربا

ظرف مخصوص آب آشامیدنی مستطیلی 
شکل که یک طرف آن تنگ می باشد و بر 
روی دوش حمل می شود و توسط سقاها 

 حمل می شود

 QIRÇIL ........................................................... قیرچیل

 –اسب خاکستری مخلوط با سفید 
 خاکستری با خالهای سفید

 QIRÇİN .......................................................... قیرچین

 )ازبکی(نونهال، نوجوان 

 QIRĞAQ ........................................................ قیرغاق

ساحل، زمینی که در کنار آب دریا،  -کرانه
دریاچه و رود و چسبیده به آن باشد. 

 )ازبکی(

 QIRĞIZ ............................................................... قیرغیز

ترین ترکان ساکن ای از قدیمینام شاخه
 ی مرکزی.در آسیا

با در نظر « kızکیز»قسمت دوم این نام 
-می« ıایی»به  aگرفتن تعویض صدای آ 

توان گفت واریانت فونتیکی نام قوم ترک 
بوده باشد. این اسم در کل به « کاس»

 باشد.می« کاس های دشت نشین»معنی 

 QIRILMA ........................................................ قیریلما
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 ناز، ناز قدم، نازرفتار

 QIRIMSIZ ................................................. قیریمسیز

 بدون یرا، صافبدون چین و شکن، 

 QIRIQ .................................................................... قیریق

 )ازبکی(ساحل، کنار 

 QIRIŞMAZ .............................................. قیریشماز

خورد، هیچ وقت چین و چروک نمی
 همیشه با طراوت

 QIRLA ...................................................................... قیرال

 فراوان

 QIRLI ....................................................................... قیرلي

 نوع کوچک پرنده ی چاوش

 QIRLI QUŞ ...................................قیرلي قوش

 نوع کوچک پرنده ی چاوش 

 QIRMASIZ ............................................... قیرماسیز

 بدون چین و شکن، بدون یرا، صاف

 QIRMIZI .................................................... زی قیرمی

سرخ و قرمز )آفتاب سرخ و قرمز( قیرم + 
 ایزی= قیرمیزی

« ایز»یا « ایزی»قسمت دوم این واژه که 
باشد و باشد به معنی نور و روشنی میمی

احتماالً « qırmقیرم »قسمت اول این واژه 
به معنی منبع پخش، پراکندن بوده باشد و 

ی به احتمال بسیار قوی پارسیان نیز واژه
ی ترکی برگرفته را از این واژه« رمگ»

 باشند.

 گرم ←رم قَ ←رم قِ ←قیرم 
qırmqermqərmgərm 
الزم به ذکر است که احتمال دوّم در مورد 

این است که قسمت « قیرمیزی»ی واژه
ی همان واژه« ızıایزی »دوّم این واژه 

به معنی « issiایسی »، «isiایسی »ترکی 
ت این واژه به باشد یعنی در حقیقگرم می

 بوده است.« qırmisiقیرم ایسی »فرم 

 QIRNA ...................................................................... قیرنا

 شعله و زبانه ی آتش

 QIRPAN ........................................................... قیرپان

با چشم اشارت کننده، رمز و اشاره کننده 
 با چشم

 QIRPIQ ............................................................. قیرپیق

 مژه، مژگان

 QIŞ QIZI ............................................... قیش قیزی

-در افسانه« نیشیدو»نام یکی از دو همسر 

 ی ترکان آلتای

 QISIQLI ....................................................... قیصیقلي

 از صخره سرازیر می شود، چشمهآبی که 

 QIŞLAV.............................................................. قیشالو

 -سپری نمودن زمستان در جای گرمسیر
 )ازبکی(جای سپری کردن زمستان 

 QİSNU .................................................................... قیسنو

روشنایی ، روشن، نور، نورانی )ترکی 
 سومری(
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 QISRAQ ......................................................... قیسراق

 )ازبکی(مادیان جوان 

 QISTI(QISDI) ................ قیستي )قیسدی(

یک رشته از دانه های نقره یا طال که با 
زنجیر به گردن آویخته می شود، گردنبند 

 طال یا نقره

 QIVRAQ ......................................................... قیوراق

جلد، چابک، زیرک و فرز، ظریف، ناز، با 
 جلوه

 QİYA ................................................................................. قیا

 )ازبکی(نیم نگاه، نگاه گذرا و کوتاه 

 QIYAQ GÖZƏL ................. لقیاق گؤزه

 بیش از حد زیبا، بسیار زیبا

 QİYMAÇ ......................................................... قییماچ

 )ازبکی(ابرو قلمی  -چشم کشیده

 QIYRAQ ........................................................... قییراق

 نزدیک، قریب، همسایه )متضاد ایراق(

 QIZ QUŞU ............................................. قیز قوشو

 نوعی دارکوب سبز رنگ

 QIZALAQ ..................................................... قیزاالق

گل  -نوعی گل در ترکی به نام گلینجک
 )ازبکی(الله 

 QIZAQ ................................................................... قیزاق

سورتمه که در روی برف توسط گوزن یا 
 سگ کشیده می شود.

 QIZBACI.................................................... قیزباجي

 ها است.خواهر، دختری که خواهر بچه

 QIZCƏ .................................................................. قیزجه

ای مهرآمیز برای دخترها و به ویژه واژه
 )ازبکی(ها دختر بچه

 QIZGƏLİN ............................................... قیزگلین

عروس دختر، دختری که عروس خواهد 
 شد.

 QIZĞIŞ ...........................................................قیزغیش

 )ازبکی(مایل به سرخی 

 QIZIL AĞAC ..............................قیزیل آغاج

 نوعی درخت جنگلی بزرگ

 QIZIL ALMA ................................. قیزیل آلما

 سیب سرخ، سیب قرمز

 QIZIL ARI ........................................ قیزیل آری

 بور سرخ )ازبکی(زن

 QIZIL BAN ......................................... قیزیل بان

ی خاقان ترکان اوغوز که چادر و خیمه
 نشانه و سمبل آفتاب است.

 QIZIL BOYA .................................. قیزیل بُویا

 به رنگ سُرخ، به رنگ طالیی

 QIZIL ÇADIR ............................ قیزیل چادر

ی خاقان ترکان اوغوز که چادر و خیمه
 نشانه و سمبل آفتاب است.

 QIZIL QUŞ ................................... قیزیل قوش
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 ی سرخ و زرد رنگپرنده مرغ طالیی،

 QIZIL SIVALI ...................... قیزیل سیوالي

 زراندود

 QIZIL SU ................................................ قیزیل سو

 آب زر، آب طال

 QIZIL TOPRAQ ...............قیزیل توپراق

 خاک سرخ

 QIZILİŞTAN............................ قیزیل ایشتان

 )ازبکی(دارکوب 

 QIZIQARLI ......................................... قیزیقارلي

 جالب، خوشایند و شادی بخش 

 QIZIQQAN .......................................... قانقیزیق

 )ازبکی(خونگرم، احساساتی 

 QIZLAR AĞASI .............. ر آغاسيقیزال

 سرور دختران

 QIZLARGÜLÜ ........................ قیزالر گولو

 گل سرسبد دختران

 QIZMEYDAN ................................. قیزمئیدان
 )ازبکی(دختر شوخ و شنگ و پرگپ 

 QIZQUŞ ....................................................... قیزقوش

ی لک لکیان که از ی تاجدار از راستهپرنده
کند و در ماهیها و جانوان آبزی تغذیه می

 )ازبکی(کند. مردابها زندگی می

 QIZYETƏR ................................................. قیزیئتَر

 دختر بس و کافی است

 QOCALI ....................................................... قُوجالي

 دارای شوهر

 QOFLIQ .......................................................... قُوفلیق

 بادکنک

 QOĞA ........................................................................ قوُغا

 ظرف مخصوص آبکشی از چاه، دَلو

 QOĞAN ............................................................ قُوغان

تعقیب  -النه ی زنبور، کندوی زنبور عسل
 کننده 

 QOĞIRÇAQ.................................... قُوغیرچاق

 )ازبکی(دختر یا زن بسیار زیبا  -عروسک

 QOĞU ...................................................................... قُوغو

 دراز و منقاری سیاه نوعی غاز با گردن

 QOLİGÜL ........................................... گولقُولي

 در هر کاری ماهر و زبردست )ازبکی(

 QOMİZ ................................................................... قومیز

شیر ترشیده ی اسب، نوشیدنی ترکان 
 باستان

 QONALĞA ................................................... قُونالغا

جایی که پرندگان در آن نشینند و شب را 
 )ازبکی(ها گذرانند، جای نشست پرنده

 QONAR KÖÇƏR ............... قُونار كؤچَر

 ، دائم در حرکتخیمه نشین، چادر نشین

 QONAŞ ............................................................ قوناش
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ای از ستارگان که از بیست و دوم مجموعه
عقرب )آبان ماه( تا بیست و دوم ثور 

-)اردیبهشت( در روز طالع و نمودار می

 )ازبکی(شود. 

 QONĞIR ........................................................... قُونغیر

نوعی مرغابی به رنگ  -رنگ زرد تیره
اسبی که رنگ آن خاکستری تیره  -جگری
 )ازبکی(باشد. 

 QONİŞ ............................................................... قُونیش

ای از ستارگان که از بیست و دوم مجموعه
عقرب )آبان ماه( تا بیست و دوم ثور 

-)اردیبهشت( در روز طالع و نمودار می

 )ازبکی(شود. 

 QONSA ................................................................. قونسا

 معده ی پرنده

 QONUR BƏNİZ .......................... قُونور بنیز

 اسمر چهره، دارای چهره ای گندمی

 QONURAL ............................................ قُونورال

 اَسمَر، گندمی رنگ، مایل به سیاهی

 QOQANGÜL .............................گول قُوقان

 )ازبکی(گل مینا 

 QORI ...................................................................... قُوری

 جنگل تحت محافظت، جنگل قُرُق شده

 QORİLIQ .................................................... قُوریلیق

منطقه ی تحت محافظت، محل پر از 
 درخت

 QORINDI ................................................ قُوریندی

 رویا، خیال، وهم

 QORŞİD ........................................................ قورشید

 آفتاب، خورشید

 QOŞİQ ............................................................... قُوشیق

ی سروده شده برای نغمه، ترانه، قطعه
 )ازبکی(سیقی آوازخوانی با سازهای مو

 QOŞİŞ .............................................................. قُوشیش

دو، شتاب، با سرعت دویدن، مسابقه ی 
 دو

 QOŞMA ............................................................. قُوشما

متحّد، دارای اتحاد، دارای وحدت و 
 )ازبکی(یگانگی 

 QOŞU ..................................................................... قُوشو

 شتاب، با سرعت دویدن، مسابقه ی دو

 QOŞUM ATI ............................... قُوشوم آتي

 اسب ارابه

 QOŞUŞ ........................................................ قُوشوش

 شتاب، با سرعت دویدن، مسابقه ی دو

 QOTAN ............................................................... قُوتان

ی خواباندن و استراحت محوطه
 -مرغ سقا -ی گوسفندانرمه -گوسفندان
 )ازبکی(هالۀ ماه 

 QOTAS .......................................................... قُوطاس

گاو بحری است که دم آن را برای زینت 
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 -گردنبند -بر گردن اسب و سر علم بندند
اسباب  -هر نوع زیوری که برگردن آویزند

زینتی که در یال یا دم اسب بیاویزند. 
 )ازبکی(

 QOVA ........................................................................ قُووا

 ظرف مخصوص آبکشی از چاه، دَلو

 QOVAN ............................................................. قُووان

 النه ی زنبور، کندوی زنبور عسل

 QOVUŞAN .............................................. قُووشان

 واصل، نائل

 QOYAR ................................................................. قُویار

محل اتصال و تالقی دو رود یا نهر، محل 
 ریزش آب رود به رودخانه

 QOZA ......................................................................... قُوزا

چیز گرد و کروی، هر چیزی مانند توپ 
 گرد کوچک

 QUÇQU............................................................ قوچقو

ی یا در آغوش گرفتنی آنچه که بغل کردن
 )ازبکی(آنچه در بغل بگنجد  -است

 QUCUŞ ....................................................... قوجوش

آغوش )عمل و فرآیند در آغوش گرفتن( 
 )ازبکی(

 QUDAY .......................................................... قودای 

از اسماء مبارک خداوند، نیرو دهنده و 
نیروبخش حیات، روح بخش، روح 

 ی انسان.دهنده، خلق کننده، خلق کننده

قود=خوشبختی ، سعادت، روح، نیروی 
 مغز حیاتحیات، 

آی=روح آفریننده، آغازگر هستی، خالق. 
یا « خدای»الزم به ذکر است که کلمه 

در زبان فارسی نیز، گرفته شده از « خدا»
باشد. می« قودای»ترکی باستان زبان 
 خدا←خدای←خودای←قودآی

 QUDƏS ............................................................ قودَس

 النه ی مرغ، آشیانه ی مرغ

 QUFA .......................................................................... قوفا

نوعی قایق گرد تهیه شده از شاخه های 
 خت خرما مستعمل در رود دجلهدر

 QULA .......................................................................... قوال

 سمند

 QULA AT .................................................. قوال آت

 اسب سمند

 QULA-BAU .............................................. قوالبائو

در بین سومریان الهه و ایزد بانوئی است 
که بعد از مرگ دوباره برای زندگی 

 بازگشته است )ترکی سومری(.

 QULAYIM .................................................... قوالییم

نام دختر خان در داستان ملی ترکان 
 )چهل دختر(« زقیرخ قی»قاراقالپاق به نام 

 QÜLƏTÜZ ................................................ توزقوله

دشت پهن و گسترده  -کشتزار وسیع
 )ازبکی(
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 QULLUQ ....................................................... قوللوق

 عبادت، بندگی

 QULUÇQƏ ............................................ قولوچقه

مرغی که روی تخم خوابیده، مرغ جوجه 
 در آورده

 QULZUM ...................................................... قولزوم

 )ازبکی(ی بزرگ دریا، رودخانه

 QUMAR ............................................................... قومار

نوعی درخت که به آن گل کوهی گفته می 
و چوب آن قرمز رنگ می شود و تخته 

 باشد

 QUMAY............................................................. قومای

ی ی الشخورها با جثهای از تیرهپرنده
 )ازبکی(« باشه»کوچکتر و مشابه به 

 QUMĞAN .................................................... قومغان

ظرفی مسین برای جوشاندن آب به منظور 
 )ازبکی(آماده کردن چای 

 QUMLANQU ................................. قومالن قو

و « توغال»محل اتصال و تالقی دو رود 
های آنها کوهی که سرچشمه« سئلئنقا»

 باشد.قاراقوروم می

 QUMSAL .................................................... قومسال

 زمین شنی و شنزار، ساحل پر از شن دریا

 QUNAN ............................................................... قونان

 )ازبکی(اسب سه ساله 

 QUNÇUY .................................................. قُونچوی

پادشاه ترکان آلبان در « واچاقان»نام دختر 
ی چهارم ی سوم واوائل سدهاواخر سده

ی ترک آلبانی در میالدی. نام این شاهزاده
-اورخون»های ترکی کتیبه عین حال در

ی نیز حک شده است. واژه« یئنی سئی
، «خانم»به معنی « قُونچوی»ترکی 

 باشد.می« شاهزاده خانم»

 QUNDUZ ...................................................... قوندوز

نامی برای  -سمور آبی، سمور رودخانه
 )ازبکی(دختران 

 QUNDUZQAŞ ......................... قوندوزقاش

دختر یا زنی که دارای ابروانی سیاه و 
 )ازبکی(پرپشت باشد 

 QUQA ......................................................................... قوقا

کاله کاکل دار و تاج دار که  -نارگیل
زمانی امرا و بزرگان ینی چری بر سر می 

 گذاشتند

 QUQU ....................................................................... قوقو

 مرغ کوکو

 QURAN ............................................................. قوران

واضع، ترتیب دهنده، طرح ریزنده، 
 مؤسس، طرح افکن، طرح انداز

 QURAQ............................................................. قوراق

 )ازبکی(بادبادک بزرگ 

 QURAV ................................................................ قوراو
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محل نگهداری مادیانها به هنگام تابستان 
 )ازبکی(ر چراگاه د

 QURŞA ............................................................... قورشا

 تشویق، ترغیب 

 QURUNTU ................................................قورونتو

 نیت، قصد، تصوّر، برداشت، نظم و ترتیب

 QURUP .......................................................... قوروپ

ی کنار رودخانه شکستهای به وجودآمده
  )ازبکی(

 QUŞ EV ......................................................قوش ائو

 النه و آشیانه پرنده

 QUŞ PALAZI ......................... قوش پاالزی

 جوجه ی پرنده، پرنده ی جوجه

 QUŞ SÜTÜ .................................... قوش سوتو

 یاب و نادر، نایابکم

 QUŞ TIRNAĞI .................. قوش تیرناغي

 چنگال پرنده

 QUŞÇƏ ........................................................... قوشچه

 )ازبکی(ی ریز و کوچک گنجشک، پرنده

 QUŞLAQ ..................................................... قوشالق

 محل وفور پرندگان مورد شکار، صیدگاه

 QUŞLIQ ......................................................... قوشلیق

 قفس بزرگ پرنده

 QUŞMAR ..................................................... قوشمار

 نوعی دام و تله جهت صید پرندگان

 QUŞNAÇ ..................................................... قوشناچ

-بیماران را درمان میآنکه با دعا و جادو 

 )ازبکی(جادوگر  -کند

 QUŞQU ............................................................. قوشقو

همچون پرنده ترسیده و رم کردن، 
 ارتعاش

 QUŞTARAĞI .........................قوش تاراغي

 کاکل پرنده

 QUŞTAY ..................................................... قوشتای

 )ازبکی(مانند پرنده، همچون پرنده 

 QUŞYEMİ ........................................ قوش یئمي

ی تغذیه ی پرندگان و مرغان، دانه دانه
 های زرد دراز و خرد  و نازک

 QUTAY ...............................................................قوتای

از اسماء مبارک خداوند، نیرو دهنده و 
نیروبخش حیات، روح بخش، روح 

 ی انسان.دهنده، خلق کننده، خلق کننده
قود=خوشبختی ، سعادت، روح، نیروی 

 حیات، مغز حیات
آی= روح آفریننده، آغازگر هستی، خالق. 

یا « خدای»الزم به ذکر است که کلمه 
ه از در زبان فارسی نیز، گرفته شد« خدا»

 باشد. می« قودای»زبان ترکی باستان 
 ←خدای ←خودآی ←قودآی ←قوتای

 خدا
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 QUVNAQ ...................................................... قووناق

شاد، خرسند، سرحال، همیشه خندان و 
 )ازبکی(متبسّم 

 QUYAŞ TACI ....................... قویاش تاجي

تاج خورشید، پوشش نورانی پیرامون 
رنگ و خورشید که بخش درونی زرد کم

های سفید بخش بیرونی همچون هاله
تنها در هنگام خورشید گرفتگی  است و
 )ازبکی(شود. دیده می

 QUYUM.............................................................. قویوم

لوازم بزک و آرایشی ساخته شده از طال و 
 نقره

 QUZAQ ............................................................. قوزاق

 جای سایه دار، جای سایه گیر

 QUZE MENQİR ..................... قوزه مئنقیر

ی گوسفند یا قوچ مقدس در نام مجسمه
به « خاقاس»که ترکان « تئن»حوالی 

آوری محصول  مناسبت پایان درو و جمع
چون گندم، جو، ارزن مراسم قربانی و 

« تُوی»جشن )که آن را ترکان خاقاس 
 آورند.گویند(، بجای می

سمبل و نشان برکت، « قوزه مئنقیر»
محصول دهی، افزونی و زاد و ولد در بین 

 ترکان است.
ها پس از قربانی نمودن در برابر خاقاس
از خون گرم « قوزه مئنقیر»ی مجسمه

-ن قربانی شده به روی مجسمه میحیوا

قوزه »پاشیدند و از گوشت قربانی به 
 دادند.سهم و پای می« مئنقیر

 QUZĞUN ................................................... قوزغون

 کالغ بسیار بزرگ

 QUZU ........................................................................ قوزو

 برّه ی گوسفند

 QUZU MENQU ......................... قوزو مئنقو

مرکب از دو « قوزو مئنقو»یا « قوزه مئنقیر»
ی بره، گوسفند و واژه«=قوزو»ی واژه

نی ابدی، جاوید، همیشه به مع« مئنقو»
باشد. بنابراین معنی این زنده و پابرجا می

گوسفند »یا « ی جاوید و ابدیبرّه»اسم 
 باشد.می« جاوید و الیزال

 QUZUCUQ ....................................... قوزوجوق

 برّه ی کوچک گوسفند
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 L                                ل  

 
 

 LADƏN .................................................................. الدن

صمغ و شیره ی نوعی خار بوته که در 
زلف و ابرو معجونی بسیار  رنگ نمودن

 مناسب می باشد.

 LALA .............................................................................. الال

کسی که مسئولیت مواظبت و به گردش 
 بردن بچه ای را بر عهده دارد.

 LALARTU ..................................................... الالرتو

خیال، شبح، قاراچوخا، آل )ترکی 
 سومری(

 LALASSU ...................................................... الالسو

وهم، غرق در خیال و وهم، آل )ترکی 
 سومری(

 LALƏ..............................................................................الله

ن قدیم بر حلقه و غُل زنجیری که در زما
چوبدستی که  -گردن مجرمین می زدند

یک سر آن مثل چنگال چهار دندانه باز 
شده و با آن میوه ی انجیر را از درخت 

 می کنند.

 LAMASU .........................................................الماسو

ی بابلیان و سومریان طبق باور و عقیده
ترک تبار فرشتگان نیک الماسو نام داشتند 

رفتند. آنان از و ارواح نگهبان به شمار می
-اد در برابر نیروهای اهریمنی دفاع میافر

ی اظهار بندگی انسان و کردند و واسطه
خدا بودند و مواهب ایزدی را برای انسان 

 فرستادند.فرو می

 LAPAĞ .......................................................... الپ آغ

 بسیار سفید، کامال سفید

 LAPAĞ BULUT ................. الپاغ بولوت

 ابر بسیار سفید و زیبا

 LAPAĞ GÜL ............................... الپاغ گول

 گل بسیار سفید و زیبا

 LAPAĞ QAR ..................................... قارالپاغ 

 برف بسیار سفید و زیبا

 LAPAĞÇİÇƏK .................. الپاغ چیچك

 ی بسیار سفید و زیباگل و شکوفه

 LAQIRDI.....................................................القیردی

حرف، سخن، کالم، کلمه، لفظ، مکالمه، 
 صحبت

 LAVANDA .................................................... الواندا

نوعی علف با گلهای ریز بنفش که در 
باغچه ها و مزارع و کناره ی راه ها 

 -یرندروییده می شود که عرق آن را گ
 آب بسیار معطر و خوشبو

 LAVAŞA............................................................ الواشا

 شمش پهن شده ی نقره، شمش نقره
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 LAZA ............................................................................. الزا

ظرف چوبی عسل، ظرف عسلی که از 
 چوب یک پارچه ساخته شده 

 LEBADE........................................لئباده )لباده(

 ی کوتاه، عباخرقه

 LƏBƏB .................................................................... لَبَب

سربَند یا کالهی که بر سر اسب بندند و از 
 چرم سفت و سخت ساخته می شود.

 LƏKƏBİLMƏZ .................................كَه بیلمَزلَ

 تمیز، پاک و پاکیزه

 LƏKƏN .....................................................................لَكَن

تخته اسکی که بر پا کنند و روی برف راه 
 روند.

 LƏKƏSİZ ..................................................... لَكَه سیز

بدون لکّه، پاک و پاکیزه، بدور از هر گونه 
 آلودگی ، عفیف، پاکدامن

 LƏNGƏR ............................................................... لَنگَر

مجمعی یا سینی بزرگ ساخته شده از 
 مس با کناره های پهن و عریض

 LEYLAQ ......................................ق )لِیالق(لئیال

نوعی گل خوشه ای به رنگ های بنفش و 
سفید و درختی که این نوع گل را می 

 دهد.

 LİLİT ......................................................................... لیلیت

 ی دیومؤنث )ترکی سومری(فرشته، افسانه

 LİMBA ....................................................................... لیمبا

 نوعی قایق باری

 LİPESKƏ ...................................................... لیپئسكه

گیسوی زرد زیبا که به سبب شباهت به 
نوعی ابریشم که در شهر الیپزیک آلمان 

ید می شود به نام آن شهر، به ترکی تول
 لیپسکه خوانده می شود.

 LIVALIQ ......................................................... لیوالیق

 نشان رتبه، درجه،

 LODA ..........................................................................لُودا

هیمه و انبوه کاه که روی آن را خاک 
 پوشانده باشد.

 LOQRƏ ................................................................ لُوقره

 از انواع گنجشک

 LUMA .......................................................................... لوما

نام یکی از خدایان ترکان سومری 
 )سومری(

 LURI ......................................................................... لوری

 طوطی قرمز رنگ
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 MADAR............................................................... مادار 

نام یکی از طوایف ترک ساکن در سیبری 
 و آلتای

 MADAY ..............................................................مادای

یکی از اجداد بزرگ و بسیار قدیمی ترکان 
ها )مادها( هستند. «مادای»آذربایجانی، 

 143اولین بار نام این قوم ترک در سال 
« ماتای»و « مادای»قبل از میالد به شکل 

نابع آشوری قید شده است. مادای و درم
ی حقیقی یک قوم معین ماتای نام و ریشه

« موسی کاالنکاتلی»و مشخصی است. 
مورخ بزرگ ترکان آلبان نیز نام این قوم را 

قید نموده است « مادای»محض به شکل 
)تاریخ آلبان جلد اول فصل دوم(. نام این 

ی بیستون که با الفبای میخی قوم در کتیبه
قبل از میالد  112متن فارسی در سال به 

نگاشته شده است به علت عدم وجود 
در انتهای نام این قوم به « yی»اشاره 
قید شده است. یونانیان باستان « مادا»شکل 

و « medoمئدو»نام این قوم را به اشکال 
-تلفظ و « midoمیدو»ها به شکل التینی

اند و به همین خاطر نام این قوم نگاشته
)مادای( و سرزمین آنان )مادای( در ترک 

در « میدیا»ی تاریخ به شکل تحریف شده
آمده و نگاشته شده است. در بین تاریخ 
نگاران و محققین آذربایجان کسی یافت 
نشده است که در برابر این تحریفِ بناحق 
تاریخی، قد علم نموده در برابر آن بایستد 
و نسبت به احقاق حق نامِ قوم و سرزمین 

)ماد( از خود رشادت و جانفشانی « مادای»
نشان داده و سعی در برپا نمودن نام 
حقیقی و راستین این قوم و سرزمین کند. 
در تاریخ شناسی آذربایجان نیز به طور 

دارای « مادای»فاحش آمیز و غلط، قوم 
قلمداد شده و به همین  -«پارسی»منشا 

خاطر آذربایجانیان )منظور محققین و 
زرگ و آکادمیک جمهوری مورخین ب

ها( آذربایجان( نسبت به مادها )میدیایی
قیدی با سردی و بیبفهمی، نفهمی 

ی کنند و مناسبتی به گونهمی برخورد
دارند ناتنی از خود نسبت به آنان ابراز می

که این نیز تقصیرش به گردن تحریف 
کنندگان تاریخ است که آنان را پارسی 

اند. ذکر نام دهنژاد معرفی و قلمداد نمو
یا « مادای»قوم ترک نژاد و دولت ترک 

همزمان با نام اقوام پارسی در قرن « ماتای»
قبل  131نهم قبل از میالد )دقیقا در سال 

از میالد( در منابع آشوری موجب رشد و 
تقویت چنین طرز فکری مبنی بر پارسی 

ها( گشته «ماتای)»ها «مادای»نژاد بودن 
اخر هزاره دوم قبل از است که گویا در او

میالد به اراضی ایران آمده و مسکون 
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)ماد( « مادای»اند در حالی که قوم شده
ی ترک بوده و دارای منشأ و ریشه

هیچگونه قرابت و نزدیکی با قوم پارس 
-تواند داشته باشد. در سال)فارس( نمی

« مادای»ی های اول قبل از میالد طایفه
ی کیزیل های رودخانهساکن در حوزه

ی قزل اوزن امروزین در بوندا )رودخانه
های متعدد آذربایجان ایران( بعد از جنگ

و متوالی خونین طی چند قرن متوالی با 
قبل از میالد دولت  613آشوریان، در سال 

 خود را توانست برپا نماید.

قبل از میالد پادشاه وقت  612در سال 
با کمک « کیاکسار»به نام « مادای»دولت 

ها یا «ساکا)»های ترک منشا سکیفا
ی ها( توانست به تجاوز دیرینه«ساک»

آنان را شکست  ها پایان دادهآشوری
ی فاحشی داده و اراضی آنان را ضمیمه

ماد( کند و به همین «)مادای»اراضی 
مناسبت نشان و سمبل عقاب دوسر را 
برای اولین بار در تاریخ ایجاد و خلق 

قرن  25تخمینا نمود )این نشان و سمبل 
بعد به فرم عقاب دو سر در ویزانتیا نمایان 
گشته و در زمان ایوان سوم در روسیه نیز 

« مادای»مرسوم گشته بود(. پایتخت دولت 
اکباتان )واقع در اراضی همدان فعلی( در 

های خاورمیانه نقش بزرگی تاریخ سرزمین
)ماد( « مادای»را ایفا نموده است. دولت 

ل از میالد سرزمین قب 624در سال 

پارسیان را متصرف و به کار دول غصبکار 
آشور و اورارتو پایان داده و به یک 

 115امپراتوری مبدل شده بود. در سال 
)ماد( « مادای»ی ترکان قبل از میالد سلسله

سقوط کرده و حاکمیت به دست پارسیان 
دومین تشکل « ماننا»بعد از « مادای»افتاد. 

-آذربایجان به شمار میدولتی در سرزمین 

رود. قبال گفته شد که در مبحث تاریخ 
ی شناسی بنا به دیدگاه حاکم بر مسئله

ها، گویا پارسی قلمداد نمودن مادای
ها یا مادها( پارسی نژاد ها )مادای«میدیا»

بوده و در اواخر هزاره دوم قبل از میالد از 
آسیای میانه یا از طرف قفقاز وارد فالت 

اند. به همین هو مسکون شد ایران شده
شود که اسامی طوایف ماد خاطر سعی می

)میدیا( و مادای و اسامی بعضی مناطق 
)ماد( و ماننا و « میدیا»واقع در اراضی 

های زبان هندی اسامی اشخاص با واژه
باستان، اوستا و فارسی باستان توضیح و 
تفسیر شود و آنها را دارای ریشه و منشا 

کنند. بنابراین نام قوم  فارسی قلمداد
ی واژه)ماد( را که مأخوذ از « مادای»

به معنی  «madhuمادهو»هندی قدیم 
خوش و «  ،«نشعه دهنده»، «کئیف دهنده»

)نوعی مشروب ساخته شده « مست کننده
-دانند، کامالً رد و باطل میاز عسل( می

)ماتای( در ابتدا نام طایفه و « مادای»گردد. 
زرگ ترک و مستقل بوده ی بسیار بقبیله

ی سپس این طایفه و قبیله وارد جرگه
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)ماد( و در سال « مادای»ی قبایل متحده
قبل از میالد دارای نام دولت و  613

گردد. پس می« مادای»سرزمینی به نام 
هم « مادای»توان گفت که بدین گونه می

نام ائتنونیم )قوم، ملت( و هم نام 
ین( است. ائتنوتوپونیم )مملکت و سرزم

بعد از تشکیل و ایجاد دولت میدیا )ماد(، 
قوم مادای )ماد( داخل در اراضی احاطه 

گیرد و مثل بقیه ی میدیا )ماد( قرار میشده
ها عنوان میدیایی )مادی( به خود طایفه

 گیرد.می
تحقیقات نهایی محققین و مورخین ثابت 

)ماد( « ماتای»، «مادای»نموده است که قوم 
ی پارسی نبوده بلکه اء و ریشهدارای منش

آلتایی و یا دارای ریشه و منشاء ترکی 
بوده است. این نوع طرز فکر سنگ پی و 
اساس، ریشه و منشاء آذربایجانیان شمرده 

های تصدیق شود. از اسناد و فاکتمی
ی ترکی آنان که نام ی منشاء و ریشهکننده
کشند )ماد( را به یدک می« مادای»قوم 

آتالیق »، «matayماتای»های فهوجود طای
کانچاقای ماتای « »atalıq-matayماتای 

kançaqay matay» گؤنجه ماتای ،
göncə matay » ،در قزاقستان

به « aآ»تبدیل صائت « )madıمادی»
از خصوصیات زبان ترکی است. « ıایی»

مادی »، «(madıمادی -madaمادا 
در « matمات»و « madı qoşunقوشون

قرن سیزدهم « تووا» سرزمین ترکان

مادار »، «maadıماآدی »میالدی، 
madar » ماختار »وmaxtar » در سیبری

 باشد.و آلتای می
در انتهای نام طوایف ترک « arآر»ی )واژه

مثل دیگر طوایف ترک « ماختار»، «مادار»
چون افشار، آوار، بولقار، قاجار، کنگر، 
خزر و غیره دارای معنی و مفهوم مرد، 

مبارز و جنگاور و همچنین پسوند دالور، 
ها، باشد. مثال کاسار یعنی کاسجمع می

 مادار یعنی مادها و....
الزم به ذکر است که نام این قوم و 

)ماد( در زبان « مادای»سرزمین یعنی 
« matapeماتاپه»ایالمی هم به شکل 
و هم به «( peپه»)ماتای + پسوند جمع 

ای ماقت»)نام « maktapeماکتاپه »شکل 
maqtay »په» و پسوند جمعpe»)  نامیده

ها به ترتیب به شده است. بنابراین، این نام
ها یا «ماکتای»و « ماتا)ی(ها»معنی 

 باشد.ها می«ماقتای»
ها ها به مادایماتاپه نامی است که ایالمی

اند و )مادها( و سرزمین مادای )ماد( داده
ها ماکتاپه نیز نامی است که میدیایی

اند و از میدیاها به به مانناها داده )مادها(
ها رسوخ کرده است و بعد از ایالمی

ها همین الحاق ماننا به میدیا)ماد(، ایالمی
نموده و آنان « هامادای»نام را شامل حال 
اند. الزم به توضیح است را بدین نام نامیده
رایج در بین « peپه »که پسوند جمع 

، رایج «biبی »ها همان پسوند جمع ایالمی
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باشد که در در بین ترکان ماد و ماننا می
به معنی ایل، طایفه، « boyبُوی »اصل 

ماکتاپه »باشد و در اینجا قبیله می
maktape »ماقتای»ها در اصل ایالمی-

دیار »یا « ی ماقسرزمین طایفه»یعنی « بی
ها، اسناد و دالیل از فاکت باشد.می« هاماق

ی ریشه کننده بسیار محکم و قاطع ثابت
های اشخاص و ها، نامومنشاء ترکی مادای

ها و باشد. اکثر توپونیمها میمناطق مادای
هایی که راجع به آنها صحبت سرزمین

قرن نهم قبل از میالد و  15شده از سال 
قرن هفتم قبل از میالد تا تشکیل و 

ها و تاسیس دولت میدیا )ماد(، در سالنامه
رهای جنگی های مربوط به سفلوح

پادشاهان دولت همسایه آشور به اراضی 
طوایف میدیا )ماد( و ماننا، قید شده است. 

های  به دلیل خصوصیات و ویژگی
فونتیکی و گرامری مخصوص به خود در 
زبان آشوریان سامی نژاد و حک اسامی 

ها( متناسب های )مناطق و سرزمینتوپونیم
 با قواعد دستوری و گرامری آشوریان، بر

پا نمودن شکل واقعی و تلفظ درست 
باشد. ها سخت و مشکل میاسامی توپونیم

مثال پیش هم و در کنار هم نوشتن 
و اضافه « ش»، «ر»، «ن»، «ک»صداهای 

)پسوند اسم حال( به « uاو»نمودن صدای 
پایان اسم و به علت عدم وجود صدای 

به جای آن و « م»و قرار دادن صدای « vو»
« چ»دم وجود صداهای همچنین به علت ع

« ز»و « س»و به جای آنها صداهای « ج»و 
« yی»قرار دادن و ساقط شدن صدای 

واقع در انتهای کلمه و غیره موجب غیر 
واقعی و نادرست نگاشته شدن اسامی 

 ها و غیره شده است.ترکی توپونیم
ها و مناطق( های )سرزمیناکثر توپونیم

ین ایران میدیا )ماد( در آثار بعضی از محقق
شناس اروپای غربی و آثار محققینی چون 

یئف )آذربایجانی(، ق.آ. ایی.ح. علی»
)گرجی(، دیاکونوف و «  مئلیکیشویلی

های گرانتوفسکی )روسی( براساس زبان
پارسی شرح و توصیف شده است. قلمداد 

ها و ها )مادها( به پارس«مادای»نمودن 
پارس نژاد بودن یعنی دارای ریشه و 

پارسی بودن و اینکه به طور کلی  منشاء
گویا طوایف ایرانی زبان )پارس زبان( و 

ها از به بیانی دیگر اجداد و نیاکان فارس
قرن نهم قبل از میالد در اراضی مربوط به 

اند، ماننا و میدیا پخش و مسکون شده
موجب خدشه دار شدن و انحراف تاریخ 
راستین و حقیقی ملت ترک آذربایجان 

 .گشته است
ی مورخین و ی همهحمایت و مدافعه

ی محققین فارس از این نظریه و ایده
تاریخی )به هر طریق ممکن و با همه 
توان(، دلیلش بسیار روشن و واضح است. 

م و چرا که از آن به این شدت و تما
! تاریخی که وجود دفاع و حمایت نکنند؟

به ناحق و یک طرفانه به سود آنان جعل و 
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ت و این کامال منطقی ساخته شده اس
است که هر کسی، هر قومی به جای آنان 
باشد، به همان شدت و درجه از آن دفاع 
وحمایت خواهد نمود و از این ثروت باد 
آورده )تاریخ جعلی( در نهایت ممکن 

ی بهینه خواهد نمود و آن را در استفاده
جهت نیل به اهداف خود تبلیغ و نشر 

 خواهد نمود.
بایجان به علت این که در جمهوری آذر

تاریخ میدیا )ماد( در انحصار شخصی و 
« اقرار علییف»خصوصی محققی چون 

قرار داشت، هیچ مورخ و محققی را یارای 
ی ناعادالنه، مقابله با چنین ایده و نظریه

غیررئال، جعلی و ساختگیِ ضدترک را 
نداشت )به دلیل حاکمیت حکومت 

آن(  ها و اقمارکمونیستی و ضدترک روس
لیکن در سالهای اخیر صداهای اعتراض 

ی ضد ترک )با آمیز نسبت به این ایده
فروپاشی نظام کمونیستی و ضدترک 
شوروی( بلند شده است و این نوع طرز 

ها )مادها( دارای «میدیا»ها و «ماننا»فکر که 
ریشه و منشا ترکی بوده، به سرعت رو به 
توسعه وانتشار است و نخستین بار این 

ی اعتراض آمیز از سوی محقق صدا
« یوسف اوف»معروف آذربایجانی 

ی او در یکی از برخاست و از ایده
تحقیقات مدافعه به عمل آمد و بدین 
ترتیب در بازیافت و احقاق حق تاریخ 

پی، واقعی و راستین آذربایجان سنگ

ی جدید و مستحکمی در اساس و شالوده
ساختار ریشه و منشاء ترکی خلق 

ان نهاده شد. نام گروهی از آذربایج
های واقع در اراضی سرزمین توپونیم

، «kinکین»)ماد( با واژه « میدیا»
شود. به نظر شروع می« kinqکینق»

های قوم دیاکونوف این واژه در زبان
و  محل»، «قلعه»لولوبی و کاسیت به معنی 

. این واژه ، می باشد«مکان مستحکم شده
بوده و چنین دارای ریشه و منشاء آلتایی 

هایی که با واژه شودکه توپونیممعلوم می
به معنی قلعه « qinqقنیق»، «qinقین»

های ها و مکانساخته شده به محل
های کاسو مسکونی اقوام ترک لولوبی 

و سوم قبل از میالد در سرزمین  هزاره دوم
شد و محتمال این )ماد( اطالق می« میدیا»

ا نیز رسوخ ه«مادای»ها و «ماننا»واژه به 
ها، ها، محلکرده و در نامگذاری مکان

سرزمینها و مناطق از آن استفاده کرده 
باشند. در مورد ریشه و منشاء ترکی بودن 

ها سخن بسیار گفته شده ها و کاسلولوبی
( ، qin)قین kinکین»به همین خاطر 

دارای منشاء « kinq(qinq))قینق(  کینق»
موجب  باشد. آنچه کهو ریشه ترکی می

جلب توجه و شایان دقت است این است 
« qinqقینق»غنّه در ریشه « ن»که صدای 

ها و مشخصهاز « qangقانق»همانند واژه 
های قدیم آلتایی به شمار های زبانویژگی

 .درومی
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 MADI ........................................................................مادی

نام یکی از طوایف ترک در سرزمین 
 قرن سیزدهم میالدی« تووا»ترکان 

 MAKİ ........................................................................ماكي

 وتهزمین پوشیده از ب

 MALAK ............................................................ ماالک

 ی گاومیشبچه

 MALİ ........................................................................... مالي

سنگ بسته شده به طناب در قایق ها که 
 به جای لنگر استفاده می شود.

 MALİTAŞ ............................................. مالي تاش

سنگ بسته شده به طناب در قایق ها که 
 به جای لنگر استفاده می شود.

 MALUZYA ....................................................مالوزیا

 گل بنفشه

 MAMİQ ................................................................. مامیق

 -پشم نرم و لطیف -ی سفید و پاکیزهپنبه
 )ازبکی(سفید و نرم چون پنبه 

 MAMİTU ............................................................ مامیتو

بانوی فرزند »بانوی  ایزدان یا نام الهه و 
. طبق عقیده و باور بابلیاندر بین  «زایی

ی تولد آنان سرنوشت نوزادگان در لحظه
 گردید.توسط ایزد بانو مامیتو مقدر می

های گوناگون شماری بر دورهبیایزدان 
ی مادری وقت حیات انسانی نظارت دارند.

نخستین درد زایمان را احساس کرد. 

خواند، همو بود که نژاد را فرا می «مامی»
 نوین انسان را آفریده بود.

 MAMMİ ............................................................ ماممي 

مادر خدایان در بین ترکان سومری. معلوم 
است که این واژه در اصل سومری نبوده 
و از زبان آرامی دخیل و عاریت گرفته 

عربی به  شده که امروزه در زبان های
 .شوددیده می «ام»و  «مام»صورت 

 MANA ............................................................................ مانا

نام قومی ترک تبار مسکون « ماننا»یا « مانا»
ی اورمیه در قرن در اراضی حول دریاچه

 143نهم قبل از میالد یعنی دقیقاً در سال 
قبل از میالد طبق روایت آشوری و در 
قرن هشتم قبل از میالد طبق روایت منابع 

ها را به خاطر اینکه اورارتویی. ماننا
سرزمین مورد مسکونی آنان از آغاز 

ی سوم قبل از میالد محل سکونت هزاره
بوده است، آنان « لولوبی»و « کوتی»ترکان 

ها را وارثین بالشک و راستین آنان )کوتی
-شمارند. دیاکونوف میها( میو لولوبی

دولت ماننا، تشکل دولتی و »نویسد: 
وتی و لولوبی به ی ترکان کسازمان یافته

 «رود.شمار می
ماننا ابتدا نام یک طایفه، سپس نام اتحادیه 

قرن  35طوایف و پس از آن در سالهای 
نهم قبل از میالد، نام اولین دولت رسمی 
و تشکیالتی در سرزمین آذربایجان به 

-613رود. این دولت در سالهای شمار می
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قبل از میالد به سرزمین  و دولت ماد  611
دیا( پیوست. به طور کلی در تاریخ )می

دیرین ترکها، ماننا اولین دولت ترک به 
رود و آیین و رسوم و تشکیالت شمار می

رسمی دولتی آذربایجان از تشکیل دولت 
ماننا )مانا( شروع به تکوین و نشو و نما 

ی کند. مانناها دارای منشاء و ریشهمی
ترکی بوده و از دالیل ثبوت این مدعا 

داخل در « مانق»م وجود نژاد ترک یکی ه
باشد. الزم آلتایی تاکنون می-بین ملل ترک

به ذکر است که طبق اظهار و گفته 
مانچورهای حوزه بایکال و  -تونقوس

-های بسیاری در مورد انسانآمور روایت

ها «مانقی»های تنومند و قوی پیکر بنام 
-موجود است که اهالی این طایفه )مانقی

ربود و ها را مییله تونقوسها( دختران قب
ها جالب توجه است که گویا روح مانقی

ها، مانچورها و در جان افراد تونقوس
کند بدین علت که شامانها زندگی می

ها خود شامان بودند و این قبیله مانقی
مغولی -ی باستانی ترکی قبیلهبازمانده

ی باشد. در قرون میانهمی« مانقوت»بنام 
در « مانقوت»ای ترک به نام میالدی قبیله

جنوب شرقی آسیا موجود بوده و هم 
اکنون نیز در بین ترکان نوقای، قرقیزها، 

هایی ها و توواها طایفهها، ترکمنقاراقالپاق
بنام مانقوت موجود هستند. هسته اصلی 
اردو و لشکر چنگیزخان را نیز همین 

های جنگاور و سلحشور تشکیل مانقوت

مونقول )مغول( از ترکیب ی داد. کلمهمی
« ulاول»یا « olاول»و پسوند « مانق»ی واژه

ی تشکیل یافته است. همچنین نام طایفه
نیز « مانقاس»ترک مسکون در آلتای بنام 

« آس»و پسوند « مانق»از ترکیب کلمه 
تشکیل یافته است. مانقاس یکی از 

 شود.طوایف قدیمی ترک محسوب می
آن  )فرم قدیمی« mansiمانسی »
نام یکی از طوایف قدیمی ترک «( مانقی»

ی به خانواده« مانسی»شود. محسوب می
شود که به زبان زبانهای آلتایی منسوب می

« manمان »کردند. ترکی آلتای تکلم می
 -ciسی»و پسوند « مانق»فرم قدیمی آن از 

تشکیل یافته است. « çiچی
نیز یکی از ملل ترک « mancurمانجور»

شود که نام این شمرده می آلتایی زبان
ی و واژه« مانق»ی طایفه از نام طایفه

به معنی قوی و قدرتمند، با « çurچور»
وقار، الیق و محتشم، تشکیل یافته است 
که از لحاظ ساختاری با نام طوایف ترک 

 باشد.یکی می« ساری شور»و « قاراچور»
ای ترک در همچنین نام طایفه« مانقی»

انجورها منسوب به م -سرزمین تونقوس
باشد. های ترک آلتایی میی زبانخانواده

نام یکی از طوایف ترک « manişمانیش »
« monquşمونقوش» -ساکن در آلتای 

ای که اصل آن مانقوش است نام طایفه
مانقول » -ترک از ترکان قرقیز است

manqol » نام یکی از طوایف ترک
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و « munqalمونقال -باشقیردها
نام دو طایفه از طوایف  «menquمئنقو»

نام « munqetمونقئت  -ها«تووا»ترک 
ی این ها و همهای ترک از خاکاسطایفه

مثالها و شواهد، نشانگر این حقیقت است 
ساکن در اراضی « مانق»ی که طایفه

-آذربایجان دارای ریشه و منشاء آلتایی می

باشد و به احتمال بسیار قوی نام یکی از 
ی زبان آلتایی نوادهطوایف منسوب به خا

« مانق»های بسیار قدیم نام آن از زمان
 ,manx)نق، مونق( بوده باشد.)مانخ، مُو

monq, munq) 
را به فرم « مانا»یا « ماننا»نام قومی چون 

بایستی برپا و نشان « man(q)ayمانقای»
به « مانق»ی داد. اگر چه معنی واژه

صراحت نیز معلوم نباشد ولی ارتباط آن 
)به معنی « مونقا»، «مانقا»های با واژه را
«( عاصی، خم نشدنی، سرپیچی کننده»

مستعمل در زبانهای ترکی باستان، اذعان 
از « مئنکوخان»نمود. نام اصلی و حقیقی 

.م( 1211-1212ی چنگیزخان )سالله
باشد. نام پسردائی افشین که می« مانقو»

بعد از سرکوبی قیام آزادیخواهانه و 
ی بابک خرمی، از سوی طلبانهاستقالل 

ی عرب به آذربایجان فرستاده شد، خلیفه
در زبان ترکی و « چور»بود. « مانقوچور»
در زبان مغوالن به معنی قوی، « سور»

باشد قدرتمند، با وقار، معظم، محتشم می
ی شود که نام این سرکردهو معلوم می

مرتبط « مانقی»ی ترک لشکر عرب با واژه
 است. 
ی حرف و نمودن منشاء و ریشهمعین 

)به « ماننا»در پایان نام قوم « آa»صدای 
)به زبان اورارتویی( « مانا»زبان آشوری( یا 

سخت و دشوار است و به احتمال بسیار 
فرم تلفظ سومری نام قوم « مانقا»قوی 

پسوند و عالمت « آ»است و صدای « مانق»
ی مناسبت در زبان ترکی مشخص کننده

و بعلت داشتن ریشه و سومری است 
منشاء ترکی زبان سومری، همین عالمت 

« ماننا»یا « مانا»و پسوند )آ( در زبان ترکان 
تواند وجود داشته باشد. به طور نیز می

را از لحاظ تشکیل و « ماننا»کلی قوم 
« ساکا»توان با قوم ترکان ساختاری می

مقایسه نمود. یکی دیگر از دالیل بسیار 
ثبات ترک بودن نژاد و زبان بارز و مهم، ا

ی ها، وجود اسامی ترکی دریاچه«ماننا»
اورمیه است. در یکی از منابع بسیار 

« مانتیانا»ی اورمیه قدیمی نام دریاچه
(. XIV ،XI، 8نگاشه شده است )استرابون

ی واقعی و حقیقی این نام البته ریشه
است و در منابع یونانی به فرم « مانتی»
ته شده است و از نگاش« مانتیانا»

مشخصات زبان یونانی در نام نویسی 
یا « anaآنا»ها، اضافه نمودن توپونیم

به پایان اسم و کلمه است. در « enaائنا»
برپا « مانتو»اصل این نام را بایستی به فرم 

کنیم. نام این هیدرونیم )دریاچه اورمیه( از 
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شکل فونتیکی « تو»و « مان»دو قسمت 
تشکیل یافته است. )آب( « سو»ی واژه

در « ت»به « س»تبدیل صامت و صدای 
زبان ترکان باستان رواج داشته است. به 

« جاقاتو»عنوان مثال در نام رودهای 
تبدیل بالعکس یعنی « تاقاتو»)جیغاتو( و 

نیز در زبان ترکان « س»به « ت»تعویض 
و « تورانق»باستان رایج بوده است مثل 

م در سیبری زار(. هنوز ه)شوره« شورانق»
ها، «کاماسین»غربی ترکان آلتایی تبار 

ها به برکه و «کاراکاس»ها و «کویبال»
گویند. نام برکه و می« thuتو»ی دریاچه
« سایان»های ای واقع در کوهدریاچه

شود و خوانده می« thu»سرزمین آلتای، 
ی در زبان سئلکوپ منسوب به خانواده

گویند. یم« tu»زبانهای آلتایی به دریاچه، 
فرم « man»در نام دریاچه اورمیه قسمت 

ی ترکی قدیمی فونتیکی و دیگر واژه
، menqi)به قرقیزی « menqiمئنقی»

manqi  و به ترکی ازبکیmanqu  به
-و به زبان خالخا menxuترکی بوریاتی 

و سایر( به معنی دائمی و  munxمغولی 
همیشگی )یعنی متفاوت از آبهای جاری 

اکد و ساکن،آب همیشه به معنی آب ر
باشد و احتماالً ساکن و بدون جریان( می

تلفظ شده و « nن»به فرم  (nq)« ن غنّه»
و « استرابون»بعد از آن نیز توسط « iایی »

یا گزارشگر اطالعاتی او، اختصار شده 
)آنا( « مانتی»ی است. بدین ترتیب دریاچه

manti(ana)  در برگردان به زبان ترکی
« دائیمی )آخمایان( سو )گؤل(»آذربایجانی 

آب )دریاچه( دائمی )راکد و »و به فارسی 
دهد. برای مقایسه معنی می« غیرجاری(

خول -مئنقی»ای به نام توان از دریاچهمی
menqi xol »گؤل -)مئنگیmenqi-

gölی اورمیه در ( نام برد. نام دریاچه
قید شده « zamuaآ-زامو»منابع آشوری 

عنی این نام گشوده است و تاکنون نیز م
نشده و مبهم مانده است. در نام این 

تواند به معنی آب می« muaموآ»دریاچه 
)در « bıuaبی او آ«و دریاچه به شکل 

)ترکی « buaبوآ»زبان ترکان با شقیرت(، 
بوده باشد. البته با در « buبو»تاتاری( و 

به « م»نظر گرفتن قانون تعویض صداهای 
امر بسیار طبیعی و در زبان ترکی این « ب»

 نماید.معقول می
جالب توجه این است که در زبان ترکان 

به معنی « mueموئه»، « muمو»سومری 
آب بوده و به شکل وسیع و گسترده 
مستعمل بوده است. در زبان ترکان 

ساکن « کاراکاس»و « کویبال»، «کاماسین»
به معین « buبو»ی در سیبری غربی واژه

شد. قسمت اول نام بارود و رودخانه می
و « چای»به زبان ترکی « زا»زاموآ یعنی 

)رود، رودخانه( به معنی مکان و « سای»
-می« محل سنگالخی از جنس آتشفشانی

ی ی دریاچه«muaموآ»باشد. قسمت 
با قسمت دوم نام دریاچه « zamuaزاموآ»
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یکی « miyaمیا»)اورمیا( با تلفظ « اورمیه»
)اورمیا( از « هاورمی»ی باشد. نام دریاچهمی

به معنی آب « muaموآ»ی ترکیب واژه
)دریاچه( تشکیل یافته است و در حقیقت 

متر از سطح  1355نیز دریاچه اورمیه 
دریاهای آزاد مرتفع و بلندتر است. بدین 
ترتیب در رابطه با همین موضوع منشاء و 

نیز « اورارتو»ی نام قوم و دولت ریشه
د و قابل کندقت نظر را به خود جلب می

تعمق است. به نظر محققین این اسم 
ی سامی به زبان دارای منشاء و ریشه

سرزمین بلندو »آشوری است و به معنی 
-می« سرزمین بلند و کوهستانی»و « مرتفع

باشد و حقیقتاً نیز مردمان اورارتو با نام 
« اورارتو»بیگانه و ناآشنا بودند و « اورارتو»

لل )از جمله نامی بود که از طرف دیگر م
ها( بر آنان اطالق شده بود. آنان آشوری

)بی « بیاننی»سرزمین و دولت خویش را 
و « urاور»آننی( نامیده بودند و لیکن 

)برخالف ادعای محققین( « artآرت »
ی آشوری نبوده بلکه دارای منشاء و ریشه

احتماالً قسمت پایانی و انتهایی این نام که 
-ت و ویژگیباشد، از حاال« uاو»صدای 

های دستوری زبان آشوری بوده باشد که 
به پایان این نامِ کامالً ترکی افزوده شده 

آرت -اور»های این نام  ترکی است. واژه
ur-art »ها از زبان یکی از ملل را آشوری

ترک اقتباس نموده و در منابع خود آن را 
 اند.ذکر نموده

در زبان ترکی  «urراو»، «orاور»واژه 
و « مرتفع»، «رفیع»، «بلند»ن به معنی باستا

ی )آنچنانکه در نام دریاچه« بلندی»
-شود( و واژه)اورمیا( مشاهده می« اورمیه»

در زبان ترکی باستان به معنی « آرت»ی 
)آنچنانکه در نام « سرزمین کوهستانی»

باشد. در شود( میمی آرتساک مشاهده
ی زمین آلتای کوهستانی )منطقهسر

-لتای( اسامی کوه و کوهستانکوهستانی آ

ی های زیادی وجود دارد که با واژه
« artآرت»ی شروع و به واژه« urاور»

« اورارتو»شود و در مورد سرزمین ختم می
باید اذعان داشت که به راستی نیز 

تمامی اراضی کوهستانی اطراف « اورارتو»
شد. در کتاب را شامل می« وان»ی دریاچه

ی اورمیه لوی، دریاچهو منابع په« اوستا»
نامیده شده است و تاکنون « چایئچاستا»

اتیمولوژی راستین و حقیقی این نام فاش 
و آشکار نشده است. علیرغم سعی و 

-تالشهای فراون محققین، تاکنون نتوانسته

ی زبان فارسی یا اند این واژه را به واسطه
های هم خانواده با فارسی یا دیگر زبان

تفسیر نمایند و بایستی ایرانی توضیح و 
  هم این طور بوده باشد بدین علت که نام

بکار رفته در « çayeçastaچایئچاستا »
زبان فارسی، یک نام با ریشه و منشاء 

باشد. قسمت اول این نام کامالً ترکی می
زامو »با قسمت اول « çayچای »
)نام دریاچه اورمیه در منابع « zamuaآ
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-یکی می« za(y)زا)ی(»آشوری( یعنی با 

باشد. به خاطر این که اوالً: در زبان 
وجود ندارد « çچ»آشوری حرف و صدای 

-ایفا می« zز»و آن را با حرف و صدای 

های ها و سنگ لوحهکنند و در کتیبه
اند. ثانیا: به خاطر آشوری نیز چنین نگاشته

ی حرف و عدم وجود اشاره و نشانه
در خط میخی آشوری، « yی»صدای 

-ن به هنگام نوشتن و نگارش کتیبهآشوریا

های خشتی  و سنگی، آن حرف ها و لوح
ی ترکی اند و واژهرا حذف نموده

و « ز»به « چ»را با تبدیل « çayچای»
به شکل « yی»حذف نمودن حرف 

-های ترکی واژهاند. در زباننوشته« zaزا»

معانی زیادی « çayچای»، «sayسای»ی 
در « çayیچا»ی باشد. واژهرا دارا می

رود، »زبان ترکی آذربایجانی به معنی 
و  باشدمی« رودخانه، آب روان و جاری

های ترکی این واژه همچنین در دیگر زبان
سرزمین سنگی )سنگالخی( »به معنی 

سرزمین »یا « دارای منشاء آتشفشانی
باشد. می« های آتشفشانیپوشیده از سنگ

های ی اورمیه نیز جزیرهدر دریاچه
ی با منشاء آتشفشانی وجوددارد. در بسیار

ها مناطق مستحکم شده و همین جزیره
های مستحکم موجود بوده بارودار و قلعه

در زبان ترکی « sayسای»ی است. واژه
« جای کم عمق آب»آذربایجانی به معنی 

د. )گمی سایا ده)دایاز یئر( نیز معنی می

در جای کم عمق کشتی »اوتوردو= 
«( ه گل نشستکشتی ب»یا « نشست

بنابراین با توجه به مطالب مذکور فوق، 
و « zamuaزاموآ »قسمت اول هر دو نام 

و « چای»یعنی « çayeçastaچایئچاستا »
هر دو ترکی بوده و به معنی « سای»
« های آتشفشانیسرزمین پوشیده از سنگ»

چایئچاستا »باشد. قسمت دوم نام می
çayeçasta » در زبان پهلوی به فرم

نگاشته شده در زبانهای ترکی با « چاس»
-« yی»در نظر گرفتن تبدیل اصوات 

-y-cچ -ج-به همدیگر )ی« çچ» -«cج»

çی سبز و آبی ( همان واژه(yaşıl göy) 
است. قسمت پایانی و انتهایی اسم یعنی 

ی مدل فارسی نگاشته شده« taتا»قسمت 
به معنی آب و « tuتو»ی ترکی واژه

« mantuمانتو»دریاچه در اسامی چون 
باشد. اکثر محققین و مورخین که در می

یا « مانا»مورد تاریخ دولت و سرزمین 
-اند و یا میتحقیق و کاوش نموده« ماننا»

ها )شهرها و کنند، بخشی از توپونیم
ها(ی نام برده شده در منابع آشوری آبادی

و اورارتویی را ادعا بر این دارند که نام 
دیم شرق مشاهده های قآنها را در زبان

ی تفسیر و توضیح اند و از عهدهننموده
ها را اند و نام آن توپونیمآنها بر نیامده

-تلقی نموده« های قدیمی محلینام»جزو 

اند و به سادگی از آنان چشم پوشی نموده 
اند. منظور این محققین از ادعای و گذشته
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های همان زبان« های قدیمی محلیزبان»
های زبان»ر آوردی ساختگی و من د

و دیگر « ایالم-های زاگرزبان« »کاسپی
های ساختگی و صنعی مورد نظرشان زبان
و « های کاسپیزبان»باشد. ادعای می

بیانگر هیچ معنی و « ایالم-های زاگرزبان»
مفهوم حقیقی، صریح، مشخص و منطقی 

باشد. حقیقت خود ماهیتاً )عقالئی( نمی
از صریح، روشن و مشخص است و 

توان به نتیجه صریح مالحظات مجرد نمی
 و روشن و یکپارچه دست یافت.

 MANDA.................................................................. ماندا

 بنفشه ی سفید

 MANDA SÜTÜ .......................... ماندا سوتو

 شیر گاومیش

 MANİŞ ................................................................. مانیش

 نام یکی از طوایف ترک ساکن در آلتای

 MANSİ ................................................................. مانسي

نام یکی «( مانقی»)فرم قدیمی آن « مانسی»
بان باشد که به زاز طوایف قدیمی ترک می

 کردند.ترکی آلتایی تکلم می

 MANSIZ .............................................................. مانسیز

 بدون عیب و نقص

 MANTA .................................................................... مانتا

 بنفشه ی سفید

 MANTİ .................................................................... مانتي

آب )دریاچه( دائمی )راکد و بدون 
 جریان(

نام قدیمی و باستان دریاچه اورمیه به زبان 
 ترکی

 MANTİANA ................................................. مانتیانا

فرم یونانی نام دریاچه اورمیه ذکر شده در 
این نام «. استرابون»مله منابع یونانی از ج

باشد که با می« مانتو»و « مانتی»در اصل 
فرم و شکل « anaآنا»اضافه نمودن 

« anaآنا»یونانی یافته است. اضافه نمودن 
ها از به انتهای اسامی توپونیم« enaائنا»یا 

های زبان یونانی ها و خصیصهویژگی
 است.

 MANTU .................................................................. مانتو

در زمان  نام اصلی و حقیقی دریاچه اورمیه
ترکان باستان به زبان ترکی. این نام از دو 

شکل « tuتو »)مانق( و « مان»قسمت 
« سو»ی فونتیکی و واریانت دیگر واژه

)آب، دریاچه( تشکیل یافته است. الزم به 
« ت»به « س»ذکر است که تبدیل صامت 

و بالعکس در زمان ترکان باستان رایج 
 بوده است.

 MARAL BOYNUZ ......... مارال بوینوز

 شاخ آهو

 MARALGÖZLÜ ................. مارال گؤزلو

 آهو چشم، دارای چشمانی زیبا و درشت

 MARDA................................................................. ماردا
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 اکرامیه، اعانه، هدیه، جایزه

 MARMAHUR .................................... مارماهور

 نوعی علف و گیاه از تیره پونه

 MARMAXOR ................................... مارماخور

 ی پونهنوعی علف و گیاه از تیره

 MARSAMA ............................................... مارساما

نوعی علف و تره ی خوردنی که بویی 
بوی نعنا با برگ هایی بزرگتر که در  شبیه

 سطح زمین به سرعت نشر می یابد.

 MARTI .................................................................. مارتي

 نوعی مرغ دریایی بزرگتر از کبوتر

 MARTİQA ..................................................... مارتیقا

نوعی کشتی با دو دیرک که در سواحل 
 دریای سیاه به کار می رود.

 MARYA .................................................................. ماریا

 گوسفند ماده )این واژه ریشه رومی دارد(

 MAŞAK .......................................................... ماشاک

ی غاز سانان که در ز راستهای اپرنده
کند و از گیاهان آبزی، نیزارها زندگی می

کند. ها، حشرات و نرم تنان تغذیه میدانه
 )ازبکی(

 MATAY ................................................................ ماتای

 نام یکی از طوایف ترک در قزاقستان

 MAY ANA .................................................. مای آنا

مادر نام یکی از الهه های اساطیری « مای»

خلق های ترک زبان و همچنین نام یکی 
معروف آذربایجان با نام و  از شهرهای

 «میانه»نگارش فعلی 

 MAYALI ............................................................. مایالي

 مایه دار، تخمیر شده

 MAYAQ................................................................ مایاق
 -راهنما -فانوس دریایی، چراغ دریایی

 )ازبکی(الگو، نمونه  -مشعل

 MAYÇİÇƏK .................................چیچكمای

ی ی مرکبان با ساقهگیاه یک ساله از تیره
دارای انشعابهای فراوان و دارای گل معطر 

 )ازبکی( و خوشبو

 MAYOQ ............................................................. مایوق

غنچه، غنچه ی شکفته نشده، ظرف سبز 
 غنچه

 MAYQUT ..................................................... مایقوت
ی گنجشک سانان ی کوچکی از تیرهپرنده

به رنگ خاکستری، دانه خوار و آوازخوان 
 )ازبکی(

 MAYSA .................................................................. مایسا
سبزی نورس، هر نوع گیاه تازه جوانه زده 

 )ازبکی(

 MAYTA ..................................................................... مایتا

 )ازبکی(زمین خشک و بایر 

 MAZAN ............................................................... مازان

سرزمین « syuniسیونی »نام توپونیمی در 
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به ارمنی « تاریخ آلبان»آلبان، قید شده در 
)کتاب سوم، « moznمُوزن »قدیم به فرم 

 فصل شانزدهم(. 
نام این توپونیم )مُوزن( در نام زیارتگاه و 

در « mazan-nənəمازان ننه »معبد 
محال زنگه زور آذربایجان خود را حفظ  

است و لیکن تاکنون معنی  و نمایان نموده
دقیق آن گشوده نشده است. الزم به ذکر 
است که این نام همچنین بانام والیتی واقع 

« مازندران»در سواحل جنوبی خزر به نام 
)نام دیگر آن طبرستان( مرتبط بوده و در 
نام این والیت نیز خود را حفظ و نمایانده 

 «مازان+ داران=مازندران»است. 

 MAZAN NƏNƏ .............................. مازان ننه

نام زیارتگاه و معبدی واقع در محال زنگه 
زور آذربایجان. الزم به ذکر است که 

همچنین نام توپونیمی « mazanمازان»
سرزمین « syuniسیونی »است واقع در 

به « تاریخ آلبان»آلبان، قید شده در کتاب 
)کتاب « moznمُوزن»ارمنی قدیم به فرم 

 سوم، فصل شانزدهم(.
ست که این نام همچنین با الزم به ذکر ا

نام والیتی واقع در سواحل جنوبی خزر به 
نام مازندران )دیگر نام آن طبرستان( 

باشد و در نام این والیت نیز مرتبط می
خود را حفظ وآشکار نموده است . 

 «مازان+ داران=مازندران»

 MƏLƏŞ ................................................................... مَلَش

گوسفندی ک دارای دو  –گوسفند دو برّه 
 برّه است.

 MƏNƏVİŞ ............................................... مَنَه ویش

موج و برجستگی های موجود بر روی 
 شمشیر و بعضی از قماشها 

 MƏNƏVİŞLİ .................................... منه ویشلي

 موجدار، متموج

 MƏNGƏL .......................................................... مَنگَل

دسبتند، قوزک بندی که زنان عرب به 
قوزک پای خویش جهت تزیین و زیبایی 

 می بندند و بدان خَلخال گویند.

 MƏŞAQ ................................................................ مَشاق

های گندم که پس از درو و خوشه
ماند. محصول در زمین باقی میگردآوری 

 )ازبکی(

 MEŞƏ .........................................................................مئشه

 بلوط

 MEŞƏLİK.............................................. مئشه لیك

 جنگل بلوط

 MESSİ ................................................................ مئسسي

نام یکی از طوایف ترکان ماننا ذکر شده 
 در منابع آشوری

 MƏVİŞ ................................................................. مَویش

موج و برجستگی های موجود بر روی 
 شمشیر و بعضی از قماشها
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 MƏVİŞLİ .......................................................مویشلي

 موجدار، متموج

 MİNA XATUN .............................. میناخاتون

« əsəncəlalاَسَن جالل »نام همسر 
های مسکون ی ترک مسیحی آلبانشاهزاده

ی دوازده باغ کوهستانی سدهدر بخش قره
 میالدی

 MİNAN ................................................................... مینان

 آلو )ازبکی(

 MİNXAL ................................................... مین خال

هزار خال، دختری که دارای هزاران خال 
 باشد.

 MİSK YAĞI ................................. میسك یاغي

 عطر

 MOLLİK ........................................................ مُوللیك

 زبکی()افراوانی، وفور، برکت 

 MORIMSİ .............................................. موریمسي

 مایل به بنفش

 MORIMTIRAQ ......................... مُوریمتیراق

 مایل به بنفش

 MOYNA.................................................................. مُوینا

پوست پشمالوی برخی از جانوران که 
رود. برای ساختن انواع پوشاک به کار می

 )ازبکی(

 MUA................................................................................ موآ

در زبان ترکی باستان و سومری به معنی 
 آب )دریاچه(

 MUE .............................................................................. موئه

-می در زبان ترکی سومری به معنی آب

 باشد. )سومری(

 MUL ............................................................................. مول

 ستاره )ترکی سومری(

 MUM İŞIĞI .................................... موم ایشیغي

 نور شمع روشن

 MUNÇAQ ................................................... مونچاق

 )ازبکی(منجوق 

 MUQLA ................................................................. موقال

 خاگینه ی قیمه دار

 MÜRDÜM .................................................. موردوم

نوعی زردآلودی کوچک که شربت و 
 مربّای آن را تهیه کنند.

 MÜRVƏR .................................................... رموروه

نوعی درخت از جنس کوچک که گلهای 
دانه آن را خشک نموده برای -انهسفید د

 درمان زکام و سرماخوردگی مصرف کنند.

 MUSEN ............................................................موسئن

 پرواز کننده، پرنده، قوش )ترکی سومری(

 MUŞEN ............................................................موشئن

قوش در زبان ترکی سومری پرنده و 
در اول  «m-م»راگویند. با تبدیل صامت 
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تبدیل  «q-ق»یا  «k-ک»ی موشئن به واژه
ترکی در زبان  «قوش»یا  «کوش»به 

 شود. )ترکی سومری(اوغوزی می

 MUTA .......................................................................... موتا

مرغ و پرنده ی بقره، نوعی پرنده ی سیاه 
که سینه ی آن در بهار به رنگ قرمز در 

 می آید.

 MUYA ......................................................................... مویا

که در « اُب»ی ای از رودخانهنام شاخه
 تاتارستان چنین نامند.

 MUYAN .............................................................. مویان

 )ازبکی(صواب 
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 N                               ن   

 
 

  ................................................. هونته )ناهونته( –ناه 

 ..............................................................NAH-HUNTE 

المیان یورشید در بین عنام ایزد و خدای خ
بابلیان که در عین حال  «شَمَش»همانند 

 خدای نور و دادگری بوده است.

 NAJİR ....................................................................... ناژیر

 آتش، گرما، تابستان )ترکی مغولی(

 NAK ............................................................................. ناک

 )ازبکی(گالبی آبدار معطّر و شیرین 

 NANCİDƏ ............................................... جیدهنان

 )ازبکی(دار بزرگ، شیره نوعی سنجد

 NANE SUYU ..................................... نانه سویو

 آب نعناع، عرق نعناع

  ........................................................................ ناننامان سوم

 ......................................... NANNA MAN SUM 
« ناننا»الهه )ناننا( به من )او را( عطا فرمود. 

-های ترکان سومری مینام یکی از الهه

 باشد. )ترکی سومری(

 NANNA QAT İL ................. ناننا قات ایل

 «ناننا»درخواست حیات و زندگی از الهه 
ناننا »از زبان کودک و نوزاد بدین مضمون: 

من زندگی »یا « من زنده خواهم ماند
من می خواهم زنده »و « خواهم نمود

 )ترکی سومری(«. بمانم و زندگی کنم

 NANNA Zİ MU ......................... ناننا زی مو

حیات و هستی من است. الهه « ناننا»الهه 
حیات و روح من است. )ترکی « ناننا»

 سومری(

 NANNAMANBA ......................... ناننامان با

 الهه ناننا به من )او را( بخشید

 NANNAR ........................................... نانار )ناننار(

خدای ماه در بین « سین»نام دیگر 
 سومریان

 NANQA .................................................................... نانگا

کنار یا ساحل یک سمت رودخانه را 
گفتند که در ترکی ترکان سومری چنین می

رود. یعنی به کار می yanqaفرم یانقا به 
ی سومری نانگا در اول واژه «ن»صامت 

 تبدیل شده است )ترکی سومری( «ی» به

 NANŞE ................................................................... نانشه

در بین سومریان ترک تبار نام ایزد بانو و 
ها بود. او دختر ها و آبراهی چشمهالهه

ائنکی )ائا( ایزد و خدای مهم آبها بوده و 
شهر « اریدوگ»همانند پدر به ویژه در 

 -ی اَپسو واقع بودمقدسی که در دهانه
-ر الگاش نیز میشد. او را دپرستیده می

پرستیدند و هر ساله بر آبراهی نزدیک 
گذاردند تا ها را به نمایش میشهر، قایق
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راند، نو میزورق مقدسی را که ایزد با
 «نانشه»ی ی ویژههمراهی کنند. نشانه

گلدانی بود که یک ماهی در آن شناور 
بود. این نشانه تاکنون نیز در بین ترکان به 

نگام تحویل سال هنگام جشن نوروز و ه
نو رواج و قداست خود را حفظ نموده 

ها، برپایی آییناز رسم است که نشان 
احترام و ارجگذاری به قداست رسومات، 

های ترکان سومری بوده و خدایان و الهه
 باشد.می

 NAR ZARI ............................................. نار زاری

 پرده سفیدبین دانه های انار

 NARAN ................................................................ ناران

 ی آتش )ترکی مغولی(زبانه

 NARİN .................................................................... نارین

ی جواهر و زر سرخ که مستقیماً خزانه
 )ازبکی(باشد. تحت نظر سلطان می

 NARINGÜL ................................... نارین گول

 گل ریز و کوچک

 NASİ ........................................................................... ناسي

 نام یکی از خدایان ترکان سومری

 NAVÇAĞAN ..................................... ناوچاغان

 گل شیپوری

 NAZ DÜŞKÜNÜ ................. ناز دوشكونو

دیوانه ی ناز و عشوه، دیوانه ی ناز و 
 نوازش

 NAZ QILIQ ............................................. نازقیلیق

رای شکل و قیافه ی ناز و قشنگ، دا
دارای طرز و صورت ناز و زیبا، دارای 

 رسم و تصویر زیبا و ناز

 NAZ YATAĞI ................................. ناز یاتاغي

 منبع و سرچشمه ی ناز

 NAZ YAVRI ....................................... ناز یاوری

 NAZ YAVRU ...................................... ناز یاورو

 ناز، کودک ناز و دلبند یبچه

 NAZA DÜŞKÜN ............... نازا دوشكون

و دیوانه ی ناز و عشوه، دیوانه ی ناز 
 نوازش

 NAZDİLƏN .............................................. نازدیلَن

 نازخواه، خواهان ناز و نوازش

 NAZİ ........................................................................... نازی

 نام یکی از خدایان ترکان سومری

 NAZSATAN ........................................ ناز ساتان

دارای پاهای زیبا، زیبا پا، صاحب ران و 
پای زیبا، ناز فروش، دختر نازدار و عشوه 

 گر

 NAZSATANLI ............................ ناز ساتانلي

دارای پاهای زیبا، زیبا پا، صاحب ران و 
 ی زیباپا

 NƏNƏBACI ......................................... ننه باجي

خواهری که مادر و مادر بزرگ خواهد 
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 شد.

 NERA ............................................................................ نئرا

 روز، خورشید )ترکی آلتائیک(

 NƏRZƏN ............................................................. نَرزَن

 )ازبکی(آب معدنی، آب مینرال 

 NİGİN ...................................................................... نیگین

چرخش، گردش، چرخ زدن، گردیدن 
 )ترکی سومری(

 NİMAX .................................................................. نیماخ

 ها در بین سومریان ترک تبارمادر الهه

 NİNA ................................................................................ نینا

ر در زبان ترکان سومری که امروزه به ماد
های ترکی مالحظه اشکال مختلف در زبان

)ترکی  ana، آنا nənəشود: نه نه می
 سومری(

 NİNAK .................................................................. نیناک

 )ازبکی(مژگان، مژه 

 NİNAQAL ..................................................... نیناقال

 ی آبهای بزرگ و اقیانوسهافرشته و ملکه

 NİNAZU ............................................................... نینازو

ی آبها، از خدایان سومری، خداوند فهمیده
 دانای آبهاارباب 

 NİNƏ ............................................................................... نینه

 ننه، مادر، والده، خانم، ملکه

 NİNGAL ............................................................ نینگال

بانوی »خدای ماه به معنی  «سین» همسر
در بین سومریان ترک تبار. نینگال  «بزرگ

 رفت.مادر اینانا و همسر نانا به شمار می

 NİNGİŞZİDA ............................ نین گیشزیدا

ی چوب در بین نام ایزد بانو و الهه
 سومریان ترک تبار

 NİNHURSAQ ......................... ورساقنین ه

 ی قلل کوهها )ترکی سومری(فرشته

  ..................................... نین كرک )نین كاراک(

 .................... NİNKƏRƏK(NİNKARAK) 
از ایزدان مورد پرستش در زمان سومریان 

 ترک تبار

 NİNKİ ...................................................................... نینكي

 «ائا»اه ایزد در اساطیر بابل دوست و همر
ای نسبتاً ابهام آمیز دارد و به که چهره

باشد که گاهی معنی بانوی زمین می
)بزرگ همسر  «دامگالنونا»یا  «دامکینا»

 شود.خداوندگار( خوانده می

 NİNNİ ........................................................................ نینني

 ها )سومری(نام یکی از خدایان سومری

 NİNSUNA ...................................................... نینسونا

 ی گاوهای وحشی )ترکی سومری(فرشته

 NİNTİ ......................................................................... نینتي

ی حیات و ها، فرشتهی زایمان سومریالهه
 زندگی )ترکی سومری(

 NİNTUD .............................................................. نینتود
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بانوی ایزدان  «بئلیت ایلی» ر الههنام دیگ
بانوی »به معنی  «نینتود». اساطیر بابلدر 

بوده همچنین سرنوشت  «فرزندزایی
ی تولد توسط او مقدر نوزادگان در لحظه

 گردید.می

 NİNXURSAQ ........................ نین خورساق

بانوی »نام ایزد بانو یا الهه ی ملقب به 
 .و همسر نین لیل «کوهستان بزرگ

نفس و ل )خدای در دورترین اعصار، انلی
 «نین خورساق»سومریان( را با الهه هوای 

بانوی کوهستان بزرگ مربوط می دانستند 
هر چند در نظام مندی کاهنانه خدایان، 

 همسر وی بود. «نین لیل»

 NİSABA ................................................................. نیسابا

 ی غلهایزد بانو و الهه

 NİSGİL ............................................................. نیسگیل

 آرزو، حسرت

 NİSİR .......................................................................... نیسیر

کشتی در اساطیر بابل نام کوهی که 
بعد از فروکش شدن طوفان  «تناپیشتیماو»

 گرفت. بر فراز آن قرار

 NUNUZ ................................................................. نونوز

 جواهر، مروارید، مهره و دانه تسبیح

 NUR ADAD .......................................... نور آداد

 )اکدی(« آداد»نور خدا و الهه 

 NURÇİLƏ................................................... نورچیله

 نورپاش

 NURƏ ........................................................................ نوره

کاهدانی که روی آن را با خاک پوشانده 
 باشند.

 NURTEL .........................................................نورتئل

 رشعاع نور، پرتو نو

 NURTELİ .................................................. نور تئلي

 شعاع نور، پرتو نور

 NURUM.............................................................. نوروم

ی چنین نور و روشنایی را ترکان سومر
 «ن»گفتند که در ترکی با تبدیل صامت می

و تبدیل  «نوروم»ی سومری در اول واژه
در پایان واژه به صامت  «m—م»صامت 

در آمده  «yarukیاروک »به فرم  «k-ک»
 است. )ترکی سومری(

 NUŞİBİ ............................................................ نوشیبي

ای ترک تبار در آسیای مرکزی نام طایفه
 های میانهدر سده

 NYAR ............................................................................ نیار

 آتش، تابستان، گرما )ترکی مجاری(
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 O                                اُ    

 
 

 OB YINQA ............................................... اُب یینقا

اُب »ی نامی که ترکان تاتار بر رودخانه
ob »اند.نهاده 

 OBA GÜLÜ ........................................... اُوباگولو

 هگل زیبای اُوبه و طایف

 OBILQA ....................................................... اَُب ایلقا

اُب »ی نامی که ترکان تاتار به رودخانه
ob »اند.نهاده 

 OCAK .............................................................. اُوجاک

 ماه ژانویه، دی ماه، اوّلین ماه میالدی

 OCAQ .................................................................. اُوجاق

 کانون، جای آتش، آتشدان

 ODAK ............................................................... اُوداک

 کانون، مرکز، اجاق، محراق

 ODUM .......................................................................اُدوم

 تبرّک، برکت

 OĞRİN ............................................................. اُوغرین

خفیانه، پنهانی، در خفا و سکوت، م
 غیرآشکار و پنهان، یواش و آرام

 OĞMA .................................................................... اُوغما

 مالش

 OĞUL BALI ................................ اُوغول بالي

 عسل سفید ساخته شده از زنبور جوان

 OK YƏLƏKİ .................................. اُوک یَلَكي

 .پری که به دم تیر بندند

 OKUR KUŞ ................................ اُوكوركوش

 مرغ و پرنده ی آوازخوان

 OLAY ...................................................................... اُوالی

 واقعیت

 OLĞUN ............................................................اُولغون

 ه و مجربرسیده، به کمال رسیده، پخت

 OLUK ................................................................ اُولوک

 ناودان آب

 OLUMLU ...................................................... اُولوملو

 مثبت

 OLUŞ ...................................................................اُولوش

 تشکّل، تَکَوُن

 OLUŞUM .................................................. اُولوشوم

 تشکّل، تکَوُن

 OMACA ............................................................ اُوماجا

باقیمانده ی تنه ی درخت بریده شده از 
 بن تنه که روی زمین دیده می شود.

 ONAYLI .......................................................... اُونایلي

 متناسب، موزون، متوازن

 ONURTAN .............................................اُونورتان
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ده، التیام بخش، درمان و مداوا شفا دهن
 کننده

 OPİA ............................................................................ اُوپیا

« əryənbitاَریَن بیت »نام همسر 
« skilاسکیل »و مادر « ariapit)آریاپیت 

، IVقید شده در تاریخ هرودت )هردوت، 
ی (. نام این کرالیچه از ترکیب واژه11

خواهر »، «مادر»به معنی « əbəاَبَه »ترکی 
یافته است. و سایر تشکیل « خاله»، «بزرگ

در گذشته در بین آذربایجانیان همچنانکه 
را به احترام مادر مرحوم « آناقیز»نام 

نهادند، این نام خویش به نوزاد دختر می
 شود.نیز از آن نوع و قماش شمرده می

 OPRİ ...................................................................... اُوپری

، «دشت»ی ترکی باستان به معنی واژه
گودی، »، «ی صاف و هموارمنطقه»

 «فرورفتگی و پستی

 ONDÖRDAY ...................... دؤرد آی اُون

ماه کامل، ماه بدر، شکل ماه در روز 
 چهاردهم 

 ONDÖRDÜ ....................................اُون دؤردو

ماه کامل، ماه بدر، شکل ماه در روز 
 چهاردهم

 OLONXU .................................................... اُولونخو

 داستان های ملی ترکان یاقوت را گویند.

 OQUR QUŞ .................................. اُوقورقوش

 مرغ و پرنده ی آوازخوان

 ORANLI ......................................................... اُورانلي

 متناسب، موزون، متوازن

 ORANTI ......................................................... ورانتياُ

 تناسب

 ORANTILI .............................................. اُورانتیلي

 متناسب

  ......................................... اُوریس)اوریس خاتون(

 .................................... ORİS (ORİSXATUN) 

« əsəncəlalاَسَن جالل »نام مادر 
های مسکون ی ترک مسیحی آلبانشاهزاده

ی باغ کوهستانی سدهدر بخش قره
دوازدهم میالدی قید شده در تاریخ آلبان 

 فرم« حوریش«. »horişحوریش »به فرم 
باشد می« orisاوریس»ی نام تحریف یافته

که به هنگام نگارش و ثبت به ارمنی قدیم 
افزوده شده «  hح»به ابتدای آن صدای 

به معنی « orisاُوریس»ی ترکی است. واژه
، «نشان خوشبختی»، «ی خوشبختینشانه»
دارایی و »، «ثروت»، «نصیب»، «قسمت»

 باشد. در برخی منابع نام این، می«هستی
نیز ثبت « arzu xatunآرزوخاتون »زن 

ی گردیده که آن هم نیز فرم تحریف یافته
« اوریس خاتون»ای تلفظ لفظی و محاوره

 باشد.می

 ORKİDƏ ......................................................... اُركیدَه

 گل ارکیده، گل ثَعلَب
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 ORTANCA ............................................... اُورتانجا

 گل ادریسی

 ORTANÇA ............................................... اُورتانچا

 نوعی گل از ژاپن آورده شده، گل ژاپنی

 ORUS ................................................................ اوروس

ی ای از ترکان تشکیل دهندههنام طایف
ی طوایف مادای )ماد( که در اتحادیه

 نیز مشهور است.« آریزانت»تاریخ به 

 OTÇUL .......................................................... اُوتچول

 گیاهخوار

 OTLIQ .................................................................. اُوتلیق

پوشیده از علف و گیاه، هیمه و پشته ی 
 علف

 OTURMA ..................................................... اُوتورما

سنگ قیمتی و جواهر یا الماس بزرگ 
 تعبیه شده بر روی طالجات

 OVALIQ ............................................................ اُوالیق

سرزمینی که قسمت اعظم آن را دشت و 
 صحرا و مناطق هموار تشکیل داده است

 OVSUN ......................................................... اُووسون

 افسون، جادو، سحر

 OXŞA .....................................................................اُوخشا

 نوازش، تعریف و تمجید

 OXŞAMA ................................................... اُوخشاما

 تلطیف، نوازش

 OY ÇUL .................................................اُوی چول

 عاقل، با دراکه

 OYACI .............................................................. اُویاجي

دانتل دوز، کسی که دور و حاشیه لباسها 
 وزی کند.را دانتل د

 OYALANMAZ ................................. اُویاالنماز

 اغفال نشدنی

 OYALI .................................................................. اُویالي

 مزین با دانتل، مزین به اُویا

 OYAN ...................................................................... اُویان

بزک و زینت تعبیه شده و دوخته شده ی 
ی اسب عبارت از بکار رفته در سر و کلّه

 مندیل افشان و پولک های تزیینی

 OYANIQ ......................................................... اُویانیق

 چشم باز، ذکی، مستعد، بیدار

 OYNAQ ............................................................. اُویناق

رقصان، متحرّک، غیرثابت، شوخ، خوش 
 مشرب

 OYMA .......................................................................اُویما

بزک و زینت حک شده روی تخته، سنگ 
 یا پارچه

 OYNAR ................................................................ اُوینار

 متحرک، غیرثابت، شوخ، خوش مشرب

 OYUN .................................................................... اُویون

ها های شامانبه اجرای آیین و رقص
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 گویند.

 OYUC ................................................................... اُویوج

 رقص، مسابقه، عقل، مصلحت، فکر
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 Ö                                اؤ  
 
 

 ÖDÜN ..................................................................اؤدون

 تالفی، عوض، مکافات

 ÖGAT .................................................................. اؤگات

خوب، نیکو، صالح، مناسب، ممدوح و 
 مرغوب

 ÖĞE ............................................................................... اؤیه

 عنصر، عامل

 ÖĞLE ........................................................................ اؤیله

 ظهر، نیمروز

 ÖGÜ............................................................................ اؤگو

 خوب، نیکو، خوش، طیب، تمیز، صالح

 ÖK TAĞ .................................................. اؤک تاغ

 کوه مادر، کوه اصلی و بزرگ.
 .در این اسم اؤک به معنی مادر است

 ÖKSƏR .............................................................. اؤكسر

در حسرت آرزو، شاد و خوشحال، 
 احساس غریبی نمی کند.

 ÖLÇÜLÜ ..................................................... اؤلچولو

 موزون، به اندازه، متوازن

 ÖLƏNG ............................................................. اؤلَنگ

اتالقی و در ترکی باستان به معنی زمین ب

 چمنزار بوده است. )ترکی باستان(

 ÖLKƏ QIZI .................................... اؤلكه قیزی

دختر سرزمین، دختر مملکت، دختر این 
 آب و خاک

 ÖLKƏR .................................................................. اؤلكَر

 موهای ریز روی شفتالو و هلو

 ÖLÜFƏR .......................................................... اؤلوفر

 گل نیلوفر

 ÖLÜŞMƏZ .............................................. اؤلوشمَز

 پژمرده نشدنی

 ÖMÜRLÜ ................................................. عؤمورلو

 دارای طول عمر، طویل العمر

 ÖN GÖRƏN ............................... ناؤن گؤره

 آینده نگر، پیش بین

 ÖNCEL .............................................................. اؤنجَل

 متقدّم، سالِف

 ÖNCESİZ ............................................. اؤنجه سیز

 اَزَلی

 ÖNƏ BAXAN ................................ اؤنه باخان

 محجوب، سر به زیر

 ÖNERGE ....................................................... اؤنَرگه

 پیشنهاد، طرح، الیحه

 ÖNERME ........................................................ اؤنَرمه

 پیشنهاد، قضیه، موضوع
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 ÖNÜC ................................................................... اؤنوج

 پیشگام، در صف اول، مترقی، مقدم

 ÖPÜŞ ................................................................. اؤپوش

 بوسه

 ÖRƏK ............................................................ اؤره ک

 بنا، اثر و بنای تزیینی معماری

 ÖRƏNGÜL ............................... اؤره ن گول

 گل نسترن وحشی

 ÖRGÜC........................................................ اؤرگوج

 کوهان شتر، تپه، برآمدگی

 ÖRSƏLMƏZ ......................................... اؤرسَلمَز

هیچگاه زخمی و پژمرده نمی شود، 
 هیچگاه ضعیف و بی درمان نخواهد شد.

 ÖRTÜ ...................................................................... اؤرتو

 روپوش، سِتر، غِطاء، ستار

 ÖRTÜK ....................................................... اؤرتوک

 سرپوشیده، محجوب

 ÖRTÜLÜ ...................................................... اؤرتولو

 پوشانیده، مستور، محجوب

 ÖRÜ(ÖRİ) .................................... اؤرو )اؤری(

 سازه، بنا

 ÖRÜCÜ ......................................................... اؤروجو

 بافنده

 ÖRÜK .............................................................. اؤروک

 زردآلو

 ÖRÜLMÜŞ ..................................... اؤرولموش

 گیسوی تابیده شده

 ÖRÜLÜ .............................................................. اؤرولو

 گیسو تابیده، تابیده شده، تاب خورده

 ÖTGƏM .............................................................. اؤتگَم

 کامل و بجا

 ÖTLƏGÜ ................................................... اؤتله گو

نوعی کرکس که در آسمان بسیار دور و 
 گردش می کند

 ÖTLƏYƏN ................................................ یَناؤتله

نوعی پرنده ی سیاه رنگ کوچک از جنس 
 سارها

 ÖTÜCÜ ........................................................... اؤتوجو

 بانگ زننده

 ÖTÜN .................................................................... اؤتون

 مغفرت، آمرزش عفو، بخشش،

 ÖTÜŞ .................................................................. اؤتوش

 لحن و آواز، ترانه خوانی، تغنی

 ÖVÜCÜ ......................................................... اؤووجو

 ستایش کننده، مدّاح

 ÖYƏİK ......................................................... اؤیه ئیك

 پرنده ای بزرگ شبیه کبوتر

 ÖYMƏ ..................................................................... اؤیمه
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 مدح، ثنا، ستایش، تعریف و تمجید

 ÖYÜ .............................................................................. اؤیو

نوعی پرنده بزرگ جثه با سری به مانند 
 گربه

 ÖYÜCÜ .......................................................... اؤیوجو

 مدح و ثنا کننده، ستایشگر

 ÖYÜNMÜŞ ...................................... اؤیونموش

 ستوده، ممدوح، شایان مدح و ثنا

 ÖYÜR ...................................................................... اؤیور

 تعلیم دیده، تربیت یافته

 ÖYÜŞ ................................................................. اؤیوش

 مدح، ثنا، ستایش

 ÖZDƏK .................................................... اؤزده ک

ریزه کاه و ته مانده ی ساقه ی محصوالتی 
چون جو، گندم، ارزن بر روی زمین 

 زراعی پس از درو و برداشت

 ÖZDƏN .............................................................. اؤزدَن

 دانه ی زرعی

 ÖZƏK ............................................................. اؤزه ک

 ر ترکی باستان به معنی رود و رودخانهد

 ÖZƏN ................................................................. اؤزه ن

 اهتمام ، دقت

 ÖZƏNLİ ......................................................اؤزه نلي

 با دقت، با عالقه

 ÖZƏNTİ ..................................................... اؤزه نتي

 هوس، تقلید

 ÖZƏT ................................................................. اؤزه ت

 چکیده، خالص، ناب

 ÖZGÜL ....................................................... اؤز گول

 خصوصی، مخصوص، ویژه، اختصاصی

 ÖZLÜ ....................................................................... اؤزلو

 مغزدار، توپُر، پرمحتوا

 ÖZLÜ TOPRAQ .............. اؤزلو توپراق

 الص و گیاه پرورخاک خ

 ÖZLÜK ......................................................... اؤزلوک

 ماهیت، ذاتی، شخصی

 ÖZNE ........................................................................ اؤزنه

 فاعل، مبتدا

 ÖZNEL ................................................................. اؤزنَل

 ذاتی، شخصی

 ÖZSU ..................................................................... اؤزسو

 عصاره، جوهر 
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 P                               پِ  

 
 

 PADA ........................................................................... پادا

 پرتحرک، نیرومند )ترکی تونقوزی(

 PAFTA ...................................................................... پافتا

پونز یا پَرچ های نوک میخ و برجسته که 
تزیین بر روی زین و تسمه و لگام برای 

 اسب تعبیه می شود.

 PAGO ....................................................................... پاگو

 باران )ترکی آلتائیک(

 PALANDİZ ............................................... پاالندیز

درپوش سنگی روی چشمه جهت استفاده 
 در موقع لزوم از آب چشمه

 PALANQA ...................................................... پاالنقا

حصار کوچک ساخته شده از چوب و 
 خاک )ترکی مجاری(

 PALAZ ..................................................................... پاالز

چاق و جوجه ی پرندگان آبی و کبوتر، 
 تپل

 PANBUQ BALI ...................... پانبوق بالي

 عسل سفید رنگ

 PARAM ................................................................. پارام

 )ازبکی(خوشایند، خوشگوار 

 PARDI ................................................................. پاردی

 هیزم نیمه سوخته

 PARIL .................................................................... پاریل

 بدرخش، منوّر و درخشنده باش

 PARILDI .................................................... پاریلدی

 اشعه، روشنی، ضیا، نور، درخشش

 PARLAMIŞ ......................................... پارالمیش

 افروخته، برّاق

 PARLAN ......................................................... پارالن

 ن باش، نورانی شومنوّر و درخشا

 PARLAQ İNCİ ................... پارالق اینجي

 مروارید درخشان، دّر درخشان

 PARLAQ SU .................................. پارالق سو

 آب صاف و زالل

 PAS TUTMAZ ......................... پاس توتماز

 بدون زنگ و پوسیدگی، صاف و براق

 PASAQSIZ ............................................. پاساقسیز

بدون هیچ گونه لکه و آلودگی، تمیز و 
پاکیزه، خوش قد و قواره، خوش لباس، 

 پوش شیک پوش، تمیز

 PAŞAXAN ...............................................پاشاخان

آمیز یا مهرآمیز برای زنان و ی احترامواژه
 )ازبکی(دختران 

 PASLANMAZ ...................................پاسالنماز

 بدون زنگ و پوسیدگی، صاف و براق 
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 PASTA .................................................................... پاستا

نوعی آرد ارزن مورد استفاده ی ترکان 
 چرکس

 PATİLA .............................................. پاتیال )پتیله(

های بافته نشده و درهم شرابه یا منگوله
 )ازبکی(برهم 

 PAXAL ............................................................... اخالپ

ی غالت که قسمت ی خشک شدهساقه
 )ازبکی(ی آنرا گرفته باشند. خوشه

 PAYDAŞ ................................................... پایداش 

 سهم دار، سهامدار

 PAYİZBİLMƏZ............................ پاییز بیلمَز

 فناناپذیر، جاوید و همیشه زنده

 PAYKAL.......................................................... پایكال

کشتزار حصار کشیده شده و احاطه شده 
 )ازبکی(

 PƏKMAZ ............................................................. پَكمَز

 شیره

 PƏLAÇ .................................................................... پَالچ

ی آن از ندم یا جو که خوشهی گساقه
 )ازبکی(میان رفته یا گرفته شده باشد 

 PƏLƏK .................................................................... پَلَك

ی گیاهانی چون خربزه، خیار، کدو و بوته
ای پرده -اند... که روی زمین خوابیده

منقّش با گلهای بزرگ دایروی دست 

دوزی شده که معموالً بر دیوار اتاقها 
 )ازبکی(آویزند. 

 PƏLMƏ .................................................................... پَلمَه

 )ازبکی(رما نخل، درخت خ

 PELTE ...................................................................... پئلته

 لرزونک، ژله

 PELÜR ................................................................... پئلور

 نوعی مخمل

 PƏNBƏ ...................................................................... پنبه

 گلفام، به رنگ گل، گلگون

 PƏRÇİN ........................................................... پرچین

 )ازبکی(محکم کاری 

 PƏRƏMƏ ....................................................... پره مه

 قایق بزرگ و سنگین دو پارویی

 PİÇƏ ............................................................................ پیچه

 نقاب، روبند

 PİLVA ........................................................................ پیلوا

 مه، ابر )ترکی اورالیک(

 PİRKAN ........................................................ پیركان 

تو نخستین نور، تابش روشنایی بامداد، پر
نخستین نور خورشید )ترکی اورالیک 

 مجاری(

 PIRLAN............................................................. پیرالن

برای پرواز بال و پر زن، هر چه زودتر 
 بزرگ شوی و پرواز کنی
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 PIRLAQ ............................................................ پیرالق

پرنده ی کوچک داخل قفس که به همراه 
قفس در محیط باز به جهت تطمیع و 
تحریک پرندگان شکاری چون عقاب و 

ا اینکه به مدد آن شاهین رها کنند ت
 پرندگان شکاری را صید کنند.

 PİŞKİN .............................................................پیشكین

 پخته، مجرب، کارآزموده

 PİTRƏK ....................................................... کپیتره

پر طپش، پر حرکت، پر جنب و جوش 
 )ازبکی(

 PORİM ................................................................. پُوریم

 )ازبکی(خوش لباس، آراسته، خوش نما 

 PORTƏNƏ ................................................... پُورتَنَه

 )ازبکی(امواج 

 POYRAZ ..........................................................پُویراز

 باد صبا

 PUDUQ ............................................................ پودوق

 تازه زاییده شدهبچه شتر 

 PUFLA ................................................................... پوفال

موهای ظریف و نرم بعضی از مرغان و 
 اردکها که با آن درون بالش را پر کنند.

 PULA ............................................................................پوال

 برگ )ترکی تونقوزی(

 PULLU ................................................................... پوللو

دارای پول، دارای ارزش پولی، گرانبها، پر 
 ارزش

 PULLUK .................................................. پوللوک 

 گاوآهن دستی، خیش دستی

 PULYA ..................................................................... پولیا

ی «پولیه»از شهر گل زرد رنگ که پیاز آن 
ایتالیا توسط فاتح آن شهر احمد پاشا به 
میان ترکان آورده شده است که به آن 

 فولیا نیز گویند.

 PUPLA .................................................................... پوپال

موهای ظریف و نرم بعضی از مرغان و 
 اردکها که با آن درون بالش را پر کنند.

 PÜRÇÜK SAÇ ............. پورچوک ساچ

 گیسوی تاب خورده، گیسوی فر

 PUSLU ................................................................ پوسلو

 مه گرفته بخاردار،

 PÜVLA ................................................................... پووال

 ریشه و برگ )ترکی آلتائیک(
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 R                                ر   
 
 

 

 RASTIQ .......................................................... راستیق

 وسمه، سرمه
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 S                                سِ 
 
 

 SAC AYAĞI................................. ساج آیاغي

 سه پایه ی فلزی اجاق

 SAÇ BAĞI ...........................................ساچ باغي

 د.روبان یا نخی که با آن گیسوان را بندن

 SAÇ PAPUK ............................ ساچ پاپوک

ای که زنان به عنوان زینت به موی منگوله
 )ازبکی(بندند خود می

 SAÇBAĞ ..................................................... ساچباغ

ای که زنان در دار ویژههای زینتتنگه
های ای از پارچهرشته -موی خود بیاویزند

سیاه ابریشمی برای بستن موی سر 
 )ازبکی(

 SAÇI ....................................................................... ساچي

سکه پول و ارزن پرت و پخش شده روی 
عروس، هدیه ی اهدایی به عروس در  سر

 شب عروسی

 SAÇI BURUK ................. ساچي بوروک

 گیسو مجعد، گیسوفر 

 SAÇILMAZ .......................................... ساچیلماز

 هیچگاه پریشان نمی شود.

 SAÇİLMƏ ................................................. ساچیلمه

 )ازبکی(افشان و پراکنده 

 SAÇINDI................................................ ساچیندی

بذر و دانه ی پخش شده روی زمین 
 زراعی

 SAÇLI QIZ ....................................... ساچلي قیز

ه در فولکلور و دختر گیسودار، این واژ
فصل »ادبیات تقویمی آذربایجان به معنی 

 باشد.می« بهار

 SAÇQI .............................................................. ساچقي

آنچه باالی سر داماد، نوزاد و ... به عنوان 
شادباش و ابراز تبریک بپاشند مثل 

 )ازبکی(شیرینی، سکه و اسکناس 

 SAÇU ...................................................................... ساچو

سکه پول و ارزن پرت و پخش شده روی 
در سر عروس، هدیه ی اهدایی به عروس 

 شب عروسی

 SADA ......................................................................... سادا

های رایج در بین ترکان ماد )میدیا( از نام
 قبل از میالد. 114قید شده به سال 

ی ترکی سومری این نام از ترکیب واژه
ی و واژه« قلب»، «دل»به معنی « saسا»

به کمک »به معنی « da-دا»ترکی سومری 
ساخته شده است و در کل به « او )خدا(

به خواست او قلب اعطا شده »معنی 
« قلبی که به کمک خدا می طپد»یا « )خدا(

-می« قلبی که به خواست خدا می طپد»و 

 باشد.
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 SAĞ TOPRAQ ...................... ساغ تُوپراق

 )ازبکی(خاک تازه 

 SAĞANAK ........................................... ساغاناک

 SAĞANAQ ............................................... ساغاناق

بارانی که دفعتاً و غافلگیرانه باریده و تمام 
 باران شدید -شده است

 SAĞLICAQ ........................................ ساغلیجاق

 نی، عمر، صحت، عافیتحیات، زندگا

 SAĞLIQ .......................................................... ساغلیق

در صحت و سالمتی، حیات، زندگی، به 
 دور از هر گونه بدی و ناخوشی

 SAĞRI ............................................................... ساغری

 کفل اسب

 SAGU .......................................................................ساگو

 خورشید، آسمان )ترکی آلتائیک(

 SAKAN .............................................................. ساكان

« şəkiشکی »فرم قدیمی توپونیم 
بانگارش یونان یاستان قید شده توسط 

دوّم مؤلف سده  ptolemeyپتولئمئی 
 میالدی.

 SAQAY ...............................................................ساقای

 SAKAY ............................................................. ساكای

نام یکی از طوایف ترک در بین ترکان 
 خاکاس، منسوب به ترکان ساک باستان

 SAKEH .................................................................. ساكه

نام یکی از طوایف ترک ساکن در 
 قرقیزستان، منسوب به ترکان ساک باستان

 SAKINQAN .........................................ساكینقان

 محتاط، احتیاط کار، پرهیزکار

 SAKSI ............................................................... ساكسي

 گلدانی

 SAKSI GÜL ............................ ساكسي گول

 گل گلدان

 SAKSİN ....................................................... ساكسین

نامی که به ترکان ساک ایالت ساکاسئنا 
ی فعلی( در دوره ی گنجه)واقع در منطقه

گردید. همچنین نام باستان اطالق می
 شهری در سرزمین ترکان خزر

 SAKŞİN ....................................................... ساكشین

نام توپونیمی در اراضی آستارای جمهوری 
 آذربایجان در ارتباط با ترکان ساک باستان

 SALAŞ .............................................................. ساالش

دکان موقتی ویژه ی فروش میوه و صیفی 
 جات

 SALDUZ ........................................................ سالدوز

  سنگ نمک

 SALIK ................................................................. سالیك

 توصیه، وصیت، خبر، نصیحت

 SALINDI .................................................... سالیندی

 رقص، حرکت، موج، تموّج، تالطم
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 SALINIM......................................................... سالینیم

 نوسان

 SALINIŞ ...................................................... سالینیش

به هنگام راه رفتن به چپ و راست تمایل 
راه رفتن، با ناز و  یافتن، خرام، با ناز و ادا

 عشوه گام برداشتن

 SALIQ .................................................................... سالیق

 خبر، پیغام

 SALLAMA .................................................... سالالما

رقص، رقص دادن، تحریک و به حرکت 
 در آوردن

 SALLANMA ............................................ سالالنما

 رقص، حرکت ، خرام، خرامیدن

 SALLANTI .............................................. سالالنتي

 اهتزاز

 SALMALIK ........................................ سالمالیك

 چراگاه، مرتع، علفزار

 SALQI ................................................................... سالقي

 تراوش، اِفراز

 SALQI BULUT ................ بولوت سالقي 

 ابر باران زا

 SALQIM ........................................................... سالقیم

 گل آکاسیا

 SALQİN ........................................................... سالقین

خنک، دارای خنکی مالیم و خوشایند 

 )ازبکی(

 SAMA ......................................................................... ساما

 چاق و تپل )ترکی مغولی(

 SAMAN QAPAN ................ سامان قاپان

 سنگ بسیار قیمتی زرد رنگ به نام کهربا

 SAMAN SAPI ......................... سامان ساپي

، کاه حاصل از خرمن کوبی گندم، جو
 ارزن، ....

 SAMAN TELİ ............................ سامان تئلي

کاه حاصل از خرمن کوبی گندم، جو، 
 ارزن، ....

  ................................................................ سامان اوغروسو

 ............................................ SAMAN UĞRUSU 

 راه کهکشان شیری

 SAMANLIK ......................................... سامانلیك

 SAMANLIQ ........................................... سامانلیق

 کاهدان -محل ذخیره و انبار کاه

  ............................................................... ساماني )سَماني(

 ....................................... SAMANİ (SƏMANİ) 

 به رنگ کاه، به رنگ زرد روشن

 SANA ........................................................................... سانا

بزرگ، بلند، مرتفع، آسمان )ترکی 
 اورالیک(

 SANACI ......................................................... ساناجي

 درک کننده، در ظن و گمان، اندیشه کننده
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 SANAMALI ............................................ سانامالي

 قابل احترام و اعزاز

 SANARLI .................................................... سانارلي

 دارای ارزش، ارزشمند

 SANAŞ .............................................................. ساناش

 دهیارزش دادن، بها دادن، ارج

 SANĞI .................................................................. سانغي

 مات و متحیّر، متعجب

 SANICI ........................................................... سانیجي

 درک کننده، در ظن و گمان، اندیشه کننده

 SANIR ......................................................................سانیر

 ظن و گمان کننده

 SANMA ................................................................. سانما

 پندار

 SANRI ................................................................. سانری

 وهم، گمان

 SANTUR ..........................................................سانتور

ساز قانون که به جای زه با تار نواخته می 
 شود، دبدبه و کبکبه

 SANTUR ........................................................... سَنتور

ساز قانون که به جای زه با تار نواخته می 
 شود، دبدبه و کبکبه

 SANU ......................................................................... نوسا

 وهم و خیال، ظن، گمان، فرض، قیاس

 SAPA ............................................................................ ساپا

 راه فرعی، بیراهه

 SAPAN ................................................................ ساپان

 سنگ قالب

 SAPFİR .............................................................. ساپفیر

 )ازبکی(یاقوت کبود 

 SAPLANTI ............................................. ساپالنتي

 عقیده ی ثابت

 SAPLI ................................................................... ساپلي

 ساقه دار، دسته دار

 SAPMAZ ......................................................... ساپماز

هیچگاه از راه راست و درست منحرف 
 نمی شود.

 SAPSAR ......................................................... ساپسار

 )ازبکی(به رنگ بنفش روشن گلی 

 SAQA .......................................................................... ساقا

ی رود، دهانه ی رود، مصّب و سرچشمه
 ی کوهدامنه

 SAR .................................................................................. سار

« ساق»نور، روشنی، درخشندگی )ترکی 
 «(ساک»یا 

 SARALMAZ ......................................... سارالماز

هیچگاه زرد و خشک و پژمرده نخواهد 
 شد، همیشه سبز و با طراوت

 SARDUN ................................................... ساردون
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نوعی ریسمان و طناب کلفت کشتی و 
ق مخصوص صیادان ماهیگیر که از قای

تهیه می « اخالمور»الیاف پوسته ی درخت 
 گردد.

 SARDUNİYƏ..................................... ساردونیه

نوعی شکوفه و گل معروف که در 
صورت محافظت ریشه ی آن از سرمای 
زمستان، چندین سال دوام آورده گل می 

 دهد.

 SAREŞ ............................................................. سارئش

های مرسوم تئوفور در بین ترکان ماد از نام
 قبل از میالد. 125ده به سال ماننا قید ش –

قلمداد  -این نام را دارای منشاء پارسی
« zərزر»اند و آن را با واژه فارسی نموده

دانند به معنی زرد، طالیی، سرخ مرتبط می
در حالی که این نام از نام خدای سومریان 

برگرفته شده و به « sarسار»به نام 
در « سار»های احتمالی نیز از ترکیب واژه

و « ماه»مغولی به معنی  -بان ترکیز
و « مانند»، «مثل»به معنی « eşائش»
ساخته شده است. این نام با نام « همچون»

حاکم ترکان ساک در قرن پنجم قبل از 
که از « زارینا»میالد آسیای میانه به نام 

« آنا»و « ماه»به معنی « سار»های واژه
 تشکیل یافته است، قابل مقایسه است.

 SARĞIŞ ...................................................... سارغیش

 )ازبکی(مایل به زرد 

 SARI QIZ ............................................... ساری قیز

 دختر بور و زرد

 SARICA ........................................................... ساریجا

 مایل به زرد

 SARIK .............................................................. ساریك

 دستار، عمامه

 SARILI GÜL ........................... ساریلي گول

 گل پیچنده، گل پیچیده شده

 SARİTAL .................................................... ساریتال

هایی ی بید با شاخهنوعی درختچه از تیره
 )ازبکی(به رنگ زرد 

 SARKAÇ .................................................... ساركاچ

 رپاندول، لنگ

 SARKIT....................................................... ساركیت

 گل فهشنگ

 SARMA .................................................................سارما

 آغوش، در آغوش گرفتن

 SARMAL ................................................... سارمال 

 حلزونی

 SARNIC ........................................................... سارنیج

 SARNIÇ ........................................................... سارنیچ

سفره و مخزن زیرزمینی مخصوص تجمع 
 -و گردآوردن آب باران در فصل بهار

آب  -محل ذخیره ی آب شیرین در کشتی
 انبار، حوض
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 SARQAN ...................................................... سارقان

 محاسبهباقی، باقیمانده، افزون بر 

 SARQILMAZ.................................... سارقیلماز

هیچگاه آواره و سرگردان نخواهد بود، 
 بدون هیچ وابستگی و قید و بند

 SARQIMAZ .......................................... سارقیماز

هیچگاه از مرتبه و جایگاه باال به پایین 
 نزول نخواهد کرد.

 SARQINMAZ ................................... سارقینماز

ی اعال پایین نیاید، هیچگاه از مرتبه
تر هیچگاه از موقعیت فعلی خود پایین

 نمی آید، به کسی تعرض نخواهد کرد.

 SARU ........................................................................ سارو

نوعی پرنده ی از جنس سارها که به روی 
 محصول مزارع بنشیند.

 SATANI GÖZƏL ...... ساتاني گؤزه ل

دارای پاهای زیبا، زیبا پا، صاحب ران و 
 پای زیبا

 SATANI NAZ ..................................ساتاني ناز

دارای پاهای زیبا، زیبا پا، صاحب ران و 
ظریف و ناز، پای زیبا، دارای پایهای 

 ظریف پا، نازپا

 SATILMIŞ ............................................ ساتیلمیش

 نذر شده، نذری، به خداوند فروخته شده

 SATİN(SATİNG) ......... ساتین)ساتینق(

ی نام دختر پادشاه ترکان آلبان در سده
دوم قبل از میالد که در تاریخ آلبان به فرم 

قید شده است. « satinikساتینیک »
 )تاریخ آلبان، کتاب اول، فصل نهم(.

« ساتینیک»نام که در تاریخ به فرم  این
ساتین »نگاشته شده متشکل از نام شخص 

satin » که به پایان آن پسوند ارمنی قدیم
افزوده شده است و نامی است « ikایک»

با ریشه ومنشاء ترکی که مورد تعرض و 
تحریف قرار گرفته است. این نام ترکی 

ی ترکی باستان )ساتین( از ترکیب واژه
و « قلب و دل« »کمان»ه معنی ب« saسا»

به « tınqتینق»یا «  tınتین»ی ترکی واژه
باشد. )الزم می« قدرتمند»، «محکم»معنی 

به ذکر است که مورخ و محقق مشهور و 
« یفغیاث الدین غیب اله»نامی آذربایجان 

-در اثر خویش در توضیح این نام فرموده

این اسم «  saسا»اند که معنی بخش 
 اشد(.بمعلوم نمی

در این اسم با توجه به اینکه در اینجا نام 
باشد به احتمال بسیار شخص مؤنث می

که در ترکی باستان « saسا»ی قوی، واژه
باشد، به معنی دل، قلب و طپش قلب می

دارای دل و قلبی »در کل این اسم به معنی 
طپش قلب قوی و »، «محکم و سالم

خواهد بود و اگر صاحب  اسم، « قدرتمند
« کمان سفت و محکم»مذکر باشد به معنی 

 خواهد بود.
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 SAUR ............................................. اور(-سائور)سا

 دل و قلب )ترکی سومری(

 SAURAN ................................................... سائوران

نام توپونیمی واقع در اراضی ترکمنستان 
در شاروان و ساحل سیر دریا که متأثر و 

آن  -شارو»ی ترکان مأخوذ از نام طایفه
şaruan » شاروان »یاşarvan » که در

ی دت به فرم تحریف یافتهتاریخ هرو
-ثبت شده است می« sarangسارانگ »

سیر »های سفلی ی کرانهباشد. در حوزه
در اعصار میانه « سائوران»توپونیم « دریا

 معلوم و مشخص شده است.

 SAVA ...........................................................................ساوا

 خیر، پیغام، مژده، بشارت

 SAVACI ....................................................... ساواجي

خبرآورنده، خبربر، مژده آور، مژده دهنده، 
 مبشر

 SAVANSIZ ............................................. ساوانسیز

 بدون زوال، مداوم، باقی، دائمی

 SAVAQ ............................................................... ساواق

محل تقسیم آب حوض و مخزن آب، 
ی باریکی که میوه را به ساقه -مقسّم آب

 )ازبکی(پیوندد شاخه یا خوشه می

 SAVAT .............................................................. ساوات

نقش و نگار سیاه قلم حک شده با سرب 
 به طرز مخصوص روی نقره جات

 SAVATLI .................................................... ساواتلي

 سیاه قلمنقره جات مزین به نقوش 

 SAVRİN ........................................................ ساورین

 )ازبکی(پاداش  -جایزه

 SAVRİNCAN............................... ساورینجان

 )ازبکی(گل حضرتی 

 SAYILI ............................................................... ساییلي

 معین، متشخص، معروف، مشهور

 SAYİŞ ................................................................. ساییش

 )ازبکی(رصد، گزینش 

 SAYRAQ ...................................................... سایراق

 )ازبکی(ی آواز خوان پرنده

 SAYRATMA .......................................... سایراتما

ای که به خاطر آوازش نگهداری پرنده
 )ازبکی(شود. 

 SAYRIMAZ ........................................... سایریماز

سالم و تندرست، دارای مزاج سالم، نشئه 
 و کیف دار

 SAYVAN ....................................................... سایوان

 قوطاز پرده، منگوله یا شرابه

 SAZLIK .........................................................سازلیك

زمین یا مرداب پوشیده از نی، نیزار 
 )ازبکی(

 SAZLIQ ........................................................... سازلیق

 جایی که مملو از نی باشد، نیزار، نیستان
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 SƏBƏR ...................................................................... سَبَر

 با سلیقه )ترکی خاکاسی(

 SEL YAMAC ................................ یاماجسئل 

 سیلی که از نشیب و پرتگاه سرازیر شود.

 SƏLƏ GÜL .......................................... سَلَه گول

 )ازبکی(گل صد تومانی 

 SELƏNDİ ................................................... سئلَندی

باران شدید و پرآب، جاری شدن آب 
حاصل از باران تند و شدید در جاهای 

 دره مانند

 SƏMBİT .......................................................... سمبیت

 )ازبکی(درخت بیدمشک 

 SƏMBİTTAL ................................ تالسمبیت

 )ازبکی(درخت بیدمشک 

 SƏMİR .................................................................... سَمیر

 چاق و تُپُل

 SƏMİZCƏ ................................................. سَمیزجه

 کمی چاق و تُپُل

 SƏMUR QAŞ ............................... سَمورقاش

دارای  -دارای ابروانی کشیده و بسیار سیاه
 ابروانی پرپشت و ضخیم

 SEPLİ .................................................................... سِئپلي

 )ازبکی(ی بسیار دارای جهیزیه

 SƏQAQ ................................................................ سَقاق

 زیرچانه، غبغب

 SƏRƏ .......................................................................... سَرَه

بدون عیب و کاستی، خوب و نیکو 
 )ازبکی(

 SERES ........................................ س)سئرئس(سِرِ

ی کشت و درو در بین نام ایزد بانو و الهه
« نانشه»سومریان. او خواهر الهه بابلیان و 

بود. این اسم هم اکنون نیز با اندکی تغییر 
در بین ترکان ایران به شکل و فرم 

رایج است. البته الزم به ذکر  «سیروس»
است که ترکان ایران از این اسم تئوفور در 

 اند.رزندان ذکور استفاده نمودهنامگذاری ف
 سیروس←سئروس ←سسئرُ←سئرئس

seres→ seros→ serus→ sirus 

 SƏRMƏ GÜL .............................. سَرمَه گول

 گل چیده شده و پَهن گشته

 SƏRPƏN ........................................................... سَرپَن

 افشان

 SƏSLİ .................................................................... سسلي

 صدادار، مصّوت، طنّان

 SƏSSİZ .......................................................سس سیز

 آرام، مالیم، صامت، ساکت ، بیصدا

 SƏVAQ ................................................................ سَواق

ه شدن آب داخل محل تقسیم و دوشاخ
 حوض و مخزن

 SEVİCİ .......................................................... سئویجي

 عاشق، مُحبّ
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 SEVİLİR ........................................................ سئویلیر

 محبوب، الیق عشق و محبت، محبوب

 SEVİNİŞ ................................................... سئوینیش

 شادی، خرسندی، سرور، ممنونیت

 SEVUÇİ..................................................... سئووچي

دوستدار، آنکه کسی یا چیزی را دوست 
 )ازبکی(بدارد. 

 SEYRAN ....................................................... سئیران

 گردش، تفرّج

 SEYRƏK ................................................ سئیره ک

 کمیاب، نادر

 SEZU .......................................................................... سئزو

 درخت قارچ، بیشه ی درختان قارچ

 SİANNA ................................... سیاننا )سي آننا(

مادر آسمان، الهه و ایزد بانوی آسمان و 
 بامداد )ترکی سومری(

 SİBA ............................................................................... سیبا

خاکی که برای صیانت  -سنگر خاکی
لشکر هنگام جنگ در پیش لشکر کنده 

 )ازبکی(باشند. 

 SİBƏR ....................................................................... سیبَر

ی با نمک، ملیح، شیرین طبع، جذاب )ترک
 باشقیردی(

 SICACIK.............................................. سیجاجیك

 گرم، مالیم

 SICAQ KÖZ................................ سیجاق كؤز

 خاکستر گرم و داغ

 SICAQ SOLUQ ............ سیجاق سُولوق

 دارای نَفَس گرم

 SICAQ YÜZ .................................. سیجاق یوز

 جذاب، پرجاذبه

 SİCİM ................................................................... سیجیم

 نخ قند

  .................................................. سیدوری )شیدوری(

 ................................................ SİDURİ (ŞİDURİ) 
 الهه ی دانا و با هوش سومریان

 SİDURİ-SABİTU .......سیدوری سابیتو

در بین بابلیان و سومریان نام ایزد بانو و 
باشد. این الهه ای به معنی مهماندار میالهه

در منزلگاه « ماشو»در ژرفای کوهستان 
شادی بخش سکنی داشته و در حالی که 
پوستین جانوری وحشی را به تن کرده 

ترسیده « گیلگه میش»بود با دیدن پهلوان 
گیلگه »ا و خود را در خانه حبس کرد. ام

تهدید کرد که قفل را خواهد « میش
شکست. پس سیدوری رضایت داد که به 

« گیلگه میش»حرفش گوش سپارد. چون 
« سیدوری»حدیث سفر خویش بازگفت 

 به بیهودگی این کار هشدارش داد:
آه ای گیلگه میش، از چه به هر سو 

 دوانی؟
حیاتی را که در جستجوی آنی، هرگز 
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 نخواهی یافت.

 دان انسان را آفریدند.چون ایز
 مرگ را نیز با وی آفریدند.

 و زندگی در دست آنان است.

  ......................................  سیغ گؤل )سیغي گؤل(

 ........................................ SIĞGÖL(SIĞIGÖL) 
برکه و تاالب کم عمق، دریاچه ی کم 

 عمق

 SİGİ .......................................................................... سیگي 

 باران، برق )ترکی آلتائیک(

 SIĞI ÇAY .......................................... سیغي چای

 رود کم عمق، آب کم عمق رود یا نهر

 SIĞIN ..................................................................... سیغین

 ننوعی گوز

 SIĞIRGÖZÜ ..................................سیغیرگؤزو

 گیاه آرنیکای کوهی

 SIĞLI ÇAY ................................... سیغلي چای

رود و نهری که آب آن کم عمق بوده و 
 توان به راحتی از آن گذر کرد.می

 SIĞLI GÖL .................................. سیغلي گؤل

 برکه و تاالب کم عمق

 SİGUN ............................................................... سیگون

 درخشش آفتاب )ترکی تونقوزی(

 SİGUR ................................................................سیگور 

 درخشش، نورانی )ترکی سومری(

 SIKILQAN ............................................. سیكیلقان

 کمرو، محجوب، خجل

 SƏPKƏN ........................................................... سَپكَن

 پاشیدنی

 SİLAS ................................................................ سیالس

 )ازبکی(خوراک دام مخلوط علف و برگ 

 SİLAV ..................................................................... سیالو

 )ازبکی(احترام، اعزاز 

 SİLDİS .......................................................... سیلدیس

 ستاره )ترکی تووائی(

 SİLEN ................................................................... سیلئن

ی مناطق شنی که گیاهی پایا، خودرو ویژه
 -در جلوگیری از حرکت شنها مؤثر است

 ()ازبکینوازش 

 SİMİRRİA..................................................... سیمیریا

نام توپونیم و سرزمینی در ماننا. نام این 
توپونیم در فرم نگارش آشوری عبارت 

«. riری»و « simirسیمیر»است از ترکیب 
به احتمال زیاد این نام در اصل 

بوده باشد ولی به علت عدم « سیویرری»
در زبان آشوری، آن را « vو»وجود صدای 

ی ترکی ژهعوض نموده باشند. وا« mم»با 
)به زبان « şiberشیبئر»، «şiverشیوئر»

و به زبان مغولی « şeberشئبئر»بوریاتی 
به معنی بیشه و جنگل «( şiverشیوئر»

-انبوه، جنگل باتالقی و علفزار آبگیر می
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ای به نام باشد. در منابع آشوری از نام قلعه
« ماد»واقع در سرزمین « sibaruسیبارو»

ده است و به )میدیا( نیز نام برده ش
احتمال زیاد از لحاظ معنی و مفهوم با نام 

 یکی بوده باشد.« سیمیرریا»توپونیم 

 SIMIZ MAZ ..........................................سیمیز ماز

 متعهد، وفادار به عهد و پیمان

 SİMRİQ .......................................................... سیمریق

 .ای و میفی ترکان باستاننام مرغ افسانه
ای سیمرغ الزم به ذکر است که مرغ افسانه
ش آن را که پارسیان نیز در ا دبیات خوی

ای ترکان برند، همان مرغ افسانهبه کار می
 است.« سیمریق»به نام 

 SİN .................................................................................. سین

ایزد و خدای ماه در بین اساطیر بابل 
 وسومر

 SINAR ..................................................................... سینار

معروف، مشهور، آشنا، هم نژاد، هم عرق، 
 همجنس

 SİNGİN ............................................................ سینگین

 قابل هضم، به راحتی هضم می شود.

 SİNSİ .................................................................... سینسي

 کمین، ترصّد

 SİPAR ...................................................................... سیپار

شَمَش »نجا ام شهری است که در آن
şəməş» خدای خورشید را بسیار می-

-خار می کردند و میتستودند و به او اف

بینی  لپنداشتند که وی هنر غیبگویی و فا
 را در اینجا رونق بخشیده است.

 SIR .................................................................................. سیر 

همچنین «( ساق»نور، روشنی، ضیا )ترکی 
 ای از ترکاننام قبیله

 SİR .................................................................................... سیر

«( ساق»)ترکی نور، روشنی، ضیاء 
 ای از ترکانهمچنین نام قبیله

 SİREN .................................................................. سیرئن

ی زیتونیان با ای از تیرهیاس، درختچه
گلهای سفید یا زرد کوچک و معطّر 

 )ازبکی(

 SİRGA ................................................................... سیرگا

 نمایش، نمایشگاه )ترکی مغولی(

 SIRGÜL ..................................................... سیرگول

پرنقش و نگار  -پر گل، دارای گل فراوان
 )ازبکی(

 SIRITKAN ............................................. سیریتكان

 پرخنده

 SİRLİ ..................................................................... یرليس

 دارای رنگ و لعاب، لعابدار

 SİRMA ................................................................... سیرما

 SİRMƏ .................................................................. سیرمه

دارای لعاب  -جستجو به نیت یافتن چیزی
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 )ازبکی(

 SIRMA SAÇ ..................................... سیرماساچ

 دارای گیسوی زرد خیلی زیبا

 SIRMALI..................................................... سیرمالي

 زردوز، زرباف، زرکاری

 SIRQAŞ ....................................................... سیرقاش

 )ازبکی(دارای ابروان پرپشت 

 SİRSUV......................................................... سیرسوو

 ی()ازبکرود پرآب 

 SİRVAN ......................................................... سیروان

ای از ترکان باستان که نام توپونیم وطایفه
ی در تاریخ هرودت به فرم تحریف یافته

ها ثبت گردیده است. این نام را سارانگ
ی دهم میالدی در اثر مسعودی در سده

-خودنگاشته و عبدالرشید باکووی در سده

آن « شیروان»ی چهاردهم میالدی به شکل 
یروان یا شیروان نام را قید نموده است. س

دو شهر یکی در ایران ودیگری در 
جمهوری آذربایجان را به خود اختصاص 

ی داده است که برگرفته شده ازنام طایفه
-می« شاروان»یا « آن-شارو»قدیمی ترکان 

 باشد. )ر.ک. شاتی بارزان(

 SİRYAĞIN ............................................ سیریاغین

 )ازبکی(پر بارش 

 SİRYAĞMİR .................................... سیریاغمیر

 ازبکی()دارای باران زیاد 

 SİSARKA................................................... سیساركا

ی ماکیان ای از راستهدار، پرندهمرغ شاخه
سانان و بیشتر مربوط به نواحی آفریقای 

باشد غربی است دارای گوشتی لذیذ می
که به آن مرغ فرعون یا مرغ مصری نیز 

 )ازبکی(گویند. 

 SITQA ....................................................................... سیتقا

 التماس، تمنا

 SIVA ............................................................................. سیوا

 کاهگِل، اندود

 SİVAN .................................................................. سیوان

 ، منگوله یا شرابهقوطاز پرده

 SİYPƏ ........................................................................ سیپه

 )ازبکی(نوازش، مالیمت 

 SIZAN ................................................................... سیزان

 تراونده، تراوش کننده، چکنده

 SIZAR ..................................................................... سیزار

 می تراود، تراونده

 SIZI ............................................................................ سیزی

 تراوش، تراویدن

 SIZIMAZ ...................................................... سیزیماز

 بدون درد و اَلَم

 SIZINTI .......................................................... سیزینتي

 تراوش، قطره قطره تراویدن

 SIZLAMAZ ............................................. سیزالماز
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ه گریه و زاری نمی همیشه خندان، هیچگا
 کند، راضی و شاد

 SIZLAR ............................................................. سیزالر

 تراونده، تراوش کننده

 SO‘ZƏN ............................................................. سُوزن

 )ازبکی(نوعی گل اقاقیا 

 SOBA ......................................................................... سُوبا

نگهداری و پرورش گل و سایر گیاهان در 
گلدان های گلی به روش گلخانه ای در 
محلی که با شیشه مستور شده و داخل آن 
جای مخصوصی جهت روشن بودن آتش 

 ر گرفته شده است.در نظ

 SOĞUM .......................................................... سُوغوم

 سیری، سیر چشمی، قناعت

 SOĞUMLU ........................................... سُوغوملو

 سیرچشم، قانع

 SÖKÜN ......................................................... سؤكون

ظهور و پیدایش ناگهانی، پدیده ی 
 ناگهانی

 SOLİ ......................................................................... سُولي

 )ازبکی(مال و ملک، دارایی، هستی 

 SOLİM .................................................................. سُولیم

 )ازبکی(خوشایند، قشنگ، ملیح، مطبوع 

 SOLMA ............................................................... سُولما

 پژمرده نشوی

 SOLMA GÜLÜM .............گولومسُولما 

 هیچگاه پژمرده نشوی ای گل من

 SOLUNQAÇ ..................................... سُولونقاچ

 آبشش، جهاز تنفس ماهی

 SOLUNUM ............................................ سُولونوم

 تنفس، نفس کشیدن

 SOLUQ ALAN ..................... سُولوق آالن

زنده، جاندار، نفس کشنده، حَیّ، تنفس 
 کننده

 SOLUQLU ............................................... سُولوقلو

 پُرنَفَس

 SOM.............................................................................. سُوم

 خالص، حقیقی

 SOM ALTIN ................................... سُوم آلتین

 یک پارچه و کامل پر محتوا طالی

 SOM KÜMÜŞ ..................... سُوم كوموش

 نقره ی یک پارچه ی کامل و توپر

 SOM QIZ .................................................... سُوم قیز

دختر تمام عیار یکپارچه، کامل و پرمحتوا، 
 توپُر

 SOMASIZ ................................................. سُوماسیز

 به درد بخور، مفید، پرفایده

 SOMUT ......................................................... سُوموت

 مشخص، معین



 
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                اسامی دختر 

 

114 

 SOMYA ................................................................ سومیا

جای خواب، تختخواب، جای استراحت 
 بیدنو خوا

 SON GÖRƏN ..................... سُون گؤره ن

عاقبت بین، آینده نگر، نتیجه ی هر کاری 
 را سنجنده

 SONƏ ........................................................................ سُونَه

 )ازبکی(طال، زر 

 SONGÜNLÜK ................... سُون گونلیك

کسی که دراواخر عمرخویش مسعود و 
 خوشبخت باشد.

 SONİZ .....................................................................سونیز

 آخرین اثر، آخرین نشانه

 SONKÖNÜLLI ................ سُون كؤنوللي

 آخرین عاشق، آخرین آرزومند

 SONLU ................................................................ ونلوسُ

 متناهی، دارای پایان و اختتام

 SONRASIZ .......................................... سُونراسیز

 ابدی، دائمی، جاوید، فناناپذیر

 SONTUR ........................................................سُونتور

ساز قانون که به جای زه با تار نواخته می 
 شود، دبدبه و کبکبه 

 SONTURLI ...................................... سونطورلي

با دبدبه و کبکبه، با حشمت و مطنطن، 
 پرجنجال و با شکوه

 SONU GÖRƏN ................... نسُونوگؤره

 عاقبت اندیش، آینده نگر

 SONU GÖZƏL .................... لسُونوگؤزه

 نیک فرجام، خوش عاقبت

 SONU YOK .................................... سُونویُوک

بی نهایت، بی پایان، تمام نشدنی، ابدی، 
 جاوید

 SONULMAZ ....................................... سُونولماز

همیشه روشن و فروزان، با جال و صیقل 
 خورده، صاف و برّاق

 SONYAZ ....................................................سُون یاز

 فصل تابستان

 SORĞUC ................................................ سُورغوج

 پرندگان و مرغان، تاج گل تاج، تاج

 SORĞUN ................................................ سُورغون

 نوعی درخت بید

 SORQU ............................................................. سُورقو

 بازپرس

 SORUM............................................................ سُوروم

 ی خطیرمسئولیت، دارای وظیفه

 SORUQ GÜNÜ ................. سُوروق گونو

روز حساب، روز محشر، روز سوال و 
 جواب

 SOVSAR ...................................................... سووسار

سمور، جانور دارای خز نرم و پرپشت به 
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رنگ خرمایی یا سیاه و خاکستری 
 زبکی()ا

 SOY QIZ ................................................... سُوی قیز

 دختر اصیل و با اصالت

 SOYAT ...................................................... سُوی آت

 اسب نجیب

 SOYĞA ................................................................ سُویغا

 نوعی کالغ به رنگ سیاه و خاکستری

 SÖYLƏV...................................................... سؤیله و

 نطق، خطابه، خطاب، خطبه

 SÖYLƏŞİ ............................................ سؤیله شي

 مصاحبت، صحبت ، مکالمه

 SOYUT ............................................................سویوت

 مجرد، مطلق

 SÖYÜT ............................................................سؤیوت

 بید مجنون

 SÖZ BİLİR ..............................................سؤزبیلیر

 دان، نکته دانسخن

 SÖZCÜK .............................................سؤزجوک

 کلمه، واژه

 SÖZLƏŞMƏ ....................................... سؤزلشمه

 قرارداد، مقاوله، معاهده، عهدنامه

 SPARETRA .......................................... اسپارئترا

« ساک»از حکمرانان زن در تاریخ ترکان 

 )سده ششم قبل از میالد(

 SU ANASI ............................................ سوآناسي

 ی آب در بین ترکان باستانمادر آب، الهه

 SU DALĞA .............................................. سودالغا

 موج آب

 SU GÖZÜ ................................................ سوگؤزو

 ی آبچشمه

 SU GÜYÜMÜ .............................. سوگویومو

ظرف مخصوص حمل آب ساخته شده از 
 مس دارای یک دستگیره 

 SU İYESİ .......................................... سو اییه سي

 ی آب در بین ترکان آلتاینام خدا و  الهه

 SU PƏRİ ....................................................... سوپری

 دختر دریا

 SU QOĞA ................................................... سوقُوغا

 SU QOVA .................................................... سوقُووا

 ظرف مخصوص آبکشی از چاه، دَلو

 SU SAY........................................................ سو سای

و محترم، حرمت و احترام آب با حرمت 
 آب، آب پاک و مقدس

 SU SƏNƏK ............................................ سوسَنَك

 آب کوزه

 SU TANRI ............................................... سوتانری

 ی آب، خدای آبالهه
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 SU YESİ ...................................................... سویئسي

 ی آب در بین ترکان آلتاینام خدا و الهه

 SU YOSUNU................................ سو یُوسونو

 SU YOSUN ..................................... سو یُوسون

جلبک و خزه تولید شده در آب برکه و 
 ، علف دریاییمرداب

 SUBİ ......................................................................... سوبي

ی ملت از طوایف ترک تشکیل دهنده
آذربایجان مسکون در اراضی جنوبی 

از  -ی سوم قبل از میالد(آذربایجان )هزاره
مادای و کاس  –اجداد قدیمی ترکان ماننا 

ی اوّل قبل از میالد در ها. در اوایل هزاره
اراضی آذربایجان اقوام و طوایف ترک 

 ها )مادها( ومنشاء چون مانناها، مادای
-زیستند. این اقوام ترک را میها میکاس

-توان از ابتدا به ساکن، اقوام بومی و اولیه
ی سرزمین آذربایجان به شمار آورد. به 
این علت که آنان در تاریخ به عنوان 
وارثین، بازماندگان و اخالف ترکان 

به « سوبی»و « لولوبی»)قوتی(، « کوتی»
 آیند.شمار می

ینقطع بودن ی محققین ومورخین الهمه
ی قومی تسلسل حیاتی و زیستی و شجره

ی سوم تا در سرزمین آذربایجان از هزاره
-ی اوّل قبل از میالد را اذعان نمودههزاره

 اند.
ی هشتم قبل از میالد کوچ اقوام در سده

جدید از شمال به سوی قفقاز و آسیای 
شود. این اقوام در علم صغیر شروع می

، «kimerکیمر »ای هتاریخ شناسی با نام
)ساکا « sakساک»و « skifاسکیف»

saka شاکا ،şaka معلوم و مشخص )
باشد  ودر ساختار ژنتیکی و نژادی می

مردم آذربایجان مشارکت و دخالت 
 مستقیم و موثری را دارند.

 SÜCİ ..................................................................... سوجي

 باده، شراب

 SUCU .................................................................... سوجو

 ساقی، آبیار

 SÜD GÖLÜ ....................................... سود گؤلو

ها و طبق باور و اعتقادات میفی قام
ی ها، در آسمان برکه و دریاچهشامان

وجود « سود گؤلو»نورانی و روشن به نام 
-ای آب و قطرهقطره« آیزیت»دارد که الهه 

ریزد ای شیر برداشته و در دهان کودک می
 شود.که این قطره روح و جان کودک می

 SUEN ...................................................................... سوئن

خدا و رب النوع زاد و ولد )ترکی 
 سومری(

 SUGAR ........................................................... سوگار 

 ورشید )ترکی اورالیک، مجاری(تابش خ

 SUĞDİC .................................................... سوغدیج

میهمانی و ضیافتی که میان قوم و طایفه 
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ی دوری )دور هم( برپا در زمستان به گونه
 )ازبکی(شد. می

 SUHUR  ............................................................ سوهور

 زلف، گیسو )ترکی سومری(

 SULATAN ................................................سوالتان

 آب دهنده، آبیاری کننده

 SULU SƏPKƏN ......................سولوسَپكَن

 آب شدهبارش برف آبدار، برف نیمه 

 SULUS ........................................................... سولوس

 ستاره )ترکی یاکوتی(

 SULUV ................................................................ سولوو

 )ازبکی(زیبا، قشنگ 

 SUMƏLƏK ............................................ لكسومه

ی بامهای بلورهای باریک یخ آویزان از لبه
 )ازبکی(سمنو  -پوشآهن

 SUNA ......................................................................... سونا

اردک، مرغابی وحشی، نوعی بلبل که در 
 نشیند.کنار رودخانه می

 SUNAN ............................................................... سونان

 اهدا کننده، تقدیم کننده

 SUNDİRMA ........................................ یرماسوند

مکان و محل نگهداری حیوانات و آالت 
و ادوات زراعی که سرپوشیده بوده و فاقد 
دیوار مقابل می باشد یعنی با محوطه ی 

 گسترده و باز

 SUNGƏRSİ ....................................... سونگرسي

 اسفنج مانند

 SUQAĞ ............................................................. سوقاغ

نوعی آهو که شاخ آن صاف و هموار 
 )ازبکی(است 

 SUQAQ .............................................................سوقاق

به قرمز  نوعی آهو به رنگ سپید مایل
 )ازبکی(

 SUQSUQ ..................................................سوقسوق

ی غاز سانان، آبزی و ای از راستهپرنده
 )ازبکی(کوچکتر از اردک وحشی 

 SUQUŞU ................................................... سوقوشو

 SUQUŞ ......................................................... سوقوش

کند و در پرنده ای که در آب رندگی می
 کند.آب نیز شنا می

 SURALAY ............................................. سوراالی

ی غاز سانان، از نوع ای از راستهپرنده
 )ازبکی(مرغابیهای کوچک 

 SURAN ............................................................. سوران

با نگارش « شیروان»نام قدیمی توپونیم 
یونان باستان قید شده توسط پتولئمئی 

ptolemey ی دوّم میالدی.مؤلف سده 

 SÜREĞEN ........................................... سوره یَن

 زمان بَر، طوالنی، مُزمن، مدید

 SÜRƏK ..................................................... سوره ک
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 دوام، بقا

 SÜRƏN ......................................................... سوره ن

 مداوم، بادوام، باقی

 SÜRƏR ........................................................... سوره ر

 تمرمداوم، بادوام، باقی، مس

 SÜRGİT .................................................... سورگیت

 تا ابد، الی االبد، جاودانی، دائم

 SÜRGÜ ........................................................... سورگو

 کلُونِ دَر

 SÜRGÜLÜ ........................................... سورگولو

 کلُون دار

 SURİAŞ ...................................................... سوریاش

یا « کاس»نام خدای خورشید ترکان 
ی نام این خدای قبیله با واژه«. کاسسی»
در زبان ترکی به معنی « surسور»یا « سار»
« yaşیاش»ی و واژه« خورشید»، «آفتاب»

، «غروب»در زبان ترکی باستان به معنی 
قرابت تام و « افول نمودن»و « پنهان شدن»

بسیار نزدیکی دارد. در زبان ترکان باشقیرد 
و بعضی دیگر ترکان، آفتاب و خورشید را 

 نامند.می« koyaşکویاش »هنوز هم 

 SURIKAŞ............................................. سوریكاش

های واقع در ها و کوهنام یکی از توپونیم
قبل از میالد(.  114)سال سرزمین ماننا 

در زبان ترکی به معنی  soriی سوری واژه
، «کمر و پشت کوه پست و هموار»

ی گذرگاه و معبر کوهستانی که دو قلّه»
ی و واژه« سازدکوه را به هم متصل می

در زبان ترکی به معنی « kaşکاش»
باشد. در می« ساحل»و « کنار»، «صخره»

نزدیکی سرزمین آذربایجان ایران در 
  سلیمانیه هم اکنون نیز روستایی به نام

وجود دارد و همچنین در « سوریداش»
جمهوری آذربایجان « باالکن»ی منطقه

نیز «  soorqaşسوئورقاش »کوهی به نام 
وجود دارد که این دو نام را با سوریکاش 

 توان مقایسه نمود.می

 SÜRİŞ .............................................................. سوریش

 مالش

 SÜRMƏ YANAQ ............... سورمه یاناق

رخ و چهره ی بزک خورده، رخ رُخسوده، 
 و گونه ی بزک سوده

 SÜRÜM ............................................................ سوروم

 الطلب، رایج، اعتبار ةدوره ی رواج، کثر

 SÜRÜMLÜ ............................................. سوروملو

پرطلب، زیاد رایج، کثیرالطلب، مرسوم، در 
 رونق

 SUSAM ............................................................ سوسام

 کنجد

 SUSAMURU ...................................سوسامورو

 سمور آبی

 SUSAN ............................................................ سوسان
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 ساکت، خاموش، سکوت کننده

 SUSAQ ............................................................ سوساق

 آب تشنه، طالب

 SUSMAZ ..................................................... سوسماز

در مقابل ظلم هیچ وقت ساکت و آرام 
 شجاع وحق طلب -نمی نشیند

 SUSU ...................................................................... سوسو

 آب )ترکی سومری(

 SÜT QAYMAQ ................... سوت قایماق

 قیماق شیر، شیرقیماق بسته

 SÜT ANA ................................................. سوت آنا

 مادر شیری، مادر رضاعی، اُمّ الرضاع

 SÜTANNE .......................................... سوت آننه

 مادر شیری، مادر رضاعی، اُمّ الرضاع

 SÜTLİMAN ......................................... مانسوتلی

 ساکن، سکون، آرامش

 SÜTLÜ .................................................................سوتلو

 شیردار، حلوب، البِن

 SUV OT................................................... اُوت-سوو

 )ازبکی(گیاه و علف آبزی 

 SUVARE ...................................................... سوواره

 شب نشینی

 SUVAT ............................................................ سووات

محل آبشخور حیوانات در داخل رود،  

جایی که جانوران از آن  -آبخور، شربعه
 )ازبکی(آب نوشند 

 SUVPƏRİ ................................................. سووپری

 ()ازبکیپری دریایی 

 SUVQAR ...................................................... سووقار

 )ازبکی(جایی که دو آب بهم پیوندند. 

 SUVSƏR ........................................................ سووسر

سمور، جانور دارای خز نرم و پرپشت به 
 رنگ خرمایی یا سیاه خاکستری )ازبکی(

 SUYA QANMIŞ .................. سویا قانمیش

 سیراب

 SUYAN .............................................................. سویان

 SUYƏN ................................................................سویَن

ی بزرگ و گران نوعی ماهی دارای جثّه
 )ازبکی(قیمت 

 SUYQUN ................................................... سویقون

 )ازبکی(ماده، مارال آهوی 

 SUYUKLİ .............................................. سویوكلي

مورد عالقه و  ،محبوب، دوست داشتنی
 )ازبکی(توجه دیگران 

 SÜZƏK ...................................................... سوزه ک

 صافی، صاف کننده، فیلتر

 SÜZƏN .......................................................... سوزه ن

از سر تا پا نگاه کننده، نظر به اهتمام، 
 تماشاگر
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 SÜZGÜ ............................................................ سوزگو

 صافی و شفافی، صاف و شفاف

 SÜZGÜN ................................................. سوزگون

 م خمارصاف شده، مُصَفّی، چش

 SÜZMƏ .............................................................. سوزمه

 صاف شده

 SÜZÜK ........................................................ سوزوک

 )ازبکی(خمار  -تازه، صاف، زالل، پاکیزه
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 Ş                                شِ 

 
 

 ŞABAN ................................................................. شابان

 متعجّب، مات، حیران، مفتون، واله
 

 ŞADIRVAN ........................................ شادیروان

 حوض و فواره ی آب

 ŞAHİNCİ.............................................. شاه اینجي

مروارید الیق شاه، مروارید بزرگ دارای 
مربی و تربیت کننده ی مرغ  -نس اعالج

 شکاری شاهین

 ŞAH NƏNƏ................................................ شاه ننه

 شاه و سرآمد مادران

 ŞAH TAMAR ..................................... شاه تامار

 شاهرگ، رگ بزرگ و اصلی

 ŞAHLIQ ......................................................... شاهلیق

 شاهی، پادشاهی

 ŞAKRAK ................................................ شاكراک

 پرنشئه، مملو از سرور و شادی

 ŞALA ............................................................................ شاال

ست و همراه ی دونام ایزد بانو و الهه
در و طوفان و تندر خدای برق  «آداد»

 اساطیر بابل

 ŞALI............................................................................ شالي

پارچه ظریف تهیه شده از موی بز 
 کشمیری یا موی نرم و ظریف بز

 ŞAMAK .......................................................... شاماک

نام طایفه ای در بین ترکان قاراقالپاق از 
نام یکی از طوایف  -نسل ترکان ساک

ترک قدیمی ساکن در آذربایجان که نام 
شهر شاماخی نیز در ارتباط با نام همین 

 یفه ی ترک می باشد.طا

 ŞAMAKA ........................................................شاماكا

نام طایفه ای در بین ترکان قرقیز از نسل 
نام یکی از طوایف ترک  -ترکان ساک

قدیمی ساکن در آذربایجان که نام شهر 
شاماخی نیز در ارتباط با نام همین طایفه 

 ی ترک می باشد.

 ŞAMAKE ....................................................... شاماكه

نام طایفه ای در بین ترکان قرقیز از نسل 
نام یکی از طوایف ترک  -ترکان ساک

قدیمی ساکن در آذربایجان که نام شهر 
شاماخی نیز در ارتباط با نام همین طایفه 

 ی ترک می باشد.

 ŞAMANDRA ....................................... شاماندرا

 ŞAMANDURA .............................. شاماندورا

تور ماهیگیری که به لبه های آن کدو تنبل 
-یا چیزهای توخالی مثل بشکه و غیره می

-می بندند که مانع از قعر آب رفتن تور

 شود.
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 ŞAMATA ........................................................... شاماتا

 سروصدا، های و هوی، جنجال و شلوغی

 ŞANO ......................................................................... شانو

 صحنه ی تئاتر

 ŞAQACI ....................................................... شاقاجي

 لطیفه گو، بذله گو

 ŞAQƏ (ŞAQA).......................... شاقه )شاقا(

 لطیفه، مزاح، هزل

 ŞAQRAQ ..................................................... شاقراق

آواز و چهچهه ی لطیف و مالحت آمیز 
 بلبل

 ŞARA .......................................................................... شارا

در بین  «اوما»ی ایزد و خدای ناحیهنام 
 یانسومر

 ŞARAN ............................................................... شاران

نام طایفه ای از ترکان باستان که در تاریخ 
ثبت گردیده « هاسارانگ»هرودت به شکل 

ی دهم است. این نام را مسعودی در سده
میالدی در اثر خود نگاشته و عبدالرشید 

ی چهاردهم میالدی به باکووی در سده
آن را قید نموده است. « شیروان»شکل 

و شهر یکی در سیروان یا شیروان نام د
ایران و دیگری در جمهوری آذربایجان را 
به خود اختصاص داده است که برگرفته 

یا « آن-شارو»ی قدیمی ترکان از نام طایفه
 باشد. )ر.ک. شاتی بارزان(می« شاروان»

 ŞARLAN ....................................................... شارالن

 همچون جریان تند و شدید آب باش

 ŞARILTI ...................................................... شاریلتي

با  جریان تند و شدید آب رود یا نهر توام
 صدای بلند

 ŞARUAN ................................................ آن-شارو

ای از ترکان که هرودت آن را به نام طایفه
« sarangسارانگ »ی فرم تحریف یافته

در تاریخ خود ثبت نموده است. نام 
ی سارانگ قید شده در تاریخ طایفه

هرودت دقت و نظر انسان را به خود 
ی این نام چنین کند. از مشاهدهجلب می

« ق»یا« گ»ه صدای شود کنتیجه گرفته می
نق یا نگ « nq»جزئی از صدای مرکب 

-)ن غنّه رایج در زبان ترکی باستان( می

این اسم  saranباشد و قسمت ساران 
ی ی نام قوم و طایفهفرم تحریف یافته

از سوی « şarvanشاروان »یا « آن-شارو»
-هرودت یا فرد راهنمای پارسی وی می

 باشد. )ر.ک. شاتی بارزان(

 ŞAŞIRTAN .......................................... شاشیرتان

 حیرت انگیز، حیرت بخش

 ŞAŞQIN .........................................................شاشقین

 حیران، متحیّر

 ŞATO .......................................................................... شاتو

 سقف راست و مسطح بام خانه
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 ŞAXLOV....................................................... شاخلوو

 تابش قائم و مستقیم آفتاب به هنگام ظهر

 ŞAYAQ ................................................................ شایاق

پارچه یا چوقه ظریف ساخته شده از پشم 
 مخصوص

 ŞAYQE (ŞAYQA) ........... شایقه )شایقا(

 نوعی قایق و زورق قزاقها

 ŞEDU ....................................................................... شئدو

و عقیده بابلیان و سومریان ترک طبق باور 
ح افرشتگان نیک و از ارو «شئدو»تبار 

رفتند که از افراد در نگهبان به شمار می
کردند. برابر نیروهای اهریمنی دفاع می

ی اظهار بندگی انسان و خدا بودند واسطه
-و مواهب ایزدی را برای انسان فرو می

 فرستادند.

 ŞƏKƏR TOZU .............................. شكر تُوزو

 شکر، قند پودر شده، گرد شکر و قند

 ŞƏKƏRLİ ..................................................... شكرلي

 شکر دار، شیرین

 ŞƏKƏRLİK ........................................... شكرلیك

 قندان، شکردان

 ŞƏMƏŞ ............................................................... شَمَش

ایزد و خدای خورشید در بین اساطیر بابل 
و سومر. الزم به تذکر است که هم اکنون 

« شمس»نیز اعراب سامی نژاد به خورشید 
 گویند که برگرفته شده از همین نام خدای

 باشد.خورشید بابلیان می
 شَمس←شَمَس  ←شَمَش 

 ŞƏN YÜRƏK ........................ شن یوره ک

 دلشاد، مسرور

 ŞİLA............................................................ شیال )شیله(

 نوعی گیاه و علف خوشبو

 ŞİMALİYA .................................................... شیمالیا

یا « کاس»های نام یکی از خدایان و الهه
در نام این خدا « iyaاییا»واژه «. کاسسی»

اکدی است. واژه  از پسوندهای ویژه زبان
به « işimایشیم»های ترکی واژه شیمال از

به معنی سرخ و « آل»معنی رعد و برق و 
قرمز تشکیل یافته است که در کل این 

-می« شفق»و « سرخ جامه»اسم به معنی 

 باشد.

 ŞİRQUYAŞ ...................................... شیرقویاش

 )ازبکی(آفتابی 

 ŞİRVAN ......................................................... شیروان

ای از ترکان باستان که نام توپونیم و طایفه
ی یافته در تاریخ هرودت به فرم تحریف

ها ثبت گردیده است. این نام را سارنگ
ی چهاردهم عبدالرشید باکووی در سده

میالدی در اثر خود نگاشته و مسعودی در 
آن « سیروان»ی دهم میالدی به شکل سده

را قید نموده است. سیروان یا شیروان نام 
دو شهر یکی در ایران و دیگری در 
جمهوری آذربایجان را به خود اختصاص 
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ی قدیمی داده است که برگرفته ازنام طایفه
باشد. می« شاروان»یا « آن-شارو»ترکان 

 )ر.ک. شاتی بارزان(

 ŞİŞ ................................................................................ شیش

خانم قصر، خانم بزرگ، ملکه )ترکی 
 سومری(

ی ترکی ر است که واژهالزم به ذک
عالوه بر باد و ورم کردن هم  «شیشمک»

اکنون نیز در ترکی آذربایجانی به معنی 
کبر و غرور و پُز دادن به کار فخرفروشی، 

 رود.می

 ŞÖLƏN ................................................................ شؤلَن

 مراسم جشن و شادی، میهمانی و ضیافت

 ŞOMAKEY ............................................. شماكئي

-نام طایفه ای از ترکان قزاق از نسل ساک

 ها

 ŞOVQA ............................................................... شُووقا

 نور، شعاع نور

 ŞUKAMUNA ..................................... شوكامونا

های ترکان نام یکی از خدایان و الهه
 «کاسسی»یا « کاس»

 ŞULPAE ......................................................... شولپائه

ی زهره یا ونوس راترکان سومری سیاره
 خواندند. )ترکی سومری(چنین می

 ŞUMA ....................................................................... شوما

ماننا  –های مرسوم در بین ترکان ماد از نام

قبل از میالد. این نام  125قید شده به سال 
به معنی « şuشو »ی اکدی مرکب از واژه

و « خاص است»، «مخصوص است»
های نام یکی از خدایان و الهه« umaاوما»

-ویژه»باشد. این اسم به معنی ریان میسوم

و یا « از آن الهه اوما»، «ی الهه اوما
 باشد.می« مخصوص الهه اوما»

 ŞURUPAK ........................................ شوروپاک

از شهرهای مقدس سومریان ترک تبار 
 واقع در سواحل رود فرات.
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 T                                تِ  
 
 

 TABAN ................................................................... تابان

نام  -زبکی()ادارای تابش، در حال تابیدن 
ای ترک در بین ترکان باشقیرد، قزاق طایفه

 )کازاخ( و قرقیز

 TABAN İNCİR ........................ تابان اینجیر

 انجیر صاف و مسطح خشک شده

 TABANLI ....................................................... تابانلي

دارای مقاومت، ثبات، متانت و صالبت، 
 متین و پرصالبت

 TABANTARLA .......................... تابان تارال

مزرعه ای که مسطح، هموار و صاف 
 .باشد

 TABULGİ ................................................... تابولگي

نوعی گل رعنای خودرو که بیشتر در 
 )ازبکی(روید. مناطق کوهی می

 TABYA ....................................................................... تابیا

 استحکامات کوچک، سوق الجیشی

 TACLI .................................................................. تاجلي

مرغ و پرنده ای که تاج بر سردارد، دارای 
 تاج، تاج به سر، تاجدار

 TADA ............................................................................ تادا

 تله، دام )ترکی آلتائیک(

 TADANMIŞ ......................................... تادانمیش

 لذت یاب

 TADICI ........................................................... تادیجي

 طعم و لذت غذاهای پخته شده ناظر بر

 TADIM .................................................................... تادیم

 ذائقه، ذوق، تست و امتحان نمودن

 TAĞ ARDI ......................................... تاغ آردی

 پشتِ کوه

 TAĞAR ................................................................... تاغار

توبره ی تهیه شده از پوست که اکثرا 
چوپانان و مسافرین ره توشه و آذوقه ی 

 تو راهی خویش را در آن نهند.

 TAĞARCIQ ....................................... تاغارجیق

ستایی توبره ی مشین و چرمین که زنان رو
بچه های خویش را در آن نهاده به دوش 

 گرفته حمل کنند.

 TAĞIRCAN .........................................تاغیرجان

نوعی پرنده از جنس گنجشکان به نام 
 گنجشک کوهی

 TAĞLI .................................................................... تاغلي

 کوهی، کوهستانی

 TAĞLIQ ............................................................ تاغلیق

 کوهستانی

 TAKAS .............................................................. تاكاس
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 تبدیل مال با مال، داد و ستد کاال با کاال

 TAKI .......................................................................... تاكي

، زیور هدیه ی عروسی، زینت و بزک
 آالت عروس

 TAKMA SÜS............................... تاكماسوس

 زینت و بزک بعداً عالوه شده

 TAKUNYA ....................................................تاكونیا

 کفش تخته ای

 TAL ÇAVKAN ...................... تال چاوكان

روزهای اوّل بهار که درخت بید تازه 
 )ازبکی(شروع به جوانه زدن کرده است. 

 TALA ............................................................................... تاال

 )ازبکی(زار دشت، صحرا، سبزه

 TALAGƏ ...........................................................تاالگه

ان آلبان قید شده در نام دختری زیبا از ترک
)تاریخ « taquhiتاقوهی »تاریخ به فرم 

آلبان، کتاب اوّل، فصل هیجدهم(. در 
تاریخ آلبان نام این دختر زیبا به ارمنی 

به « غ»به « ل»قدیم با تعویض صدای 
قید شده است که در اصل « تاقوهی»شکل 

برپا نمود و « تالوهی»بایستی آن را به فرم 
نوشته شده نیز خود  «تالوهی»لیکن همین 

مورد تعرض و تحریف قرار گرفته است. 
ی ترکی این اسم متشکل از واژه

، «مغرور»به معنی « dalaداال»، «talaتاال»
ی ترکی و واژه« شجاع»، «جسور»

-می« خواهر کوچک»به معنی « ökəاؤکه»

باشد. بنابراین، به احتمال بسیار این اسم 
و یا « talagəتاالگه»به فرم 

شد. این نام را تلفظ می« dalakəکهداال»
ی ترکان اسکیف توان با نام ملکهمی

 مقایسه نمود.« talestraتالئسترا»

 TALAZ ...................................................................... تاالز

موج، برجستگی و پف نمودن بعضی 
چیزهای نرم و سفید چون ابریشم، درهم 
و بر هم شدن و پف کردن ابریشم سفید و 

 نرم

 TALESTRA .............................................. تالئسترا

یخ ترکان ساک از حکمرانان زن در تار
ی ماساگئت )سده چهارم قبل از شاخه
ی نام سلطان و حکمرانی از قبیله -میالد(
 های ترکان اسکیف )اسکیت(.آمازون

« ژوستین»ی باستان مؤلف و مورخ دوره
نویسد که ی سوم میالدی میدر سده

های ساکن در سلطان و حکمران آمازون
از « تالئسترا»جوار ترکان آلبان به نام 

اسکندر مقدونی خواهش کرده بود که با 
او دیدار و مالقات کند و محتمالً محض 

« نوشابه»همین روایت، موجب خلق نقش 
از سوی نظامی شاعر بزرگ در اثر خویش 

 شود. می« اسکندرنامه»
در این معلومات ارائه شده از سوی 

« در همسایگی آلبانها»پاراگرافِ « ژوستین»
در جنوب منظور نظر، اراضی واقع 
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یعنی اراضی سرزمین « کُر»ی رودخانه
باشد چون که در اطالعات ارائه آلبان می

ی شده از سوی مؤلفین و مورخین دوره
ی باستان، سرزمین آلبان در شمال رودخانه

در »نشان داده شده، بنابراین « کُر»
« کُر»منظور از رودخانه « همسایگی آلبانها

ام این شود. نبه طرف جنوب را شامل می
داال »ی سلطان حکمران از ترکیب واژه

dala » جسور»، «مغرور»به معنی» ،
به معنی « işiایشی »ی و واژه« پرتهوّر»
به « törəتؤره»ی و واژه« زن عالی منسب»

ساخته شده است و از « زاده شده»معنی 
اسپارئترا »لحاظ ساختار با نام بانو 

sparetra » یکی می« ساک»از ترکان-

 باشد.

 TALĞA .......................................................................تالغا

 )ازبکی(موج دریا 

 TALĞIN.............................................................. تالغین

 مدهوش، از خود بیخود، غوطه ور، شناور

 TALĞIŞ ............................................................ تالغیش

 شنای زیر آب

 TALI .............................................................................. تالي

پشت سری، پشت سر اوّلی، دومین 
)تال(، « دال»)مأخوذ از واژه ی ترکی 

 «(عقب»، «پشت»به معنی « دالی»

 TALİMAR ....................................................... تالیمار

مت چوب ممتد و دراز تعبیه شده در قس

جلوی کشتی که نوک آن به شکل تبر 
نیست و بر سر آن تصویر اصلی نقش 

 است. بسته

 TALİQƏ .............................................................. تالیقه 

ی باری چهارچرخه کوتاه که توسط ارابه
 اسب کشیده شود.

 TALKIM ............................................................. تالكیم

 گل خوشه ای

 TALLI ....................................................................... تاللي

 دارای شاخه و برگ

 TALMIŞ...........................................................تالمیش

 مدهوش، از خود بیخود، غوطه ور، شناور

 TALQAN ........................................................... تالقان

 )ازبکی(ی بریان شده یا خشک شده غلّه

 TALUİ .................................................................. تالوئي

نام دختری زیبا از ترکان آلبان قید شده در 
)تاریخ « taquhiتاقوهی »تاریخ به فرم 

آلبان، کتاب اوّل، فصل هیجدهم(. در 
تاریخ آلبان نام این دختر زیبا به ارمنی 

به « غ»به « ل»قدیم با تعویض صدای 
است که در اصل قید شده « تاقوهی»شکل 

برپا نمود و « تالوهی»بایستی آن را به فرم 
نوشته شده نیز خود « تالوهی»لیکن همین 

مورد تعرض و تحریف قرار گرفته است. 
ی ترکی این اسم متشکل از واژه

، «مغرور»به معنی « dalaداال»، «talaتاال»
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ی ترکی و واژه« شجاع»، «جسور»
-یم« خواهر کوچک»به معنی « ökəاؤکه»

باشد. بنابراین، به احتمال بسیار این اسم 
و یا « talagəتاالگه»به فرم 

شد. این نام را تلفظ می« dalakəداالکه»
ی ترکان اسکیف توان با نام ملکهمی

 مقایسه نمود.« talestraتالئسترا»

 TALYAN ............................................................ تالیان

دارای اعضاء و اندام متناسب، خوش 
ترکیب، نازک و ظریف، دارای قد بلند و 

صید ماهی در محوطه ی  -ندام ظریفا
 محصور و محفوظ کنار دریا

 TAMANE ............................................................ تامانه

یکی از طوایف ترک ساکن در ایالت 
)ساتراپ( چهاردهم هخامنشیان به همراه 

ها و دیگر طوایف ترک چون ساقارتی
ها قید شده در تاریخ هرودت سارانگ

(. با در نظر 22)هرودت جلد سوم ص 
نام « uاو»به  «aآ»گرفتن تعویض صداهای 
ی ترک ساکن در این طایفه را با نام طایفه

توان می« tumanتومان »سیبری به نام 
یکی دانست و همچنین براساس تبدیل و 

در زبان « bب» -«mم»تعویض صدای 
توان  با نام ترکی، نام این طایفه را می

در بین « tabanتابان »ی ترک طایفه
رقیز ترکان باشقیرد، قزاق )کازاخ( و ق

 مقایسه و تعمیم نمود.

 TAMARLI .................................................... تامارلي

 دارای رگ، با غیرت

 TAMAT ................................................................ تامات

 نوعی اردک وحشی

 TAMIZ ....................................................................... تامیز

جای مخصوص نگهداری و پرورش دام، 
 آخور

 TANDIR ..............................................................تاندیر

 تنور

 TANELİ ............................................................ تانه لي

 دانه دار

 TANIM ...................................................................... تانیم

 تعریف ، ایضاح

 TANIQ ..................................................................... تانیق

 شاهد، گواه

 TANQIMAZ ............................................... تانقیماز

یرت و تعجب نمی ماند، هیچگاه در ح
 هیچگاه مات و مبهوت نمی شود.

 TANRİÇA ...................................................... تانریچا

 الهه، ایزد بانو

 TAPINAR ......................................................... تاپینار

 پرستشکار، عبادت کننده

 TAPINCI ..................................................... تاپینجي

 عابد، پرستش کننده، عبادت کننده

 TAPINMA ....................................................... تاپینما
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 عبادت، پرستش

 TAPMA .................................................................... تاپما

 عبادت، پرستش

 TAQAV .................................................................... تاقاو

 نعل اسب

 TAQLA ..................................................................... تاقال

رقص که کلّه ی سر را روی زمین  نوعی
 گذاشته و تمامی بدن را می چرخانند.

 TAQLAQ .......................................................... تاقالق

نوعی رقص که کلّه ی سر را روی زمین 
 گذاشته و تمامی بدن را می چرخانند.

 TARAK ............................................................. تاراک

 شانه

 TARALA.............................................................. تاراال

شاد و در عیش و نوش، فارغ از غم و 
 )ازبکی(خرسندی  -اندوه

 TARAMA ............................................................تاراما

 شانه زنی

 TARANDI .................................................. اراندیت

شانه خورده، شانه زده شده، مرتب و 
 منظم شده

 TARANMIŞ ......................................... تارانمیش

شانه خورده، شانه زده شده، مرتب و 
 منظم شده

 TARAQLI .................................................... تاراقلي

مرغ و پرنده ای که به سر کاکل یا تاجی 
 از مو داشته باشد.

 TARIQ ................................................................... تاریق

ارزن که در ترکی  -دانه ی کشت و زرع
 ندهم می گوی« داری»به آن 

 TARLAKUŞU .............................. تارالكوشو

 چکاوک، مرغ مزرعه

 TARLANMAZ .................................... تارالنماز

هیچگاه مضطرب و منفعل نخواهد شد، 
 هیچگاه در تنگنا و اندوه نخواهد ماند.

 TARPAN ......................................................... تارپان

 نوعی اسب غیراهلی تاتارستانی

 TARTAN...........................................................تارتان

سنجیده، تمیز دهنده، خوب و بد را از هم 
 تشخیص دهنده

 TARTILI ..........................................................تارتیلي

 ه، وزین، سنگین، با وقار، موزونسنجند

 TARTİQ............................................................. تارتیق

 )ازبکی(هدیه، پیشکش 

 TARTIŞLI .................................................تارتیشلي

 وزین، سنگین، با وقار، سنجیده، موزون

 TAŞ KÖPRÜ .............................. تاش كؤپرو

 پل سنگی

 TAŞAN ................................................................. تاشان

 طغیان کننده، سرریز شونده
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 TASARI.......................................................... تاساری

 پیشنهاد، الیحه؛ راه حل 

 TASASIZ ...................................................... تاساسیز

 ادبدون غم، خوشحال، ش

 TAŞINAN .....................................................تاشینان

به خوبی مالحظه و بررسی کننده، در هر 
 مورد به خوبی مالحظه و تأمل کردن

 TASLAK ..................................................... تاسالک

 رسم مخطط

 TAŞMA .................................................................. تاشما

 طغیان

 TAŞMETUM .................................... تاش متوم

منشی و کاتب مجمع ایزدان در بابل و 
 سومر

منشی و کاتب  «نَبو»ی سر و ملکهنام هم
تاش » باشد.ایزدان و خدایانِ گرد آمده می

و واضع نگارش  «نبو»و همسرش  «متوم
 بودند.خط 

 TATIM ....................................................................... تاتیم

چشیدن طعم و لذت چیزی به مقدار 
 بسیار کم از آن

 TATİM ....................................................................... تاتیم

ی خودرو با گلهای ریز درخت یا درختچه
های ای که بیشتر در کوهها و دامنهسنبله

 )ازبکی(روید. آن می

 TATIMLI ........................................................ تاتیملي

 )ازبکی(خوش طعم، لذیذ 

 TATIQ ..................................................................... تاتیق

چشیدن طعم و لذت چیزی به مقدار 
 بسیار کم از آن

 TATLI BAXIŞ ....................... تاتلي باخیش

 دارای نگاه شیرین و جذاب

  ......................................................................... تاتلي دوزلو
 ......................................................... TATLI DUZLU 

 شیرین و ملیح

 TATLI SU ................................................ تاتلي سو

 آب شیرین و گوارا

 TATLICA ........................................................ تاتلیجا

 شیرین مانند، مایل به شیرین

 TATMA .................................................................... تاتما

 احساس و درک لذت، ذوق، مذاق،
 تجربه

 TATMIŞ.......................................................... تاتمیش

 لذت یاب شده

 TATUV ................................................................... تاتوو

 )ازبکی(صمیمی، دوستانه 

 TAURLAY ............................................ تائور الی

نام یکی از طوایف مهم و مشهور ترکان 
 ماننا.

محقق و مورخ « دیاکونوف»ی به گفته
قبل از میالد،  125مشهور روسی از سال 
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های داخل در سرزمین ماننا که طایفه
شده بدین  نامشان در منابع آشوری ذکر

، «taurlayترتیب است: تائورالی 
، «dalayداالی »، «messiyمئسسی »
کوموردیی »و « sumbiyسومبیی »

kumurdiy.» 
ها به دلیل اینکه به شیوه و نام این طایفه

دیالئکت آشوری نگاشته شده، برپا نمودن 
شکل اصلی و حقیقی آنان سخت و 
مشکل است ولی با این همه بدون 

و ابهامی، دارای ریشه و هیچگونه شک 
منشاء ترکی بودن اسامی این طوایف 
مشخص و معلوم است. بنا به معلومات و 
توضیحات شفاهی و غیرمکتوب محقق 

شغل و « یوسف اوف»مشهور آذربایجانی 
« تائورالی»ی نوع معیشت اهالی طایفه

موجب خلق و ایجاد نام این طایفه گشته 
مان را ه« taurتائور»ی است. او واژه

داند و می« داوار)تاوار(»ی ترکی واژه
را پسوند نسبیت )منسوبیت( « laال»سپس 

کند. ولی حقیقت در این اسم تعریف می
واریانت « taurlayتائورالی»این است که 
باشد. می« tavurluتاوورلو »فونتیکی نام 

های مختلف ترکی ها و زباندر لهجه
 )که فرم قدیمی آن تابور« tavurتاوور»

tabur  ِاست( محل اطراق و توقف
ها، ساخته شده و محکم شده با ارابه

ها است. برای ایالت و ها و درشکهگاری
دارای « تابور»طوایف دامدار ترکان قدیم 

معنی و مفهوم مشخص و روشن چون 
محل اطراق و توقف را داشته است. 
هرودوت نام یکی از طوایف ترکان 

ی های شمالاسکیف مسکون در دشت
برشمرده است. « tavrتاور »دریای سیاه را 

نام یکی از شهرهای ترکان خزر واقع در 
-نامیده می« tavrisتاوریس«قفقاز شمالی 

شد. همچنین در منابع قدیم روسی در 
قرن چهاردهم میالدی نام یکی از طوایف 

قید شده است. « tavarتاوار»ترک به نام 
« doreytiدورئیتی»رود نام طایفه گمان می

واقع در اراضی ماد )میدیا( قید شده 
توسط هرودت در اصل فرم و واریانت 

« taurlayتائورالی »ی دیالئکتی نام طایفه
قید شده در منابع آشوری است. هرودوت 

ها، نام همین طایفه را همراه با کاسپی
ها واقع در ایالت ها و پانتیماتپاوسیک

 شمارد. الزم به ذکریازدهم ایران بر می
های است که همین ایالت یازدهم سرزمین

« ارس»و « کر»ی اتصال دو رودخانه حوزه
گسترده شده تا دریای خزر را نیز احاطه 

-ی آستارا نیز شامل میکرد و تا منطقهمی

شد. توضیح این که این طایفه ردّ و نشان 
« toradiتورادی»های خود را به سرزمین

لی ی آستارای آذربایجان شمادر منطقه
در زبان  diو دی  tavur)ماخوذ از تاوور 

دیوار قانلی »تالشی به معنی روستا؛ ده( و 
divarqanlı » در آذربایجان ایران )ماخوذ
نیز «( قانلی»و « تاوار»های از نام طایفه
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گذاشته است. همچنین مورخ مشهور آلبان 
ی موسی کاالنکاتلی در اثر خود نام طایفه

رم نگارش )ف« tverekتوئرئک »ترک 
را »( tavurakتاووراک»ی ارمنی نام طایفه

قید نموده و جغرافی شناس عرب در قرن 
-نهم میالدی به نام بالزوری نیز نام منطقه

ای را در سرزمین آران به نام 
 قید نموده است.« Tabarتابار»

 TAUS .................................................................... تائوس

 در ترکی باستان به معنی رود پرخروش

 TAUŞ .................................................................... تائوش

 ی رود پرخروشدر ترکی باستان به معن

 TAVLI ..................................................................... تاولي

 به قوام آمده، مقوّم، معالج، غلیظ

 TAVRİS ......................................................... تاوریس

فعلی که در « تبریز»فرم یونانی نام شهر 
منابع یونانی خصوصا تاریخ هرودت به 
شکل تاوریس نگاشته شده است. در 
منابع دوره ی باستان که شروع آن از 

ها «قمر»ها یا «کمر»هرودت می باشد 
( و اراضی آنها را tavrاور ت»)کیمئرها( را 

نام یکی از  -اندنامیده« tavriتاوری »نیز 
 شهرهای ترکان خزر واقع در قفقاز شمالی

 TAVSAMAZ........................................... تاوساماز

 همیشه رایج، همیشه در رونق

 TAVURAK ............................................ تاووراک

نام یکی از طوایف ترک در سرزمین 
ی موسی ترکان آلبان طبق نوشته

 کاالنکاتلی مورخ بزرگ آلبان

 TAVUŞ ..............................................................تاووش

طپش، صدای ردّ پا، صدای گام و راه 
 رفتن

 TAYA .............................................................................. تایا

مادر شیری، به زنی که نگهداری، 
مواظبت، شیردهی و حمایت از کودک را 

 بر عهده دارد، گویند. )ترکی باستان(

 TAYAMA ............................................................. تایاما

 اتّکا، اتکا نمودن

 TAYANĞAN ............................................تایانغان

 اتکا کننده، مقاوم، متحمل، تاب آور

 TAYANIQ...................................................... تایانیق

 ا، دوام، عمر، متانت، ثباتبق

 TAYAQ ............................................................... طایاق

 تکیه گاه، حامی، پشتیبان

 TAYƏ ............................................................................ تایه

به زنی که نگهداری، مواظبت، شیردهی و 
حمایت از کودک را بر عهده دارد، گویند. 

 )ترکی باستان(

 TAYLAK ....................................................... تایالک

 شتر بچه ی دوساله

 TAZAR .................................................................... تازار
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 تیز، تند، با عجله، عجول، عجالتاً

 TƏBSİ ......................................................................تبسي

 بزم و عشرت -سینی کوچک

 TƏLAC .................................................................... تالج

 )ازبکی(چشم بزرگ شهال 

 TELLƏR ................................................................. تئللر

 گیسوان

 TELLİ PULLİ............................ تئللي پوللي

 مزین،تزیین گشته با تار و پولک

 TƏPƏLİ ............................................................. تپه لي

مرغ و پرنده ای که در سر با قبا و هشته 
 ای از مو تزئین شده است.

 TƏQÇİL ............................................................ تقچیل

 )ازبکی(کمیاب، نادر 

 TƏQMƏGÜL .................................. تَقمَه گول

ی گلسرخیان دارای درو از تیرهگیاه خو
 )ازبکی(گلهای ریز معطّر 

 TERAK .............................................................. تئراک

 )ازبکی(درخت سپیدار 

 TƏRAVƏT ................................................. طراوَت

 طراوت، تر و تازه، شادابی

 TƏRAVƏTLI ........................................ طراوتلي

 با طراوت، تر و تازه، شاداب

 TƏRƏLƏ ...........................................................تره له

شاد و در عیش و نوش، فارغ از غم و 
 اندوه، خرسندی )ازبکی(

 TERİM .................................................................... تئریم

محصول، محصول چینی، جمع چیدن 
 )ازبکی(آوری محصول و میوه 

 TERİŞ ................................................................. تئریش

 )ازبکی(چیدن یا جمع آوری محصول 

 TERMƏ .................................................................. تئرمه

 )ازبکی(منتخب، برگزیده، گزیده 

 TƏRNƏ ..................................................................... تَرنَه

نام طایفه ای از ترکان خزر ساکن در 
 سرزمین ترکان آلبان

 TƏRPAN ........................................................... تَرپان

 نوعی اسب غیراهلی تاتارستانی

 TƏTİK ..................................................................... تَتیك

یع العمل، چست و چاالک، نازک، سر
 ظریف

 TƏTİMLİ .......................................................... تَتیملي

 خوش طعم، لذیذ )ازبکی(

 TƏTİR .......................................................................... تتیر

-گیاهی علفی یک ساله که بیشتر در شوره

 )ازبکی(روید. زارها می

 TƏVƏN .................................................................. نتَوَه

آنچه از جامه، پارچه و خوراکیها که زنان 
به عنوان هدیه به مراسم عروسی یا جشن 
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 )ازبکی(برند. می

 TİAMAT ............................................................ تیامات

-ی زندگی، دوشیزهفرشته -از اساطیر بابل

 ی زندگی

 TİFİK ...................................................................... تیفیك

 پشم بُز

 TİKAN TUTU ............................... تیكان توتو

 تمشک

 TİLLƏ ......................................................................... تیلله

گیاه علفی پایا،  -ی طالطال، زر، سکّه
های پهن که بیشتر در خودرو دارای خوشه

 )ازبکی(روید. ها میواحه

 TİLLƏ QAŞ ........................................ تیلله قاش

ه به نیمتاج و زیور ساخته شده از طال مشاب
بندند. جواهر نشان که زنان بر پیشانی می

 )ازبکی(

 TİMARCI ..................................................تیمارجي

 تیمار کننده، پرستاری کننده، نوازش کننده

 TİMARLI ...................................................... تیمارلي

دارای نوازش، نوازشگر، نوازش کننده، 
 صاحب حس تیمارگری و پرستاری

 TINAZ ........................................................................ تیناز

پشته و هیمه ی علف تَل شده جهت 
 زمستاناستفاده ی دامها در 

 TİNÇİŞ ........................................................... تینچیش

 )ازبکی(آرامش، ساکن و اَمن 

 TİNİM ......................................................................... تینیم

 )ازبکی(آرامش، سکون، آسودگی 

 TİNİQ ........................................................................ تینیق

 )ازبکی(زالل، صاف، بسیار شفاف 

 TİNİŞ ...................................................................... تینیش

 )ازبکی(آسودگی و بدون تشویش 

 TINLAR ................................................................ تینالر

 طنین انداز، مطنطن

 TINLAYAN ............................................... تینالیان

 طنین انداز، مطنطن

 TİPİ ................................................................................ تیپي

ه و سنگینی که به هنگام بارش برف فشرد
 به مانندن مه همه جا را فرا گرفته باشد.

 TIPIŞ ....................................................................... تیپیش

 طپش، ضربان

 TIQNAZ................................................................ تیقناز

 چاق و تپل

 TİRCİQ ........................................................... تیرجیق

 )ازبکی(متبسّم، دارای لبخند، خندان 

 TİRFİL ................................................................ تیرفیل

 یونجه ی صحرایی

 TIRMAQ .......................................................... تیرماق

 چنگال -پنجول حیواناتی چون گربه
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 TİRMƏŞAL ...................................... تیرمه شال

 شال ترمه

 TIRPANA ......................................................... تیرپانا

نوعی ماهی مهلک و خطرناک با دُمی کج 
 چون داس بزرگ به نام طِرپان

 TİRQATAY ............................................ تیرقاتای

نام یکی از زنان مشهور و سرشناس ترکان 
پُلییئن »اسکیف )اسکیت( قید شده توسط 

poliyen » ،پُلییئن(VIII ،11 این نام را .)
محققین دارای ریشه و منشاء پارسی و به 

اند. معنی نموده« تیروپیکان قدرتمند»معنی 
در حالی که این اسم ترکی بوده و از 

تیریقه، دیریقه »ی ترکی ترکیب واژه
tiriqə, diriqə » فرز و چابک»به معنی» ،

و « سرحال و قبراق»، «جَلد و زیرک»
، «مثل»به معانی « tayتای»ی ترکی واژه

 ساخته شده است.« همچو»، «مانند»

 TİZİMGÜL ........................................لتیزیم گو

ی شاه ی زینتی از تیرهگیاه علفی چند ساله
پسندیان با گلهای زیبا به رنگهای سفید، 

 )ازبکی(قرمز، بنفش، زرد و غیره 

  ............................................................... تُوغرو یوره ک

 .................................................. TOĞRU YÜRƏK 
دارای قلبی صاف و پاک بدون هر گونه 

 حیله و نیرنگ

 TOĞU ....................................................................... تُوغو

 والدت، تولد، میالد، مولد، وطن

 TOĞUŞ .......................................................... تُوغوش

 والدت، میالد، ظهور، طلوعتولد، 

 TOĞUŞLI ............................................... تُوغوشلي

 نجیب، با نجابت

  .............................................................. تؤكمه )دؤكمه(

 ........................................... TÖKMƏ (DÖKMƏ) 
 ریخته، در قالب ریخته شده

 TOLAŞAN ................................................تُوالشان

 چرخنده، طواف کننده، طائف

 TOLĞUN ....................................................... تُولغون

پرشده، ماالمال،  توپُر، پرمحتوا، برجسته و 
 چشمگیر

 TOLUN ............................................................... تُولون

 بدر، کامل

 TOLUQ .............................................................. تُولوق

ک، پوست کامل و بدون دوخت جهت مش
 پر نمودن عسل، شیره و آب

 TOM ÇAY .............................................. توم چای

 از رودهای مقدس نزد ترکان قپچاق

 TOMAĞƏ ....................................................... تُوماغَه

بند یا زنجیر توپی و گرد بسته شده به 
 پاهای شاهین

 TOMAR .................................................................تومار

فرم اصلی نام ملکه و خاقان ترکان ساک 
)ماساکئت،ماساژت( ساکن در آسیای میانه 
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تومیریس »اریخ به فرم یونانی که در ت
tomiris » ثبت شده است. او همانا کسی

است که در جنگ با کوروش کبیر، بر 
اوفائق آمده و سر از تن او جدا کرد و آن 

 ور ساخت.را در مَشکی پراز خون غوطه
ی تومار در زبان ترکی به معانی واژه

طلسم آویزان از »، «حمایل»، «گردنبند طال»
 د.باشمی« گردن

 TOMAY ............................................................. تومای

در ترکی باستان به معنی بزک، آرایش و 
 باشد.زیورآالت می

 TOMİRİS ................................................. تومیریس

نام خاقان و حکمران )ملکه( ترکان ساک 
قبل از میالد  135آسیای میانه در سال 

(. در بعضی از منابع، او، I ،251)هرودت، 
ای از ترکان ساک خاقان و سلطان شاخه

و قید شده  ها معرفی«ماسساکئت»به نام 
است. او همانا کسی است که در جنگ با 

-کوروش کبیر بانی ومؤسس اوّلین سلسله

ی پارسیان به نام هخامنشی، بر او چیره 
گشته و سر از تن او جدا کرد و در مَشکی 

ز خون فرو برده و غرقه ساخت ا پر
 .(І ،214)هرودت، 

یکی از دالیل پر ارزش و گرانقیمت در 
ها این ترکی ساک خصوص ریشه و منشاء

که در ترکی به « مَشک»است که ساختن 
گویند، برای نیز می« داغار»و « تولوق»آن 

ترکان و طوایف ترک دارای سابقه و 

ی عالمتداری نزد آنان قدمت بوده و نشانه
 باشد.و برای آنان می

حجت االسالم و المسلمین حاج صادق 
خلخالی در کتاب خویش تحت عنوان 

چاپ « ین و جنایتکارکوروش دروغ»
نویسد: می 31ی در صفحه 1365

گوید ی باستان( میکتزیاس )مؤلف دوره»
« دربیک»که کوروش در جنگ با قوم 

ای از قوم شکائی ها تیرهکشته شد. دربیک
)ساک، ساکا، شاکا( بودند که در اطراف 

کردند. )ص زندگی می« اورال»ی دریاچه
412.) 

ی( گویند، هرودت و ژوستی )تروگ پمپئ
ی ساکاها در جنگ اوّل پسر ملکه
ها( با کوروش، به ها )ماساژتماسساکئت

خاک افتاد و لشکر بزرگ این قوم معدوم 
شدند و با این وجود، هیچگونه اشکی در 
چشمان ملکه )تومیریس( نگردید، ولی 
آتش کینه و انتقام در دلش شعله کشید و 
قسم یاد کرد که هر وقت کوروش را به 

آورد، آنقدر خون به او بخوراند تا  چنگ
دلش خنک شود و سرانجام نیز به مقصود 
نایل آمد و دامی در زیر پای کوروش 

های کوهستان گسترد و او را در گردنه
گرفتار کرد و شاه پارس با تمام قشون که 
دویست هزار نفر بودند، همگی معدوم 
شدند، چنانچه حتی یک  نفر هم از 

ان سالم به در نَبُرد تا دویست هزار نفر، ج
خبر این واقعه را به دیگران برساند. 
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دست نقاش معروف و چیره« روبیس»
)فالندری( داستان کشته شدن کوروش را 
روی صحنه آورده و برای افتخار مردم 

ی دیرینه با پارسیان روم )چون عناد وکینه
-اند( ترسیم نموده و حتی در دورهداشته

تر و سینما و های اخیر، بازیگران تا
های روم و آتن آن را شاخ و تماشاخانه

«. اندبرگ داده در معرض تماشا قرار داده
-کتاب چنین می 32ی ایشان در صفحه

چون سر کوروش را به پای »نویسند: 
ملکه )تومیریس( انداختند، خوشحالی 
زائدالوصفی از خود نشان داد و دستور 
جشن و شادی درتمام مملکت را صادر 

و برای اینکه به عهد و قسم خویش  نمود
وفا کرده باشد، دستور داد طشتی از خون 
پر کرده به خدمتش آوردند و چندین بار 

ی کوروش را داخل سر از تن جدا شده
طشت فرو برده، بیرون آوردند تا 

ی دلش را بدینوسیله آتش انتقام وکینه
نویسد که تسکین داده باشد. هرودت می

ا پر از خون آدم او امر کرد خیکی ر
ی کردند، بعد جسد کوروش را یافته، کلّه

او را در خیک انداخت و استهزاء کرده 
چنین گفت: هر چند من ترا در جنگ 
شکست دادم، ولی  تو از راه تزویر، 
مصیبتی را برای من تهیه کردی و پسر مرا 
از من گرفتی، چنانکه به تو گفته بودم، 

کنم یحاال تو را از خونخواری سیر م
، کتاب مشیرالدوله(. معلوم 413)صفحه 

است با چنین وضعی و نبودن وسائل 
ممکنه برای نقل و انتقال جنازه از میدان 
جنگ و اسارت در دست دشمن کینه توز 

شد آن را حرکت داده تا به پاسارگاد نمی
بیاورند و در آنجا مقبره برای او درست 
کنند و عاقبتِ ستمکاران جنایت پیشه به 
همین منوال گذشته است و در جای 

اند و بعدها برای گمنامی مرده و تباه شده
آنها گنبد و بارگاهی درست کرده تا 

ی پیوند با سلف اخالف آنها بوسیله
ی خود و حکومت خویش سیطره

-ی خویش را زیر عنوان فریبندهدژخیمانه

ی عالی نسبی به جامعه تحمیل نمایند. 
این جهان،  لکن عاقبت جنایتکاران در

 نابودی و در آخرت، آتش است.
حجت االسالم و المسلمین حاج آقا  

کتاب خویش  1صادق خلخالی در صفحه 
ی کوروش نیز مانند همه»نویسد: می

پادشاهان و زورمندان تاریخ که از 
های خدادادی فقط زور و موهبت

شمشیری دارند و منطقی وحشیانه که به 
ور و تسلیم حکم زور باید دیگران را مقه

ی امر و خواسته خود نمود، از یک تیره
سال پیش برخاست و  2155وحشی در 

چون سودای جهانگیری در سر داشت، با 
سپاه وحشی خود به جنگ با همسایگان 
پرداخت و چون عالوه بر استعداد نظامی 
و فرماندهی، )به اتفاق نظر مورخین ص 

کیرشمن( بخت نیز با او همراه بود  123
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ست به تدریج فرمانروایی و قدرت وتوان
خود را توسعه بخشد و از یک طرف تا 
سواحل یونان و لیدیا و از طرف دیگر به 
بابل دست بیاندازد و در گیرودار جنگ و 
لوازم قهری آن یعنی قتل عام و از بین 
بردن مناطق نظامی و سوق الجیشی و 
قالع، با دخترک زیبای یهودی که در 

معروف است، روبرو « ارایست»تاریخ به نام 
گردد که به حکم جوانی و شهوت جنسی، 
گرفتار عشق او گردید و همین امر موجب 

ی خود قرار دهد گردید که او را معشوقه
و رفتار خود را نسبت به یهودیانی که در 

« ایستار»بابل اسیر بودند و اگر برای خاطر 
-زیبا نبود، به دست تیغ ستم سپرده می

مک نماید. برخی از شدند، محبت و ک
اند که چون یهودیان که در مورخین نوشته

دست بخت النصر پادشاه بابل اسیر و در 
کردند، نام آنجا با ذلت و نکبت زندگی می

کوروش را در همسایگی خود )ایران( 
شنیدند، با وی به مکاتبه پرداختند و به او 
متوسل شدند و باالخره با خیانت آنها به 

وش را به آنجا وارد نموده دولت بابل، کور
و از دشمنان خود انتقام گرفتند. کوروش 
نیز به پاس خدمات یهودیان در خیانت و 
ضربه زدن از پشت به حکومت بابل، 
فرمان آزادی آنها را صادر نموده و آنها را 
به فلسطین، سرزمین پدریشان فرستاد. 
تمام آنچه در تورات در وصف کوروش 

ی یهودیان داختهآمده است، ساخته و پر

ی بابل است که به فرمان داماد آزاد شده
جدیدشان کوروشِ عاشق و شوهر 

زیبا و یهودی، آن را در کتاب « ایستار»
اند و به خورد مردم آسمانی خود گنجانده

ی نبوکدنصر با دادند، توراتی که در حمله
تابوتش سوخته و از بین رفته بود )رجوع 

سا و کم مایه و به المیزان( ومورخین تن آ
دون پایه نیز، آن را به عنوان وحی مُنزَل 
گرفتند و در تواریخ خود به عنوان یک 

 مطلب غیرقابل انکار نقل نمودند.
اساساً تاریخ احوال کوروش نامعلوم است 
و هیچ مدرک صحیحی نیست که او را به 

تاریخ »ما معرفی کند و به همین جهت در 
و همچنین « مالهتاریخ آلبر»و « ایران باستان

تواریخ بزرگ دیگر، به تعارف نوشته شده 
 است.

پس برای تحقیق احوال کوروش دو منبع 
اصلی وجود داشت، الف(تواریخ معروف 
که به نظر تمام محققین مخدوش و 
غیرقابل اعتماد است و بعضی از آنها، 

های حکومتی ی دستگاهساخته و پرداخته
دامه زمان خود بوده که در عصر ما هم ا

توانند و قدرتشان دارد تا آنجائی که می
کند، کند و مصالح آنها ایجاب میاقتضا می

برای خود تاریخ ساخته و خود را به 
عنوان کوروش دوّم و سوم به جهانیان 
معرفی کرده و خودشان را حامل عدالت و 

کنند )منظور نظر صلح و صفا معرفی می
ینکه باشد( با ادر اینجا خاندان پهلوی می
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دانند که اینها مردان همه جهانیان می
 سفاک و خونریزی بیش نبوده اند.

ی یهودیان بوده و به ب(تورات که ساخته
-میل و فرمان کوروش آنچه را که می

خواست، نوشتند. داستان خود تورات هم 
کمتر از احوال کوروش نیست. حاال شما 

 توانید قضاوت کنید. خود بهتر می
ایای تعریف و تمجید مسلم است که قض

از کوروش و داریوش با دست همچو 
ی تورات به روی صحنه نویسندگان افسانه

ی آن حماسه سرایی در آمده و درباره
ی بعدی جزء اند و شاید هم در ازمنهکرده

تورات شده است که در اصلِ توراتِ قبل 
از فتح بابل، از آنها خبری نبوده است، کما 

ین تورات نیز بر این ای از مفسراینکه عده
باشند و از همین گفتار معلوم عقیده می

شود که تورات فعلی که در دست می
است، هیچگونه سندیت و مدرک تاریخی 

تواند مورد برای اثبات یک امر مسلم نمی
استفاده قرار گیرد و چون اصلِ تورات در 

به اورشلیم از میان « نبوکدنصر»ی حمله
 15بعد از ی حریق شد، رفت و طعمه

ها از اسارت بابل آزاد سال تقریباً یهودی
ای شدند، با دستور کوروش و دیگران عده

مأمور نوشتن « عزیر»یا « عزرا»از جمله 
تورات شدند که البته از پیرمردان و 
پیرزنان قضایا را گرفته ویادداشت نمودند 

چقدر معلومات نسبت « عزرا»و خالصه 
اشخاصی به تورات داشته و از چگونه 

قضایا را گرفته و ضبط نموده و آیا در 
مدت اسارت یهود، مردم باقیمانده، از 

اند تورات چقدر و چه مقدار را حفظ بوده
و در یادخود سینه به سینه نگهداشته بودند 
و آیا این تورات فعلی همان تورات نوشته 

ی بعد از زمان اسارت است یا نه و شده
ی ما، حتی سایر سواالت که نه تنها برا

برای خود یهود هم مجهول است. برای 
توضیح بیشتر درباره تورات به تفسیر 

ی عالمه طباطبائی مراجعه المیزان نوشته
 شود.

ج(اگر دلیل سوم را سنگ نوشته بدانیم بد 
هایی که کوروش از نیست. زیرا ستایش

-خود نموده است و آنچه را به زور می

های زیر فرمان خواسته به ملت
دتحمیل نماید، به امر و فرمان خود او، خو

بر سنگ نوشته و جلو چشم مردم قرار 
دادند تا الاقل به روش روانی )تلقین( می

های که امروزه این روش در حکومت
-پوشالی و ستمگر معمول است، بر عقیده

ی مردم آنطور که مایل است او را بدانند 
نیز حکمفرمایی کرده باشد. حکمفرمایی 

 و سرنوشت مردم!! بر افکار
این است کوروش بزرگی که به آن افتخار 

-ها میکنیم و به یادبود او نامگذاریمی

گیریم. مردی که مانند نماییم و جشن می
کرد ی پادشاهان، تنها به خود فکر میهمه

و هر جا به نفع او بود با مردم 
نمود. و منت به سر مردم خوشرفتاری می
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رت از هیچ نهاد و در غیر این صومی
نویسد: می« پیرنیا»ستمی رویگردان نبود. 

چون سپاهیان کوروش لیدیا را غارت 
« کرزوس»نمودند، کوروش به پادشاه آنجا 

که اسیر وی بود گفت: سپاهیان من شهر 
برند. ی ترا میکنند و خزانهترا غارت می

-گفت: نه شهر مرا غارت می« کرزوس»

کنند چه میبرند، آنکنند و نه خزائن مرا می
با مال و منال تُست. کوروش از این 

و متنبه شد زیرا جواب حکیمانه خجل 
واقعاً غارت به زیان او بود، چون خود او 

خواست همه ملک شخصی او باشد. می
ی سلطنت مورخین حکومتی )منظور دوره

نویسند که کوروش به هر پهلوی( می
کشوری که دست یافت، پادشاه آنجا را 

کومت را به وی مسترد نمود. بخشید و ح
حال آنکه اگر تاریخ را مطالعه کرده باشند 

اطالع نباشند، و یا در فکر فریب مردم بی
 212باید این نکته را در تاریخ پیرنیا )ص 
گوید: چاپ اول( دیده باشند که می

-کوروش با کرزوس پادشاه لیدی نمی

ها توانست بدرفتاری کند، زیرا یونانی
با حیله شکست خورده کرزوس را که 
داشتند و اگر کوروش بود، دوست می

داد، نسبت به کرزوس بدرفتاری نشان می
جنگی وحشت انگیز برای او با یونان 

شودکه آمد. پس معلوم میپیش می
مالیمت نسبی این پادشاه جهانگیر و 
خونخوار براساس منش و خوی او نبوده، 

بلکه از ترس آشوب و درگیری با دشمنان 
زه نفس بوده است و از همین نظر از تا

  روی احتیاط و سیاست با ملل زیردست،
-آن هم به قدر محدود خوشرفتاری می

نمود مثل همان روشی که بعدها اسکندر 
در پیش گرفت و برای رسیدن به اهداف 
شهوانی و شیطانی خود با مردم، مجبور 

دردسر بود که مماشات به خرج دهد تا بی
ها )دختر داریوش( روشنک بتواند با امثال

ی همین در عیش و نوش باشد. درباره
کوروش مهربان در اسناد بابلی نوشته شده 

کوروش با قشون خود در ماه »است که 
رفت و « لودی»ایار به طرف مملکت 

پادشاه آنجا را کشت و ثروت او را ربود و 
)تاریخ ایران باستان «. ساخلو آنجا گذاشت

 پیرنیا(. –
مطلب آنکه، نمایندگان یونان به  مؤید این

برحذر باشید از  اینکه »کوروش گفتند: 
مستعمرات یونان را آزاد کنید، چه اسپارت 

در «. چنین رفتاری را تحمل نخواهد کرد
همان صفحه اشاره شده که کوروش از 

ها که جمهوری و به طرز حکومت یونانی
شد و مردم دست خود مردم اداره می

ظر داشتند، و به قول  آزادی عقیده و ن
خواهند هر یک از ناطقین می»خود او 

« ی خود را به مردم تزریق کنندعقیده
ی خوشش نیامد. این همان سجیّه

خودکامگی و حکمفرمایی مطلق است که 
اعتنایی به سرنوشت و اش بیالزمه
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مصلحت مردم است و متاسفانه در کشور 
. ی دو هزار و پانصد ساله داردایران ریشه
نویسد: وقتی کوروش شنید که پیرنیا می

در غیاب او دعوی « پاک استیهاک»
استقالل کرده است به کرزوس گفت: 
عاقبت این امر چیست؟ آیا بهتر نیست که 
لیدیا را برده کنم؟ که اینجا خوی 
وحشیگری خود را نشان داده است ولی 

ی خود، او را از کرزوس با گفتار حکیمانه
و باالخره به قول  این عمل بازداشت.

کیرشمن: کوروش همین کرزوس را هم 
در آتش سوزانید و به قول هرودت 

تسلیم توده هیزمی شد که مرده « کرزوس»
-را در آن می سوزانند و هنگامی که شعله

ها برافروخته گردید، وی پس از آنکه 
-کوروش آخرین مهلت را به او داد، طعمه

ترجمه دکتر   125ی آتش شد )صفحه 
ن(. شما مالحظه می فرمائید قصاوت معی

قلب کوروش را که دست از یک نفر اسیر 
دارد و تا اینکه او را به بیچاره هم بر نمی

ترین وضع ممکن، به آتش کشیده فجیع
است. این است معنی عدالت و منشور 
آزادی ملل که دم از آن می زنند. این است 
شخصیت کوروش که به قول مورخین 

ی اولین صادر کننده حکومت )پهلوی(،
 «.باشدمنشور آزادی ملل! می

حجت االسالم و المسلمین حاج صادق 
-کتاب خویش می 11خلخالی در صفحه 

-این طایفه )منظور یهود یا بنی»نویسند: 

های زیادی را اسرائیل( در تاریخ نیز نقش
اند. این طایفه بر در خرابکاری ایفا نموده

شاهان  های خود در زماناثر خرابکاری
ایرانی )بهمن پادشاه قبل ازکوروش( مورد 

پادشاه بابل قرار « نبوکد نصر»ی حمله
گرفتند و به اسیری افتادند و همانطور که 
گذشت، آنجا هم آرام نگرفتند و با مکاتبه 
با کوروش، او را به بابل کشانیدند و به 

او را « ایستار»ی دختر زیبایی به نام وسیله
 ختند.پاک طرفدار خود سا

 13گوید که کوروش در ابن اثیر می
دانست و به زبان و سالگی تورات را می

خط یهودی آشنا بود و سخنان دانیال و 
کرد و او دانیال را امثال او را درک می

النصر منصب قضا داد  و آنچه که بخت
)نبوکد نصر( پادشاه بابل به غنیمت از 
بیت المقدس آورده بود، بازگرداند و 

جلد  111لمقدس را آباد نمود )ص ابیت
 اوّل(.

تنها معرف کوروش به نیکی و نیکنامی 
 همین یهودند.

های فریاد که همین یهود، همین دالل
المللی برای ملل دیگر، تاریخ سیاست بین

کنند که جشن و پادشاه نامدار معرفی می
گیرند، پول بدهند و شادی کنند و برای 

ها دایر کردن و برگزاری این جشن
فرستند و میلیونها تومان پول کارشناس می

برند. آن هم را به این وسیله به غارت می
از ملتی که از هر چیز فقط اسم ولفظ آن 



 
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                اسامی دختر 

 

252 

 را دارد نه حقیقت آن را.
ملتی که نه دنیا برای او مانده و نه آخرت. 
ملتی پشت دو تا شده زیر بار فشار و 
سواری اجانب، ملتی که به ملل زورگو و 

رومند و به اسرائیل پست و فرومایه باج نی
 پردازد.دهد و خراج میمی

ها و تاریخ اسالم پر است از خرابکاری
هایی که یهود بر اسالم و پیغمبر زیان

اند. یهود به این کار و اسالم وارد کرده
ضربات سیاسی اکتفا نکرده، درروایات و 

ی احادیث هم دست بردند و به وسیله
ان و مسلمان نمای خود، عمال تازه مسلم

مطابق میل و سیاست و مصالح خود به 
ای جعل احادیث دروغ پرداختند به اندازه

که مدتی مسلمانان را گمراه نموده بودند 
های تا آن که دانشمندان اسالمی با تکنیک

خاص و علمی خود محک آن را یافتند و 
روایات مجعول آنها را معرفی نمودند. 

به فکر افتادند که به پس از آن یهودیان 
قرآن صدمه بزنند و برای این منظور به 
تفسیر غلط پرداختند و گاه این عمل را 
دانسته یا ندانسته به دست مسلمانان انجام 
دادند. برای آن که یهود را که در همه 
جای قرآن از آنها به خیانتکاری و بدی یاد 

اند، حسن شهرتی بدهند، سعی شده
جی و عامل دست من« کوروش»نمودند 

ی آنها به بابل ومصر خود را که به اراده
حمله نموده بود، مورد توجه قرآن قرار 
دهند و کارهای او را مورد توجه و 

ستایش قرآن و اسالم معرفی کنند، به 
« ذوالقرنین»همین جهت او را همان 

معروف در قرآن که چیزی در ردیف 
پیامبران است، دانستند. واقعاً جای بسی 

اسف است که دانشمند هندی یا چند ت
استاد دانشگاه، به این فریب توجه نکنند و 
آلت دست شوند و حیف است که 

مقدس و محبوب، همان « ذوالقرنین»
کوروش منحوس جاه طلب، عیاش و 

 خونخوار باشد.
بندوبار تاریخ کوروش، تاریخ مردی بی

ی تورات، وی است که به موجب گفته
همان مجلس  کرد و درمیگساری می

-میگساری خود در حال مستی فرمان می

نظیری که زیبایی بی« وشتا»دهد که زنش 
داشته، به میان میهمانان بیاید و دیگران را 

های شاهنشاه ایران شریک سازد، در لذت
دهد و تن به این کار نمی« وشتا»ولی 

شود. حال پادشاه )کوروش( خشمگین می
پی به شخصیت روحانی و معنوی 

بریم. واقعاً که پیغمبری و وروش میک
قدسیّت سزاوار چنین کسی است که زن 

حد، به های بیخود را پس از باده گساری
کند. به موجب تاریخ، در مردم عرضه می

کند حال مستی حقوق سربازان را زیاد می
و فرمان قتل مردمانی را که ضد یهودند، را 

ی صادر می کندو حتی به موجب گفته
و « مردخای»قبل از برخورد با  تورات،

، فرمان قتل یهود را به «ایستار»لذت بستر 
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سپارد، گر چه اندکی بعد به می« هامان»
را به داری که « هامان»زیبا، « ایستار»میل 

آویزد. کوروش برای یهود ساخته بود، می
خداپرست نبوده، بلکه حتی بت معینی را 

-کرده و به هر کجا میهم پرستش نمی

ده، بنا به مقتضای زمان و سیاست رسی
روز، در صورت مصلحت به خدایان یا 

گذاشته و تظاهر های محلی احترام میبت
کرد ولی بعد باز به به قبول آنان می
 کوبید.سیاست، آنها را می

آنچه از نظر قرآن واضح است و مسلم، 
این که ذوالقرنین دارای مقام شامخ و یک 

ه با ایمان و العادانسان برجسته و فوق
پناهان و خداپرست، عادل و طرفدار بی

ی این مظلومان بوده و اما آیا وی با همه
صفات برجسته به مقام نبوت نرسیده، در 
این باره بین مورخین و مفسرین اسالمی 
اختالف نظر وجود دارد و لیکن ما در 
اینجا، درباره اثبات و یا نفی این معنی 

 «.نیستیم
صادق خلخالی در حجت االسالم حاج 

کتاب خویش در مورد  12ی صفحه
فرماید: هرودت مورخ مشهور چنین می

چون هرودت راجع به تاریخ کوروش »
ای دارد لذا راجع به شخصیت نقش عمده

ای و ارزش تاریخی وی این مرد افسانه
ها وی را پدر ناچاریم گفتگو کنیم. بعضی

اند و قبل از او هم دروغ تاریخ لقب داده
اند که هرودت از رخین دیگری بودهمو

های آنها استفاده کرده و به نام خود نوشته
نوشته است )رجوع شود به لغت نامه 

که « کارناس»دهخدا(. هرودت از اهالی 
باشد، ی یونانی آسیای صغیر میمستعمره

بوده است و چون این شهر جزو 
رفت، مستملکات ایران به شمار می

ی ایران از تبعهبنابراین مورخ مذکور، 
شد و ایران قدیم در آن زمان محسوب می

آباد و پرنعمت بوده و ملل دیگر از جمله 
ها برای سیاحت یا کار به این کشور یونانی

آمدند ولی اطالعاتی که یک نفر سیاح می
توانست با کمک مترجم فارس یونانی می

ی تاریخ و اوضاع کشوری خویش درباره
یر و شرق به چون ایران و آسیای صغ

دست آورد، چندان دقیق و قابل توجه 
نبوده است و این ناپختگی اطالعات در 
آثار هروردت که البته به ایران نیامده، 

های هرودت نوشتهآشکار و هویدا است. 
-و آشور هم آشفته و افسانهی بابل درباره

آمیز است و بعضی از محققین تاریخ 
اهنان عقیده دارند که ماخذ تحقیقات او ک

ای دیگر سفر اند، اما عدهمصر و بابل بوده
اورا به بابل هم قبول  ندارند و نیز خیلی 

دانند که وی از کاهنان درجه اوّل، بعید می
 مطالب تاریخی خویش را گرفته باشد.

گوید: هرودت به نوشتن می« توسیدید»
 حقایق توجه و  عالقه نداشته است.

هرودت های مواردی از نوشته« کتزیاس»
ی کوروش، کمبوجیه، داریوش و درباره



 
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                اسامی دختر 

 

254 

-خشایارشا را تکذیب کرده و او را گزافه

 اند.گو پنداشته
مورخ یهود در قرن « ژوزف فالویوس»

گوید که همه دروغگویی اوّل میالدی می
 اند هرودت را ثابت کرده

سخنورنامدار رومی، هرودت « سیسرون»
 را پدر دروغ تاریخ نامیده است.

دان جغرافی« استرابون»و « یدیودورس»
ی باستان به کتاب هرودت هیچگونه دوره

 اعتمادی ندارند. 
کند که هرودت تصریح می« آلبرماله»

 گوی پارسی بوده است.افسانه
ی یکی از نویسندگان معاصر درباره

نویسد که وی مردی بود پرگو هرودت می
که روایات تاریخی را با تعصبات قومی و 

روغین و جالب توجه و های دافسانه
دلپسند به هم آمیخته و از هر دروغی برای 
اثبات مدعای خود دلیل تراشیده است. 

-جای تاسف و هزار تاسف است که همه

ی ایران ها را هیئت حاکمهی این نوشته
)دولت محمدرضا پهلوی( دانسته و 
ملتفت است لکن باز هم دست به اوهام 

ا به پرستی زده و چون رگ خواب مردم ر
ی رادیوها اند برای آنها بوسیلهدست آورده

و تلویزیونها و جراید و مجالت، الالیی 
-خوانند و مسلم است که دلشان نمیمی

خواهد  این ملت ستمدیده از خواب 
ی خویش غفلت بیدار شود و به فکر چاره

بیفتد. بدترین عناوین ارتجاعی و قرون 

وسطایی را به عنوان تاریخ مسلم، به 
رد مردم بدبخت و فلک زده که فاقد خو

دهند و برای آن جشن همه چیز است، می
کنند. دو هزار و پانصد ساله تأسیس می

مگر جنایت و خونریزی و میگساری و 
بندوباری هم جشن گرفتن آدم کشی و بی

آیا موجب افتخار است؟ و این دارد و 
ی ی بودجهد که به اندازههمه ارزش دار

ن شود؟ البته ناگفته مملکت خرج جشن آ
نماند در این میان دستهای جنایتکاری هم 

های اساطیر وجود دارد که از نوشته
پوسیده قهرمانان بشردوستانه ساخته و به 

لوح بدهند و خبر و سادهخورد مردم بی
بلکه پا را فراتر گذاشته به عنوان تاریخ 

های معصوم غیرقابل خدشه به خورد بچه
یرستان هم بدهند و مدارس دبستان و دب

به عنوان یک اصل مسلم تاریخی از آن یاد 
ها ها و گزافهکنند و از این گونه خرافه

برای یک ملت شرافتمند و مسلمان و پیرو 
ی معصومین، قرآن و پیغمبر اسالم و ائمه

تاریخ مدوّن درست کرده و بازور سر نیزه 
گویند که باید به آنها از ته دل افتخار می

الّا چنین و چنان خواهیم کرد. لکن کنید و 
جای تعجب از آقای پرویز ناتل خانلری 

باشد که وزیر فرهنگ سابق  و دیگران می
قلم به دست گرفته از هر راه ممکن وارد 
شده و از کوروش کبیر، قهرمان ساخته و 

ی حقوق ی او را به نام اولین لوحهلوحه
بشر به مردم معرفی کنند. غافل از این که 
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لت شرافتمند و مسلمان ایران در هر م
موقع مناسب و ممکن، مشت این گونه 

سرا را باز کرده و آنها افراد تهی مغز و یاوه
کنند که ی ایرانی معرفی میرا به جامعه

های ثابت صهیونیزم این گونه افراد از مهره
باشند. چه غرض و مقصدی بین المللی می

ش دارند؟ حتماً مقصد و منظوری در پی
است که این همه به اوهام و خرافات 

دهند. آیا غرض این گونه افراد، اهمیت می
فقط ساختن افتخار دروغین است؟ مگر 
ملت ایران افتخارات راستین و حقیقی 
ندارد که باید به خرافات و اوهام افتخار 
کند؟ مگر ملت ایران قرآن و آیین اسالم 
ندارد  که به اوستا و تورات افتخار کند؟ 
مگر ملت ایران سرگذشت حماسه انگیز 

های اسالمی و رجال بزرگ دینی در میدان
های و مذهبی ندارد که به اوهام ونوشته

ها برای خود افتخار ساخته اساطیر یونانی
 و کوروش را بستاید؟

آقای دکتر پرویز ناتل خانلری اگر واقعاً 
ی ایرانی خدمت کند، خواهد به جامعهمی

یق تاریخی اسالمی چرا از بیان حقا
ها، این کند و به نوشته مسخرهسرپیچی می

 دهد؟همه اهمیت می
ی این گونه افراد نویسنده، چون خود همه

المللی را به یهود و صهیونیست بین
اند، راه برگشت و آشتی با ملت را فروخته

 هم ندارند.
مورخ مشهور به هنگام اقامت « کتزیاس»

عیت در دربار شاهی در شوش به وض
اخالق عمومی و خصوصی کوروش 
چیزها نوشته بود چون در مدت اقامت 

کرد، به خویش، عالوه بر تحقیقاتی که می
مدارک دولتی و دفاتر شاهی دسترسی 
داشت چون موضوع خیلی مهم و قابل 

« ایران باستان»توجه است ما، عین عبارت 
جلد اوّل، چاپ اوّل، چاپخانه  245)ص 

م تا خوانندگان کنیمجلس( را نقل می
های خود هیچگونه بدانند که ما در نوشته

قصد و غرضی نداشته و در این میان، جز 
روشن شدن حقایق، مقصدی نداریم و 

غرض را از قضاوت واقعی و بی
خوانندگان محترم داریم تا خود بفهمند که 

ی خروار است. مورخ چگونه مشت نمونه
 ایران»ی بنا به نوشته« کتزیاس»مذکور 

به قلم آقای مشیرالدوله )پیرنیا( « باستان
گوید: کوروش پسر جوانی می 245ص 

که از شدت «( مار)»، «مَر»بود که از اهل 
احتیاج مجبور گردید راهزنی پیش گیرد. 
کوروش در ایام جوانی به کارهای پست 

ورزید و از این جهت مکرر اشتغال می
 تازیانه خورد.

« استانایران ب»کتاب  321ی در صفحه
پادشاه از ترس  –نوشته شده: کبریاس 

جان، دختر جوان خود را به عنوان هدیه 
« کبریاس»کند. به کوروش عرضه می

ای از سواران به پیرمرد آشوری، با عده
آید. محافظین مانع طرف کوروش می
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دخول وی به اردو شده و او را تنها به 
گوید: قصر برند. او میخدمت کوروش می

رم و به روایتی بزرگ با هزار و محکمی دا
سیصد سوار. زمانی که پادشاه آشور زنده 

-بود این اسب سوارها را به کمک او می

ام. بردم و حاال برای کمک و یاری تو آمده
گوید اگر همه قصر کوروش در جواب می

و مال و منال تو را به تو بازگردانم، در 
« کبریاس»ازای آن چه خواهی کرد؟ 

د هر زمان که بخواهی قصر دهجواب می
من منزل تو خواهد بود. دختری دارم که 
به حد بلوغ رسیده، اینک این دختر را در 
اختیار تو می گذارم. کوروش پس از آن 
دست خود را به طرف او دراز کرده گفت: 

-با این شرایط، صمیمانه به تو دست می

 جلد اوّل(. 326دهم )ایران باستان صفحه 
پناه از ترس یچاره و بیآری، آن اسیر ب

جان خویش، از پیشکشی دختر خویش 
هم به کوروش مضایفه ندارد تا چند شبی 
خوشگذرانی کرده و با تجاوز و دست 
انداری به ناموس دیگران، آتش شهوترانی 
خویش را خاموش سازد. کوروش در 

ها، دستور تقسیم غنائم جنگ با آشوری
دهد و برای خود او یک جنگی را می

ی خیلی مجلّل و یا شکوه با تمام مهخی
اسباب زینت و زیبایی و یک زن در کمال 
وجاهت که زیباترین زن آسیا به شمار 

رفت، با دو زن نوازنده در آن خیمه می
گذارند. آن زن که برای وی باقی می

بود. این زن « آپانته»گذاشته بودند، نامش 
شوشی که از حیث جمال و زیبایی مثل و 

بود و « آبراداتِس»ی داشت، زوجهمانند ن
پادشاه آشور، شوهر او را به سفارت 

-ای با باختریباختر فرستاده بود تا معاهده

ها منعقد کند. باالخره کوروش با آن زن 
شوهردار، همخواب شد. غیرت آن زن این 
معنی را قبول نکرد تا اینکه در اثر فشار 
روحی و جواب به تعدیات و تجاوز 

ر بر شکم خود فرود برد تا کوروش، خنج
بدین وسیله از دست یک جانی و متعدی 
به ناموس دیگران، رهایی یابد )ایران 

(. کسی را از مورخین 321باستان ص 
سراغ نداریم که بدون ترس و وحشت و 
ارعاب، قلم به دست گرفته و در مدح 
وفضیلت یک نفر پادشاه وقت، سخن به 

معرفی میان نیاورد و او را عدالت گستر 
نکند. انوشیروان که معروف به دادگستر 
است )پادشاه ساسانی( چون در دوران 
ریاست و حکومتش، بعد از پدرش قباد، 
کشتار دسته جمعی به راه انداخت و 
مزدکیان را به عناوین مختلف از دم 
شمشیر گذراند. با دستور خود او به عنوان 
دادگر و عادل ملقب گردید. حجت 

ی دق خلخالی در صفحهاالسالم حاج صا
نویسند: آیا همدان کتاب خویش می 31

 پایتخت هخامنشیان بوده است؟
آیا همدان یا اکباتان و به قول هرودت 

های ی کتیبهبنا به نوشته« هنگماتان»
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ها( هخامنشی، پایتخت هخامنشیان )اَخَمَنی
بوده است؟ مورخان ارمنی و اخیراً 

که انگلیسی عقیده دارند « راولینسن»
اکباتان هرودت، همدان کنونی نیست و 

را باید در تخت « ماد»محل پایتخت قدیم 
فرسنگی دریاچه  21سلیمان کنونی در 

اورمیه از طرف جنوب شرقی جستجو 
 کرد.

البته باید این امر را یادآوری کردکه اگر 
بنا باشد که پایتخت قشالقی آنها تخت 
جمشید باشد، این معنی از عقل و درایت 

است که البته بعضی از مستشرقین هم  دور
اند چون همدان با تخت منکر آن شده

جمشیدخیلی فاصله دارد و نقل و مکان 
ییالقی و قشالقی وکوچ کردن از یکی و 

ها اتراق در یکی دیگر به این آسانی
گیرد و این امر چه بسا صورت نمی

موجب اختالل نظم در امر سلطنت خواهد 
شود که گرفته می بود و از اینجا نتیجه

پایتخت هخامنشیان )پایتخت قدیمی 
ی اورمیه بوده در نزدیکی دریاچه«( ماد»

ی اوّل کوروش به کرزوس است. حمله
پادشاه لیدیا است که در ابتدا صورت 
گرفته، چون از نظر حمل مهمات و 
اردوکشی خیلی آسانتر از حمله به بابل 

 است. بابلی که دورتر از لیدیا است.
االسالم حاج صادق خلخالی در حجت 

خصوص جهانگشایی کوروش، تجاوز و 
کتاب  31ی های او در صفحهآدم کشی

نویسند: در تسخیر بابل، خویش چنین می
کوروش از خامی و ناپختگی مردم آن 
سامان سوء استفاده کرده ودر شب عید 
آنها، چون مردم مشغول عیش و نوش و 

ه و سرگرم بودند، فرصت را مغتنم شمرد
از نظر نظامی فرصتی مناسب برای در هم 
کوبیدن دشمن دانست. لذا آن شب با 
دستیاری و خیانت دو نفر از دشمنان 

و « گریاس»ای هپادشاه بابل به نام
 حمله راآغاز نمود.« کاتاکاس»

ها هر که بابلیاز پس از آن حرکت کردند. 
را در مسیر راه بود چه نظامی و چه غیر 

های خود بعضی به خانهآن، می کشتند. 
-فرار می کرد و بعضی دیگر فریاد می

کشیدند. بر در قصر که رسیدند، هر کسی 
را که قصد بیرون آمدن از قصر داشت و 
یا می خواست در قصر پنهان شود، از دم 
تیغ گذراندند و حمامی از خون به راه 

ها سواره انداختند. کوروش به تمام کوچه
اشخاصی را که نظام فرستاد و امر کرد 

اند، بکشند. حمله به قدری بیرون مانده
-ای بیشدید بود که در همان اوایل، عده

شمار، به خاک هالکت افتادند و پادشاه 
ی قساوت بار بابل ایستاده بود و این حمله

ای در دست کرد و قمهفجیع را تماشا می
داشت. سربازان هجوم آورده او را و 

ذراندند و همراهانش را از دم تیغ گ
و غارت عمومی  عام کوروش فرمان قتل

را در شهر صادر کرد و تمام اموال و 
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هستی و مایملک مردم از منقول و 
غیرمنقول اشخاص را مصادره نموده و 
بین لشکریان خود تقسیم نمود )ایران 

مشیرالدوله(.  451-456باستان ص 
مورخین حکومتی و خوش رقصان 

به تاریخ دستگاه جبار پهلوی وقتی که 
رسند، همه از یاسای می چنگیز و مغول

چنگیزی فریادشان بلند است و به بدترین 
وضعی آن را ترسیم کرده و به تماشای 

گذارند، اما وقتی همین خوش مردم می
های او ها به احوال کوروش و حملهرقص

رسند، عنوان آزادی و دفاع میبه مردم بی
دان استقالل و منشور ملل و حقوق بشر ب

داده در اطراف آن مدیحه سرایی را آغاز و 
مقام و منزلت کوروش   با بوق و کرنا،

-جانی و قسی القلب را به عرش اعلی می

-رسانند و نظیری  برای او در دنیا نمی

 بینند.
-دستور می« سارد»پس از فتح کوروش 

و « کزروس»دهد اسرای جنگی به همراه 
ر چهارده نفر دیگر از نجبای لیدی را د

آتش بسوزانند و برای این منظور آتشی 
ی کنند و آنها را طعمهبزرگ روشن می

ی سرکوبی دهند. دربارهآتش قرار می
مردم لیدی، کوروش به کزروس گفت: 
عاقبتِ این امر چه خواهد شد؟ چنین به 

رسد که مردم لیدی برای خودشان نظر می
و من زحمت فراهم کنند )تاریخ هرودت، 

 (.162-111بند  Iکتاب 

کوروش پس از فتح سارد و به اسیر 
در آنجا ساخلوی « کزروس»گرفتن 

های زیاد که پر نیرومند گذاشت و با ارابه
از اشیاء گرانبها بود حرکت کرد. او افرادی 
را خفیه به مواظبت از اموال گماشت تا 

الها حیف و میل نکنند. با این ممردم از آن 
ها بوده است که اموال مال آنها و از خود آن

 مشیرالدوله( 311)ص 
این آقای دزد و آدمکش که ذوالقرنین 
فعلی قرار گرفته است، خودش اولین دزد 
و چپاولگر مال مردم است و برای گرفتن 

گمارد تا آنها را دزدها، مأمور خفیّه می
قرق کند لکن به خیالشان کسی نیست که 
آنها را محاکمه کند، هر چه آنها بکنند 

به نام قانون است. کشتار دسته قانون و 
ی جمعی ملتها برای خاطر مصالح عالیه

 کشور است.
قانون شکنی آنها عین عدالت است. دزدی 
آنها عین تصرف در مال خودشان است. 
دیگران عبد ذلیل آنها هستند و خود آنها، 
چون خدا خواسته، آقاباالسر مردم بدبخت 

باشد. چون قدرت دارند، کار آنها می
بق قانون است و فوق قانون. شکنجه، مطا

اعدام، ترور، حبس، تبعید، بیچارگی و 
ای است که فاقد بدبختی برای طبقه

ای کوروش پر از قدرتند. تاریخ افسانه
دزدی و غارت و چپاولگری است که در 

ها هم نظیر آن را سراغ داریم. در این زمان
چنین آمده که کوروش به « نبونید»لوحه 
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ن یعنی پایتخت ماد رفت، سیم طرف اکباتا
و زر و امتعه و اموال پایتخت ماد را 
تصاحب کرد. غنائمی را که به تصرف 

 264آورده بود، به اَنشان برد )ص 
مشیرالدوله(. اما ذوالقرنین که در قرآن 
نامی از او برده شده، در مقابل ساختن 
سدّ، از مردم چیزی نگرفت با این که آنها 

حاضر به این امر  به رضا و رغبت خود
بودند. پس بدانید که هیچگونه تشابهی 
بینِ این مرد با ذوالقرنین که در قرآن ذکر 

 شده، وجود ندارد.
حجت االسالم حاج صادق خلخالی در 

نویسد: بانی اثر خویش می 43ی صفحه
-سد ذوالقرنین کوروش نیست. با مالحظه

ی اعمال و کارهای این فرد و با در نظر 
اهی عمر کوروش و شهوت گرفتن کوت

پرستی و جنگهایش در مشرق و مغرب، 
هیچ وجه به وی فرصتی برای آباد کردن 
حتی در داخل مملکت خویش هم نماند 
تا چه رسد که سدّی با آن عظمت را در 
شمال چین به وجود آورد که با 
نبودوسایل ساختمانی در آن زمان متجاوز 

 از یک قرن هم طول کشیده باشد.
ای نداریم که ا هیچ شک و شبههالبته م

ذوالقرنین سد را به وجود آورده و قرآن 
ی کهف نیز اشاره فرموده و به آن در سوره

این را نیز یقین داریم که کوروش به هیچ 
وجه ذوالقرنین نیست. مورخینی که 

ی کوروش و داریوش و شاهان درباره

اند مانند هرودت، هخامنشی مطالبی نوشته
یاس هیچکدام آنها، کوروش گزنفون و کتز

ی کوچکترین سدّی در عالم را سازنده
اند. با این که آنان از زاییدن معرفی نکرده

قاطر، کره قاطر را و زاییدن مادیان، 
خرگوش را ومزخرفات دیگر را به نام 
سرگذشت شاهان هخامنشی نوشته و باقی 

اند، لکن هیچکدام آنها راجع به گذاشته
ان آن در زمان سدّ کوروش و ساختم

اند. افرادی ای هم نکردهحیات وی اشاره
اند که هم در بین مورخین غربی بوده

خواستند کم و بیش از ی آنان میهمه
ی آن نامی برده و ساختمان سد و سازنده

او را به جهانیان معرفی نمایند، ولی در 
اند. از ی آنها سکوت کردهاین باره، همه

باره سکوت جمله افرادی که در این 
اند بااینکه شرح حال کوروش را نموده
 –اند عبارتند از: هرودت نوشته  مفصالً

 -تندی -توسیدید -کتزیاس –گزنفون 
یوسف  -دیودور سیلی -پولیبیوسپرس

 -ژوستی -آریان -پلوتارک -فالویوس
 مانتن. -افریکن

تمام این افراد راجع به سد کوروش 
در تورات اند و ای نکردههیچگونه اشاره

هم که این همه فضائل و مناقب به زور 
خود کوروش و بادستور وی در آن 
گنجانیده شده و از او به عناوین مختلف 
منجی یهود و غیره تعریف و تمجید شده، 
یک شاهکار به این بزرگی را نادیده 
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شود که این اند و معلوم میگرفته
سدسازی به هیچ وجه با کوروش مناسبت 

الزم به توضیح است که  نداشته است.
حجت االسالم حاج صادق خلخالی این 

ی های فوق را ابتدا به صورت رسالهنوشته
قبل از  1315آذر سال  21تحقیقی در 

-های دوهزار و پانصدسالهبرگزاری جشن

ی شاهنشاهی، در اوضاع احوال خفقان 
رژیم شاهنشاهی منحوس نگاشته بودند و 

آن را به هر چه سعی و تالش نمودند که 
چاپ رسانند، ممکن نشد. چون اگر لو 

رفت ممکن بود به اعدام و یا زندان می
شدند زیرا این طویل المدت محکوم می

های دستگاه سلطنتی ی رشتهها، همهنوشته
کرد و آنها خرج گزافی را را پنبه می

متحمل شده بودند تا از کوروش یک بت 
 الهی بسازند و اسرائیل و موساد فعالیت

دادند و ای از خود نشان میالعادهفوق
گیرند که این رساله را بنابراین تصمیم می

با حجت االسالم حبیب الهی خمینی و 
حجت االسالم فهیم کرمانی در میان 
گذراند و ایشان نیز این رساله را در پشت 
یک کتاب گمنام جاسازی کرده و مصمم 
گردیدند که آن را به نجف اشرف بفرستند 

ر آنجا چاپ شود ولی پس از این تا د
شوند و چندین جریان گرفتار ساواک می
برند، تا این که سال در تبعید به سر می

انقالب اسالمی رخ داد و این رساله در 
ی برکت انقالب اسالمی به چاپ سایه

ای که سر از ملکه« تومیریس»نام  -رسید
ی تن کوروش جدا کرد، مأخوذ از واژه

ی ه فرم تحریف یافتهک« tomirتومیر»
و « tomarتومار»ی نگارش یونانی واژه
که در زبان « isایس»پسوند اسمی یونانی 

-شد، میاسامی افزوده می یونانی به پایان

ی ترکان ساک را باشد. نام این ملکه
ی دوم قبل مؤلف سده« poliyenپُلییئن »

نگاشته بود. « tamirتامیر»از میالد، به فرم 
در اصل به فرم نام تومیریس 

ی ترکی بوده و از واژه« tomarتُومار»
، «گردنبند طال»به معنای « tomarتومار»
« طلسم آویزان از گردن»، «حمایل»

برگرفته شده است. تومیریس از لحاظ 
منسوبیت و تعلق نژادی و عرقی، ترک 

باشد و ی ساک میبوده و از ترکان تیره
های تحت فرمانروایی او که ساک

ئت یا ماساژت )باش ماسساک
ساکات=ساکهای برتر و رهبر( بودند در 

 آسیای میانه سکونت داشتند.

 TOMRUCUQ ............................... تُومروجوق

جوانه های ایجاد شده روی شاخه های 
 درخت در فصل بهار

 TOMRUK ............................................... تُومروک

 TOMRUQ ................................................... تُومروق

جوانه های ایجاد شده روی  -غنچه ی گل
غنچه ی  -درخت در اول بهار یشاخه ها

ل، غنچه ی شکفته نشده و به شکوفه و گ
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 مانند دگمه

 TOMRUQCUQ ...................... تُومروقجوق

جوانه های ایجاد شده روی شاخه های 
 درخت در فصل بهار

 TOMŞUMA ............................................. تُومشوما

بیدچینی پرندگان با نوک منقار خویش، 
نوک زدن پرنده الی موهای خود که آن را 

 به اصطالح بیدچینی گویند.

 TOMŞUQ .................................................. تُومشوق

رندگان چون طوطی، منقار گرد برخی از پ
 منقار طوطی

 TOMŞURMA .................................... تُومشورما

دانه و غذا در دهان پرنده و ماکیان 
 گذاشتن

 TOMURCUQ .............................. تُومورجوق

جوانه های ایجاد شده روی شاخه های 
 درخت در فصل بهار

 TONADILMIŞ .......................... تونادیلمیش

 تزیین گشته، بزک خورده، آرایش شده

 TONADMA ................................................. تُونادما

 تزیین، بزک، آرایش

 TONAL ................................................................. تُونال

خود را بیارای، به خود بزک بزن، خویش 
 را آرایش کن

 TONANLI ..................................................... تُونانلي

 دارای زیب و زیور، دارای بزک و آرایش

 TONANMA ................................................... تونانما

آذین، جشن  -بزک، زیب و زیور، آرایش
 و سرور

 TONANMIŞ ........................................ تونانمیش

 تزیین گشته، بزک شده، آرایش شده،
 آراسته، بزک خورده

 TONATAN .................................................. تُوناتان

 ده، آراینده، بزک زنندهتزیین کنن

 TONATMA ................................................... تُوناتما

 زینت، تزیین، آرایش، بزک، پیرایه

 TONGA ..................................................................تُونگا

 تله، دام، گیر

 TONI GÖZƏL .................... تُوني گؤزه ل

دارای رنگ و روی زیبا، به رنگ زیبا، 
 دارای زیب و آرایش زیبا

 TONMAZ ......................................................... تُونماز

همیشه گرم و پرحرارت، پر روح و پر 
ر جنب و تحرک، شاد و پرطراوت، دائم د

 جوش

 TONRA ................................................................... تُونرا

نام دشت بزرگ و بسیار وسیعی واقع در 
 منطقه ی سیبری

 TONSUZ......................................................... تُونسوز

همیشه گرم و پر حرارت، پر روح و پر 
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 تحرّک، پر جنب و جوش 

 TOPAC ................................................................ تُوپاج

 نوعی یاقوت زرد رنگ، زبرجد

 TOPAQ BAL .................................. تُوپاق بال

یک پیمانه گردی شکل پر از عسل، یک 
ره مانند از عسل مقدار گردی شکل و کُ

 مثل یک قاشق پر از عسل

 TOPAZ ................................................................... تُوپاز

 نوعی یاقوت زرد رنگ، زبرجد

 TOPLA .................................................................... تُوپال

چنگال سه دندانه یا سه انگشتی به هنگام 
 خرمن

 TOPLARDAMAR ................ تُوپالردامار

 سیاهرگ

 TOPLI QIZ ........................................... تُوپلي قیز

 دختر مودب و با تربیت، دختر چاق و تپل

 TOPLUM ........................................................ توپلوم

 اجتماع، جامعه

 TOQE(TOQQA) ................... )تُوققا( تُوقه

طوقه، به هم آمیختن  -داخل و درون درّه
و به هم پیوستن، جای گرد توپی شکل 

 مثل مشت بسته ی دست

 TOQLI ................................................................... تُوقلي

بره ای که دانه های آویزان گوشواره 
 مانندی به گردن دارد

 TOQNAQLI ........................................... تُوقناقلي

 مؤثر، تاثیر گذار، کاری، نافذ، رسوخ کننده

 TOQUNUR .............................................. تُوقونور

 ؤثر، تاثیر گذار، کاری، نافذم

 TOQURCİN .................................... تُوقورجین

ی محصول زراعی درو شده هیمه و پشته
 یا علف و گیاه درو شده

 TOQUZ ................................................................ تُوقوز

 سیر، انبوه و فشرده، بدون فاصله و منفذ

 TORFANDA ......................................... تُورفاندا

میوه و سبزی زودرس که قبل از موسم 
رسیده باشد، میوه و سبزی نوبر که به 

 گویند« قنوبارانلی»ترکی 

 TORĞU .............................................................. تُورغو

 نوعی گنجشک کوچک جثّه

 TORI ......................................................................... تُوری

 اسبی که به رنگ مابین سیاه و سرخ باشد.

 TORİK .............................................................. تُوریك

 ماهی پاالموت بزرگ

 TORİS QUŞU ...................... تُوریس قوشو

 نوعی پرنده از جنس کالغها

 TORLAQ ....................................................... تُورالق

ی ی ساخته شده از خاک و گل، کلبهکلبه
خاکی، گودی ایجاد شده در خاک جهت 

 وشن نمودن زغالر
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 TORLUQ ...................................................... تُورلوق

ی ی ساخته شده از خاک و گل، کلبهکلبه
خاکی، گودی ایجاد شده در خاک جهت 

 روشن نمودن زغال

 TORNA ................................................................... تُورنا

 چرخ خرّاطی

 TORUQ ............................................................ تُوروق

 قلّه، نوک بلندی، صاف، راکد، اوج

 TOYDARI............................................... تُویداری

نوعی مرغ وحشی بزرگتر از غاز که دو 
بزرگ آن نوع می باشد و به نوع 

« تویالق»و به نوع کوچک آن « تویداری»
 گویند.

 TOYĞU ................................................................. تویغو

 آگاهی  حس، احساس، شنیداری، استماع،

 TOYLAQ ........................................................ تُویالق

نوعی مرغ وحشی بزرگتر از غاز که دو 
« تویداری»نوع می باشد، به نوع بزرگ آن 

 گویند.« تویالق»و به نوع کوچک آن 

 TOYMA ................................................................. تُویما

سیراب سیری، سیر شدن خاک از آب، 
 گشتن

 TOYMUŞ ................................................. تُویموش

 سیر، سیرچشم

 TOYNAQ ........................................................ تُویناق

 پنجه ی حیوانات، المسه

 TOYUM .............................................................. تُویوم

 سیری، سیراب شدن، قناعت

 TOZ ŞƏKƏR ......................................... تُوزشكر

 شکر، قند پودر شده، گردِ شکر

 TOZAQ ............................................................... تُوزاق

موهای ظریف، نرم و نازک مرغان و 
 پرندگان که به آن پوپال نیز گویند.

 TOZINDI .................................................. تُوزیندی

 ن ریزبارا

 TUĞLA ...................................................................توغال

 پخته شده

 TÜKƏNMƏZ ............................................ توكَنمَز

 پایان ناپذیر

 TÜLBƏND ..................................................... تولبند

پارچه یِ بز بسیار ظریف و سفید، کنایه از 
 چیز بسیار سفید

 TULİ .......................................................................... تولي 

 آسمان صاف، روز روشن )ترکی آلتائیک(

 TULUM ................................................................ تولوم

پوست کامل حیوان بدون هیچگونه درز و 
دوخت که در آن شیره، عسل، روغن، 

 ، پنیر و یا آب پر کنند.سرکه

 TUMAĞA ........................................................ توماغا

بند یا زنجیر توپی و گرد بسته شده به 
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 پاهای شاهین

 TUMAK .......................................................... توماک

نوعی کاله راست و بلند و نوک تیز 
-مخروطی شکل ساخته شده از نمد، ویژه

ی ترکان علی الخصوص ترکان ساک که 
« توماک»در بین ترکان بُلغار و قزاق به 

 معروف است.

 TUNA ............................................................................ تونا

ام یکی از رودخانه های بزرگ جاری در ن
 اروپا )تُرکی مجاری(

 TUNANMIŞ ......................................... تونانمیش

 آراسته، مزیّن، بزک خورده

 TUPAC ................................................................. توپاج

 یاقوت کبود

 TURA ........................................................................... تورا

دسته، بسته، پشته و هیمه ی جمع  -تازیانه
 شده از علف و گیاه

 TURA GÜL ....................................... تورا گول

 دسته گل

  .................................................................... توران یاغمور

 ............................................ TURAN YAĞMUR 
 باران قطع شده

 TURĞUNSU ............................... تورغون سو

 مرداب، دریاچه

 TURİŞ ................................................................ توریش

 هیات، شکل، صورت، وضعیت

  ........................................................... توریشي گؤزه ل

 ..................................................... TURİŞİ GÖZƏL 

 دارای شیوه، طرز و حال و هیئت زیبا

 TÜRLÜ .................................................................. تورلو

 متنوع

 TURNA GÖZLÜ .................. تورنا گؤزلو

 به رنگ زرد براق

 TURNA QIR......................................... تورنا قیر

 اسب خاکستری به رنگ دُرنا

 TURNAGÖZÜ ........................... تورنا گؤزو

 ه رنگ زرد براقب

 TURUL .............................................................. تورول

 صاف و زالل باش

 TÜRÜZ OTİ ................................. توروز اوتي

 نوعی گیاه باال رونده با بوی بسیار خوب

 TUT AĞACI ............................. توت آغاجي

 درخت توت

 TUTARLI .................................................... توتارلي

 مالیم، منسجم، متناسب، منظم

 TÜTƏN ................................................................... توتَن

آبشاری که آب آن بر اثر ریزش از باالی 
 صخره به پایین به صورت مه و بخار در

 آید.

 TUTKU ................................................................. توتكو
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 عاطفه، حُبّ، میل

  ......................................................... توتقاق  )توتقاقي(

 ................................. TUTQAQ (TUTQAQI) 
 توت خشک

 TÜTSİ .................................................................. توتسي

چیزی را آتیش زدن و از دود آن برای 
معالجه یا سحر و جادو استفاده کردن، 

 بخور، مه، بخار

 TUTU ........................................................................... توتو

 رهن، گروئی

 TUTUCU...................................................... توتوجو

 محافظه کار، متعصّب

 TUTUK ........................................................... توتوک

 کم حرف، خجول

 TUTUMLU ................................................ وتوملوت

 مقتصد، صرفه جو

 TUTUQ ............................................................... توتوق

 حجاب، روبند، یاشمق گرفتن

 TUYAR ................................................................... تویار

بسیار حس کننده، بسیار حساس، متأثر، 
 آگاه، خبردار، درک کننده

 TUYĞULU ................................................. تویغولو

 حساس، با احساس

 TUYMA .................................................................. تویما

 احساس

 TUYUCU ..................................................... تویوجو

 حساس، احساس کننده، درک کننده

 TUYULAN ............................................... تویوالن

 ل حسمحسوس، قاب

 TUZ ƏTMƏK ............................... اَتمَك-توز

 نان و نمک

 TUZAQYEMİ ............................ توزاق یئمي

طعمه، طعمه ای که در داخل دام و تله 
 .گذارند

 TÜZE .......................................................................... توزه

 عدالت، عدل و داد

 TUZƏKMƏK ............................... اَكمَك-توز

 نان و نمک

 TÜZƏL ............................................................. توزه ل

 قانونی، حقوقی

 TUZLA .................................................................... توزال
محل های پست و گود مخصوص در کنار 

کشیده و  ساحل دریا که آب دریا را آنجا
پس از تبخیر آب نمک، آن را جمع آوری 

 کنند
 TUZLICA ..................................................... توزلیجا

 دارای نمک بیش از حد و اندازه
 TUZLU ................................................................... توزلو

 با نمک، ملیح
 TUZLU GÖL ................................. توزلوگؤل

 دریاچه ی شور
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 U                                او  

 
 

 UAUŞ .......................... اوش(-آ-اوئائوش)او

ی نام کوهی واقع در سرزمین ماننا )سده
شتم قبل از میالد(. در منابع آشوری نام ه

کوه »، «کوه دست نیافتنی»این کوه به معنی 
باشد و به نظر دیاکونوف می« بلند و تیز

نام قسمتی از کوه سهند فعلی « اوئائوش»
باشد. که این نظریه نیز سهو و نادرست می
باشد. به احتمال قوی نام این کوه می

قوش یو»ی ترکی ی واژهتحریف یافته
yoquş » یوخوش(yoxuş به معنی )

ی کوه، بلندی و تپه و همچنین قلّه
« دشمن»و « بد»یعنی « youşیوئوش »

 بوده باشد.

 UÇAQ .................................................................. اوچاق

 پیچنده، پیچک )نوعی گیاه پیچک(

 UÇAR ..................................................................... اوچار

 پرنده ، طایر

 UÇMAQ QIZI ..................... اوچماق قیزی

 دختر بهشت، دختر بهشتی

 UÇSUZ ........................................................... اوچسوز

 بی نهایت، وسیع، فسیح

 UÇURTMA .......................................... ورتمااوچ

 بادبادک

 UDU ............................................................................. اودو

ی چرندگان )ترکی علف و علوفه
 سومری(

 UDİ .............................................................................. اودی

 خواب و رویا )ترکی سومری(

 UDUMLU .................................................... اودوملو

 مبارک، خجسته

 UFACIQ ...................................................... اوفاجیق

 خیلی کوچک

 UFANDI ....................................................... اوفاندی

 خرده ریزه ی نان

 UFAQ ..................................................................... اوفاق

 کوچک، صغیر، خُرد، ریزه

 UĞULTU ...................................................... اوغولتو

 طنین، پیچش صدا

 UĞUR GƏLƏN ........................ ناوغور گل

 خجسته و مبارک آمده

 UİŞ DİŞ .............................................اوئیش دیش

نام کوهی در سرزمین ترکان ماننا )سال 
 قبل از میالد(. 114

مورخ و محقق « ی.ب.یوسف اوف»
بیش »مشهور آذربایجانی نام این کوه را 

)بئش دیش( به معنی پنج دندان یا « دیش
-پنج دندانه پنداشته و به کوهی که صخره
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-دندانه دارد اطالق میای به شکل پنج 

شود. او در این ادعا به نام کوهی که 
بئش »آن را  14حمداله قزوینی در قرن 

)پنج انگشت( نگاشته است، نیز « بارماق
 کند.استناد می

 ULLA (ULA) ................................... اولال )اوال(

با »، «محترم»واژه ی ترکی باستان به معنی 
 «حرمت

 ULU NƏNƏ ...............................................اولو ننه

بین ترکان  مادر بزرگ و معظم، آفتاب در
 باستان اوغوز

 UMMA ..................................................................... اومما

 امیدواری، امید، توقع

 UMMAN .......................................................... اوممان

 اقیانوس

 UMULMAZ ............................................ اومولماز

غیرمنتظره، نابه هنگام، انتظار نمی رفت، 
 ناگهانی، غیر مترقبه

 UMUŞ ............................................................... اوموش

در زبان ترکی سومری به معنی عقل، فهم 
باشد که در ترکی به فرم و درک می

یعنی با  کاربرد دارد «ukuşاوکوش »
ی سومری در واژه «m-م»تبدیل صامت 

در زبان ترکی  «k-ک»به صامت  «اوموش»
 )ترکی سومری( .رواج یافته است

 UPŞUKİNA ........................................ اوپشوكینا

محراب سرنوشت، سرای سرنوشت، اتاقی 
های بابل که ی پرستشگاهدر مجموعه

گردهمایی بزرگ ایزدان و خدایان آسمانی 
ی منظومههای در اینجاست و بیشتر صحنه

-آفرینش بابلی و سومر در اینجا رخ می

ی دهد. مسیر نهایی زندگی انسان با اراده
شد نیرومند ایزدان و خدایان مشخص می

گیری در که مهمترین صفتش، تصمیم
ها بود. ایزدان )خدایان( سرنوشت انسان

بیش از حد برای امتیاز تعیین سرنوشت 
ارزش قائل بودند و به ترتیب به آنو، 
انلیل، ائا و مردوک اعطا شده بود. هر چند 

زد، ایزد متعال سرنوشت نهایی را رقم می
ی آن توانستند دربارهی ایزدان میولی همه

رای زنند. در آغاز هر سال، هنگامی که 
شد. جشن زاگموگ روی زمین برگزار می

آمدند. گرد می «اوپشوکینا»در ایزدان 
بئل »بلی شهریار ایزدان در دوران متاخر با

الواح سرنوشت را از سینه اش  «مردوک
آورد و آن را به فرزندش برمی

سپرد تا هر چه را که می «Nəbuنبو»
گرفتند، بر آن الواح ایزدان تصمیم می

بنگارد، بدین گونه سرنوشت کشور برای 
 خورد.سال آینده رقم می

 UR SUEN.............................................. اور سوئن

، کسی «سوئن»ی خدا و الهه ستایش کننده
-را ستایش و پرستش می« سوئن»دا که خ

نام یکی از خدایان ترکان « سوئن»کند. 
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 باشد. )ترکی سومری(سومری می

 URMİYA ............................................................. اورمیا

 URMUA............................................................ اورموآ

نام دریاچه و شهری در سرزمین 
 آذربایجان.

منسوب به خانواده « ureاوره»، «urاور»
، «ارتفاع»، «بلندی»زبان آلتایی به معنی 

میا( به معنی آب « )موآ»و « جای مرتفع»
 باشد.)دریاچه( می

در زبان ترکان باستان به « urاور»، «orاور»
 باشد.معنی بلند، بلندی، جای مرتفع می

 URRU ................................................................... اور رو

 مزرعه، کشتزار )ترکی سومری(

 URUQ .................................................................. اوروق

 شعبه یا شاخه ای از یک قبیله ی ترک

 URUQU GÜL ........................... اوروقوگول

از نسل گلها، از گل پدید آمده، از ریشه و 
 منشاء گلها 

 URUS ................................................................ اوروس

ی ای از ترکان تشکیل دهندهنام طایفه
ی طوایف مادای )ماد( که در اتحادیه

 نیز مشهور است.« آریزانت»تاریخ به 

 USA-AN .......................... اوسا آن )اوسائان(

 قوش، پرنده، پرواز کننده )ترکی سومری(

 USAN .................................................................... اوسان

 شب، شام )ترکی سومری(

 USLU (USLİ)..................... اوسلو )اوسلي(

، هوشیار، خردمند، فطین، با عاقل، ذکی
 تربیت، حلیم و مالیم

 USLUCA .................................................... اوسلوجا

 بسیار عاقل و با تربیت

 UŞUB ................................................................ اوشوب

 ی پرندگانالنه، خانه و آشیانه

 UTANĞAC ............................................... اوتانغاج

 محجوب، با ناموس، با حیا

 UTANĞAN ............................................... اوتانغان

 محجوب، با حیا، با عفت

 UTKU ....................................................................... اوتكو

 ظفر، فتح، پیروزی

 UTUKU ............................................................ اوتوكو

ی بابلیان و سومریان عقیده طبق باور و
ترک تبار همان فرشتگان و نگهبانان ارواح 

ی نیک و بد باشند که به دو دستهمی
نیز  ceniشوند و به آنان جئنی تقسیم می

 گویند.

 UYAK .................................................................. اویاک

 قافیه

 UYALMAZ ................................................. اویالماز

 هیچگاه فریب و گول نمی خورد

 UYAR ........................................................................ اویار

 برازنده، مناسب ، شبیه
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 UYĞUN ........................................................... اویغون

 بمناس

 UYMAZ ............................................................... اویماز

 ناموافق، غیرمطابق

 UYRUK ........................................................ اویروک

 تبعه، رعیت، تابع

 UYSAL ............................................................. اویسال

موافق با فکر و رای دیگران و عدم 
 مخالفت با فکر و تصمیم دیگران

 UYUM .................................................................... اویوم

 ، توافقمیمنت، سعد، فال خیر، اوغور

 UYUR ...................................................................... اویور

 ساکن، راکد، ایستا

 UYUR IRMAQ ...................... اویور ایرماق

 رود و نهر ساکن و راکد

 UYUR SU..................................................اویورسو

 آب راکد

 UYUŞ .................................................................. اویوش

متفق باش، خود را وفق و تطبیق ده، 
 همرای و موافق باش، متّحد شو

 UZ ........................................................................................ اوز

 اردک )ترکی سومری(

 UZU ............................................................................... اوزو

یا  «قوزو» برّه که به ترکی امروزین آن را
 گویند. )ترکی سومری( «کوزو»

 UZUN QIRPIQ .................. اوزون قیرپیق

 رازمژه ی بلند و دراز، مژگان بلند و د

 UZUN TARLA .......................... اوزون تارال

 مزرعه ی بسیار بزرگ و وسیع
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 Ü                              او

 
 

 ÜLİA .............................................................................. اولیا

در زبان ترکان سومری به معنی زمین 
باتالقی و چمنزار بوده است. )ترکی 

 سومری(

 ÜLKÜCÜ ................................................... اولكوجو

 ایده آلیست

 ÜLÜŞ ...................................................................اولوش

 سهم، قسمت

 ÜMƏG ................................................................... اومَگ

لزار، محل در زبان ترکان سومری گ
گفتند که در ترکی به فرم باتالقی را می

در آمده است. در  kümakکومَک 
فرهنگ لغات سنگالخ این واژه به فرم 

« به زمین پنهان کردن»گومماک به معنی 
 درج شده است.

این واژه سومری با اضافه شدن صدای 
به اول واژه در زبان ترکی به فرم « k-ک»

kümək رکی کاربرد یافته است. )ت
 سومری(

 ÜNLƏR ................................................................... اونلَر

 آواز کننده، تغنی کننده، ترانه سرا

 ÜRƏYƏ YATAN ...............اوره یه یاتان

 دلنشین

 ÜRKÜN ........................................................ اوركون

برکه ی آب کوچک حاصل از جمع شدن 
 آبهای راکد در اثر طغیان آب رودخانه

 ÜŞÜTMƏZ ............................................... اوشوتمَز

 گرم و پرحرارت

 ÜŞƏNMƏZ .................................................. اوشَنمز

هیچگاه تنبلی و سستی نکند، همیشه 
 قبراقچابک و 

 ÜTƏN ........................................................................ اوتَن

 چهچهه زننده، آواز خواننده

 ÜTƏR ........................................................................... اوتَر

 چهچهه زننده، آواز خواننده

 ÜTÜMƏ ............................................................. اوتومه

ی برشته شده و روی آتش گندم تازه
 گرفته شده

 ÜYÜTMƏ ..................................................... اویوتمه

 گندم آسیاب شده

 ÜZƏK .............................................................. اوزه ک

 در ترکی باستان به معنی رود و رودخانه 

 ÜZƏN .................................................................. اوزه ن

 اهتمام، دقّت

 ÜZƏNƏN ..................................................... اوزه نن

 اعی، کوشا، پر و بال زنندهس

 ÜZƏNGİ ......................................................... اوزَنگي
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 رکاب اسب، مهمیز

 ÜZƏNİŞ ................................................... اوزه نیش

 سعی و کوشش، اهتمام، دقت و تالش 

 ÜZƏRİ GÜL ........................ اوزه ری گول

دختری که سر و رویش چون گل پاک 
 است.

 ÜZÜM SUYU............................. اوزوم سویو

 شیره ی انگور

 ÜZÜSULU .......................................... اوزو سولو

با آبرو، با حیا و با ناموس، با شرف، با 
 یتحیث

 ÜTÜ ................................................................................اوتو

در زبان ترکان سومری به معنی خدای 
خورشید، خدای گرما، آفتاب )ترکی 

 سومری(
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 V                                وِ   

 
 

 VARA GƏLƏ ...................................... وارا گَلَه

آمدنی و رفتنی، بر روی یک خط یا ریل 
رفت و آمد کننده مثل ماشین رنده کشی 

 ن تفنگچوب یا گلن گئده

 VARIŞ ................................................................ واریش

انت، زیرکی، سرعت انتقال، وصال، فط
 قدوم

 VARIŞLI ......................................................واریشلي

 فطین، صاحب سرعت و انتقال

 VARİYƏT ...................................................... واریَت

 ثروت، دارایی

 VARMA ................................................................. وارما

 ایصال، نائلیّت، نیل، نتیجه، انتقال، فهم

 VAROŞ ........................................................... واروش

محوطه و قسمت های مسکونی خارج از 
 -ی شهر یا قصبه )ترکی مجاری(قلعه

 حومه شهر

 VARSAYIM ........................................... وارساییم

 فرضیه، فرضیه علمی

 VERGİ ................................................................ وئرگي

 عطیّه، داد، دهش، احسان نعمت خدادادی،

 VERGİLİ .................................................... وئرگیلي

 دارای عطیّه و احسان زیاد، محسن

 VERGÜ ............................................................... وئرگو

 عطیّه، داد، دهش، احسان

 VƏRHOV ....................................................... وَرهُوو

عزیز داشتن، گرامی داشتن، روح افزایی و 
 تشویق و ترغیب -روح انگیزی

 VERİM ................................................................... وئریم

 ه، میوه، بَرمحصول، ثمر

 VERİŞ ................................................................. وئریش

 عطیّه، داد، دهش، احسان، بخشش، اعطا

 VONUS ............................................................... ونوس

 VUNUS ........................................................... وونوس

 جوجه قمری
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 Y                                یِ  

 
 

 YABAN KEDİ ......................... یابان كئدی

 گربه ی وحشی

 YABANA ............................................................... یابانا

دشت، بیابان، صحرا، خودرو، طبیعت 
 وحش

 YABANYEMİŞ ..................... یابان یئمیش

 درختان خودرووحشی  یمیوه

 YADA TAŞI ..................................... یادا تاشي 

 سنگ جادو

 YAĞA ..........................................................................یاغا 

 باران )ترکی مغولی(

 YAĞIR ...................................................................... یاغیر

مابین دو  بمی بارد، باران، قسمت پرچر
 کتف اسب

  ..................................................................... یاغمور كوشو

 ................................................. YAĞMUR KUŞU 

 مرغ باران

 YAĞMURÇA ................................... یاغمورچا

 نوعی گوزن کوچک

 YAKAN (YAQAN) ....... یاكان )یاقان(

 افروزنده، دل افروز

 YAKARIŞ................................................ یاكاریش

 مناجات ، دعا

 YAKI .......................................................................... یاكي

 مرهم

 YAKIŞIK .................................................. یاكیشیك

زیبندگی، برازندگی، تناسب، مناسبت، 
 زیبایی

 YAL .................................................................................. یال

 منور، شعله دار -راست و مسطح

 YALABIK .................................................... یاالبیك

 YALABIQ...................................................... یاالبیق

رقص شعله ی آتش و برق درخشندگی 
آن، روشنایی، درخشندگی، درخشش، 

 ، درخشندهدرخشان

 YALAN DÜNYA ..................... یاالن دونیا

 زودگذر یدنیای فانی، دنیا

 YALDIZLI ................................................ یالدیزلي

 با طال آبکاری شده، طالیی رنگ، زراندود

 YALĞANSIZ ......................................... یالغانسیز

 بدون دروغ، راستگو، حقیقت گو

 YALIM ...................................................................... یالیم

طرف تیز و برّنده ی سالح و آالت برّنده 
نسل، نژاد، جنس، جوهر،  -چون شمشیر

 مایه

 YALINCA ....................................................... یالینجا
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 نهاییتک و تنها، در نهایت ت

 YALMA .................................................................... یالما

های بسته شده به دور به لنت ها و روبان
های مقدس ی کوهها )اوباها( در قلهاُوبه

 توسط ترکان باستان را یالما گویند.

 YALNIZCA ............................................... یالنیزجا

 به تنهایی، تک و تنها

 YALPA ....................................................................... یالپا

سالنه شدن کشتی از عرض و پهنا بر 
 روی آب

 YALPUQ ......................................................... یالپوق

 تردهپهن و گسترده، باز و گس

 YALPUQ SU .................................. یالپوق سو

 آب وسیع و گسترده

 YALQI ..................................................................... یالقي

چرخهای ارابه ی دوچرخه که توسط گاو 
« قاننی»نر کشیده می شود و ترکان به آن 

 نیز گویند

 YAMAQ................................................................ یاماق

 کمک و یاور ، رفیق ثانی، معاون

 YANAJ ...................................................................... یاناژ

رخ، ، همیشه گله مند، هر زمان شاکی
 رخسار، نمدار

 YANAQ ..................................................................یاناق

 عذاررخساره، 

 YANAZ ...................................................................... یاناز

 همیشه گله مند، دائما شکایت کننده

 YANBİKE.................................................. یان بیكه

قهرمان داستان ترکان « اورال باتیر»نام مادر 
در زبان ترکان « بیکه»باشقیرد. در این اسم 

باشد. می« دختر»و « زن»، «خانم»به معنی 
به مفهوم جانِ خانم، جانِ دختر « یان بیکه»

 باشد.می

 YANĞIN ............................................................ یانغین

حال سوختن، محترق، عاشق  در
دلسوخته، در آتش عشق سوزان، شوریده 

 سر

 YANILMAZ ............................................... یانیلماز

 هیچگاه خطا و اشتباه نمی کند

 YANINMAZ ............................................. یانینماز 

همیشه با عزم ثابت، بدون هر گونه تردید 
 کو ش

 YANIQ ..................................................................... یانیق

در حال سوختن، محترق، عاشق 
دلسوخته، در آتش عشق سوزان، شوریده 

 سر

 YANKI ................................................................... یانكي

 YANQI .................................................................... یانقي

 YANQU .................................................................. یانقو

 انعکاس صدا، پژواک، اکو

 YANUM ................................................................. یانوم
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به معنی روشن  «یانماق»ر ی مصدریشه
 کننده و برافروزنده

 YAPAĞI ............................................................ یاپاغي

 پشم گوسفند

 YAPALAQ ................................................... یاپاالق

نوعی پرنده ی بزرگ و تپل از جنس 
 جغدها

 YAPAQ .................................................................. یاپاق

پشم گوسفند و میشی که زمستان را پشت 
 نرم سر گذاشته باشد، پشم

 YAPAQLI ..................................................... یاپاقلي

 مستور از پشم، پشم پوش

 YAPI ............................................................................ یاپي

شکل و صورت  -بنای در حال ساخت
سنگی که در ساخت بنا به  -اندام ، بُنیه
 بُنیان، اساس -کار می رود

 YAPINCAQ ........................................... یاپینجاق

روکش و رواندازی که از پشم تهیه شده و 
ی که زمستان را در بیرون و بروی اس

جوشن  -اندازندهوای آزاد می گذراند می 
نام نوعی انگور به عمل  -ستوانکاسب، 

 آمده در منطقه ی مرمره ی ترکیه

 YAPINIŞ ...................................................... یاپینیش

 ادا و طور و حرکت ساختگی و غیرحقیقی

 YAPIQ .................................................................... یاپیق

پوششی که جهت محافظت از باران روی 

اسب می کشند و دور بدن و شکم اسب 
نوعی پوشش سرهم  -را با آن می پوشانند

ی چری از روی لباس خود نیکه سربازان 
 ند.یدآن را )کاور( می پوش

 YAPIRĞAN ........................................... یاپیرغان

 برگ گل و شکوفه

 YAPIŞ ................................................................... یاپیش

 ادا و اطوار و حرکات جعلی و ساختگی

 YAPIT ....................................................................یاپیت

 اثر

 YAPQIN ............................................................ یاپقین

ثروتمند، دارای حال و وضعیت خوب، 
 پولدار، سرخوش

  ................................................................. یاپراق تؤكومو

 ....................................... YAPRAQ TÖKÜMÜ 
 فصل ریزش برگ درختان

 YAPRAQLI ............................................ اقليیاپر

 برگدار

 YAQIŞIQLI ..........................................یاقیشیقلي

 زیبا، مزیّن، آراسته

 YAQUT .............................................................. یاقوت

ای مشهور و بزرگ از ترکان نام قبیله
 ساکن در یاکوتستان. 

به معنی کمان نشانه و سمبل « یای»، « یا»
به « قوت»ی قدرت و استقالل و واژه

 معنی خوشبختی، سعادت
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 YAR ....................................................................................یار

 نور، روشنی، درخشندگی

 YARANIŞ................................................... یارانیش

 به درد خوردن، مفید و نافع بودن

 YARAR SU .............................................. یارارسو

 آب مفید و سالم

 YARATMA ................................................... یاراتما

 ایجاد، گندم بهاره

 YARCAN ..................................................... یارجان

 محب صادق

 YAREN ...................................... یارئن )یاره ن(

 دوست، رفیق، صدیق

  ......................................... یارئنلیك )یاره ن لیك(

 .................................................................... YARENLIK 

 دوستی، رفاقت، مصاحبت

 YARĞA .................................................................. یارغا

ا جوجه جوجه ی بزرگ، جوجه مرغ ی
 خروس بزرگ

 YARI GECƏ ................................ یاری گئجه

 نصف شب، نیمه ی شب

 YARI GÖLGƏ......................... یاری گؤلگه

 شبه سایه

 YARIM ................................................................... یاریم

یار من، دوست و محبوب من، نیمه ی 
 وجود من

 YARIM AY ........................................... یاریم آی

 نصف ماه، ربع اول و آخر ماه

 YARIQ ................................................................... یاریق

در بعضی از زبانهای ترکی به معنی « یار»
-می« وردهین»و « درخشندگی»، «منور»

 باشد.

 YARLIQ ............................................................ یارلیق

 دوستی، محبت، مصادقت، معاشقه

 YARQI .................................................................. یارقي

 حکم، قرار محکمه

 YARUQ QIZ...................................... یاروق قیز

همسر اوغوز خاقان که همان نشانه و 
 سمبل آفتاب عالمتاب است.

 YAŞALAN .......................................... یاش آالن

 زیاد عمر کننده

 YASALI .............................................................یاسالي

 قانونی، دارای مجوز

 YASAMA ........................................................... یاساما

 شریعقانون گذاری، ت

 YAŞANTI .................................................... یاشانتي

 طرز حیات

 YAŞARMIŞ ....................................... یاشارمیش

 تازه گشته، گیاه نم و رطوبت گرفته

 YAŞDAŞ ................................................... یاشداش

 ن و همسالسسنگ باران خورده، هم
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 YAŞIL DAĞ ................................... یاشیل داغ

کوه سبز، کوه سرسبز پر از علف و 
 درخت، کوه جنگلی

 YAŞILGÜL ................................... یاشیل گول

 گل سبز، گل و سبزی، تَرگل

 YAŞILLI ......................................................... یاشیللي

نگ سبز، دارای سبزه و علف، دارای به ر
 چمن و سبزه

 YAŞILLIQ .................................................یاشیللیق

 سبزه زار، چمنزار، علفزار

 YAŞLI ................................................................... یاشلي

 مرطوب

 YAŞLIQ............................................................ یاشلیق

 هوای رطوبی و بارانی

 YAŞMAQ ..................................................... یاشماق

 حجاب، روبند

 YAŞU .......................................................................... یاشو

 روشنی، برق، شفق )ترکی باستان(

 YATALAQ ................................................... یاتاالق

هر زمان وزان و در حال وزش، هر زمان 
 فراشته و در اهتزازا

 YATAQLI ÇAY ................... یاتاقلي چای

 مجرای ژرف و گود رود یا رودخانه

 YATAY .................................................................. یاتای

 مربوط به افق، افقانه، افقی

 YATIMAZ ....................................................... یاتیماز

 همیشه بیدار

 YATIQ ..................................................................... یاتیق

 ظرف آب پهن و واسع

 YATIRIM......................................................... یاتیریم

 ودیعه، پول خوابانیده شده

 YATIŞ ................................................................... یاتیش

سکون، آرامش، خواب، پهن و گسترده 
 شدن روی زمین، خواباندن، ارضا

 YATQISIZ ............................................ یاتقي سیز

، بدون چین و شکن، بدون یرا، صاف
 عشا، اول شب

 YATSI ................................................................... یاتسي

پهن و گسترده، سکون، آرامش،وقت 
 خواب

 YATSI TAŞ .................................... یاتسي تاش

 تخته سنگ پهن و گسترده

 YATSU ................................................................... یاتسو

پهن و  -سکون، آرامش، وقت خواب
 اول شب،عشاگسترده،

 YATUĞAN ............................................... یاتوغان

ه ساز و آالت موسیقی که در بغل گرفته ب
 گویند مثل قانون دمی شو

 YATUQ ................................................................ یاتوق

به ساز و آالت موسیقی که در بغل گرفته 
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 گویند مثل قانون دمی شو

 YAVAN ................................................................. یاوان

 بدون چربی و روغن، کم چرب، الغر

 YAVAŞ ............................................................... یاواش

 نرم و حلیم، مالیم، با طمانینه

 YAVAŞA ........................................................... یاواشا

وضبط و پاره تخته ای که جهت گرفتن 
کنترل اسبهای وحشی و سرکش به مانند 
یک منگنه یا اهرم فشار بر لبان حیوان فرو 

 می کنند.

 YAVAŞCA ................................................. یاواشجا

با رعایت اصول، با کمال اعتنا، بدون هیچ 
 برخورد و تلنگر

 YAVAŞQIZ ........................................ یاواش قیز

دختر نرم و حلیم، دختر مالیم و ساکت، 
 دختر متین و با طمانینه

 YAVRI .................................................................. یاوری

 کودک دلبندبچه ، 

 YAVRICIQ ...........................................یاوریجیق

بچه ی کوچک، کودک خردسال )در مقام 
 تحبیب و دوست داشتن(

 YAVRU ................................................................. یاورو

 بچه ، کودک دلبند

 YAVRUM ....................................................... یاوروم

 YAVRIM ........................................................... یاوریم

 کودک دلبند من

 YAVŞAN ....................................................... یاوشان

 نوعی علف و گیاه

 YAVSI .................................................................. یاوسي

 یک نوع ملخ سوزن دار

 YAVUQ ............................................................... یاووق

 نشان، نشان گذاشتن، نامزدی

 YAVUQLI ................................................... وقليیاو

 نامزد، نامزد شده

 YAY BİÇİM ...................................... یای بیچیم

 در قد و قواره ی زیبا چون کمانِ تیر

 YAY QAŞLI .......................................... یایقاشلي

 ابرو کمان، کمان ابرو

 YAY QIZI .............................................. یای قیزی

ی افسانه« نیشیدو»نام یکی از دو همسر 
 ترکان آلتای

 YAYBİÇİMLİ .......................... یای بیچیملي

 در قد و قواره ی زیبا چون کمانِ تیر 

 YAYĞI ....................................................................یایغي

 پهن و گسترده شده، سفره، دستار خوان

 YAYI ............................................................................ یایي

 دشت، استپ، زمین صاف و هموار

 YAYICI ............................................................. یاییجي

مشاطه، زن آراینده ی عروس، آرایشگر 
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 عروس

 YAYIQ GÜL ................................. یاییق گول

 گل پهن و گسترده

 YAYLA BUZU .................................. یایالبوزو

 یخ حقیقی آورده شده از کوه

  ........................................................................ یایال چیچك

 ....................................................... YAYLA ÇİÇƏK 

 تعگل ییالق، گل مر

 YAYLAK....................................................... یایالک

 چراگاه، مرتع، مرعی

 YAYQARA .................................................... یایقارا

 جنجال و هیاهو، داد و فریاد

 YAYVAN ......................................................... یایوان

فراوان، وسیع و گسترده، باز و پراکنده، 
 منبسط

 YAZI............................................................................ یازی

تقدیر، سرنوشت، طالع، دشت، استپ، 
 نوشته -زمین صاف و هموار

 YAZICI ............................................................ یازیجي

زن مشاطه ای که رنگ و بزک به سر و 
روس می زند و با تار و پولک صورت ع

 .تزیین می کند

 YAZILI ................................................................. یازیلي

 نوشته شده

 YAZIN .................................................................... یازین

 فصل تابستان، موسم تابستان

 YAZIT ................................................................... یازیت

 کالم منقوش، قطعه ی نوشته شده

 YAZKÖŞKİ ...................................یاز كؤشكي

 کوشک بهاری، قصر بهاری، ویالی بهاری

 YAZLAN .......................................................... یازالن

در  و خوشی فصل تابستان را به خوبی
 .ذرانجای خوبی بگ

 YAZLI ..................................................................... یازلي

موسم تابستان، تابستانی، دارای هوای 
 خوب تابستانی

 YAZLI- QIŞLI ......................... یازلي قیشلي

هم بهاری هم زمستانی، همه فصل، چهار 
 فصل

 YAZLIK ...........................................................یازلیك

 ی تابستان، مخصوص تابستانویژه

 YAZLIQ ............................................................. یازلیق

 تابستانی، کوشک و ویالی تابستانی

 YAZMA ................................................................... یازما

 کاری شدهشده، قلم یبا دست نقش دوز

 YAZQI ................................................................... یازقي

 تقدیر، سرنوشت

 YAZQIŞ.......................................................... یازقیش

 تابستان و زمستان، همه فصل، چهار فصل

 YƏDƏK ................................................................ یَدَک
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طناب یا ریسمانی که با آن حیوان را به 
دنبال خود کشند، طناب یا ریسمانی که 
با آن قایق یا کشتی را برخالف جریان آب 

 .به ساحل کشند

 YEDİGİR....................................................... یئدیگیر

اکبر را تشکیل هفت ستاره ای که دب 
 .دهندمی

 YƏLƏLİ ............................................................. یَله لي

 همچون اسب دارای یال

 YƏLİM ........................................................................ یَلیم

 رار، دُو، دویدن با سرعت زیادف

 YELKƏN GƏMİ .................... یئلكن گمي

 کشتی بادبانی

 YELLUZ ............................................................. یئللوز

 زن خوش مشرب و خفیف مزاج

 YELPAZA ....................................................... یئلپازا

 باد بزن

 YELVAN .......................................................... یئلوان

« diyəngəدییَنگه »ای از رود نام شاخه
آب »ی دیگر آن که شاخه )دیانگا(
های زاگرس نام دارد و از کوه« شیروان

« yolvanیولوان »سرچشمه گرفته است. 
با نام قوم ترکان آلبان « yelvanیئلوان »یا 

 مشابهت دارد. 
 آلبان ←آلوان  ←ائلوان

 YƏLVƏ ..................................................................... یَلوَه

نوعی مرغ و پرنده که در ترکی بدان 
 .چوللیق نیز گویند

 YEMİŞLİ ..................................................... یئمیشلي

 ده، میوه دار، مثمر، ثمردارمیوه 

 YEMİŞLİK ........................................... یئمیشلیك

باغچه ای که حاوی درختان میوه است، 
باغچه ی درختان میوه ، ظرف مخصوص 

 میوه گذاشتن

 YEMİŞVERƏN ................. نیئمیش وئره

 محصولدار، باردار، میوه دار، پرثمر

 YEMLƏMƏ ..............................................یئمله مه

طعمه یا طعمه هایی که جهت جلب شکار 
خته شده یا پخش یا ماهی به تله یا دام ری

 .گردیده است

 YEMLİK ........................................................ یئملیك

 علوفه جهت تغذیه ی حیوانات

 YENİ BİTMİŞ ......................... یئني بیتمیش

 تازه از خاک درآمده، نودمیده

 YENİ ÇIKMIŞ ................... یئني چیكمیش

 نوظهور یپدیده

 YENİ SÜRMÜŞ ............ یئني سورموش

 تازه از خاک درآمده، نودمیده، نورسته

 YENİCƏ ............................................................ یئنیجه

 جدید، نو

 YENİLİK ................................................. یئني لیك
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 تجدد، نوآوری

 YER YURT ......................................... یئر یورت

 مسکن، اقامتگاه

 YER YÜZÜ ............................................... یئریوزو

 ی خاکیروی زمین، روی سطح کره

 YEŞİLLİK............................................... یئشیللیك

 چمنزار، سبزه زار

 YEŞİM TAŞ .................................... یئشیم تاش

 سنگ رعد و برق.
سنگ مقدسی که خداوند )اولگئن( آن را 

دهد و حضرت نوح به حضرت نوح می
بخشد. نیز آن را به پسرش اوغوز می

ها و بعدها این سنگ مقدس در نزد قام
ها )روحانیون و کاهنین ترکان( شامان

 شد.نگهداری می

 YETİŞMİŞ ............................................یئتیشمیش

 رسیده،بالغ، کامل، به کمال رسیده

 YETKİ ................................................................... یئتكي

 صالحیت ، شایستگی

 YETMİŞ.......................................................... یئتمیش

واصل، نائل، به آرزو و خواسته اش 
 رسیده

 YƏVMLİ ............................................................ ومليیَ

 ارک، سعیدخوش سعد، خوش یمن، مب

 YƏY ............................................................................. یه ی

بسیار خوب، دیگه بهتر و خوبتر، مرجح، 
 شایان ترجیح

 YƏYRƏK .............................................. یه ی رَک

بسیار خوب، دیگه بهتر و خوبتر، مرجح، 
 شایان ترجیح

 YİL BAŞI .................................................ییل باشي

 روز اول سال نو

 YILDIRĞAN .................................... ییلدیرغان

براق و درخشان، بسیار درخشنده، رعد و 
 برق زننده

 YILDİS ............................................................ ییلدیس

 آلتایی(ستاره )ترکی 

 YILDIZ YELİ ................................ ییلدیز یئلي

 باد شمال

 YIRAQ ................................................................... ییراق

 اسب الغر، اسب تاخت و مسابقه

 YOĞURLAN .................................... یُوغورالن

 عجین شو، تخمیر شو

 YOL ARA.................................................. یُول آرا

راه خود را برگزین، راه زندگی خویش را 
بجوی، چاره ی کار و مشکالت را بیاب و 

 .حل کن

 YOL BİLİR ........................................... یُول بیلیر

 با تربیت، مؤدب واقف به آداب و رسوم،

 YOL BULAN ................................ یول بوالن
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یابنده ی راه ، راه یافته، کسی که راه خود 
را یافته و در آن راه گام بر می دارد، چاره 
ی هر کاری و هر مشکلی را یابنده، ذکی، 

 فطین و کاردان

 YOL TUTMUŞ .................. یُول توتموش

کسی که راه خود را انتخاب کرده و در آن 
 .گام می نهد

 YOLA GEDƏN ..................... یُوال گئده ن

 اهل مسالمت و مدارا

 YOLAL ......................................................... یُول آل

ر، ش را بگیر و در آن گام بردایراه خو
، گام تکلیف زندگی خویش را تعیین کن

 بردار و طی طریق کن

 YOLCI ................................................................ یُولجي

 مسافر، سیاح

 YOLU AÇIQ.................................. یُولو آچیق

کسی که با ترقی و پیشرفت به راه خود 
می رود، کسی که در راه پیشرفت و 

 .ر می داردسعادت گام ب

 YOLUNDA .................................................یُولوندا

در کار خویش، به راه خویش، طبق رسم 
و عادت، در صراط مستقیم، پا از گلیم 

 خود فراتر نمی نهد، مناسب، الیق

 YOLUVAR ................................................. یُولووار

آواره و سرگردان نیست، برای خود راه و 
طریقی دارد، هیچکاره و سر در هوا 

 .نیست، بی برنامه و بی سازمان نیست

 YONĞA ...................................................................یُونغا

تراشه  و تکّه پاره های درشت حاصل از 
 بریدن هیزم

 YONĞAR ......................................................... یُونغار

نوع کوچک ساز سه سیمه که به آن 
بولغاری نیز گویند، ساز باغالمه ی سه 

 سیمه

 YONMA................................................................. یُونما

صیقل و تراش خورده، روی آن کار 
 شده،کنده کاری شده

 YOQUŞ .......................................................... یُوقوش

جای بلند و باال، بیابان بلند و مرتفع شیب 
 دار

 YOQUŞLU .............................................. یُوقوشلو

 راه پر شیب و مرتفع

 YORDAM ..................................................... یُوردام

 -، چاالکیتتیزی و چابکی، سریع الحرک
گونه ی صورت، لُپ، تفاخر، فخر 

دبدبه و کبکبه، طنطنه،  -فروشی، اَدا
 آالیش

 YORDAMLI ....................................... یُورداملي

دارای ادا و اطوار، پرگونه، دارای لُپ و 
گونه های پُر و گوشتناک، دارای جثه و 

 زیبا اندام

 YORĞƏ .............................................................. یُورغه
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 نوعی راه رفتن اسب

 YORMA................................................................ یُورما

 فال نیک

 YONDA ................................................................ یُوندا

موهای ریز و ظریف زیر موهای اصلی و 
 روییِ پرنده

 YORTU ................................................................ یُورتو

 عید مسیحیان

 YORULMAZ ........................................یُورولماز

 خستگی ناپذیر، غیور، با همّت

 YOSMA ............................................................... یُوسما

ظریف، دارای لباس و پوششی ظریف و 
ر، با عشوه، عشوه زیبا، دارای ادا و اطوا

 گر، غمّاز، با غمزه، با ظرافت

 YOSUNLU ................................................ یُوسونلو

جلبک زده، پوشیده از جلبک و خزه، آب 
، دارای آبی که دارای جلبک و خزه است

 علف دریایی

 YU İYESİ .......................................... اییه سي-یو

 ی آب در بین ترکان آلتاینام خدا و الهه

 YU YESİ ...................................................... یو یئسي

 یی آب در بین ترکان آلتانام خدا و الهه

 YUĞA ......................................................................... یوغا

 «قاراقرقیز»های ترکان کاله بلند عروس

 YUĞ-UN .................................................... یوغ اون

 بلند  و باال، دارای قد و قامتی بلند و باال

 YÜKLÜ ................................................................ یوكلو

 باردار

 YÜKLÜ AĞAC ...................... یوكلو آغاج

 درخت باردار، درخت میوه دار

 YÜKSÜK ............................................... یوكسوک

 انگشتانه

 YÜKÜMLÜ ............................................. یوكوملو

 مسئول، موظف، مکلف

 YULAF ................................................................یوالف

گیاه که دراز و نازک می دانه ی نوعی 
اسب، جهت  وان خصوصاًیماند و به ح

 .تغذیه خورانند

 YULAR ................................................................... یوالر

طناب یا ریسمانی که بر سر حیوان بندند 
و با آن او را بکشند و راه ببرند، مهار، 

 افسار

 YULAR SAPI .............................. یوالر ساپي

طناب یا ریسمانی که با آن حیوان را به 
ه دنبال خود کشند، طناب یا ریسمانی ک

با آن قایق یا کشتی را برخالف جریان آب 
 .به ساحل کشند

 YUMA ......................................................................... یوما

طناب کلفت و ضخیم مرکب از سه شاخه 
ریسمان که بر خالف شاخه هایش پیچیده 

 شده باشد، پاالمار
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 YUMAQ.............................................................. یوماق

هشته و مشته ی تکه نخ های مختلف که 
 به صورت یک توپ تنیس در آید

 YUMLU ................................................................. یوملو

 آورنده، سعیدخوش یُمن، خیر و نیکی 

 YUNA ........................................................................... یونا

نمدی که زیر زین اسب و بر پشت اسب 
قرار گرفته و مانع از اذیت و آزار پشت 

 ینزاسب می شود، نمد

 YUQARI ........................................................ یوقاری

 بلند، باال، اعلی، مرتفع مترقی، گران

 YURA ..........................................................................یورا

بیابان بلند و پرشیب، جایی که شیب بسیار 
 بلندی دارد

 YURAQ .............................................................. یوراق

ری و کالسکه هر یک از چوبهای چرخ گا
که از وسط و مرکز دایره ی چرخ به 
محیط دایره ی چرخ کشیده شده اند و به 
مانند شعاع های یک دایره می مانند و 

 .موجب استحکام چرخ می باشند

 YURDI ............................................................... یوردی

سوراخ سوزن، سوراخ موجود در ته 
 .سوزن که از آن نخ را گذرانند

 YURDUZ ....................................................  یوردوز

 ستاره )ترکی قومیق(

 YÜRƏK AÇAN............. انیوره ک آچ

 دلگشا، مفرّح

  ........................................................... یوره ک آوالیان

 ......................................... YÜRƏK AVLAYAN 

 دلشِکار، صیاد و شکارچی قلب ها

 YÜRƏK TUTAN ......... یوره ک توتان

 دلگیر، فاتح دل، فاتح قلوب

 YÜRƏK YAQAN ......... یوره ک یاقان

 دلسوز

 YURTLIQ .................................................. یورتلیق

اراضی مالکانه، اراضی مالکانه یک 
 خاندان، خانه و اجاق، کاشانه

 YÜRÜK ......................................................... یوروک

 چابک و زیرک گام بردارنده، چابک رو،
تندرو، کوچ کننده، کوچ نشین، چادر 

 نشین.

 YÜRÜŞ .......................................................... یوروش

گام نوردیدن، طی طریق نمودن، هجوم 
 بردن

 YU-UM ............................................ اوم )یوم(-یو

ده های بکار رفته در کتاب دهازواژه
به معنی جمع نمودن، یکجا « یو» .قورقود

ر به معنی باور، اعتبا« اوم»گردآوری کردن. 
نمودن، انتظار داشتن )اومماق(، توقع 

ی داشتن. این واژه به شکل اختصار یافته
بکار رفته و به مراسم جمعی و ایلی « یوم»

دعا و نیایش ترکان باستان از جمله 
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شد. بعضی از محققین و ها گفته میشامان
ها این واژه را به معنی میمنت، تورکولوق

ه مبارکی،خجسته، فال نیک، سعد و غیر
پندارند. در زبان اکثر ترکان و از جمله می

« یوماق»، «یومماق»ی ها، واژهآذربایجانی
باشد و جمع کردن و یکجا گردآوردن می

یعنی بستن و « یومماق»احتماالً فعل 
هایی چون گردآوردن و جمع کردن با واژه

مشت «= یومروق»تخم مرغ، «= یومورتا»
چشم بسته، «= گؤزو یوموق»گره شده، 

دهن بستن و غیره با «= آغیز یومماق»
 باشد.مرتبط می« یوم»ی واژه

 YÜYLA .................................................................... یویال

 ییالق

 YÜZ AQ ......................................................... یوز آق

 با ناموس، با آبرو، موفقیّت

 YÜZ GÖRÜMÜ ..................... یوز گؤرومو

جواهر یا هدیه ای که داماد به مناسبت 
روگشایی و برداشت روبند از رخ عروس 

 به او تقدیم می کند.

 YÜZ YAYICI .................................. یوزیاییجي

اطه، زن آراینده ی عروس، آرایشگر مش
 عروس

 YÜZ YAZI .............................................. یوز یازی

رنگ و بزک زده  شده به صورت عروس، 
تار و پولک های زده شده به سر و 

 صورت عروس

 YÜZ YAZICI................................. یوزیازیجي

زن مشاطه ای که رنگ و بزک به سر و 
صورت عروس می زند و با تار و پولک 

 .تزیین می کند

 YÜZ YAZISI ................................. یوز یازیسي

و زیور آالت اعمال شده روی بزک 
عروس و بستن تار و پولک به سر و 

 گیسوی او

 YÜZƏ GÜLƏR ............................ یوزه گولَر

منظره اش موجب گشایش خاطر می 
 باشد، مفرّح درون

 YÜZƏN SAL ............................ یوزه ن سال

قایق بدون لبه و صاف مسطح ساخته شده 
از بهم بستن تخته های کنار هم که روی 

 آب شناور می ماند.

 YÜZGƏC ....................................................... یوزگج

 .شناگر، شناور، کسی که شنا بلند است

 YÜZİ GÜLƏR ............................ یوزی گولَر

 گشاده رو، بشاش

 YÜZLİK ........................................................ یوزلیك

 نقاب صورت، روبند، ماسک

 YÜZÜ GÜLƏN ........................... یوزوگولَن

همیشه ممنون و مسرور، همیشه در رفاه و 
 آسایش

 YÜZÜ SICAQ ......................... یوزو سیجاق
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 جذاب، پرجاذبه

 YÜZÜK QAŞI .................... یوزوک قاشي

 نگین انگشتر
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 Z                                زِ   
 
 

 ZAĞLI ................................................................... زاغلي

 تمیز و بدون غبار

 ZAGMUK .............................................. زاگموک

جشن سال نو بابلی که در آغاز هر سال 
ای جشن آفرینش به شد و گونهبرپا می

رفت. چون سرنوشت آدمیان در شمار می
 خورد.آغاز سال توسط ایزدان رقم می

 ZALAQ .................................................................. زاالق

 ستاره )ترکی سومری(

 ZAMUA ........................................................... آ-زامو

نام دریاچه اورمیه در منابع آشوری که 
باشد. ای دارای ریشه و منشا ترکی میواژه

در مورد معنی و تفسیر این نام در قسمت 
)ماننا( به طور جامع و « مانا»معنی نام 

کامل توضیح داده شده است. در این اسم 
و « سای»، «چای»ی ترکی همان واژه« زا»
 شد.بابه معنی آب و دریاچه می« موآ»

 ZARPANİT ........................................... زارپانیت

)فرمانروای ایزدان( در « مردوک»نام همسر 
 اساطیر بابلی

 ZƏLİÇƏ ............................................................. خَلیچه

 قالیچه، گلیم، سجاده

 ZİDQU .................................................................. زیدقو

 شکوفه، گل )ترکی سومری(

 ZİLLİ ......................................................................... زیللي

 زنگدار، ناقوس دار

 ZİNCƏK ........................................................ زینجك

 دار )ترکی ازبک افغانی(نوعی گیاه نیام

 ZİSKUR.......................................................... زیسكور

 ماز )ترکی سومری(ذکر، دعا، نیایش، ن

 ZİZ....................................................................................... زیز

 گندم جدا شده از کاه )ترکی سومری(

 ZOLAQ IŞIQ ........................... زوالق ایشیق

ی نور، شیار باریک نور. شعاع نور، باریکه
های مقدس ترکان که آن را پدر از میف

 پندارند.می

 ZU .......................................................................................... زو
در اساطیر بابل نام مرغ طوفانی که الواح 

ای را دزدیده بود و این الواح، پرآوازه
 سرنوشت بودند. الواح

امتیاز در دست داشتن سرنوشت آدمیان 
تنها از آن خدایان برتر بود. صاحب الواح 
سرنوشت بودن به عنوان قدرت مطلق 

مرغ « zuزو »شد. روزی قلمداد می
« آنو»ای را دزید. طوفان، الواح پرآوازه

خدای آسمانها قول داد که به کسی که آن 
ی بخشد. الواح را بازیابد، شهریاری ایزد

پیروز آمد « زو»مردوک در دستگیری 
والواح دزدیده را بازیافت.
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 اسامی پسر
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 A                                آ   
 
 

 ABAK ..................................................................... آباک

  (telenqut)ی تئلئنقوت های نام سرکرده
ی هشتم و همچنین نام خان ای در سدهآلت

ی هفدهم. ( در سدهteleut)ها تئلئوت
این نام از نام های مرسوم در بین ترکان 

 باشد.چوواش می

 ABANT ................................................................ آبانت

نام یکی از طوایف ترک سرزمین آلبان که 
واقع در « habantحابانت »با نام توپونیم 

ی دوم آلبان )قید شده توسط مؤلف سده
 -باشدمرتبط می«( ptolemeyپتولئمئی »

نام محالی واقع در ایالت سیساکان آلبان 
استپان اُربئلیان »قید شده توسط 

S.Orbelian » هاباند »به ارمنی به فرم
haband »ی سیزده میالدی.در سده 

در اعصار میانه این محال در شمال غربی 
ی سرزمین ترکان آلبان )آلبانیا( و منطقه

بود که آبانت واقع « arsakآرساک »
شد. نام محال آبانت قید شده در نامیده می

واقع در شمال غربی « تاریخ آلبان»
ی سرزمین آلبان، در منابع قدیمی سده

یکم میالدی به مانند رود آبانت قید شده 

است که در ساحل همین رودخانه اردوی 
 gneyترکان آلبان با اردوی گنئی پمپئی 

pompey  تند. و پیکار پرداخبه جنگ
قبل از میالد  باشد کهمعلوم و مشخص می

« آبانت»ای بنام در سرزمین آلبان، طایفه
 زیستند.می

 ABANT ÇAY ..............................آبانت چای

جاری در سرزمین آلبان. « آبانت»رود 
بعضی محققین رود آبانت را با رود فعلی 

ی قاخ جاری در منطقه« ائلچیکین چای»
دانند و به آن تطبیق آذربایجان یکی می

 دهند.یم

 ABAYAK ..................................................... آبایاک

 از نام های مرسوم در بین ترکان چوواش

 ABBA ............................................................................ آببا

 مسّن، بزرگتر، فرزانه )ترکی سومری(

 ABİRATTAŞ ............................. آبي راتتاش

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
ی در اواسط هزاره« کاسسی»یا « کاس»

« ت»دوم قبل از میالد. در این نام صدای 
افزوده  در زبان اکدی به هنگام نگارش

شده است. در زبان ترکی باستان 
به معنی « abırآبیر»، «amırآمیر»
باشد. می« امنیت و آسایش»، «آرامش»

-نیز ترکی می« تاش»ی آخر این اسم واژه

 باشد.

 ABIS (ABIZ) ...............................آبیس )آبیز(
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نام اسقف مسیحی ترکان آلبان در سالهای 
میالدی قید شده در تاریخ به  121-111

کشیش »ی این اسم معن«. آباس»فرم 
 باشد. )ر.ک.آپاس(می« باسواد»، «روحانی

 ABİTİKNA ............................................ آبي تیكنا

نام قلعه و دژی واقع در سرزمین ترکان 
 ی هشتم قبل از میالد(.ماننا )در سده

ی ترکی در نام این قلعه و توپونیم واژه
ی کوه و نوک به معنی قله« tiqeyتیقئی»

 کوه به کار رفته است.
« تیغه»و « تیغ»ی که واژه الزم به ذکر است

مستعمل در زبان فارسی نیز برگرفته شده 
-می  tiqeyی ترکی تیقئی از همین واژه

 باشد.

 ABRASİAB ......................................... آبراسیاب

سلطان «  افراسیاب»فرم اصلی نام 
 قدرتمند توران )تورانیان(.

نام این سلطان و پهلوان ترک ساکی از 
به معنی « آبرا»ی ترکی ترکیب واژه

خیر »، «محافظ»، «ناجی»، «ندهخالص ده»
)چی « siسی »و پسوند « و نیکی دهنده

çiاَپ »ی ( و واژهəp» ،« اَبəb » به معنی
دست، بافراست و ماهر، زبردست، چیره

 کاردان ساخته شده است.

 ABSAQ ...............................................................آبساق

ی های ترکان قبیلهنام یکی از خاقان
ی از دو واژه« آبساق«. »شیراق»یا « سیراق»

تشکیل یافته است. در « اقس»و « آبا»
ساقط « آی»هجای « ساق»با « آبای»ترکیب 

در آمده است. « آبساق»شده و به شکل 
، «پدر»در زبان ترکان به معنی « آبای»
ی بزرگ نام قبیله« ساق»و « برادر بزرگ»

یعنی « آبساق»باشد. ترکان ساق )ساک( می
 شود.گفته می« هاپدرساق»

 AC QALMAZ .................................. آج قالماز

 اه گرسنه و تنگدست نخواهد ماند.هیچگ

 AÇA ................................................................................آچا

 نیا، جَدّ، تبار، پدربزرگ )ترکی آلتائیک(

 AÇABAY ..................................................... آچابای

بیگ و رئیس ایل، رهبر و بزرگ ایل، 
 بیگی که آقا و رهبر ایل است.

 ACAL ..................................................................... آجال

ی واال مرتبه و بلند مرتبه. این رحم کننده
به « آج»یا « آچ»ی اسم از ترکیب دو واژه

ی ده، ترحّم کننده و واژهمعنی رحم کنن
بلند  -باشدبه معنی بلند و واال می« آل»

 ی با مرحمتمرتبه

 ACAR ....................................................................... آجار

مهاجم، حمله برنده، هجوم کننده، ماهر، 
 غیور، سخی

 ACARÖZ ............................................... اؤز-آجار

 راستگو، متعهد

 ACARSOY ........................................ آجارسوی
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نسل زبردست و ماهر، دارای اجدادی 
 قدرتمند، از نسلی مشهور و نامی

 ACARTAY ............................................. آجارتای

کسیکه در دام انداختن و دستگیر نمودن 
 گشابسی ماهر است، راه

 ACARTÜRK ...............................آجارتورک

 ترک جسور و قوی، ترک دلیر و شجاع

 ACARXAN .......................................... آجارخان

خان و امپراطور سخی و سیرچشم، خان 
 جسور و شجاع

 ACAY .................................................................... آجای

سخنگو، ناطق، گرفتار و دستگیر کننده، 
 گشاراه

 AÇƏMİLİ ............................................... آچه میلي

 ی ترکان ازبکودو تیرهی از سیانام تیره

 AÇĞUÇİ .................................................. آچغوچي

 )ازبکی(گشاینده، فتاح 

 AÇIQ ....................................................................... آچیق

 روشن، واضح، مخلوق زیبا

 AÇIQ DƏNİZ ............................... آچیق دَنیز

 دریای باز و وسیع، اقیانوس

 AÇIQ GÖZ ...................................... آچیق گؤز

 هوشیار و بیدار، غیرقابل فریب

 AÇIQALIN ....................................... آلینآچیق

انسان راستین و درستکار، خیرخواه، 

 ادحقیقی، آز

 AÇIQAR .......................................................... آچیقار

آشکار، روشن، واضح، نمایان، الزم به ذکر 
است که این واژه ی ترکی به شکل 

در زبان فارسی نیز مستعمل می « آشکار»
 باشد.

 AÇIQƏL ..................................................... اَلآچیق

 خیرخواه و سخی، دست و دلباز

 ACIYAN ......................................................... آجییان

 رحیم، رحم کننده، با مرحمت

 ACLAN ............................................................. آجالن

ساعی، کوشا، جسارت نشان دهنده، 
 ت نشان دهندهغیر

 AÇO ..............................................................................آچو

 نام خاقان ترکان اویغور

 AÇQICI ....................................................... آچقیجي

صنعتگر جال دهنده، پرداخت دهنده، 
 صیقل زننده

 AÇUN ................................................................... آچون

 )ازبکی(دنیا، گیتی، جهان 

 ACUNALP ....................................... آلپآجون

قهرمان مشهور و نامی، قهرمان و بهادری 
ی جهان اش در همهی آوازهکه سیطره

 پیچیده باشد.

 ACUNSEVƏR....................... رهسئوآجون
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 دوستدار دنیا و کائنات

 ADA ................................................................................. آدا

از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد 
قبل از   116)میدیا( قید شده به سال 

 میالد.
این نام ترکی با نام فردی از قوم ترک تبار 

های های )ساک( ساکن در دشتاسکیف
 باشد.یکی می« آدا»شمال دریای سیاه بنام 

 ADA XERAY ............................... آدا خئرای

سرزمین آلبانیا « آرساک»در ای نام منطقه
ی دوازده آلبان قید شده در اثر مورخ سده

نام «. mxitar qoşunمخیتار قُوشون »
ی این توپونیم در اصل مأخوذ از واژه

)به مصداق نام دهها روستای « آتا»ترکی 
، «ataqutآتاقوت »آذربایجانی چون 

و غیره( و طبق اظهار « atazanآتاخان »
غیاث »ربایجانی نظر مورخ مشهور آذ
قه قَره»ی واژه« الدین غیب اله یف

qərəqə » خانه و منزل زمستانی »به معنی
محل برپا نمودن آالچیق »، «کوچ کنندگان

 باشد.می« های نمدی
قابل ذکر است که قسمت دوم این اسم 

ی توان با نام طایفهرا می« xerayخئرای »
نیز مقایسه نمود. « gərayگرای »ترکان 

 خئرای(  کئرای ی)گئرا
geray keray xeray 

 ADAD .................................................... آداد )عدد(

نام ایزد و خدای طوفان و هوا در بین 

 بابلیان، ایزد تندر

 ADADANU ............................................... آدادانو

از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد 
 قبل از میالد. 125)میدیا( قید شده به سال 

طبق نظر محقق روسی گرانتوفسکی، این 
دانو »ی قدیم ی هندنام از ترکیب واژه

danu » شجاع»، «رشید»به معنی» ،
ی اوستایی و واژه« صاحب شأن و شهرت»
که در زبان اوستا به معنی « adaآدا »
باشد، ساخته شده می« مقابل»، «عوض»

-است. در حالیکه این اسم از ترکیب واژه

به معنی پدر « adaآدا »ی ترکی سومری 
 دا»ی سومری ی ترکی( و واژه«آتا»)همان 

da » و واژه« به خواست )خدا(»به معنی-

، «عطا نمود»، «داد»به معنی « niنی »ی 
ساخته شده است و معنی « پاداش داد»

توان بدین گونه تفسیر کلی این اسم را می
 نمود:

 «به مدد خدا به ما پدری عطا شد»

 ADALAN ...................................................... آدآالن

کسیکه دارای اسم و رسمی باشد، صاحب 
کسی  -ن وشهرتأاسم و شأن، صاحب ش

که موفق به اخذ نام و نشان و درجه ای 
 بزرگ شده است.

 ADALDI ...................................................... آدآلدی

 مشهور و نامی شده، معروف

 ADAMLI ........................................................ آداملي
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 دارای یار و یاور

 ADAPA ...................................................................آداپا

نخستین انسان در اساطیر سومری و اکدی 
 و نخستین انسان در اساطیر بابلی

، «اریدو»خدای آبها در شهر مقدس« ائا»
تا بر انسانها فرمانروایی  را آفرید« آداپا»

کند و به او خِردی بزرگ و درایتی تمام 
ی بخشید و تنها جاودانگی را که ویژه

 ایزدان و خدایان بود، از او دریغ کرد.

 ADAR ........................................................................ آدار

گر، تمیز تجزیه و تحلیل کننده، تحلیل
 دهنده، دلیرمرد، دالور

 ADASAL ..................................................... آداسال

 مربوط به جزیره، متعلق به جزیره

 ADAXAN .................................................... آداخان

خان و رئیس جزیره، حکمران و سلطان 
 جزیره

 ADIKUTLU ..................................... كوتلوآدی

کسیکه دارای نام و اسمی مبارک و 
 خجسته است.

 ADIN ........................................................................ آدین

از اسماء قدیمی ترکی به معنی بیگانه، 
 اصالح نمودن، متشخص، متمایز از بقیّه

 ADINCIQ ................................................. آدینجیق

 منتخب، مشهور، نامی، شناخته شده، ویژه

 ADIYAMAN ..................................... یامانآدی

 مشهور، نامی، شناخته شده

 ADLI .......................................................................... آدلي

دارای اسم و نام، مشهور، نامی، شناخته 
 شده

 ADLI BƏY .......................................... یبه آدلي

 بیگ و رئیس ایل مشهور و نامدار

 ADRAMAN ............................................ آدرامان

 بزرگ، درشت پیکر

 ADSAN ............................................................. آدسان

 شهرت، اعتبار، آوازه

 AĞ ATLI ................................................... آغ آتلي

دارای اسب سفید، صاحب اسب مقدس 
 سفید رنگ

 AĞ BABA ..................................................... آغ بابا

جد و نیای عُلوی و مقدس، جد الهی و 
سماوی، جد و نیای بلند مرتبه و 

ای از واالمکان، همچنین نام منطقه
سرزمین آذربایجان که فعالً در ترکیب 
اراضی ارمنستان قرار دارد و امروز به 

 معروف است.« آماسییا»

 AĞ BOZ ......................................................... آغ بُوز

اسب مقدس ماناس قهرمان مشهور و 
 قرقیز. ای ترکانافسانه

 AĞ BUĞA ................................................. آغ بوغا

های ترکان هون به نام یکی از سرکرده
 معنی گاو مقدس.
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 AĞ EL ................................................................ آغ ائل

 ایل و ملت ثروتمند و بسیار غنی

 AĞ KEÇİLİ .................................. آغ كئچیلي

 ای از ترکاننام قبیله

 AĞ OBA ........................................................ آغ اوبا

 ایل و ملت ثروتمند و بسیار غنی

 AĞ QAM........................................................ آغ قام

 قام و شامان آسمانی.
ها دای خیر و خوبیشامانی که به شرف خ

کند )اولگئن( در که در آسمان زندگی می
حین انجام مراسم و آئین دعا و نیایش به 

 پرد.سوی آسمان می

 AĞ QAYA ................................................... آغ قایا

های مقدسی که ترکان آن را از جمله کوه
 نمودند.عبادت ونیایش می

 AĞ QULA .................................................. آغ قوال

اسب مقدس ماناس قهرمان مشهور و 
 ای ترکان قرقیز.افسانه

 AĞ ŞAMAN ..................................... آغ شامان

ها شامانی که به شرف خدای خیر وخوبی
کند در )اولگئن( که در آسمان زندگی می

حین انجام مراسم و آیین دعا به سوی 
 پرد.آسمان می

 AĞ SAQ ...................................................... آغ ساق

نام یکی از قبایل ترکان به معنی 
ی بزرگ و بلند مرتبه هایی که الهه«ساق»

 کنند. را ستایش و پرستش می
در زبان ترکان باستان عالوه « آغ»ی واژه

و « سمت جنوب»بر رنگ سپید، به معنی 
، «بلند مرتبه»، «الهی»دیگر معنی آن 

نیز « از سماء آمده»، «سماوی»، «آسمانی»
تواند می« آغ ساق»باشد و بدین سبب می

به معنی قوم ساک یا ساق  که در جنوب 
باشند، نیز سرزمین ترکان مسکون می

 باشد.

 AĞA BABA .................................................. اآغاباب

شخص ریش سفید و شایان حرمت و 
بزرگ و ریش سفید ایل و  -احترام

 ی محترمخانواده، مرد سالخورده

 AĞABALA .................................................... آغاباال

اوالد و فرزند عزیز، فرزند محبوب و 
 دوست داشتنی

 AĞABƏY ..................................................... یآغابه

عنوان و خطابی محترمانه به بردار بزرگتر، 
 رئیس و بزرگ ریش سفید ایل

 AĞACAN ................................................... آغاجان

احب دل و قلبی بزرگ، شخص بسیار ص
محترم و با عزت، شخص قوی و قدرتمند 
و معنی مجازی آن عزیز و نزدیک به قلب 

 باشد.می

 AĞAÇƏYƏN ...................................... اَیَنآغاچ

قوی و قدرتمند، کسیکه به زور بازو و 
 دست خویش بتواند درختان را خم کند.
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 AĞADADAŞ .................................. آغاداداش

آمیز عروسان به عنوان و خطاب احترام
 برادر بزرگ -بزرگتر شوهر برادر

 AĞADAYI ................................................. آغادایي

 آمیز به دایی بزرگتر عنوان و خطابی احترام

 AĞADƏDƏ ............................................ دههآغاد

آمیز به جدّ مادری عنوان و خطابی احترام
 و پدری )پدربزرگ( 

 AĞAGÜL ...................................................آغاگول

رئیس بزرگ ایل که به مانند گل زیبا و 
 نیکومنظر است.

 AĞAKİŞİ ................................................. آغاكیشي

شخص بزرگ و شخص محترم و شریف، 
 کبار، معظم و محترم

 AĞALAR ......................................................... آغاالر

به معنی بزرگان، محترمین، « آغا»فرم جمع 
 سرکردگان ایل

 AĞALI .................................................................. آغالي

، منسوب به ایلی صاحب بزرگ و سرکرده
که دارای بزرگ و سرکرده است، صاحب 

 رهبر و لیدر

 AĞAMALI ................................................. آغامالي

محترم، گرانقدر و ارزشمند، از آنِ 
ر اختیار رهبر و شخصی بزرگ و معظم، د

 ی ایلسرکرده

 AĞAMOĞLAN ....................... اوغالنآغام

فرزند پسرِ عزیز و با احترام، جوان با 
 احترام

 AĞAMVERDİ ........................... وئردیآغام

اوالدی که  -فرزندی که آقا به ما بخشیده
به شفاعت و وساطت آقا، خداوند به ما 

هایی عطا نموده. این اسم معموالً به بچه
ذر و نیاز ی نشود که به واسطهاطالق می

ها، پیرها و تکایا، والتماس در زیارتگاه
 اند.زاده شده

 AĞAN ...................................................................... آغان

ای نورانی که در آسمان شبها به نقطه
ای به سرعت برق درخشیده و از نقطه

ی دیگر حرکت کرده سپس از انظار نقطه
اوج  -شعله، اخگر، شهاب-شودناپدید می

گیرنده، رفعت گیرنده، باال رونده، به باال 
 د کنندهصعو

 AĞAQARDAŞ .......................... آغاقارداش

آمیز از سوی عنوان و خطابی احترام
 برادران کوچکتر به برادر بزرگتر

 AĞAQULU ............................................... آغاقولو

 مطیع و فرمانبر رئیس و بزرگ ایل

 AĞARMIŞ ............................................. آغارمیش

 سفید و روشن شونده

 AĞASAN ..................................................... آغاسان

 همچو آقا، آقا منش، آقا مانند

 AĞATAN .................................................. آغ آتان
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 رچیصیاد، تور انداز ماهی، شکا

 AĞAVERDİ ....................................... آغاوئردی

اوالدی که  -فرزندی که آقا به ما بخشیده
به شفاعت و وساطت آقا، خداوند به ما 

هایی عطا نموده. این اسم معموالً به بچه
ی نذر و نیاز شود که به واسطهاطالق می

ها، پیرها و تکایا، والتماس در زیارتگاه
 اند.زاده شده

 AĞAXAN .................................................... آغاخان

 طایفهخان و رئیس ایل و 

 AĞAYAR ......................................................... آغایار

دوست و یار  -بزرگ، معظم، محترم
 صادق، رفیق

 AĞCA QOYUNLU ....... آغجا قویونلو

ی دهندهنام یکی از سه اویماق تشکیل
ی یوزقات ترکان قاجار ساکن در منطقه

 میالدی. 16آناطولی قرن 

 AĞÇALI ........................................................ آغچالي

 پولدار، غنی، ثروتمند

 AĞÇELİK..............................................چلیكآغ

آبدیده  فوالد سفید، فوالدی که خوب
 شده، فوالد سخت و محکم

 AĞDACI .................................................... آغداجي

 معجون فروش، معجون درست کننده

 AĞDAŞ ......................................................... آغداش

ی مشهور حکومت ترکان در نام سرکرده

 مصر

 AĞIR YÜK ..........................................آغیریوک

بار سنگین، دارای بار سنگین، کنایه از 
آدمی که مسئولیت خطیر و سنگینی را بر 

 .عهده دارد

 AĞIRBAŞ ............................................... آغیرباش

 وقار و اهمّیت بسیار جدّی، صاحب

 AĞIRBOL ................................................آغیربُول

 )ازبکی(متین باش 

 AĞIREL ...................................................... آغیر ائل

 از قبیله وطایفه ای بزرگ

 AĞIRQAR .................................................. آغیرقار

 برف سنگین

 AĞMA ....................................................................... آغما

 شهاب، شهاب سنگ

 AĞMAZ ............................................................... آغماز

 هیچگاه سرازیر نمی شود، فرو نمی ریزد

 AĞNAQ.............................................................. آغناق

 پرتگاه

 AĞSAÇ ........................................................ آغ ساچ

 سفید مو، مسن و سالخورده

 AĞYAL ........................................................... آغ یال

 دارای یال سفید

 AĞZI KƏSƏR ............................ آغزی كَسَر
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با نفوذ، دارای زبانی قاطع و برنده، مورد 
 احترام

 AĞZIQARA ..................................... آغزی قارا

 نام گرگ در میان مردم، لقب گرگ

 AHTUTMAZ...................................... آه توتماز

هیچگاه به دعای بد و نفرین گرفتار نمی 
 شود، به مصیبت دعای بد دچار نمی شود

 AJO ................................................................................. آژو

 ر قرون میانهنام خاقان ترکان خاکاس د

 AK TOKAN .................................. آک توكان

ای از ترکان مغول شاهین سپید. نام طایفه
 )ترکی مغولی( 

 AKAGÜNDÜZ .......................... آكاگوندوز

ی مشهور ترک نام مستعار نویسنده
که « ənis avniاَنیس عونی »)ترکیه( 

تمامی آثار خویش را با این نام و امضا 
 نگاشته بود.

 AKATSİR ................................................... آكاتسیر

های میانی سدهای از ترکان نام طایفه
ساکن در دشتهای جنوبی روسیه. نام 
اصلی و حقیقی این طایفه در اصل 

« ağacəriآغاجری »یا « ağacirآغاجیر »
باشد که به علت عدم وجود صدای می

در زبان یونانی مؤلفین آنرا با صدای « ج»
اند. و نگاشته ایفا نموده« tsتس »مرکب 

ام اند که نمحققین آشکار و ثابت نموده

آغاجری »ی این قوم و طایفه با نام طایفه
ağacəri » داخل در ترکان سلجوقی یکی

باشند. بوده و دارای یک ریشه و منشأ می
 )ر.ک.اسکیف(

 AKIN ........................................................................ آكین

عاشق )شاعر، آشیق،  -حمله، هجوم
«( قوپوز»ی ساز عاشقی سراینده و نوازنده

ی خلقی ترکان قزاق و قرقیز را و نوازنده
ی تمال بسیار قوی واژهگویند. به اح

که به بزرگ روحانیون « axundآخوند »
گردد نیز برگرفته از دین اسالم اطالق می

 بوده باشد.« آکین»ی ترکی همین واژه

 AKINCI ......................................................... آكینجي

 حمله کننده، هجوم برنده

 AKİŞ ....................................................................... آكیش

، «دسته و گروه»ی ترکی به معنی واژه
 «انبوه»، «گردهمایی»، «تجمع»، «انجمن»

 AKİŞƏR .................................................... رآكیش اَ

نام یکی از حاکمان ترکان سرزمین ماننا 
)قرن هفتم قبل از میالد( قید شده در 

این نام «. axşeriآخشئری »تاریخ به فرم 
به معنی « آکیش»ترکی از ترکیب واژه ی 

« ərاَر»ی ترکی و واژه« دسته، گروه، انبوه»
ساخته « جنگاور»، «دالور»، «مرد»به معنی 

سردار و رهبر »شده و در کل به معنی 
می باشد. از طرفی به احتمالی این « قشون

اسم از ترکیب واژه ی ترکی سومری 
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از روی خاطر »به معنی « akeşآکئش »
و واژه ی ترکی مغولی « به خاطر او»، «او
ساخته « غالم»، «بنده»به معنی « ərəاَرَه »

بنده ی »شده باشد و در کل به معنی 
 می باشد.« بنده و عبد از بهر خدا»، «خدا

 AKTUMAT ...................................... توماتآک

 teleutای از ترکان تئلئوت نام طایفه
 سیبری.

 AKURQAL ........................................... آكورقال

نام یکی از شاهان و حکمرانان سومری در 
 ی سوم قبل از میالدهزاره

 AL DƏDƏ.............................................. دهآل ده

پدر رفیع منزلت و واالمقام، پدر کور 
 ای ترکاناوغلو قهرمان افسانه

 ALABRİA ........................................................ آالبریا

م قبل از میالد( نام توپونیمی ی هشت)سده
 در سرزمین ماد )میدیا(.
و « آل»ی نامعلوم نام این توپونیم از واژه

به « opriاوپری »ی ترکی باستان واژه
ی صاف و هموار، دشت، منطقه»معنی 

باشد. نام می« گودی و فرورفتگی و پستی
ایشپیلیبریا »این توپونیم با نام 

işpilibriya » مقایسه همخوان و قابل
ی است و شاید هم در این توپونیم واژه

« ی رودخانهحوزه»به معنی « alanآالن »
 بکار رفته باشد.

 ALAÇAPĞUN ............................ آالچاپغون

بادهای شدید و تند همراه با برف و باران 
 )ازبکی(آمیخته 

 ALAĞAN ....................................................... آالغان

 )ازبکی(صیاد خوب و ماهر 

 ALA-İÇ ........................................................... ایچ-آال

نام محالی واقع در ایالت سیساکان 
استپان »رزمین آلبان قید شده توسط س

به ارمنی « stepan orbelianاُربئلیان 
ی در سده« aqaheçآقاهئچ »به فرم 

 سیزده میالدی 

 ALAKÖZƏN ................................... نآالكؤزه

جانور شکاری گوشتخوار کوچک  -خز
که پوستش در تابستان به رنگهای مختلف 

ای و در زیر شکم سفید و در زمستان قهوه
 )ازبکی(شود. ید میمعموالً تمام آن سف

 ALAL ......................................................................... آالل

مخرّب؛ نابود کننده، ویرانگر، از میان 
نیز « آل»بردارنده که در ترکی امروزین 

 گویند. )ترکی سومری(

 ALAQANAT ......................................... آالقانات

 )ازبکی(نوعی مرغابی وحشی 

 ALAQAR .......................................................... آالقار

اکد در  –نام شاهی از شاهان سومر 
ی سوم قبل از میالد. احتماالً معنی هزاره
وصل »اسم در زبان ترکی باستان این 
« ی عالقه و ارتباط، ایجاد کننده«کننده
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بوده باشد یعنی این واژه واریانت فونتیکی 
یعنی رسیدن، نائل شدن « اوالق»ی واژه

رود که به هنگام بوده باشد و گمان می
نامگذاری چنین نامی، پدر و مادر در 
آرزوی ایجاد وحدت و یکپارچگی اعضاء 

یل، برای فرزند خود چنین نامی قبیله و ا
 را برگزیده باشند.

 ALAR ........................................................................... آالر

 نام طایفه ای از ترکان

 ALAŞ ...................................................................... آالش

نام کوهی در سرزمین قفقاز. این نام 
بلند، و «=آل»ی مرکب از دو واژه

، «مثل»، «مانند»به معنای « آش//اَش»
یعنی « آالش»باشد. بنابراین می« همتای»

انند، رفیع برابر با بلندی و رفعت، بلند م
های مقدسی مانند. این کوه از جمله کوه

-که ترکان آن را عبادت ونیایش میاست 

 نمودند.

 ALAT ........................................................................ آالت

 نام طایفه ای از ترکان

 ALAY ........................................................................ آالی

 لشکر –قشون 

 ALAY SANCAQ ............. آالی سانجاق

پرچم مخصوص تزیین کشتی ها به رنگ 
 های گوناگون

 ALAYAZI OBA ......................آالیازی اُوبا

رساک آلبانیا قید شده در ای در آنام منطقه
تاریخ آلبان به ارمنی قدیم به فرم 

نام این توپونیم «. alasopآالسُوپ »
، «alaآال»ی ترکی مأخوذ از واژه

-( میoba)اوبا« opaاُوپا»و « yazıیازی»

 باشد.

 ALAYBAY ........................................... آالی بای

 ALAYBƏK........................................... آالی بك

 ALAYBƏY .......................................... یآالی بَه

 رهبر و فرمانده لشکر یک ایالت را گویند

 ALAYBOZAN .......................... الی بُوزانآ

 صف شکن، لشکر شکن

 ALAYLI ............................................................. آالیلي

 با دبدبه و کبکبه، مطنطن، پرشکوه

 ALAZAN......................................................... آالزان

نام یکی ازرودهای مرزی که سرحد بین 
ایبری )ایبریا( »سرزمین آلبان و 

(iberiya) iberi »دهد را تشکیل می
ی )استرابون(. نام این رود از ترکیب واژه

منطقه، بخش و »نی به مع« alآل »باستان 
، «ی بزرگدشت و واحه»، «ی وسیعحوزه

ی ترکی و واژه« فراخی و گستردگی»
به معنی « özən (üzən)ن(ن )اوزهاؤزه»
ساخته شده است. نام این « وادی»، «رود»

رود همچنین با نام رود آالزان جاری در 
ی آلتای کوهستانی قابل مقایسه و ناحیه

که درستی  بحث است. الزم به ذکر است
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ادعای ما مبنی بر ترک بودن ریشه و منشأ 
قوم آلبان )قومی که هنوز هم آنرا 

-شمارند( را، توپونیمداغستانی زبان برمی

های سرزمین آلبان سالهای اوائل میالد تا 
ی یازده و دوازده نیز تأیید و تصدیق سده
نماید. در منابع، اسامی محلهای زیادی می

ن ذکر شده است. از اراضی سرزمین آلبا
کالودی »ی دوّم میالدی مؤلف سده

اسامی « klavdiy ptolemeyپتولئمئی 
ی مسکونی و پنج رود واقع در منطقه 22

  سرزمین آلبان را ذکر نموده است.
ها درخصوص ریشه و منشأ این توپونیم

معلومات وسیعی در دست است و لیکن 
توان گفت معنی هیچکدام از آنها می

های است. ما اسامی توپونیم گشوده نشده
-آالم  qelda-قئلدا  -sanuaآ -سانو»

alam  باروکاbaruka - تابیالکا
tabilaka  و اییوبوالiobula » قید شده

را موافق « ptolemeyپتولئمئی »توسط 
، «xeniخئنی »های آلبان با اسامی توپونیم

( ulamاُولُوم )اوالم( )»، «qlavuقالوو »
olom »های انه و با توپونیمدر اعصار می

« berikeyبئریکئی »ی معاصر چون دوره
 tövləتؤوله  »واقع در محال دربند، 

، در «balakənباالکن »و « ی قَبَله()منطقه
ایم. جالب توجه اینست که تقابل دانسته

نام توپونیم « ptolemeyپتولئمئی »
را در محل تالقی رود « siodaسیودا »
درحوالی روستای  )تخمیناً« ارس»و « کُر»

فعلی( ذکر نموده است و « cavadجواد »
« siodaسیودا »به احتمال قوی توپونیم 

ی همان واژه« پتولئمئی»قید شده توسط 
-یعنی محل جزیره« suv-adaآدا -سوو»

مانندی که درمحل تالقی رودها از سه 
باشد و طرف با آب احاطه شده، می

به  «آدا-سو»عاقبت به مرور زمان توپونیم 
درآمده و مورد قبول « cavadجواد »فرم 

 واقع گردیده است. 
های آلبان قید شده توسط اسامی توپونیم

آلبان »، «qeldaقئلدا »چون « پتولئمئی»
alban» ،« کامئخییاkamexiya» ،« اُسیکا
osika » تیلبیدا »وtilbida » موافق و

، «gelگئل »منطبق است با اسامی طوایف 
، «şamakeشاماکه »، «albanآلبان »
 «.silbسیلب »و « şakaشاکا »

« پتولئمئی»قید شده توسط « آالم »توپونیم 
، «olamاُوالم »ی ترکی مأخوذ از واژه

، «تنگه»، «گذرگاه»به معنی « olomاُولُوم »
 باشد.می« معبر»

و « ioriاییوری »در محل تالقی رودهای 
در اعصار میانه، « alazanآالزان »

 وجود دارد.« olomاُلوم »م توپونیمی بنا
های سرزمین ترکان آلبان نام اکثر توپونیم

اثر موسی کاالنکاتلی قید « تاریخ آلبان»در 
شده است و لیکن تحقیقات به عمل آمده 

های قید مبین این است که اسامی توپونیم
شده در این منبع را بایستی به دو دسته 

های تقسیم نمود: الف( اسامی توپونیم
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گر اسامی طوایف مسکون در سرزمین بیان
هایی که بیانگر آلبان ب( اسامی توپونیم

اشکال و ساختار گوناگون )پستی، بلندی، 
 دره، کوه، دشت، کوهپایه( زمین است.

هایی چون برای گروه الف اسامی توپونیم
آراژانک »، «habantحابانت »

arajank» ،« آرانجیناکaranciank» ،
قارقار )گارگار( »، «aranrotروت آران»

qarqar» ،« قُوروزqoroz» ،« کانگارک
kangark» ،« کُلبkolb» ،« کُلتkolt» ،

-مئدز»، «medz-arankآرانک -مئدز»

پازکانک »، «medz-kolmankکُلمانک 
pazkank» ،« ترتوtrtu» ،« توچکاتاک
tuçkatak» ،« چُولçol» ،« چورçur» ،

خوناناکِرت »، «xarqlankخارقالنک »
xunanakert » و سایر را نام برد. این

ها به ترتیب اسامی طوایف ترک توپونیم
، «قارقار«، «آران»، «آراز»، «abantآبانت »
، «kəngərکنگر »،  «gorusگوروس »
چُول)چول( »، «kol( kulکُل)کول( )»

çol(çul)» ،« پئچئنقpeçeneq» ،« ترتر
tərtər» ،« کاتاکkatak» ،« )خون )هون

(hun )xun »خود منعکس می را در-

، «lpinkلپینک »های نمایند. اما توپونیم
و « heretiهئرئتی »، «lubnasلوبناس »
تبار را نام طوایف داغستانی« xeniخئنی »

 نمایند.در خود منعکس می

 ALBAN ................................................................. آلبان

نام دولت و سرزمینی متشکل از ترکان در 
 شمال سرزمین آذربایجان. 

« بان»و « آل»این نام متشکل از دو کلمه 
ها و در اکثر نامهای کوه« آل»باشد. می

سرزمین های ترکان به چشم می خورد 
« آل»و... که « آالش»، «آلتای»های مثل کوه

ها در زبان موجود در ترکیب نام این کوه
ترکی نشان دهنده و بیانگر بلندی، رفعت، 

 باشد.اوج و قدرت می
های مختلف ترکی در زبان« آل»ی واژه

کند. در زبان ناگونی را ایفا میمعانی گو
، «عالی»، «بلند»ترکان آلتای به معنی 

و در زبان « بزرگ و رفیع»، «قدرتمند»
-می« رفیع»و « باال»، «بلند»ها نیز ترکمن

ی بلند، خانه« آلبان»باشد. بنابراین معنی 
ی ای که دارای بام بلند است، منطقهخانه

مسکونی که در جای بلند و رفیع قرار 
 باشد.گرفته است، می
تبار آلبان نخستین ی ترکنام قوم و طایفه

قبل از میالد درارتباط با  331بار سال 
)جنگ بین « qavqamelقاوقامل »جنگ 

لشکر اسکندر مقدونی و ایران( توسط 
آریان »مؤلف قرن دوّم میالدی بنام 

arrian »گردد ذکر شده است و قید می
نیز قرار داشتند که در اردوی ایران، آلبانها 

گردد که شاه و در منبع دیگری نیز قید می
آلبان برای اسکندر دو قالده سگ هدیه  
فرستاد. این معلومات نشانگر اینست که 

ی در قرن چهارم قبل از میالد قوم و طایفه
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آلبان و سازمان دولتی و حکومتی آن 
تشکیل یافته بود و دارای موجودیت بوده 

وادث رخ داده در است. در ارتباط با ح
قرن یکم قبل از میالد، وطن و سرزمین 
مسکونی این طایفه طبق منابع یونان و 

نامیده « آلبانیا»التین، از اوائل میالد به بعد 
شده است. سرزمین آلبانیا عالوه بر اراضی 

ی سامور فعلی جمهوری آذربایجان، ناحیه
و مابین دربند منسوب به داغستان و 

و گؤیچه متعلق به زور نواحی زنگه
نمود. و ارمنستان فعلی را نیز احاطه می

لیکن مناطق جنوب آذربایجان شمالی 
« کُر»و « ارس»یعنی از محل تالقی دو رود 

امتداد یافته تا خزر گرفته به طرف جنوب، 
سابیرآباد »، «saatlıساآتلی »مناطقی چون 

sabir abad» ،« نفتچاالneftçala» ،
لنکران »، «masallıماساللی »

lənkəran» ،« لئریکlerik» ،« آستارا
astara »ی نخجوان )در قدیم و منطقه

)ماد( و از قرن چهارم « میدیا»متعلق به 
قبل از میالد تا قرن هفتم میالدی متعلق به 

بوده است( را شامل « آتروپاتئن»دولت 
شود. دولت و حکومت آلبان تخمیناً در می

راالمر در حدود هزار سال بقا داشته و آخ
ی اثر اشغال و استیالی عرب در سده

هشتم میالدی سقوط و منقرض گردید. 
وضوح و روشنی تاریخ قومی و سیاسی 

ی یکم پیش از میالد آلبانها، قبل از سده
کامالً تاریک و مبهم است. براساس 

های مادی و مدنی یافته شده طی نمونه
کاوشهای باستانشناسی مسائل مربوط به 

توان می و سیاسی آلبانها را نمیتاریخ قو
 توضیح و تفسیر نمود.

-اهالی آلبان به زبانهای مختلف تکلم می

کردند طبق نظر مؤلف قرن یکم میالدی 
زبان مختلف  26، اهالی آلبان به «استرابون»

کردند و به همین خاطر اتنونیم صحبت می
ی آلبان( در منابع، آلبان )نام قوم و طایفه

کار رفته است. یکی به عنوان در دو معنا به
ی طوایفی که در نام واحد و عمومی کلیه

-داخل سرزمین آلبان مسکون بوده و می

زیستند و دوم اینکه یکی از این طوایف 
عنوان نامی عمومی و نام خویش را به

کانکرت ملی برای عموم دیگر طوایف 
قلمداد و به رسمیت نشانده باشد و 

ه نام آن طایفه نامهای طوایف دیگر در سای
قرار گرفته باشند و نشان و اثری از آنان 

-مشاهده نگردد. بنابراین نتیجه گرفته می

ای که خود را شود که در آلبانیا، طایفه
زیسته است. خوانده، موجود و میآلبان می

به خودی خود معلوم است که این طایفه 
در داخل سرزمین رُل و نقش مُجری و 

است و نقش تعیین گردانندگی را داشته 
نمود و در امور دولتی و کننده را ایفا می

زده، صاحب نفوذ حکومتی حرف اوّل را 
ای نسبت به و اقتدار چشمگیر و برجسته

دیگر طوایف بوده است و اگر غیر از این 
بود، نام سرزمین با اسم آن طایفه رقم 
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شد و خورد یعنی آلبانیا نامیده نمینمی
ی حاکم بر این هبدون شک نسل و سالل

ی آلبان بوده سرزمین نیز از همین طایفه
شناسی آذربایجان سبب است. در تاریخ

اصلی و اساسی افکار و نظریات مختلف 
ارائه شده درخصوص منسوبیت نژادی و 
اتنیکی آلبانها نیز صرفاً بخاطر در نظر 

باشد. در نگرفتن همین موضوع تاکنون می
دیگر طوایف  معنا و مفهوم کلّی و عمومی،

داخل در آلبانیا که آنها نیز هر کدام آلبان 
شدند، هر کدام دارای اسم و نام نامیده می

اند. قومی و نژادی مخصوص به خود بوده
یافتن به تصوری روشن و  برای دست

واضح از منسوبیت قومی و نژادی اهالی 
در آلبانیا، بایستی اسامی و منسوبیت 

ف داخل در نژادی هر یک از طوای-قومی
ترکیب جمعیتی این ملت را جداگانه معین 
و مشخص نمود. و لیکن این مشکل و 
مسئله تا زمانهای اخیر بطور الینحل باقی 

 بوده و حل خود را نیافته بود. 
، «A.Q.Şanidzeآ.ق.شانیدزه »
، «Q.Q.Melikişviliق.آ.مئلیکیشویلی »
، «İ.M.Dyakonovایی.م.دیاکونوف »
، «K.V.Treverک.و.ترئوئر »
، «S.T.yeremyanس.ت.یئرمیان »
آ.پ.نُووسئلتسئف »

A.P.Novoseltsev» ،« ق.آ.کلیموف
Q.A.Klimov » و محققین آذربایجانی

، «İ.H.Əliyevایی.ح.علی یئف »چون 

 «F.Məmmədovaفریده محمداُوا »

ی ی آلبانها ازجمله خود طایفهوسایر، همه
آلبان را نیز قفقازی زبان و یا داغستانی 
زبان )لزگی زبان( برشمرده و با این ایده و 

پنداشتند. در نظریه مسئله را حل شده می
ها حالیکه تمامی تحقیقات و کنکاش

نشانگر این حقیقت است که تنها بخشی 
از آلبانها و یا تنها بخشی از کل طوایف 
آلبانیا که در نواحی سرحدات مرزی با 
داغستان مسکون بودند، داغستانی زبان 

ند که در عین حال نام قومی و نژادی بود
کشیدند، یعنی را نیز به یدک می« آلبان»

ی آلبان و همچنین چندین خود طایفه
ی دیگر نیز، ترک زبان بوده و دارای طایفه

نژاد ترک بودند. طوایف داغستانی زبان 
، ləzgiها «لزگی»، udinها «اودین»اجداد 

، saxurها «ساخور»، avarها «آوار»
ها «قریزلی»، xınalıqlıها «لیقخینا»

qrızlı  های «بودوقلو»وbuduqlu  کنونی
اند. والکن بخش اعظم را تشکیل داده

ها، آوارها و ساخورها در داغستان لزگی
زیستند. کل کنونی مسکون بوده و می

داغستان در آن زمان متعلق تمامی اراضی 
به آلبانیا نبوده و طوایف داغستانی زبان یا 

در آلبانیا، بومی و  ن مسکونلزگی زبا
السابقه بودند. لیکن سرحدات و قدیم

حدود جغرافیایی دقیق نواحی مسکونی 
-آنان بطور مجرد و جداگانه معلوم نمی

باشد. اسامی قدیمی اقوام و طوایف 
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زبان ساکن در آلبانیا تاکنون معین و لزگی
مشخص نشده است ولی نخستین بار 

-غیاث«نی محقق و مورخ مشهور آذربایجا

اسامی آنان را آشکار و « یفالهالدین غیب
ی قید نموده، معلومات و اطالعات پراکنده

ی ارائه شده مربوط به تاریخ اعصار میانه
درخصوص آنان در منابع مختلف را به 
نظم و قاعده و به فرم سیستماتیک 

 درآورده است.
ی در قسمت شمال غربی آلبانیا، در ناحیه

ی تان و گرجستان، از سدهمرز با داغسهم
« herهئر »ای با نام پنجم میالدی طایفه

زیستند که )در منابع گرجی( مسکون و می
« heretiهئرئتی »محل سکونت آنان 

شد. محققین گرجی این طایفه را نامیده می
-به معنی عمومی آن که همان آلبانها می

دارند کنند و اذعان میباشند، تصدیق می
همان آلبانها هستند. قبالً نیز ها که هئرئتی

ها اجداد «هئر»مشخص نمودیم که 
زبان ها و قرقیزهای داغستانی«لوهاپوت»

اکنون نیز خویش را باشند و آنان هممی
 نامند.می« hərهَر »

در اثر موسی کاالنکاتلی مورخ نامی و 
، از ایالتی «تاریخ آلبان»مشهور آلبان بنام 

نام آلبانیا، بهواقع در شمال غربی سرزمین 
نام برده شده است. مشخص « xəniخَنی »

« xınalıqخینالیق »است که نام روستای 
باشد و لیکن انعکاس نام همین ایالت می

« خینالیق»اجداد قدیمی و باستانی اهالی 

-در یکی از منابع منسوب به قرن پنجم، به

ی عنوان یکی از طوایف آلبان به نام طایفه
رده شده است. ، نام ب«qatقات »

اکنون نیز، همچنانکه اهالی خینالیق، هم
تاریخ »نامند. در می« kətکَت »خویش را 

های و منابع قدیمی منسوب به سده« آلبان
پنجم تا هفتم نیز، اسامی طوایفی چون 

و « silvسیلو »(، lbin)لبین « lpinلپین »
-که در این ناحیه می« çiqbچیقب »

بال تعیین زیستند،ذکر گردیده است. ق
ها نام ائتنیکی «lbinلبین »نمودیم که 

های «آوار»)قومی و ملی( گروهی از 
ها  نام «silvسیلو »ساکن در آلبان و 

های ساکن در «آوار»ای از ائتنیکی دسته
ها نیز «çiqbچیقب »باشد. داغستان می

باشند. آنان های فعلی می«ساخور»همان 
 «yixbiییخبی »اکنون نیز، خویش را هم
ایئوری »ی نامند. همچنین نام رودخانهمی

iori »ی اوّل میالدی بدین نام که از سده
شود، برگرفته شده از زبان خوانده می

آوارها است. نام بسیاری از طوایف 
مسکون در شمال شرقی سرزمین آلبان، در 

قید    Π-Vمنابع قرون پنجم تا هفتم 
شده است. ازجمله خاچماتاک 

xaçmatakقلوآر ، qluar ماسکوت ،
maskut خورسان ،xursan چول ،çul ،
و غیره را  lək، لَک tavasparتاواسپار 

یعنی « تاواسپار»ی توان برشمرد. طایفهمی
ها، «لَک»های کنونی و «تاباساران»همان 
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باشند. نام و های کنونی میاجداد لزگی
نخستین « ləkلَک »ها به فرم عنوان لزگی

دان مؤلف و جغرافیبار در اثر استرابون 
قرن اوّل میالدی ذکر شده است. استرابون 

نویسد که در همسایگی آلبانها )معلوم می
شود که در آن زمان اراضی مورد می

-ها هنوز داخل در محدودهسکونت لزگی

ها «لَک»ها نبوده است(، ی اراضی آلبان
(.   XI، 1،5کنند )استرابون، زندگی می

ها، وص لزگیمعلومات و اطالعات درخص
باشد. برای در منابع قدیمی بسیار کم می

نخستین بار در یک منبع عرب منسوب به 
« Iəkzلَکز »قرن چهارم، نام سرزمینی بنام 

واقع در شمال سامور، نام برده شده است. 
ها در قرن نهم بر روی رود سامور لزگی

« mixyarمیخیار »دارای قلعه و دژی بنام 
ت و زیست آنان بودند و همچنین سکون

باشد و نیز معلوم می« شابران»در شهر 
ی لزگی ی شابران یک واژهلیکن کلمه

ی اهالی ساکن در باشد چونکه همهنمی
دادند. در ها تشکیل نمیاین منطقه را لزگی

های ها و آلباناین ناحیه به همراه لزگی
تبار، طوایف ترک مهاجرت نموده از ترک

ها، «هون»ون های قفقاز شمالی چدشت
ها، «کُوروس»ها، «ماسکوت»ها، «سابیر»
هایی با اسم ها )وجود توپونیم«چول»
ی در داغستان جنوبی و منطقه« آلپان»
ی آذربایجان بیانگر این واقعیت «قوبا»

هایی «تات»ها و هستند( و همچنین یهودی

که به قصد محافظت از سرحدات شمالی، 
نجا توسط پادشاهان ساسانی از ایران بدا

تبعید شده بودند، نیز مسکون بودند. 
های ساکن در اجداد اولیه و قدیمی لزگی

مابین گذرگاه آسیای پیشین )آسیای 
صغیر( و قفقاز شمالی، طی هزاران سال، 

های های بزرگ و لشکرکشیشاهد کوچ
ها که اند. آن قسمت از لزگیعظیم بوده

ز ای امانند پارهاند، بهساکن در آلبانیا بوده
آلبانها، همواره در طول تاریخ به همراه 
آلبانها و دوش به دوش آنان در مقابل 
هجوم و تجاوز بیگانگان به جنگ و مبارزه 

اند. الکن آنان هیچوقت نام ملیت پرداخته
طور اند و فقط بهآلبان را به یدک نکشیده

عموم و در کلیّت بدین خاطر که در زمان 
اکنون نیز در قدیم در سرزمین آلبانیا و هم

کنند، شمال سرزمین آذربایجان زندگی می
روند و شمار میآلبانیایی و آذربایجانی به

رسیم که به معنی کلّی به این نتیجه می
ای که نام قومی و ملیّت آلبان را به طایفه

ای با ریشه و منشأ کشد، طایفهیدک می
باشد. بطور کلی قفقازی زبان ترک می

ه معنا و مفهوم کلّی  یعنی شمردن آلبانها )ب
ی اهالی ساکن در سرزمین آلبانیا( همه

ازجمله آنهایی که نام قوم و ملیّت آلبان را 
کشیدند )به معنای خاص به یدک می

کلمه، یعنی قسمتی از اهالی ساکن در 
آلبانیا(، تفکّری غیرعلمی و غیرنافذ 

شود. یکی از جهات منفی محسوب می
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اساس، منبع بیومضّر این تفکر غلط و 
ی همین ادعاهای ارضی برعلیه تغذیه

نظر از این باشد. صرفخاک آذربایجان می
قضیّه هم و بدون آن نیز، آذربایجان 

های بسیار بزرگی از خاک و اراضی بخش
خویش را از دست داده است. بخش اعظم 

زور و زنگه göyçəمحال گؤیچه 
zəngəzur ها، محال آن به ارمنی

( به kambiseneامبیسِنِه )ک« شیراک»
« دربند»و « سامور»ها، اراضی مابین گرجی

ی روسها به داغستان الحاق و نیز به واسطه
اعطا گردیده است و الکن با این وصف، 

ناپذیر به این هم بسنده ی سیریارامنه
ی تصرف و نکرده، باز در فکر و اندیشه

باشند و اشغال اراضی آذربایجان می
های داغستان را نیز ، لزگیمضاعف بر این

تشویق و ترغیب به چنین اقدامی برعلیه 
کنند )این اشارات و آذربایجان می

ها مربوط به دوران قبل از افشاگری
باشد(. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می

بایستی این حقیقت روشن و آشکار گردد 
های «لزگی»ها و «ساخور»ها، «آوار»که 

ربایجان بطور مسکون در داخل اراضی آذ
محض و صرف آذربایجانی هستند و همه 

روند. آنان طی شمار میآذربایجانی به
همراه ترکان آذربایجانی، با هزاران سال به

هم در یک سرزمین زیستند و چنین نیز 
با هم و در کنار هم زندگی خواهند نمود. 
الزم به ذکر است که طوایف پارسی زبان 

اند. اجداد اولیه هنیز در آلبانیا سکونت داشت
ها از قرن سوم و چهارم «تات»و قدیمی 

VI-III  در آلبانیا ساکن بودند. نام و
را نیز ترکان باستان به این « تات»عنوان 

اند و به معنی قوم و طایفه نسبت داده
-می« ایستا»و « ثابت»، «ساکن»، «کشاورز»

 باشد.
ها هیچگاه به مهاجرت و کوچیدن تات

اند و با این نپرداختهمشغول نبوده و 
وصف، تصادفی نیست که اوغوزان 
سلجوقی، اهالی ترک بومی، ساکن و ثابت 

-می« تات»در محل زندگی خویش را، 

نامیدند. پارسها ساکنین قدیمی بخش 
سوراخانی »و « balaxanıباالخانی »

suraxanı »روند.شمار میبه 
ی پارسی های دارای منشأ و ریشهتوپونیم

خش کوهستانی شیروان و واقع در ب
روستا »با نامهایی چون « قوبا»ی منطقه

rusta» ،« آفورچاafurça» ،« خالتان
xaltan» ،« وارناvarna» ،« آواخیل
avaxil »و غیره به زبان تاتی معاصر نمی-

باشند و الکن این اسامی با زبان فارسی 
-گردد و مأخوذ از آن میباستان توجیه می

 دانند.
نی در ارتباط با سدّکشی و پادشاهان ساسا

-کیلکیل»، «بارماقبَش»سّدبندیِ سدهای 

، اهالی تاتِ «دربند»و نهایتاً سَدِّ « چای
چی دَوَه»، «xızıخیزی »ساکن در مناطق 

dəvəçi » قوبا »وquba » و یهودیان
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ی دربند را، از ایران ساکن در منطقه
بدانجاها تبعید و مجبور به مهاجرت و 

 دند.اسکان نموده بو
انوشیروان ساسانی »نویسد: مسعودی می

به هنگام ساخت سدّ این شهر )دربند( 
که خشکی، « باب و االَبواب»معروف به 

دریا و کوهها را فرا گرفته بود، ملل 
همراه حکمرانان آنها، بدینجا مختلف را به
 «.کوچانده بود

یهودیان قبل از این اتفاق، پیشتر، در داخل 
زیستند و زبان ها میتهمراه تاایران به

خویش را نیز به فراموشی سپرده و در 
-کردند. تاتنهایت به زبان تاتی تکلم می

خاچماز در -ی قوباهای ساکن در منطقه
ابتدا به دین مسیحیت گرویده بودند و 
پس از اشغال سرزمین آلبانیا توسط 

ها به دین اسالم اعراب، اکثریت تات
ازجمله در گرویده و بخش کمی از آنان )

 kilvarکیلوارخاچماز و ساکنین روستای 
چی( در همان مسیحیت باقی ی دَوَهمنطقه

ماندند و به همین سبب آنان بعدها در 
اعصار میانه در داخل ارامنه ادغام و 
آسمیله گشتند. در حالیکه آنان در اصل، 
ارمنی نبودند و با توجه به این که در 

مانی شمال شرقی سرزمین آلبان، هیچ ز
-اند و در آنجا نزیستهارامنه مسکون نبوده

ی پارسی اند. اراضی مورد سکونت طایفه
-ها که در منابع قدیمی از سدهزبان طالش

کادوس »ی پنجم قبل از میالد به 

kadus» ها مشهورند، تاریخاً داخل در
سرزمین و دولت ماد )میدیا( وسپس 
آتروپاتئنا بوده است. از این اطالعات و 

گردد که در مات چنین معلوم میمعلو
سرزمین آلبان، قسمت اعظم اهالی و 

را به یدک « آلبان»ساکنین، نام و ملیّت 
کشیدند. در فوق اشاره شد، بنا به می

دالیل و شواهد مذکور و ارائه شده، آن 
اهالی و جماعتی که نام و ملیت آلبان را به 

کشیدند، برخالف آنچه که در یدک می
امروزمورد قبول واقع افتاده، شناسی تاریخ

زبان نه، بلکه زبان و یا قفقازیداغستانی
اند. و یکی از دالیلی که ترک زبانان بوده

زند، عبارت از مُهر صّحه بر این ادّعا می
 باشد.نام اشخاص در بین آلبانها می

موسی کاالنکاتلی مورخ مشهور آلبان 
ها را اسامی حکمرانان و فرمانروایان آلبان

از زمانهای قدیم )از یافث و اجداد قدیمی 
خلقهای ساکن در قفقاز جنوبی( گرفته تا 

ی نهم میالدی را ذکر و قید نموده سده
ی عزیز است. در اینجا باید به خواننده

ای را خاطرنشان نمود و آن اینست مسئله
ی که در منابع قدیمی و باستانی، حوزه
آن قلمرو و فرمانروایی پادشاهی آلبان، 

-قسمت از اراضی آذربایجان را شامل می

شود که از رود کُر به طرف شمال را 
گیرد. این فرمانروایی و حاکمیت دربرمی

که تخمیناً در اعصار دوم و سوم قبل از 
میالد تشکیل و استقرار یافته بود، در اوائل 
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ی اوّل میالدی سقوط و انقراض یافته سده
ن است و دلیل و سبب حقیقی و اصلی آ

باشد و محتمالً طوایف نیز معلوم نمی
ترک مهاجرت نموده از شمال آن را 
منقرض نموده باشد و در اوائل میالد، 

ی حاکمیّت و آنرا ضمیمه« ərənاَرَن »
ی خویش نموده باشد. اراضی سلطه

که « کُر»آذربایجان واقع در جنوب رود 
اراضی ارمنستان فعلی نیز داخل در آن 

ی لمرو و سلطهی قبوده در حوزه
پادشاهی ترکان ساک قرار گرفت. 

-حکومت و پادشاهی ترکان ساک در سده

ی هفتم قبل از میالد تشکیل یافته بود. 
البته اینکه حکومت ترکان ساک چه زمانی 
منقرض گشته نیز دقیقاً معلوم نیست و 

ی چهارم احتمال اینکه این حادثه در سده
 قبل از میالد رخ داده باشد.

ی یکم میالدی، در اراضی سط سدهدر اوا
فعلی آذربایجان شمالی )از رود کُر گرفته 
به طرف شمال و هم از کُر به طرف 

آلبانیای »جنوب( حاکمیتی جدید با عنوان 
یابد. تشکیل می« آلبان جدید»یا « نوین

مورخ مشهور آلبان موسی کاالنکاتلی نیز 
در زمان حاکمیّت حکومت ترکان ساک، 

نان دولت آلبان جدید را که اسامی حکمرا
اراضی ازرود کُر گرفته به طرف جنوب را 

کند ولی شود، ذکر و بیان میشامل می
اسامی آن  دسته از حکمرانان آلبان جدید 
که اراضی از رود کُر گرفته به طرف شمال 

 شود قید ننموده است.را شامل می
موسی کاالنکاتلی اسامی حکمرانان آلبان 

که در سالهای « ərənاَرَن »را تا پادشاهی 
قرن اول میالدی به حاکمیت رسیده  65

بود، قید و ذکر نموده است )کتاب اوّل، 
 فصل هشتم(.

الزم به ذکر است که در سیاهه و فهرست 
اسامی نگاشته شده توسط او، اسامی 

های تاریخی از هم ای و شخصیتافسانه
 اند.      متمایز نشده

توپونیم های  با در نظر گرفتن  اسامی
سرزمین ترکان آلبان )آلبانیا، آران( قید 

ی دوازده شده در منابع مختلف تا سده
ی بارز و صریح می میالدی به این نتیجه

%( اسامی 21رسیم که تمامی اسامی یعنی )
توپونیم ها دارای ریشه و منشاء ترکی می 

ی اینها در ثبوت ریشه و باشند و همه
لبان بس بوده و منشاء ترکی قوم و ملت آ

جای هیچگونه شک و تردیدی باقی نمی 
گذارد و عقل سلیم و منطق صحیح نیز به 
هیچ وجه قبول نمی کند که قوم و ملتی 
که به زبان غیرترکی یا داغستانی تکلم می 
کنند، به فرزندان یا توپونیم های خویش 
نامی ترکی برگزینند. اسناد و فاکت های 

ریشه و دیگری نیز در خصوص تصدیق 
منشاء ترکی، نژاد و قوم آلبان وجود دارد 
که یکی از آنها وجود طایفه ای به نام 
آلبان در بین قزاقها، ترکمن ها، قرقیزها و 
ترکان قاراقالپاق تا اواخر قرن نوزدهم 
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تاریخ »است. در منابع قدیمی ارمنی و 
از هجوم یکی از طوایف ترکان « آلبان

« haluandurهالوآندور »به نام « هون»
مسکون در شمال )سده ی پنجم میالدی( 

راند. نام اصلی به سرزمین آلبان سخن می
آندور -آلو»و حقیقی این طایفه 

aluandur » آلواندور »یاalvandur »
باشد که به هنگام نگارش به ارمنی می

)از « hح»قدیم به ابتدای آن صدای 
خصوصیات زبان ارمنی( افزوده شده است 

آید که این اتنونیم از ت میو چنین به دس
و بخش  )آلبان(« alvanآلوان »ترکیب نام 

که در اسامی برخی طوایف « durدور»
بایاندور »قدیمی ترک کاربرد دارد )مثل 

bayandur» ،«چاووندورçavundur» ،
و غیره( ساخته شده « utidurاوتیدور »

در « آلبان»است. بنابراین طایفه ای بنام 
نیز « هونها»در ترکیب اوائل میالد داخل 

بوده است. چنانکه معلوم است آنهائی که 
خود را آلبان می نامیدند در قدیم در 
سرزمین آتروپاتئنا )آذربایجان( نیز می 

در اثر خویش، زیست « استرابون»زیستند. 
های ها را در کوهو سکونت بخشی از آلبان

قید نموده است و این « midiaمیدیا»
سیار ارزشمند جوابی بمعلومات و اسناد 

دندان شکن برای آنان که آلبانها را 
-داغستانی زبان و غیر ترک به حساب می

باشد. الزم به ذکر است که آورند، می
سالهای قبل از میالد با استناد به معلومات 

-ارائه شده از سوی استرابون که به سده

-های سوم و چهارم قبل از میالد عاید می

-داغستانی زبان نمیباشد، هیچ طایفه ای 

توانسته در کوه های میدیا مسکون بوده 
ها، زیست باشد. با استناد به اسامی توپونیم

ی ترک آلبان در و مسکون بودن طایفه
اراضی ارمنستان، گرجستان و داغستان 

ی دربند(، به ثبوت رسیده است. )منطقه
الزم به ذکر است که روستاهایی با نام 

بایجان ایران نیز در آذر« alvanآلوان »
وجود دارد که اهالی ساکن آنها را ترکان 
آذربایجانی تشکیل می دهند. پس از اثبات 

، حال «آلبان»ی ریشه و منشاء ترکی طایفه
آید که کسانی که نام این سوال پیش می

کشند،  از چه قوم آلبان را به یدک می
زمانی در اراضی آذربایجان مسکون و 

 کنند.زندگی می
ی آلبانها اشاره شده که نام طایفه قبال

ی نخستین بار در ارتباط با حوادث سده
چهارم قبل از میالد ذکر شده است و 
لیکن این به معنای شروع زیست و 

-ی چهارم نمیمسکون بودن آنان از سده

باشد و تنها می توان گفت که در 
ی چهارم )قبل خصوص تاریخ قبل از سده

ربایجان از میالد( اراضی شمال آذ
)جمهوری آذربایجان(،  منابع مکتوبی 

 موجود نیست.
-نمونه های یافت شده براساس حفاری

های باستان شناسی، عموما به شناسایی 
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کند. در منابع تاریخی قومی کمک می
قدیمی شرق نیز نام قوم و سرزمینی به نام 

ذکر نگردیده چونکه آن قسمت از « آلبان»
قرار « ارس» اراضی آذربایجان که در شمال

ی دقت و توجه دارد، خارج از دایره
های شرق قدیم بوده است و حتی دولت

کتئسیی »و « هرودت»مورخینی چون 
ktesiy »ی پنجم قبل از میالد( نیز )سده
ذکر ننموده اند وا ین نشان « آلبان»نامی از 

ی پنجم قبل از ی آنست که تا سدهدهنده
میالد در اراضی شمال آذربایجان 

جمهوری آذربایجان فعلی( دولت و )
حکومتی مستقل، از آلبانها وجود نداشته 

نویسد که هر یک از می« استرابون»است. 
ی سرزمین آلبانی )آلبانیا( طایفه 26

حکمران و حاکم مخصوص به خود 
داشتند یعنی برای خود رئیس طایفه 

اند و حاال )یعنی در زمان استرابون( داشته
ی آنان همه یک حاکم و رئیس بر

نماید و به احتمال قوی حکمرانی می
های چهار و پنج قبل اراضی آلبانیا تا سده

از میالد داخل در ترکیب اراضی دولت و 
که محققین آن را « ساک»حکومت ترکان 

نامند، بوده می« دولت و حکومت اسکیف»
 است.

الزم به قید است که برخی محققین 
ه و منشاء را از بعد ریش« آلبان»ی طایفه

نژادی، منسوب به ساکها دانسته و آن را 
. به عبارت پندارندها میای از ساکطایفه

ی آلبان دیگر، آنان عقیده دارند که طایفه
در ترکیب و هیئت ترکان ساک به این 
منطقه آمده اند. این ایده و طرز فکر 
نخستین بار در قرن نوزدهم از سوی 

ارائه « R.Blayxştaynerر.بالیخشتاینر »
شده بود و الکن ایشان براساس اصل 

ها، آلبانها را با پارس محسوب داشتن ساک
ها( شمال قفقاز یکی آالنهای )اُوسئیتن

دانسته یعنی آلبانها را قومی پارسی به 
 حساب آورده است.

ف.کیرزی اوغلو »مورخین ترک 
F.Kırzıoğlu » شوکرو کایا »وşükrü 

kaya »های کی آلبان را به ساطایفه
ی هفتم قبل از مهاجرت نموده در سده

 دارند. میالد منسوب می
برای ثبوت این ادعا و طرز فکر فاکت و 
اسنادی موجود است بدین قرار که در بین 

ی قبل از ساکهای مسکون در آسیای میانه
میالد و در قزاقستان در حال حاضر نیز 

وجود دارد. به « آلبان»ای به نام طایفه
ر به طوایفی با نام آلبان و عبارت دیگ

هایی منسوب به این اتنونیم در توپونیم
خوریم. نواحی مسکونی قدیم ساکها برمی

ها در هیئت و ترکیب ی آلباناینکه طایفه
ها آمده باشند، برای ثبوت آن، منابع ساک

تاریخی در دست نیست. استرابون به 
صرفا »نویسد که هنگام سخن از قفقاز می

اراضی مابین دریای سیاه و  قسمت اعظم
ی سکونت و زیست دریای خزر را منطقه
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-تشکیل می« iberایبر »و « آلبان»طوایف 

-دهد، که این طوایف را طوایف قفقاز می

 «.توان نامید
-بنابراین استرابون آلبانها را بومی و طایفه

ای قفقازی به حساب آورده است 
 (.XI ،2 ،12)استرابون، 

آلبانها « وسی کاالنکاتلیم»مورخ آلبانیایی 
را از لحاظ ریشه و منشاء نژادی با اقوام 
شمالی )منظور خلقهای ترک( یکی 

یعنی اقوامی « یافَسی»دانسته و آنها را 
دارای ریشه در قفقاز )قفقازی منشاء( 

ی شمارد و به همین خاطر ما طایفهبرمی
و « ماننا»های آلبان را همچون قومیت

شماریم و ی برمی، بومی و محل«مادای»
محققین آینده نیز در این مورد سخن و 
حرف آخر را خواهند زد. در ارتباط با این 

-مسئله، سوالی دیگر در پیش رو قرار می

گیرد و آن اینست که قبل از اشغال اراضی 
شمال آذربایجان )جمهوری آذربایجان 

ی هفتم پیش از میالد فعلی( در سده
و ملی ها، منسوبیت قومی توسط ساک

اهالی بومی این سرزمین چه بوده است؟ و 
باشد، بدین سبب که ای مبهم میاین مسئله

منابع قدیمی که روشنگر این واقعیت بوده 
باشد، در دست نیست. در این جای تردید 

به طرف شمال، « کُر»نیست که از رود 
اجداد قدیمیِ طوایف داغستانی زبان چون 

-خنیالیق»، «هالزگی»، «ساخورها»، «آوارها»

های کنونی «اودین»ها و «قریزلی»ها، «لی

مسکون بودند که این طوایف بومی در 
برابر سیل عظیم کوچ و مهاجرت ترکان 

های قفقاز تاب نیاورده و رو به سوی کوه
نموده در آنجا ساکن شدند. مابین آسیای 
پیشین )مقدم( و قفقاز شمالی و از طرفی 
 به علت همسایگی و مجاورت بدون
واسطه با خلقهای داغستانی زبان، در آلبانیا 

های نژادی طوایف مختلف با منسوبیت
اند. استرابون در اثر زیستهگوناگون می

خویش نیز به این مهم اشاره کرده که 
گفتند. در زبان سخن می 26آلبانها به 

خصوص این معلومات ارائه شده از سوی 
استرابون سیار بحث و سخن رانده شده و 

ضی محققین و مورخین این زبانها را بع
شیوه و دیالئکت به حساب می آورند و 

باشد. لیکن این نوع طرز فکر صحیح نمی
چون که استرابون به زیست و مسکون 

ی بزرگ و اصلی در آلبانیا طایفه 26بودن 
)آلبان( اشاره نموده است و علت هم 

توانسته اینست که به این تعداد زبان نمی
باشد و دیگر اینکه یک زبان  وجود داشته

تواند شیوه و ( نمی26به این تعداد)
دیالئکت داشته باشد. این معلومات و 
اطالعات ارائه شده از سوی استرابون به 

باشد. قرون و اعصار قبل میالد منسوب می
به همین خاطر طوایف ترک زبان 
مهاجرت نموده به سرزمین و اراضی آلبان 

سابیرها، کنگرها، )چون هونها، بلغارها، 
ها و غیره( از سمت شمال در بعد پئچئنک
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ی از میالد را نمی توان داخل در جرگه
طایفه نمود. تحقیقات به عمل  26این 

آمده اثبات نموده است که تا اوایل میالد 
طوایف مذکور ذیل در سرزمین آلبان 

آلبان »)آلبانیا( زیسته و مسکون بودند. 
alban» ،« آبانتabant» ،«آرانaran» ،

، «quqarقوقار»، «qatقات »
، «kaspiکاسپی »، «qarqarقارقار»
، «lbin(lpin)لبین)لپین( »، «kəmərکَمَر»
 ،«slivسلیو»، «maskutماسکوت »
، «çulچول »، «ciqbجیقب»، «lekلئک»
، «sakساک»، «lekلئک »، «kelکئل »
شاروان »، «utiاوتی »، «satakساتاک»

şarvan» ،« شاماکşamak» ،
 «.herهئر »، «şirakشیراک»

های آلبان، از این طوایف مذکور، طایفه
آبانت، آران، قارقار )گرگر(، قوقار، 
ماسکوت، ساتاک، چول، شاروان، شاماک 

-و شیراک دارای ریشه و منشاء ترک می

-باشند و از طوایف ترک محسوب می

 شوند.
ها اجداد قدیمی «سیلو»ها و «لبین»
ها اجداد قدیمی «بهای کنونی، جیق«آوار»

ها اجداد قدیمی «هئر»ساخورها، 
ها اجداد قدیمی «قات»ها، «قریزلی»

ها نیز اجداد قدیمی «لئک»ها و لیخینالیق
-کئل»آیند. در ضمن ها به شمار میلزگی

kel»ها دارای ریشه و منشاء پارس می-

اینکیلوی »باشند و اجداد قدیمی 

inkiloy»شوند. در های فعلی محسوب می
صار و قرون بعد از میالد نیز طوایف اع

مختلف ترک از سمت شمال به سرزمین 
آلبان )آلبانیا( کوچ و مهاجرت 

 اند.مسکون شده نموده،
حال در خصوص یکی از طوایف ترک 

سیراک )شیراک، چیراک( »قدیم به نام 
sirak (şirak ,çirak) » که در تشکیل

ها دخیل و اشتراک اتنوژنیزم آذربایجانی
است، الزم و واجب است که  جسته

معلومات و اطالعاتی را ارائه نماییم. در 
ارتباط با این اِتنوس )طایفه(، ابتدا بایستی 

ها سخن گوییم. «آالن»ها و «سارمات»از 
ترین و در تاریخ شناسی یکی از بغرنج

ترین مسائل، محض همین پیچیده
 ها می باشد.ها و آالنسارمات

از هرودت گرفته  ی باستانمؤلفین دوره
همگی از زیست و سکونت طوایف 

« savrumatساورومات »و « سارمات»
های جنوب شرقی اروپا سخن در دشت

 اند.رانده
الزم به ذکر است که در تاریخ شناسی، 
سارمات ها جزو طوایف پارس زبان 

شوند، و لیکن این فکر و محسوب می
نظریه به دور از حقیقت بوده و هیچگونه 

تاریخی ندارد، در خصوص اثبات حقیقت 
ی ترک بودن ریشه و منشاء طایفه

ی یک سری اسناد و ها به ارائه«سارمات»
 پردازیم: های مدلل میفاکت



 
 TÜRKÇE İNSAN ADLARI (ad ve soyad)IV                           4تورکجه اینسان آدالری  

 

  263 

دیودور »ی باستان -مؤلفین دوره-1
diodor » ،پلینی»سیسیلیplini» ،« یولیی

و غیره، « yuliy solinسُولین 
ها با خویشاوندی و همخونی سارمات

اند. البته در اینجا ا را قید نمودهه«ماد»
شود. ها در نظر گرفته می«آتروپاتئنی»

ها پارس زبان «سارمات»بنابراین اگر 
ها بودند، پس به چه علت با پارس

هیچگونه خویشاوندی ندارند و مؤلفین 
ها «ماد»نیز فقط خویشاوندی آنان با 

 اند؟راتاکید و قید نموده
ی اُویدی پوبلی»ی باستان مؤلف دوره-2

در اوائل « pobliy ovidi nasonناسوُن 
نویسد: ها می«سارمات»میالد در خصوص 

آنها با پوست حیوانات و شلوارهای »
عریض، خود را از گزند سرمای سخت و 

نمایند. رخ و صورت شدید محافظت می
مدهش آنان با موهای بلند پوشیده شده 

 «بود.
ارائه شده « های مدهشچهره»ی مشخصه

این گزارش و معلومات از لحاظ  در
 «.باشدفیزیونومیا منسوب به نژاد مغول می

بیزانسی در « استفان»مؤلف مشهور -3
تاماراک »ها بنام خصوص شهر سارمات

tamarak »دهد. این گزارشی ارائه می
« tamتام »ی ترکی توپونیم از ترکیب واژه

« حصار دژ»و « بارو»، «دیوار قلعه»به معنی 
، «قلعه»به معنی « örəkک اؤره»ی و واژه

 ساخته شده است.« دژ»

پُمپُنی مئال »ی باستان مؤلف دوره-4
pomponi mela »در بین »نویسد که می

ها، زنان در جنگها همدوش و سارمات
-برابر مردان شرکت جسته و به حرب می

  همچنین مؤلف دیگری به نام«. پرداختند
که در  دارداظهار می« نیکالی دَمَشقلی»

دختری تا دشمنی از «ها بین ساورومات
«. دهندپای در نیاورد، او را شوهر نمی

بگذار تا مورخین و تاریخ نگاران فاکت و 
سندی را یافته و ارائه دهند که این چنین 
رسم و عادتی در بین اقوام پارس نیز 
وجود داشته است. در حالی که در 

ی خصوص چنین رسم و عادت که ویژه
ها «اسکیف»باشد، در بین ترک می طوایف
ها و «هون»ها و سپس در بین «ساک»یعنی 

ها تا دلتان بخواهد سند، معلومات «اوغوز»
 باشد.و اطالعات تاریخی موجود می

پُلیئن »ی دوّم میالدی مؤلف سده-1
polien » فنون »در اثر خویش به نام

نویسد که نام یکی از حکمرانان می« جنگ
-می« medosakوساک مئد»ها سارمات

ی ترکی باشد. این نام از ترکیب واژه
، «متین»به معنی  «matمات »باستان 

، çakساک، چاک »ی و واژه« محکم»
sak » زیرک »، «بیدار»، «هوشیار»به معنی

ساخته شده است و از لحاظ « و چابک
در « taksakتاکساک »ساختاری با نام 

 باشد.ها یکی میبین ساک
قید « pliniپلینی »ی باستان مؤلف دوره-6



  
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                       اسامی پسر  
 

264 

کند که سارمات ها متشکل از چندین می
طایفه بوده و از طوایف بسیاری تشکیل 

تورک »اند. درداخل آنان طوایف یافته
türk» ،«سیراکsirak» ،« داندار

dandar» ،« قارقارqarqar » و غیره
ی اینها دارای ریشه و وجود دارند که همه

 باشند.منشاء ترک می
ساورومات ها به »نویسد: ودت میهر-1

ها )ساک( سخن می «اسکیف»زبان 
اسناد و فاکت هایی که گویای «. گویند

حقیقت ترک بودن ریشه و منشاء 
 آنهاست، به اثبات رسیده است.

آیا این دالیل و مستندات بسیار قوی فوق 
االشاره، برای اثبات ترک بودن ریشه و 

ه ای منشاء سارمات ها و اینکه آنان طایف
کند؟ آنانی ترک زبان بودند، کفایت نمی

-که مدعی و طرفدار پارس بودن سارمات

دانند، اگر ها هستند و آنان را غیرترک می
توانند حداقل یک سند یا فاکتی که می

ها باشد، ارائه نشانگر پارس بودن سارمات
نمایند که دریغا عاجز از آنند. چون که به 

و سیاه  ماست نمی توان گفت سیاه است
گفتن به ماست ممکن نیست. به خاطر 

ها( و ها، )ساک«اسکیف»برشمردن 
ی ها( در جرگهها )ساورومات«سارمات»

طوایف پارس زبان که در نتیجه موجب 
ها و مسائل بغرنج و پیدایش پیچیدگی

ابهامات در تاریخ ملل ترک از جمله 
آذربایجان گشته است، مسئولیت بسیار 

ین و محققین نسل خطیری بر دوش مورخ
های آینده نهاده شده که با صرف تالش 
بسیار و صرف زحمت و کار زیاد این 
ابهام و بغرنجیات را به کنار زنند و پرده از 

 روی حقیقت این موضوع بردارند.
آنتروپولوگ مشهور آذربایجانی  -بیولوگ
ی در روزنامه« ربیعه قاسم اُوا»خانم 

ر اعالم د 1223ماه مارس سال « استقالل»
نظر نسبت به کتاب مورخ مشهور 

یف تحت الهغیبالدینآذربایجان غیاث
چاپ شده « هااتنوژنیزم آذربایجانی»عنوان 

، به مقابله با ایده و نظر 1221به سال 
نویسنده مبنی بر زیست و مسکون بودن 

های قدیم در اراضی طوایف ترک از زمان
 خیزد. این خانمسرزمین آذربایجان، برمی

دانشمند که طبق اظهار خودشان گویا بیش 
سال است که با علم اتنوژنیزم  15از 

مشغول هستند، چه کار کنند که از این 
موضوع و حقیقت محض، هیچگونه 

 اطالع و معلوماتی ندارند. 
ها، اشاره به چند در ارتباط با سارمات

ی ترک قدیمی مورد درخصوص طایفه
ت. زیست ها الزم و ضروری اس«آالن»بنام 

و سکونت ترکان آالن در اراضی وسیع 
و « uralاورال »مابین رودهای 

ی یکم معلوم در اوائل سده« volqaولقا»
و اثبات شده است و از سوی دیگر 

های ایرانی زبان «osetinاوسئتین »
)منظور پارس زبان( ساکن در قفقاز 
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نامند می« allonآللون»شمالی نیز خود را 
رسد این نیز برای اثبات و چنین به نظر می

برشمردن آالنها به عنوان اجداد قدیمی 
 کند!ها بس و کفایت می«اوسئتین»

متخصص تاریخ، زبان، ریشه و منشاء 
ها، عالم و «osetinاوسئتین »نژادی -قومی

« و.ایی.آبایئف»مورخ مشهور اوسئتینی 
ی مبنی بر نویسد که ایده و نظریهمی

شرق ها از سمت مهاجرت اوسئتینی
)منطقه ترکان(، کامال اشتباه و نادرست 

-است. او موفق به کشف کلمات و واژه

های متعلق به یونان باستان، التین، آلمان و 
دیگر ملل شده و آنان را آشکار نموده 
است. با این وصف و با در نظر گرفتن 
موضوع فوق االشاره، این سوال پیش می 

های ساکن در آید که آیا در زبان آالن
نیز این « ولقا»و « اورال»مابین رودهای 

های متعلق به بیگانه کلمات و واژه
 شود؟مشاهده می

بایستی گفت که برخالف ادعاها و 
نظریات فوق، در اصل و حقیقت آنانی که 

-را به یدک می« آالن»ی نام قوم و طایفه

کشند، ترکان ناب و خالصی هستند. 
ی اصلی این اسم یعنی ریشه« آل»قسمت 

در ترکیب « آالن»ی موجود در نام طایفه
آالر »و « alatآالت »اسامی طوایف ترک 

alar » نیز شرکت جسته است. مورخ و
قید « ع.باکی خانوف»مؤلف آذربایجانی 

ها ها با هونکنند که آداب و رسوم آالنمی

 باشد.یکی بوده و عین هم می
« prokopiپروکوپی »ی ششم مورخ سده

الن ها از بُعد ریشه و  نویسند که آمی
ها )قومی ترک منشاء نژادی به ماساگئت

نژاد که ماساژت نیز خوانند( منسوبند. 
جای بسی تأسف که امکان تجزیه و 

ی بغرنج و پیچیده را در تحلیل این مسئله
این مقال ممکن نیست و در اینجا به بحث 

« sirakسیراک »ی در خصوص طایفه
 پردازیم.یها مآالن-منسوب به سارمات

ها در زمانی سارمات« سیراک»ی طایفه
دور به قفقاز جنوبی مهاجرت نموده و در 
سرزمین آلبان )اراضی جمهوری 
آذربایجان فعلی( و اراضی ارمنستان فعلی 
ساکن شدند. برای اطمینان خاطر 
خوانندگان این سطور و رفع هر گونه 

ای  در خصوص ترک بودن شک و شبهه
در اینجا مبادرت به  «سیراک»ی طایفه
 نماییم:ها و اسناد میی بعضی فاکتارائه

در « tatsitتاتسیت «ی باستان مؤلف دوره
 zorsinزورسین »ی اثر خویش جمله

را قید نموده « هاپادشاه و حکمران سیراک
است. نام این سلطان و حکمران در اصل 

بوده  و به علت عدم « çursinچورسین »
در زبان « çچ»وجود حرف و صدای 

التین، مؤلف آن را به فرم 
قید نموده است. نام « zorsinزورسین»
چور »ی ترکی از ترکیب واژه« چورسین»

çur » قوی و »، «قهرمان»، «پهلوان»به معنی
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سین )شین، چین( »ی و واژه« قدرتمند
sin(şin,çin) » پنداری »، «مثل»به معنی

ساخته شده است. الزم به ذکر « که خود
در اسامی برخی « سین»ه قسمت است ک

از سالطین و حکمرانان و اسامی اشخاص 
مانناهای ترک نیز شرکت جسته است. 

در کل به معنی « چورسین»بنابراین اسم 
باشد. می« همچون دلیر مرد»، «مثل پهلوان»

توان این می« چور»در خصوص قسمت 
« چورتاردوش»اسم را با نام خاقان ترک 

ی یکم دهمقایسه نمود. مؤلف س
-نام سلطان و حکمران سیراک« استرابون»

« abeakهای ساکن در شمال را آبئاک 
کند. نام این حکمران نیز نامی قید می

است ترکی. این نام در اصل همان نام 
باشد. در زبان می« abaqaآباقا»ترکی 

« عمو»به معنی « آباقا«  های ترکان آلتای
ست باشد. برای مقایسه الزم به ذکر امی

ها ی تئلئنقوتکه در آلتای نام سرکرده
telenqut آباک »ی هشتم در سده

abak »ها و نام خان تئلئوتteleut  در
نامیده « abakآباک »ی هفدهم نیز سده
ی از نسل و سالله« آباقاخان»شد. نام می

چنگیزخان نیز از لحاظ ریشه و منشاء با 
باشد. در بین ترکان همین واژه مرتبط می

واش هم اکنون نیز اسامی چون چو
 مرسوم و رایج است.« آبایاک»، «آباک»

در « تاتسیت»ی باستان مؤلف دوره
ها واقع ی خویش نام شهر سیراکسالنامه

قید « uspuاوسپو »در قفقاز شمالی را 
نموده است. نام این توپونیم را می توان 

اوچ اوپا »و یا « üçupuاوچ اوپو »به فرم 
üçupa »ُوبا )اوچ اüçoba » .برپا نمود

-در اینجا الزم است توضیح دهیم که واژه

ی موجود در زبان «obaاُوبا »ی ترکی 
فعلی ترکی آذربایجانی، در زبانهای ترکی 

« upuاوپو»، «upaاوپا »باستان به اشکال 
شد و در نهایت الزم به ایفا و استعمال می

ها قید است که در بین ترکان قاراقالپاق
، در بین «karasirakکاراسیراک »ی طایفه

 çuvanچووان سیراک »ی ازبکان طایفه

sirak » کاتتاسیراک »وkatta sirak » و
چیراخچی »ای بنام ها طایفهترکمن در بین 

çiraxçi »باشد. این سه سند و موجود می
فاکت به تنهایی برای اثبات ترک بودن 

ها ی سیراکِ سارماتریشه ومنشاء طایفه
کند. بنابراین از این دالیل و کفایت می

شود شواهد فوق الذکر نتیجه گرفته می
ی -پارس زبان محسوب شمردن طایفه

را براساس « سیراک»سیراک و حتی نام 
« رقّاص چابک و روان»زبان اُوسئتین 

و.ایی. »معنی و ایضاح نمودن توسط 
نامعقول و به دور « v.i.abayevآبایئف 

کون شدن از منطق است. زمان دقیق مس
در قفقاز جنوبی معلوم « شیراک»ی طایفه

نیست و الکن در خصوص زیست و 
ها قبل از میالد در اراضی سکونت شیراک

هایی در ارمنستان فعلی، اسناد و فاکت
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 باشد.دست موجود می
موئیسئی »ی پنجم مورخ ارمنی سده

در اثر خود قید می کنند که « ناسیخوره
م قبل از میالد ی دوّبلغارهای ترک در سده

در « شیراک»از سمت شمال وارد ایالت 
ارمنستان شده و در آنجا مسکون شدند. 

ناسی مورخ ارمنی در اثر خویش خوره
را بکار « حاکم شیراک»ی همچنین جمله

( که اینها 43اند )کتاب سوم، فصل برده
ها در همه داللت بر مسکون بودن شیراک
نستان زمان قبل از میالد در اراضی ارم

کند که کند. همین مؤلف قید میفعلی می
یکی از فرزندان شیراک حکمران ارمنی به 

-به حکمرانی ایالت« quşarقوشار »نام 

« kolbکُلب »و « kəngərکنگر »های 
، فصل هشتم(. نام IIتعیین گردید. )کتاب 

ذکر شده در این « قوشار»شخص 
معلومات ارائه شده، نامی است کامال 

ی ترکی اسم از ترکیب واژهترکی. این 
ی شکاری، به معنی پرنده« kuşکوش »

« ərاَر» ی ترکیعقاب، باز، شاهین و واژه
« دالور»، «مبارز و جنگنده»، «مَرد»به معنی 

ساخته شده است. به همین خاطر ایده و 
« پ.ک.پاتکانوف»ی محقق ارمنی نظریه

ی ها در سدهمبنی بر مسکون شدن شیراک
در اراضی ارمنستان به هیچ پنجم میالدی 

ها در باشد.  شیراکوجه صحیح نمی
« آرپاچای»ارمنستان در ساحل رود 

مسکون شده بودند که در اعصار میانه این 

-نامیده می« şirakelشیراک ائل »ناحیه 

شد. گاهاً در ادبیات تاریخی به  اسامی 
شوره یَل »و « şuragelشوراگِل »چون 

şorəyəl »فرم و اشکال  خوریم کهبر می
« şirakelشیراک ائل »ی تحریف یافته

ها در باشد. وجود شهر متعلق به شیراکمی
زمان حکمرانی تیریدات حاکم ارمنی 

شیراقووان »( به نام 622-661)
şiraqovan »باشد. نام نیز معلوم می

ی هفتم میالدی به نام مورخ ارمنی سده
در « anani şirakatsiآنانی شیراکاتسی »

طه با نام محال شیراک نامگذاری و راب
 نامیده شده است.

ی نهم میالدی عرب به نام مؤلف سده
نام محال شیراک واقع در « ابن خردادبه»

قید « siraçسیراچ »ارمنستان را به فرم 
قورقود نیز نام دهنموده است و در کتاب ده

این توپونیم به خاطر نگارش غلط و اشتباه 
قید شده « şirəkuو کشیره»کاتبان به فرم 

های است. الزم به ذکر است که خرابه
در اراضی ارمنستان در « شیراک قاال»شهر 
ی نوزدهم کشف شده است. نام این سده

اتنونیم ترک در ارمنستان در نام بخش و 
تاکنون نیز به موجودیت « شیراک»محال 

خویش دوام دارد. مورخین ارمنی به این 
-زبان بر می ها را پارسخاطر که شیراک

را « شیراک»شمارند، ارامنه این نام یعنی 
 اند.تعویض ننموده

ها در سرزمین بخش دیگری از شیراک
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 qanıxقانیخ »آلبان مابین رودهای 
)ایئوری « qabırrıقابیرری »و « )آالزان(

iori تاریخ آلبان»( مسکون شده بودند. در »
این ایالت به مانند یکی از ایاالت سرزمین 

قید و معرفی شده و در آنجا قید  آلبان
شده است که روحانی ترک مسیحی این 
ایالت در اجالس و گردهمایی کلیسای 

میالدی شرکت جسته  411آلبان به سال 
است )تاریخ آلبان کتاب سوم، فصل 
شانزدهم(. این ایالت مذکور در حال 
حاضر در ترکیب  اراضی گرجستان قرار 

زو شیراک دو»گرفته است و در نام 
şirakdüzü » نام اتنونیم شیراک را

منعکس می نماید. بسی قابل توجه اینست 
در نام « سیراک»ی ترک که نام طایفه

چیراکلی )سیراکلی، »ها به مانند توپونیم
شیراکلی( تاکنون محفوظ مانده است. در 
آذربایجان هم اکنون چهار روستا و آبادی 

 .باشدموجود می« çiraqlıچیراقلی »با نام 
چیراک »در ارتباط با اتنونیم )طایفه( 

çirak »ی نوزده تعداد در اواخر سده
یازده توپونیم در قفقاز معلوم و موجود 

قرن نوزده  15ی باشد. در سالهای دههمی
ای دامدار و دامپرور در آذربایجان طایفه

باشد به نام خانوار می 12که عبارت از 
شده معلوم و شناخته « çiraqlıچیراقلی »

است. الزم به قید است که در ارتباط با 
ی این قوم و طایفه در داغستان و منطقه

قفقاز شمالی، اسامی جغرافیایی چون 

، «çirakçayچیراک چای »
و « çiraqçiچیراقچی»، «çiraqچیراق»

-باشد. بنابراین معلوم میسایر موجود می

های قبل از میالد، بخشی شود که در زمان
و چیراق در آذربایجان  از ترکان شیراک

ی اند و بدون شک در پروسهساکن شده
اتنوژنیزم ملت آذربایجان نقش 

 اند.انکارناپذیری را داشته
یکی دیگر از شرکت کنندگان تشکیل 

ی تاریخ قومیتی و نژادی سرزمین دهنده
شاماکه »ی قدیمی و ترک تبار آلبان، طایفه
şamake » است. در خصوص ریشه و
ی آذربایجانیان، متناسب با منشاء نژاد

های جعلی ارائه شده، چنان ها و ایدهنظریه
های شود که گویا توپونیموانمود می

نیز دارای ریشه و « شاماخی»و « شیروان»
شوند. منشاء قفقازی و پارس محسوب می

الزم به ذکر « شاماخی»در خصوص نام 
اند که است که حتی کسانی یافت شده

ین نام دارای ریشه و اند که امدعی شده
باشد در حالی که این منشاء عربی می

نام « kemaxiyaکئماخیا »توپونیم به فرم 
ی دوّم شهری است که توسط مؤلف سده

قید شده « ptolemeyپتولئمئی »میالدی 
« شاماخی»است و بیانگر نام توپونیم فعلی 

است. حال بدون هیچ گونه شک و 
که نام توان گفت تردیدی و به جرأت می

ی ترک بیانگر نام طایفه« شاماخی»توپونیم 
است. نام این طایفه در منابع « شاماکه»
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های پنجم تا هفتم میالدی قدیم ارمنی سده
)ایژه ماخ « ijmaxایژماخ »به فرم 

ijemax)  قید گردیده است و الکن در
خصوص منسوبیت قومی و نژادی آن 
هیچگونه معلوماتی ارائه نشده است. ترک 

دن ریشه و منشاء این طایفه فقط بو
براساس پارالل های اتنونیمیک و 
توپونیمیک، به ثبوت رسیده است. 

پلینی »ی یکم نخستین بار مؤلف سده
pilini »ای به نام زیست و سکونت طایفه

در قفقاز شمالی را قید « kamakکاماک »
نموده است. به علت عدم وجود صدای 

ین، مؤلفین های یونان و التدر زبان« şش»
ی باستان، اسامی را که با صدای دوره

شد، آنان را با صدای شروع می« şش»
نگاشتند. به تلفظ و می« kک»و « sس»

همین خاطر نام اتنونیم )قوم و نژاد( 
به « پلینی»قید شده توسط « کاماک»

شود. برپا می« şamakشاماک»صورت 
برای مقایسه الزم به ذکر است که 

نام توپونیم « ptolemeyپتولئمئی»
در سرزمین آلبان را به شکل « شاماخی»
نگاشته است. « kemaxiyaکئماخیا»

نویسد می« pliniپلینی»ی یکم مؤلف سده
ها در آسیای میانه «ساک»ها و «کاماک»که 

« yaksartیاکسارت»ی در پشت رودخانه
باشند. بایستی )سیردریا( نیز مسکون می

-نیز طایفهذکر نمود که حقیقتا هم اکنون 

هایی با ریشه و منشاء ترک از نسل ترکان 

ساک در بین ترکان قزاق به نام 
، در بین ترکان «şomakeyشُماکئی»

، در «şamakشاماک »قاراقالپاق به نام 
، در بین «شاماک»بین ترکمنها نیز به نام 

و « şamakeشاماکه»قرقیزها به نام 
وجود دارد. از اینها « şamakaشاماکا»

ی شود که طایفهتیجه گرفته میچنین ن
ساکن در آسیای میانه قید شده « کاماک»

به فرم « pliniپلینی »توسط 
تاکنون نیز به بقا و « şamakeشاماکه»

موجودیت خویش دوام دارد. هنوز هم 
های دو قلعه با نام ها و بازماندهخرابه

در خوارزم « şamaxa qalaشاماخاقاال »
باشد. می و ترکمنستان موجود و برجا

ی جالب توجه در اینجا اینست که در نکته
« شاماخاقاال»های آسیای میانه همین قلعه

قلعه )»ها «شیروان قاال»به همراه و در کنار 
دانیم که اند. میها( قرار گرفته«شیروان

از بُعد ریشه و « شیروان»ی ترک تبار طایفه
 منشاء با ترکان ساک مرتبط هستند.

در « شاماک»ی ت طایفهتاریخ واقعی زیس
باشد ولی اگر اراضی آلبان دقیقا معلوم نمی

ی دوّم در سده« شاماخی»شهری به نام 
وجود داشته است، پس این طایفه قبل از 

زیسته و سکونت میالد در این سرزمین می
داشته است. الزم به قید است که در 

ای مسکونی واقع در اعصار میانه، منطقه
ایران به نام اراضی آذربایجان 

و روستایی به نام « şimakiشیماکی»
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در تاتارستان وجود داشته است. « شاماک»
-از این مختصر معلومات چنین معلوم می

ی پارس  زبان برشمردن شود که ایده
، «شاماخی»اولین ساکنین شهر و توپونیم 

تفکری باطل و به دور از حقیقت است. 
 یکی دیگر از طوایف ترک سرزمین آلبان،

بودند. محققین روس، « qarqarقارقارها»
، «ایی.کروپنوف«، «پ.ک.اوسالر»چون 

و غیره « ن.ق.وُِلکووا»، «آ.ق.شانیدزه»
ها را قفقازی «قارقار»ی ترک تبار طایفه

 شمارند.زبان برمی
مدافع این ایده و طرز تفکر محققین روس 

و « یفاقرار علی»در آذربایجان، آقای 
باشند. این نوع می« فریده محمداُوا»خانم 

طرز فکر و ایده کامال غلط و اشتباه است 
ی چون که حداقل به این خاطر که طایفه

در آسیای میانه و آذربایجان « قارقار»ترک 
اند )اهای گرگر ایران نیز مسکون و زیسته

گرگر در  -ساکن در شهرستان علمدار
استان آذربایجان شرقی بازمانده های آن 

باشند.( و با این حساب ی ترک میطایفه
و کتاب در آن نواحی )آسیای میانه و 

ای قفقازی آذربایجان ایران( قوم و طایفه
توانسته که زیست و سکونت زبان نمی

داشته باشد. در سرزمین ترکان آلبان، 
زیستند: در سه منطقه می« قارقار»ترکان 

های در قره باغ علیا: توپونیم-1
ی و در منطقه« قارقارچای»، «قارقارداغ»

روستاهایی با  gedəbəyی بهگئده

، « gərgərگرگر»نامهای 
)که « xarxarخارخار»، «herherهئرهئر»

هستند( « قارقار»ی اشکال تحریف یافته
با این بخش از قارقارهای ساکن در این 

 باشند.ناحیه در عالقه و مرتبط می
در بخش شمال شرقی سرزمین آلبان: -2

ی نهم( نام شهری به دهابن خرداد به )س
« شابران»واقع در بین « karkarکارکار»نام 
 کند.را قید می« دربند»و 
در بخش شمال غربی سرزمین آلبان -3
ها ( خرابه21، فصل Iکتاب « تاریخ آلبان)»

-خارخار»های روستایی به نام و بازمانده
)خارخار « xarxar-xarabaخارابا 

ی نطقهدر م«( خرابه خارخار»خرابه یا 
ی نوزده قید شده است در سده« یبَهگئده»

ی نام که نام این روستا منعکس کننده
در خود « قارقار»ی ترکان اتنونیم و طایفه

های زیادی در است. روستاها و آبادی
ی ترکان قارقار در ارتباط با طایفه

آذربایجان ایران وجود دارد که نام این 
. یکی کنندطایفه را در خود منعکس می

دیگر از طوایف ترک ساکن در آلبان در 
ها «کنگر»های میالدی، نخستین سده

(kəngər) بودند. در منابع نام این طایفه-

ی پنجم شروع به قید ی ترک از سده
ی شدن نموده است. کنگرها در منطقه

نخجوان و هم در غرب سرزمین آلبان و 
همچنین در  ارمنستان مسکون بودند. در 

ای از ده در آذربایجان طایفهی نوزسده



 
 TÜRKÇE İNSAN ADLARI (ad ve soyad)IV                           4تورکجه اینسان آدالری  

 

  211 

شد. نامیده می« kəngerliکنگرلی»هاقزاق
های با نام کنگرلی نیز نام این توپونیم

 کند.طایفه را در خود نمایان و منعکس می
های های متعلق به سدهبراساس توپونیم

هفتم تا دهم سرزمین ترکان آلبان، زیست 
ای ترک تبار به نام و سکونت طایفه

باغ در اعصار در قره« peçenekک پِچِنِ»
در اینجا میانه معین و اثبات گردیده است. 

-ی جالب توجه اینست که توپونیمنکته

ی اسامی طوایف ترک های منکعس کننده
، «قاپان»، «قاراباق»چون 

از « çurچور»و « göyərçiگؤیَرچی»
های واقع در دشتهای جنوبی روسیه پچنک

لبان و در اعصار میانه در سرزمین آ
 باشد.ارمنستان نیز موجود می

ی چهارده که از سده« قاراباغ»نام توپونیم 
معلوم و پدیدار گشته است محض و 

ترکان « قاراباغ»ی صرفا با نام طایفه
مرتبط بوده و نام آنان « peçenekپچنک»

کند. کسانی که این را در خود منعکس می
توپونیم را غیر از این توضیح و تفسیر 

ایند، سخت در اشتباهند و بیراهه نممی
اتنوس  peçenekروند. ترکان پچنک می

و قومی هستند با ریشه و منشاء اوغوزی 
و به همین خاطر در زبان ترکی آلبان، 

های اوغوزی عناصر برجسته و برای زبان
 ای باید بوده باشد.تعیین کننده

در اعصار و قرون اولیه در شمال شرقی 
بند به طرف جنوب، سرزمین آلبان از در

« çulچول»، «çolچُول»شهری به نام 
معلوم و معین شده است. این توپونیم را 

-از بعد ریشه و منشاء، قفقازی زبان برمی

شمارند. در حالی که این توپونیم، نام 
ساکن در « çulچول»ی ترک تبار طایفه

-آلبان را در خود محفوظ و منعکس می

در اسامی  نماید. نام این اتنونیم تاکنون
« çulluچوللو»های با نام روستاها و آبادی

را « چول»ی نیز محفوظ مانده و نام طایفه
 کند.در خود منعکس می

براساس توپونیم های قدیمی زیست و 
مسکون بودن یکی دیگر از طوایف ترک 

در سرزمین آلبان به ثبوت « آران»به نام 
ی ترک تبار در رسیده است. نام این طایفه

هایی چون ین آلبان در نام توپونیمسرزم
آران »، «medz-arankآرانک -مئدز»

، «aranrotروت
« arandjnakآراندژناک»
ی هفتم(، )سده« arançinakآرانچیناک»
، «hrandaşansهرانداشانس»
، «eznaransائزنارانس»
-)حک شده در کتیبه« aranansآرانانس»

ی دوازده ی ارمنی زبان متعلق به سده
)نام « əsgəranعسگران»میالدی(، 

«( əskiaranحقیقی آن اَسکی آران 
 tovuzی طوووز )واقع در ناحیه« آران»

)واقع « آرانچی»جمهوری آذربایجان( و 
ی آغستفای جمهوری آذربایجان( در ناحیه

خود را محفوظ و منعکس نموده است. در 
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ی رابطه با حوادث  اتفاق افتاده در سده
تَرتَر »از رود « تاریخ آلبان»هفتم، در 

tərtər » جاری در آذربایجان سخن رفته
است. طبق تحقیقات به عمل آمده ثابت 

ای ترک تبار به نام شده که طایفه
در سرزمین آلبان مسکون « tərtərتَرتَر»

موسی « تاریخ آلبان»بوده است. مؤلف 
کاالنکاتلی نام یکی دیگر از طوایف ساکن 

ید نموده ق« savdeyساودئی »در آلبانیا را 
(. از 4، فصل I، کتاب «تاریخ آلبان)»است 

-قیدیات این مؤلف چنین نتیجه گرفته می

ی یکم در آلبان شود که این طایفه در سده
مسکون بوده است. محققین و مورخین 
آذربایجان، این طایفه را دارای ریشه و 

پندارند، در حالی که نام منشاء قفقازی می
رم تحریف ی ترک در اصل فاین طایفه

به « sadakساداک »ی ی نام طایفهیافته
ی ترک باشد. طایفهنگارش ارمنی می

از طوایف قدیمی ترکان « ساداک»
شود که دارای تاریخ و قدمتی محسوب می

ی آسیای باشد. نام این طایفهدیرین می
قبل از میالد به همراه  112میانه به سال 

تون ی بیسی ترکان ساک در کتیبهنام طایفه
نیز حک شده است. همچنین نام این 

ها طایفه )ساداک( داخل در ترکیب هون
نیز معلوم بوده و به احتمال زیاد 

ی های مسکون در آلبان در سده«ساداک»
هفتم قبل از میالد از آسیای میانه به همراه 
ترکان ساک آمده باشند به این خاطر که 

های ساکن ساداک های ساکن در بین هون
ی دوم ب شرقی  اروپا که از سدهدر جنو

ی معلوم و تثبیت گشته است، در سده
توانست ساکن باشند. یکم در آلبانیا نمی

ی چهارده حمداله قزوینی قید مؤلف سده
« شمکیر»ی می کند که در نزدیکی منطقه

-yurtیورت شاداکبان »توپونیمی به نام 

şadakban » وجود دارد. معلوم است که
« ساداک»ی یم با نام طایفهنام این توپون

سادیخلی »مرتبط است. نام روستاهای 
«( ساداکلی»)در اصل « sadıxlı)صادقلی( 

« قازاخ»و « طاووس»واقع در مناطق 
ی ترک جمهوری آذربایجان، نام طایفه

را در خود محفوظ و منعکس « ساداک»
ی قدیمی در نماید و با نام این طایفهمی

 باشد.ارتباط می
ر و قرون اولیه میالدی، طوایف در اعصا

ترکان هون از قفقاز شمالی به سرزمین 
شوند. در منبعی متلق به آلبان وارد می

ی هون در ی پنجم میالدی نام قلعهسده
ها و آلبان ذکر گردیده است. خرابه

های با عظمت این قلعه به نام بازمانده
« طاووس»ی در منطقه« تورپاق قاال»فعلی 

ی ر ساحل راست رودخانهآذربایجان د
هنوز هم باقی است. نام اتنونیم و « کُر»

باغ آذربایجان در در قره« هون»قوم ترکان 
« خان آباد»های اعصار میانه در نام توپونیم

خود را « hunaşinهون آشین »و 
 محفوظ و منعکس نموده است.



 
 TÜRKÇE İNSAN ADLARI (ad ve soyad)IV                           4تورکجه اینسان آدالری  

 

  213 

در ارتباط با مطلب فوق بایستی توضیح 
تحریف  فرم« خان آباد»داده شود که 

است. برخی « هون آباد»ی نام یافته
محققین، مورخین و صاحب نظران نام این 

-توپونیم )خان آباد( را در ارتباط با خان

ی قاراباغ )قره باغ( آذربایجان های منطقه
دانند که این دانند و مأخوذ از آن میمی

-ایده و طرز فکر کامال اشتباه و غلط می

ی ین منطقهباشد به این خاطر که نام ا
از « هون آباد»مسکونی در تاریخ با نام 

میالدی معلوم و آشکار است  1121سال 
باغ ی قرهو در آن زمان در منطقه

آذربایجان هیچگونه حکومت خان نشینی 
و خانخانی تشکیل نیافته بود تا اینکه این 
نام در ارتباط با آن مسئله )یعنی نوع 

 حکومت( ایجاد گردیده باشد.
ئل سالهای میالدی در سرزمین در اوا

ها( «سووار)»ترکان آلبان، ترکان سابیر 
های «گُوروس»ساکن در شمال آلبان و 

(gorus)  ،ساکن در شمال شرقی آلبان
شروع به ساختن شهر نمودند. سابیرها 

ها «گُوروس»و « şabranشابران »شهر 
ی فعلی )قلعه« xursanخورسان»شهر 

چی هچیراق قاال واقع در بخش دَوَ
 آذربایجان( را بنا نمودند.

-ها در اراضی زنگه«گَُوروس»ای از دسته

زور )آن قسمت از اراضی که فعال در 
ی ترکیب ارمنستان است( قلعه

را بنا نمودند. نام محال « gorusگُوروس»

« xoruzluخُوروزلو»و توپونیم « گُوروس»
با نام «( گُوروسلو»ی )فرم تحریف یافته

باشد و و در عالقه می این طایفه مرتبط
مأخوذ از نام این طایفه است. الزم به ذکر  

-قار»ی است که نسل و سالله
ساکن در روستای « qarözdüاؤزدو

ی قازاخ واقع در منطقه« داش ساالحلی»
جمهوری آذربایجان نیز مرتبط و مأخوذ از 

باشد و نام این می« گُوروس»ی نام طایفه
« گُوروسلو»، «گُوروسدو»نسل در حقیقت 

باشد. بنابراین نتیجه گرفته می شود که می
ی خوروزلوی پارس آباد مغان اهالی منطقه

)خروسلوی مغان( از اعقاب و نسل 
باشند. می gorusی ترکان گُوروس طایفه

 خُوروسلو کُوروسلو گُوروسلو
goruslu korusluxoruslu 

ی یکی دیگر از طوایف ترک که از سده
ی قفقاز جنوبی و از آنجمله هدوّم به ناحی

به سرزمین ترکان آلبان مهاجرت نمودند، 
باشد. می« bolqarبُلقار»ی ترکان طایفه
« bolqar çayبُولقارچای »نام توپونیم 

واقع در بیله سوار، محض در ارتباط با نام 
ی بُولغارها باشد و نام طایفهاین طایفه می

 نماید. نامرا در خود حفظ و منعکس می
ی ترکان های منشعب از طایفهشاخه

، «kuvyarکوویار »به نامهای « بُولغار»
و « kulکول»، «çakarچاکار »
نیز در نام توپونیم هایی « kazanکازان»

چاخیرلی »، «xubyarlıخوبیارلی»چون 
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çaxırlı» ،«قولالرqullar » و
محفوظ و منعکس « qazançıقازانچی»

 یافته است.
که زیست و  یکی دیگر از طوایف ترک

های میانه در سکونت آنان در سده
ی سرزمین آلبان ثبوت گشته است، طایفه

 است. « dondarدُوندار»ترک 
ی را مؤلفین دوره« دُوندار»ی نام طایفه

باستان مبنی بر زیست و سکونت آنان در 
ی پنجم قبل دشتهای قفقاز شمالی در سده

د اند. زمان دقیق ورواز میالد را قید نموده
آنان به سرزمین ترکان آلبان معلوم و 
مشخص نیست. چندین روستا با نام 

و کوه با نام « dondarlıدُوندارلی »
موجود است. « dondardağدُوندارداغ »

شوشا »الزم به ذکر است که نام توپونیم 
şuşa » محض به زبان ترکان دُوندار

ی دوّم باشد. مؤلف سدهمنسوب می
ی قفقاز شمالی طقه، در من«tatsitتاتسیت»

« şoşuشُوشو»از شهر ترکان دُوندار به نام 
سخن رانده است و در زبان التین به علت 

، مؤلف «şش»عدم وجود صدای 
)در « sosuسُوسو»آن را به فرم « تاتسیت»

( قید نموده است. در susuاصل سوسو
باغ آذربایجان ی قرهی نوزده در منطقهسده

و در قفقاز « شوشا»سه توپونیم با نام 
وجود داشته « شوشا»شمالی نیز چندین 

 است.
ی اتنوژنیزم در نضج و تکمیل پروسه

ها و همچنین )قومی و نژادی( آذربایجانی
یابی زبان ترکی آنان، یکی تشکل و فرم

دیگر از طوایف بسیار مهم و اساسی که 
نقش بس بزرگ و اصلی را ایفا نموده 

 باشند. بیجا واست، ترکان خزر می
تصادفی نیست که زبانشناس بزرگ 

 əzizovالبروس عزیزوف »آذربایجانی 

elbrus »پیدایش و خلق برخی دیالئکت-

ها را های موجود در زبان آذربایجانی
محض مرتبط و منبعث از ترکان خزر می 

های آغازین دانند. ترکان خزر از سده
میالدی شروع به مهاجرت و مهاجمت 

مین ترکان مداوم از سمت شمال به سرز
ضیح است که  آلبان نمودند. الزم به تو

اکثر جنگهای بین ترکان خزر و عربها در 
های هشتم و نهم نیز در اراضی سده

ی سرزمین آلبان رخ داده است. در نتیجه
این رویدادها بخش معینی از خزرها در 

های مختلف در آذربایجان سکنی زمان
 گزیدند.

ر نام در آذربایجان نام ترکان خزر د
)واقع در « خزر داغ»هایی چون توپونیم
 xəzərی فیضولی(، خزریوردمنطقه

yurd »خزر »ی اردوباد(، )واقع در منطقه
)واقع در بخش لیریک( جمهوری « یایالق

 آذربایجان محفوظ و انعکاس یافته است.
تحقیقات به عمل آمده ثابت نموده است 

ویت تَرنَه»که اسامی مناطق مسکونی 
tərnəvit« » اوالشلیulaşlı» ،« کبیرلی
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kəbirli» ،«قاراچورلوqaraçorlu » و
غیره با اسامی طوایف ترکان خزر چون 

، «kulasکوالس »، «tərnəترنه »
« karaçorکاراچور »و « kəbərکَبَر»

مرتبط بوده و محل زیست این طوایف 
 بوده است.

در ارتباط با مهاجرت اوغوزان سلجوقی 
ی آسیای صغیر و طقهاز آسیای میانه به من

ی قفقاز پیشین و ورود آنان به ناحیه
های یازده و دوازده در جنوبی در سده

تاریخ قومی و نژادی آذربایجان تحولی 
ای ایجاد گشته و تاریخ شگرف و برجسته

ی جدیدی ائتنیک آذربایجان وارد مرحله
گردد. برخی محققین و مورخین جاعل می

-ء استفادهسواد از این موضوع سوو بی

اند که هایی نموده و چنین ابراز نموده
-گویا با ورود همین ترکان اوغوز

سلجوقی به اراضی آذربایجان، زبان ترکی 
در این سرزمین رایج گشته است. در 
حالی که ترکان اوغوز سلجوقی در 
سرزمین آذربایجان، تنها و فقط موجب 
افزایش تعداد نفوس و جمعیت ترکان 

لحاظ زبانی فقط بر غنای گشته اند و از 
خصوصیت های زبان ترکی آذربایجانیان 

ها و اند یعنی برخی خصوصیتافزوده
های بارز زبان ترکی اوغوزان ویژگی

سلجوقی بر زبان ترکی آذربایجانی وارد 
گشت. به دیگر سخن به صراحت و 

توان گفت که اوغوزان روشنی تمام می

سلجوقی به هیچ وجه آن کسانی نیستند 
 ه موجب ترک شدن آذربایجانیان باشند.ک

چون که در زمان ورود ترکان اوغوز 
سلجوقی به آذربایجان، شهرهای بزرگ و 
مشهور ترک نشین و ترک زبان چون 
تبریز، همدان، اورمیه، قزوین، اردبیل، 
باکو، گنجه، برده، شابران، شاماخی، 
شمکیر، قازاخ و غیره که مراکز بزرگ 

رود، به شمار می تجارت و مدنیت ترکان
وجود داشتند و از طرفی شهرهای بنا شده 
توسط اوغوزان سلجوقی معلوم و 
مشخص نشده است. اوغوزان آنچنانکه در 

قورقود نیز اشاره شده است در دهکتاب ده
آالچیق ها زندگی می کردند. اوغوان 
سلجوقی و سپس تاتارها، مغوالن، آغ 

و قویونلوها و قاراقویونلوها دامداری 
دامپروری کوچ نشینی را به ارمغان آورده

اند. همچنانکه تمامی ایالت و عشایری که 
تا اواخر قرن نوزده به دامداری و 

اند، دامپروری کوچ نشینی مشغول بوده
همگی از بعد ریشه و منشاء از نسل 
اعقاب پسین طایفه هایی هستند که در 
ترکیب و هیئت اوغوزان وارد آذربایجان 

 .شده بودند
در علم تاریخ شناسی که گویا آذربایجانیان 

های یازده تا سیزده به خاک طی سده
آذربایجان آمده اند و از طرفی تاتار نامیده 
شدن آذربایجانیان از سوی روسها از اوائل 
سالهای قرن نوزدهم نیز محض  منتج از 



  
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                       اسامی پسر  
 

216 

موضوع و مبحث فوق الذکر می باشد و 
سر لیکن اوغوزان به عنوان یک مسلمان 

سخت و تمام عیار و کامل به آذربایجان 
وارد شدند. اهمیت بسیار بزرگ و تاریخی 
این سند و فاکت در آن است که اوال به 
ادغام و امتزاج ترکان اوغوز با ترکان بومی 
آذربایجان سرعت بخشیده شده و در بین 
ترکان بومی آذربایجان که اکثریت را 

دوماً دادند، ادغام و حل گشتند. تشکیل می
دفاع اراضی آذربایجان از هجوم بیگانگان 
توسط جنگاوران و سلحشوران ترک 
اوغوزی تامین و گارانتی شد. الزم به ذکر 
است که در اراضی هر دو آذربایجان چه 
آنسوی  ارس و چه در این سوی ارس، 
توپونیم هایی که منعکس کننده ی نام 

ی اوغوزان سلجوقی طایفه 24برخی از 
ی دیلی، افشار، بایاندور، بَه باشد )مثل

، eymurقایی، بایات )بیات(، ائیمور 
، خَلَج و غیره( وجود دارد. çəpniچَپنی

لکن به هنگام ورود اوغوزان به دیار 
آذربایجان، خلق آذربایجان و زبان ترکی 
آنان از قبل، حداقل از زمان سومریان 
موجود بوده و به زیست و حیات خویش 

 ادامه می داد.
ی اتنوژنیزم و غوزان سلجوقی در پروسهاو

تشکل قومی نژادی ملت آذربایجان نقش 
و رُل اساسی و مهمی را ایفا ننموده اند 
چون که این نقش و رُل به اقوام ترک 
بومی خیلی پیشتر از آنان چون سومریان، 

ها، اورارتوها، ها، هیتها، لولوبیکوتی
ا هها، کامارها، کاسمادها، مانناها، ساک

و... تعلق دارد و آنان قبل از اوغوزان 
حداقل شش هزار سال قبل از این، زمانی 
که در سرزمین ایران غیر از عنصر ترک 
هیچ قوم و نژادی وجود نداشته است، این 

 رُل را ایفا نموده اند.
طبق شواهد و براساس نظرات اعالم شده 

آید که در سرزمین چنین به دست می
ا( برخی از طوایف ترک ترکان آلبان )آلبانی

زبان بومی و محلی بوده و برخی دیگر نیز 
طوایف مهاجرت نموده در ادوار مختلف 

ی باشد. مهمترین و بزرگترین طایفهمی
بومی در آلبان که نقش تعیین کننده و 

« آلبان»ی مجری را ایفا می نمود، طایفه
ی بزرگ بوده است و لیکن این طایفه

میالدی با طالع و  ی هفتمترک بعد از سده
 اقبال بسیار عجیب و غریبی مواجه شد.

ی هفتم میالدی سرزمین از اواسط سده
ترکان آلبان )آلبانیا( به اشغال اعراب 
مهاجم استیالگر درآمد. خصوصیت و 
ویژگی  بارز اشغال عرب، انتقال و رواج 
دین اسالم بود. اکثریت اهالی سرزمین 

وچکی آلبان پیرو دین مسیحیت و بخش ک
از آن نیز آتش پرست بودند. بخش بزرگی 
از ترکان مسیحی و ترکان  آتش پرست 
سرزمین آلبان به تبعیت از دین اسالم 
درآمده و اسالم را قبول کردند. آن دسته 
از ترکان مسیحی که اسالم را قبول نموده 
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بودند بعدها در بین خلق به اصطالح 
یت( از ارمنی )ارمن»یعنی « دَن دؤنمهارمنی»

شدند. یعنی خطاب و نامیده می« برگشته
معنی « از مسیحیت به اسالم روی آورده»

ی داد. در اراضی مورد سکونت منطقهمی
آلبانها، دین مسیحیت به قوت و  « آرساک»

اقتدار خویش باقی مانده بود و از اقتدار 
خاصی برخوردار بود تا اینکه در سال 

میالدی با درخواست و اصرار  154
ی لوسانه و تملق آمیز و سِمِجانهچاپ

هایی که اسم قوم ترک ارمنی را به «های»
اند و حاال به نام ارمنی خویش نهاده

ی وقت معرفی می شوند )ارامنه( از خلیفه
ی عرب و با صدور فتوای آنان، خلیفه

وقت کلیسای ترکان آلبان را به تابعیت 
در آورد و برای این « های»کلیسای ارمنی 

مسیحی ترکان آلبان، به تدریج اقلیت 
شرایط برای ارمنی شدن و آسیمیلیه شدن 
آنان در داخل ارامنه که اکثریت مسیحی را 
تشکیل می دادند، فراهم آمد و بدین گونه 

 -یکی دیگر از بزرگترین فجایع تاریخی
بشری در خصوص ترکان، توسط  ارامنه 

های موسوم به ارمنی( و با حمایت «های)»
ی ب استثمارگر به منصهو کمک اعرا

ظهور رسید و موجب برچیده شدن بساط 
دولت، تمدن و فرهنگ بزرگ و غنی 
ترکان آلبان با قدمت هزارساله گردید. و 

ی غیرانسانی به دنبال این فاجعه و توطئه
ترکان  الفبایاز سوی اعراب و ارامنه، 

آلبان لغو و برچیده شد و همچنین تمامی 
کان آلبان که با خط آثار ادبی و تاریخی تر

و الفبای آلبان نوشته شده بود از سوی 
ارمنی جمع آوری و « های»سران کلیسای 

محو شد. اکثر این آثار را سوزانده و یا به 
ریختند و به دنبال این « تَرتَر»رودخانه ی 

ی غیرانسانی، ترکان مسیحی آلبان فاجعه
مجبور به استفاده از خط و الفبای بیگانه 

ی گشتند. آیین های مذهبی و چون ارمن
های «های»ی رسومات دینی به زبان بیگانه

-شد و بچهموسوم به ارمنی اجرا و ایفا می

ها و های ترکان مسیحی آلبان در صومعه
« های»دیرها و ماناسترها به زبان ارمنی 

 نمودند.خواندند و تحصیل میمی
های نوشته شده با الفبای و مکتوبآثار 

های به هنگام کاوشترکان آلبان 
باستانشناسی کشف شده اند و لیکن 
تاکنون  آنها را بازخوانی ننموده اند. 
تالشهای به کار برده شده در خصوص 
بازخوانی این نوشته ها و مکتوبات 

و « udinاودین »براساس زبان های 
نتایج مثبتی را حاصل ننموده « داغستان»

است. در اصل این مکتوبات و نوشته های 
نگاشته شده « رونی»الفبای ترک منشاء  با

را کسی جرأت نیافته که از راست به چپ 
بخواند. محققین این را در نظر نمی گیرند 
که پیدایش خط و نوشتار تابع قوانین 
متناسب و معینی است. خط و نوشتار 
مختص قومی است که تشکیالت دولتی و 
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سازماندهی دولت را ایجاد کرده است و 
از زبان اوست و در سده ی  برگرفته شده

پنجم در سرزمین آلبان )آلبانیا( قوم و 
طایفه ی متشخص، نفوذی و تعیین کننده، 

 بوده است.« آلبان»ی ترک زبان  طایفه
آنطور که معلوم و آشکار شده است در 

و گرجی « های»آرشیوهای قدیمی ارمنی 
منابعی موجود است که در آنها اسامی ماه 

ترکان آلبان وجود دارد  های سال متعلق به
و همین اسامی به اشکال و فرمهای بسیار 
تحریف یافته ای در آن منابع قید شده 
است و تاکنون منسوبیت زبانی آنها یعنی 
به چه زبانی تعلق دارند و حتی معانی  
آنها واضح و آشکار نشده و پنهان مانده 
است در حالی که اسامی ماه های نگاشته 

، «çileچیله »چون  شده در آن منابع
« boçkoneبُوچکونه»و « mareماره»

فرم تحریف یافته ی  اسامی ماه های 
بُؤروآی »، «çalayچال آی »ترکان مثل 
börü ay » در بین ترکان تونقوس(– 

«( bari – aneباری آنه »مانچور به شکل 
 می باشد.« kiçkina ayکیچکینا آی »و 

ان کلیسای ترکان  آلبان و همچنین حکمران
آلبانها به جهت مقابله و مقاومت در برابر 
اسالم، خواهی نخواهی با  کلیسای ارمنی 
و حکّام و فرمانروایان ارمنی متفق شدند و 
لیکن آلبانهای مسیحی اسامی ترک 
آلبانیایی خود را همچنان به همراه خویش 
به یدک می کشیدند. انشعاب دینی و دو 

و پارچه شدن آنان به دین های مسیحیت 
اسالم و همچنین انتقال از خط و الفبای 
ملی خویش به دو نوع خط و الفبای 
بیگانه چون  ارمنی و عربی یعنی عدم 
وحدت و یکپارچگی در خط، الفبا و 
نگارش، در کل مقدمه ای شد جهت 
انقراض ملی ، هویتی و قومی ترکان آلبان 
و این روند به تدریج موجب تنزل و 

هویتیِ یکی اضمحالل و از بین رفتن 
 دیگر از دول و اقوام بزرگ ترکان شد.

در دین اسالم جهت مقابله و خنثی سازی 
تعلقات و احساسات ملی، عرقی وقومی، 
براحساسات و تعلقات مشترک دینی و 
منسوبیت دینی تاکید و تبلیغ می گردد و 
بیشتر بر مشترکات دینی )همدینی( تاکید 
و تکیه می گردد و اقوام گوناگون و 

ختلف تحت مشترکات دینی با هم برادر م
شمرده می شوند و به همین دلیل حس 
ملی و تعلقات عرقی و ملی به تدریج 

رفته در بین آلبانها رو به پژمردگی -رفته
نهاد و در نهایت این احساسات و شعور 
ملی و عرقی در آنها کشته شده از بین 
رفت. ترک آلبان به جای اینکه خویش را 

مد، خود را مسلمان می نامید. یک آلبان بنا
فالکت و بدبختی ترکان آلبان تنها این 
موارد فوق الذکر نیست. قبل از این فاجعه 
هم، زیاد فارغبال و بی بال نبوده اند. بدون 
این هم، همین آلبانهای مسیحی که اقلیت 
مسیحی را تشکیل می دادند تعداد بیست 
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هزار نفر از آنان را )معادل چهارهزار 
وار( تیمور گورکانی در سده ی خان

چهارده میالدی به افغانستان )به قندهار( 
ی مهلک تبعید نموده بود که این نیز ضربه

و کشنده ی دیگری بر پیکر این ملت 
مظلوم آلبان بود. این ضربات مهلک و 
فجایع رخ داده، کمر آلبانها را بشکست و 
دیگر از آن به بعد هیچ وقت نتوانست 

ی . رهبر و سرکردهکمر راست کند
ائل حج میر »آلبانهای تبعیدی به نام 

که پسر گئورگی محمدخان « اویس
شهنواز )گرجی االصل( بود، در قندهار 

ی عصیان و مبارزه را شروع کرده قلعه
 قندهار را تصرف نمود.

آسای »ی هیجده آلبان، مورخ مسیحی سده
قید می کند که هم اکنون « اَسَن جاللیان

بعید شدگان به افغانستان، آلبان نیز همان ت
-)به ارمنی اُقوان یعنی آقوان( نامیده می

 شوند.
آلبانهای تبعید شده، دین اسالم با مذهب 

ی قندهار  تسنن را قبول نمودند. در منطقه
ای مسکونی افغانستان هم اکنون نیز منطقه

وجود دارد. این توپونیم « قاراباغ»به نام 
ک تبعید شده از نامی است که آلبانهای تر

-قره باغ آذربایجان، با خود به قندهار برده

اند و آنجا را به یاد سرزمین و موطن 
 خویش قره باغ نامیده اند.

اسقف ها و سران مذهبی ترکان مسیحی 
آلبان اگر چه تحت تابعیت کلیسای ارمنی 

قرار داشتند ولی برطبق رسم و عادت و 
عرف، خود را اسقف و روحانی آلبان می 
نامیدند و به این روند ادامه می دادند. هیچ 
منبعی یافت نشده که در آن اسقف یا 

« های»بزرگان دینی آلبان خویش را ارمنی 
نامند. حتی بر روی سنگ قبر یکی از 
اسقف های ترکان آلبان، متوفی در سده ی 

)به ترکی « اسقف آلبان«هیجده، جمله ی 
 حک شده است.«( آلبان کاتولیکُوسو»

ن مسیحی آلبان که هم استقالل خط و ترکا
الفبا و هم استقالل دینی خویش را از 
دست داده بودند مابین دو آتش و بال 
گرفتار مانده بودند: از یک سو دین اسالم 
و از سوی دیگر فشار و خفقان کلیسای 
ارمنی. این بخش از ترکان آلبان که 
صاحب دولت و حکومتی هزار ساله 

ور و در انزوا مانده بودند، تنها و بی یا
بودند. آن دسته از ترکان آلبان که مسلمان 

رفته از ترکان مسیحی -گشته بودند رفته
آلبان فاصله گرفته، دور شدند. طالع و 
بخت بد و اقبال شوم، ترکان مسیحی آلبان 
را در چنگال خویش گرفتار و می فشرد. 

« های»تابعیت جبری و تبعیت از کلیسای 
ی جبری از خط و الفبای ارمنی، استفاده 

ارمنی و اقلیت ماندن آنان در بین جمعیت 
ارامنه )به سبب توطئه ی شوم و دسیسه 
ی ارامنه با حمایت خلیفه ی وقت عرب( 
موجب تسریع روند ادغام و انقراض و 
تسریع پروسه ی حل و آسیمیله شدن 
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ترکان آلبان در بین جمعیت ارمنی یعنی 
 گردید.« های»در اصل 

ادبیات قهرمانی و اسطوره ای که تاریخ 
قرن ها و هزاران سال دوام و بقا پیدا می 
کند، فقط در سایه ی روایت های سینه به 
سینه از نسلی به نسل دیگر، زنده و به 
حیات خویش ادامه می دهد. با مهاجرت 

ها که خود «های»و کوچ ارامنه )در اصل 
نامند( از را به نام ترکان اَرمَن، ارمنی می

قاط مختلف به داخل ترکان مسیحی آلبان ن
و با پیوستن و همزیستی با آنان، پروسه ی 
سیاست آسیمیالسیه و ارمنی شدن آلبانها، 
همچنان به پیش می رفت. تعداد بسیار 
زیادی از ترکان مسیحی آلبان در سده ی 

« شکی»هیجده میالدی به خان نشینی 
مهاجرت نموده و در آنجا سکنی گزیدند 

آنان را « شکی»اهالی مسلمان  و لیکن
نامیدند. بدین ترتیب نژاد و ارمنی می

ملیت آلبان برای آن دسته از آلبانها که 
مسلمان شده بودند، دیگر به فراموشی 
سپرده شده بود و کم کم نام قومیت 

برای آنها بی معنی و فراموش شده « آلبان»
بود. نام و عنوان قومی و ملی از نشان ها 

ساسی و ملی هر قوم و ملتی و رمزهای ا
به شمار می رود. اگر نام قوم و ملتی از 
بین رود به معنی آنست که آن قوم یا ملت 
یک پارچه نیست و لیکن زبان واحد 
عمومی برقرار است. آن دسته از ترکان 
آلبان که دین اسالم را قبول نمودند در بین 

دیگر طوایف ترک، در اقلیت ماندند و به 
یز آنها نام و عنوان آ لبان را همین خاطر ن

نمی توانستند بر خود برگزینند. و چون در 
اقلیت بودند، قادر به تحمیل نام آلبان به 
دیگر طوایف نیز نبودند چون آن طوایف 
ترک هم اکثریت داشتند وهم برای خود 
نام و نشانی داشتند. ترکان مسلمان شده 
ی آلبان به تدریج در بین دیگر طوایف 

 غام شدند.ترک اد
محقق و مورخ مشهور آذربایجانی خانم 
فریده محمداُوا که در خصوص تحقیق بر 
روی آلبانها متخصص محسوب می شوند 
قید می کنند که گویا آلبانها از سوی 
طوایف ترک حل و آسیمیله گشته اند. از 

آید که این گفته ی ایشان چنین برمی
ا آلبانها ترک نبوده اند. در حالی که آلبانه

به خاطر همین ترک بودن، قادر به 
همزیستی مسالمت آمیز و ادغام در داخل 
دیگر طوایف ترک آذربایجانی شده اند. 
پس آنان در بین دیگر طوایف ترک حل و 

 آسیمیله نگشته اند بلکه ادغام گشته اند.
آلبانهای ترک مسلمان شده اگر چه 
مسیحیت را رها نموده و به اسالم گرویده 

ترام و ستایش زیارتگاه ها، بودند، اح
معابد دینی و امکنه ی مقدس، ماناسترها و 
کلیساها را نگه داشته بودند. حتی ستایش 
و زیارت بعضی از زیارتگاه ها و امکنه ی 
مقدس مسیحی توسط آذربایجانیان در 
قرن نوزدهم نیز برهمگان معلوم است. اگر 
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ترکان پیش از سده ی هفتم یعنی قبل از 
شار دین اسالم در آذربایجان در نشر و انت

این سرزمین نمی زیستند، پس برای چه و 
به چه علتی به زیارت و ستایش زیارتگاه 
ها، امکنه ی مقدس و معابد مقدس 
مسیحی روی می آوردند؟ یکی از عناصر 
ویژه ی سیمای مدنی ترکان آلبان، محض 
همین مورد است. مضافا اینکه ترکان 

رکان مسیحی آلبان مسلمان شده ی آلبان، ت
را برادر غیر دینی )غیر همدین( خود بر 

شماردند و او را عزیز و گرامی می می
داشتند. با اینکه همدین نبودند در مراسم 
جشن و شادی، خیر و شر همدیگر 
شرکت می جستند. ترک مسلمان، برادر 
مسیحی خویش را به مراسم ختنه سوران 
فرزندش دعوت می نمود حتی او را به 

قرار می داد )کیروه در بین « کیروَه»عنوان 
شودکه والدین ترکان به کسی گفته می

ای که قرار است ختنه شود، به پسر بچه
-هنگام ختنه، او را در بغل آن شخص می

گذارند تا پسر بچه را به خوبی نگهدارد 
تا عمل ختنه با دقت و صحیح و سالم 
انجام گیرد. و والدین پسر بچه هم، هر 

را برای این امر بر نمی گزینند مگر کسی 
اینکه به آن شخص ارادت خاصی داشته 
باشند و این شخص پس از مراسم ختنه 
سوران از مقربان و نزدیکان درجه  اول آن 
خانواده محسوب می شود و در هر امر 

-خیر و شری او را در صدر مجلس می

نشانند و احترام او را همواره نگه می 
 دارند(.

ن آلبان حتی برادر مسیحی ترک مسلما
داشت و از او خویش را میهمان نگه می

کرد، در حالی نوازی و پذیرایی میمهمان
که طبق رسم و عادت و عرف اجتماعی 
یک مسلمان هیچوقت یک مسیحی را 

شد داشت و او را نمیمیهمان نگه نمی
 میهمان پذیرفت.

این طوایف یعنی طوایف ترک مسلمان 
ی هشتم و نهم با ز سدهی آلبان پس اشده

اوغوز امتزاج یافته  -طوایف ترک سلجوق
های در آنها ادغام گردیدند و پس از سده

هشتم و نهم در اراضی آذربایجان، نام 
به مفهوم کلی و « ترک»قومی و ملی 

عمومی شروع به جایگزینی نام قوم و 
های هشت تا نمود. سده« آلبان»ملت 

زم در ی نوین اتئوژنیسیزده، مرحله
رود. اتنوژنیز آذربایجان به شمار می

ای جدید ی تشکیل نسل و طایفهپروسه
حاصل از امتزاج یک سری از طوایف با 

 کیفیتی متفاوت از آنان است.
ی تشکل و فرم یابی این مرحله، مرحله

ی پیشین خلق آذربایجان است. در مرحله
اتنوژنیز این سرزمین، براساس اشتراک 

، kimerن، ساک، کیمئر طوایف ترک آلبا
تشکل یافته بود و « آلبان»کاسپی و... خلق 

مرتبط با این مرحله در نتیجه زبان، 
فرهنگ و تمدن واحدی به وجود آمده 
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بود. و در این دوره ومرحله، ادیبان و 
شعرای بزرگی چون نظامی گنجوی، 
خاقانی شیروانی، فلکی و... محض، 
محصول همان فرهنگ و تمدن غنی و 

باشند. با این اوصاف چنین گ میبزر
شود که در اراضی نتیجه گرفته می

آذربایجان واقع در شمال رود ارس دو 
ی اتنوژنیز از هم جدا بوده است. مرحله
ی اول: مرحله تشکل و فرم پذیری مرحله

ی دوم: تشکل و فرم خلق آلبان و مرحله
ی این پذیری خلق آذربایجان. با مالحظه

شود که علوم میشواهد و حوادث م
ی تاریخ خروج ملت ترک آلبان از صحنه

ی دینی آنان به دو به سبب تقسیم و تجزیه
باشد و ی مسلمان و مسیحی میدسته

ی تجزیه به سبب از دست دادن پروسه
اهمیت، ارزش و موقعیت نام ملی و قومی 

در بین آن دسته از ترکان آلبان که « آلبان»
ع پیوست. اسالم را پذیرفتند، به وقو

ی اتنوژنیز در تعقیب و پیگیری پروسه
اراضی آذربایجان به دلیل فقدان و نبود 
منابع کافی، سخت و دشوار است. در 

ی اتنوژنیز منابع بر طبق عادت از پروسه
رود بلکه از اقوام و ملل تشکیل سخن نمی

رود. ی این پروسه، سخن مییافته از نتیجه
ی پروسه به همین خاطر تعقیب و پیگیری

قومی و ملی پس از آلبانها غیرممکن 
ی یازده ایفای میباشد و لیکن پس از سده

رُل و نقش برتر طوایف ترک اوغوز در 

این پروسه بدون شک است و جای 
ی هیچگونه تردیدی نیست. این پروسه

اتنوژنیز یک خصوصیت و ویژگی جالب 
توجه را داراست: با آنانی که نام قومی و 

است فقط و تنها طوایف « رکت»شان ملی
آلبان که از بُعد منسوبیت نژادی و ملی در 

ی زبانهای ترکی قرار دارند و خانواده
الکن با عنوان نژادی ترک ناآگاه و ناآشنا 

آمیز داشته و بودند، همزیستی مسالمت
گرفت. در روند ادغام صورت می

مسلمانان آلبان احساس نام و عنوان ملّی 
ی نموده بود و لیکن اکثر شروع به فراموش

اهالی روستاها و شهرهای قرون میانه، از 
 ابتدا همان ترکان آلبان بوده است.

قبل از اوغوزان سلجوقی، ترکان خزر در 
سرزمین آلبان صاحب موقعیت عالی و 

ی نهم ابن خرداد برتر بودند. مولف سده
کند که آران، جورجان به قید می

ین ترکان جان، سرزم)گرجستان( و سیسه
خزر است. آنانی که مخالف زیست و 

-سکونت اقوام و طوایف ترک قبل از سده

ی دوازده در اراضی آذربایجان هستند، 
آورند که: زبان ترکی چنین دلیل می

آذربایجانی به زبان ترکی ترکیه بسیار 
نزدیک است و بعد از سکونت اوغوزها 
در آسیای صغیر، خلق ترک در اراضی 

بنابراین چنین «. افته استترکیه تشکل ی
شود که زبان آذربایجانی نتیجه گرفته می

نیز محض پس از ورود اوغوزان سلجوقی 
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به وجود آمده است ولی مسئله طور دیگر 
است: زبان ادبی آذربایجان در حقیقت 
همان زبانی است که اوغوزان سلجوقی با 
خویش به این سرزمین آورده اند. زبان 

زبان بود. نهایت اینکه قورقود همین دهده
زبان اوغوزان سلجوقی به عنوان زبان ادبی 
به اراضی آذربایجان و ترکیه وارد شده 
بود. زبان گفتاری و مکالمه عمومی اهالی 

سلجوقی نزدیک  -نیز به زبان ترکی اوغوز
های سرزمین ترکان و آلبان بود و توپونیم

بیانگر وضوح و روشنی این مسئله هستند. 
های ترکیه و آذربایجان پروسسالکن در 

های متفاوت از هم قومی و ملی جهت
ی ترک دارند: در اراضی ترکیه پروسه

شدن به شکل کامل و تمام تحقق یافته 
بود و این پروسس )روند( همراه با 
تعویض و جایگزینی دین اسالم با 
مسیحیت تکمیل گردیده بود. در روند 

ی و ی ملها پروسهاتنوژنیز آذربایجانی
قومی آن به هیچگاه حاوی خصوصیت 
آسیمیالسیا نبوده است. بدین خاطر که از 

های ترک رل همان ابتدا اقوام و ملیت
اند و در اصلی و اجرایی را بر عهده داشته
 اند.کل نقش اساسی را آنان ایفا نموده

و بدینگونه شد که قوم و ملت ترک آلبان 
ه تجزیه گردید و بخش مسیحی آن به ارامن

پیوست و الحاق این بخش و هویت ارمنی 
یافتن آنان را مورخین مشهور چون 

آ.پ.نُووسلتسف »، «ض.م.بنیادوف»

novoseltsev » س.ت.یئرئمیان »و
s.t.yeremyan »اند و نیز قید نموده

بخش دیگر نیز در داخل دیگر طوایف 
بزرگ ترک مهاجر ادغام گردیده، بنیان، 

ذربایجان ی قوم و ملت آاساس و شالوده
 را پی نهادند.

 ALBAN QALA .............................. آلبان قاال

ی ای از آنِ ترکان آلبان در منطقهنام قلعه
 واقع در آذربایجان شمالی.« قاخ»

 ALBAN TƏPƏ ................................ آلبان تپه

ای باستانی واقع در ها، نام تپهی آلبانتپّه
 والیت نخجوان آذربایجان.

 ALÇAQ KÖNÜL.......... آلچاق كؤنول

 متواضع، فروتن

 ALÇİN ............................................................... آلچین 

نام یکی از قبایل  -ی کوهی تنهدیواره
 )ازبکی(ترک 

 ALDANİ .......................................................... آلداني

جد و »، «پدر او»در بین سومریان به معنی 
، در اعصار میانه در بین اویغورها «نیای او
و در سال « ataysiliآتای سیلی »خاقان 

رهبر و « آتا»میالدی در آسیای میانه  116
با  ها در مبارزه بر علیه اعرابلیدر خرمی

، همچنین نام «moğənnaمغنّی »لقب 
ی هشتم میالدی بنام حاکم بخارا در سده

ی توان با واژهرا می« آتا»قیصریف ابن 
 مقایسه نمود. «ataآتا »
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 ALĞIR ......................................................................آلغیر

 )ازبکی(صیاد خوب و ماهر 

 ALI KİŞİ ................................................ آلي كیشي

ای ترکان. نام پدر کوراوغلو قهرمان افسانه
نی بلندی، به مع« آل»این نام از ترکیب 

یای منسوبیت تشکیل « ی»رفعت، اوج و 
یعنی منسوب به « آلی»یافته است بنابراین 

 بلندی، اوج و رفعت.
او از دیدگاه میفولوژی ترکان، تمثیل 

ی خدا و ایزد کوه و مشتق از کننده
« آلی»خورشید بوده و بنابراین دالیل نام 

اند. آل در زبان ترکان باستان را بر او نهاده
، «قدرتمند»، «باال و رفیع»، «بلند»معنی به 

 باشد.می« باعظمت»و « سرخ و قرمز»

 ALİM .......................................................................... آلیم 

گوزن، قوچ، فرمانروا، پادشاه، حاکم 
 )ترکی سومری(

 ALINMAZ ...................................................... آلینماز

تسخیر نشدنی، غیرقابل خرید، شکست 
 ناپذیر

 ALMAT .............................................................. آلمات

 ای از ترکان تئلئنقوت.نام طایفه

 ALOV ..........................................................................آلوو

 های بلندشعله آتش بلند، آتشی با

 ALOV QANAD ............................. آلوو قاناد

هایی از آتش. صفت آتشین بال، دارای بال

ای ترکان به اسب کوراغلو قهرمان افسانه
 «.قیرآت»نام 

 ALOVSAÇAN........................... آلووساچان

 آتش افروز

 ALP ARUS .................................. آلپ آروس

نام فرزند آلپ اَرتونقا پهلوان بزرگ ترکان 
 )افراسیاب( قید شده در شاهنامه فردوسی.

 ALP İLİTUER ....................... ایلیتوئر  آلپ

نام پدر زن جوانشیر حکمران بزرگ 
 سرزمین آذربایجان

 ALP KUŞ ......................................... كوش آلپ

ی بَیلَقان نام شخصی از ترکان آلبان منطقه
ی دوازده میالدی. این آذربایجان در سده

به « آلپ»ی ترکی نام ترکی از ترکیب واژه
ی و واژه« قهرمان»، «دلیرمرد»معنی 

است. به احتمال ساخته شده « کوش»
این اسم « کوش»بسیار قوی قسمت 

ی حامی نوزادان و ی الههتداعی کننده
مرغ »زائوها در بین ترکان باستان همان 

)اومای( باشد که به شکل پرنده و « هما
شود و احتمال دیگر آنست مرغ تصور می

اسم به معنی مرغ « کوش»که بخش 
شکاری چون شاهین، عقاب، و... بوده 

در « کوش»این بخش از اسم یعنی باشد. 
بسیاری از نامهای امیران و فرمانروایان 

کند. این نام با نام ترک جلوه می
-بازدار یوریون »و « کوشنصیرالدین آق»
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از « bazdar yuryun-Kuşکوش 
اوغوزان سلجوقی و غیره قابل مقایسه و 

 تجزیه تحلیل است.

 ALP TULUK ............................آلپ تولوک

 کشقهرمان رنجدوست و زحمت

 ALPLU .............................................................. لوآلپ

ی ای از ترکان ساکن در منطقهنام تیره
در زبان ترکی سومری به معنی  -حلب

 انسان قهرمان، فرد بهادر

 ALPUKSAY .....................................آلپوكسای
سلطان و حکمران « تارقیتای»نام فرزند 

ترکان اسکیف )اسکیت( ثبت شده در 
کسای »قسمت «. لیپوکسای »تاریخ به فرم 

ksay »ف محققین در پایان اسم، از طر
-پنداشته می« شاه»ای فارسی به معنی واژه

لیپو »شود و الکن پارسی نبودن قسمت 
lipo »دارند. در این اسم را نیز اذعان می

اینجا الزم به ذکر است این اسم از ترکیب 
و در بین ترکان « elip ائلیپ»ی ترکی واژه

و « elipائلیپ »آلتای، تاتار، خاکاس 
« آلپ»ی ر واژه)فرم دیگ« alıpآلیپ »

alp بزرگ »، «جسور»، «قهرمان»( به معنی
به « ukاوک »ی وواژه« نهنگ پیکر»، «جثه

سای »ی و واژه« وارث»، «فرزند»معنی 
say » نوجوان»، «جوان»به معنی» ،

ساخته شده است و نامی است « نورسیده»
پسر و فرزند جوان »کامالً ترکی به معنی 

 «.و قهرمان

 ALQAR ................................................................... آلقار

 )ازبکی(کوهی قوچ 

 ALQUS ............................................................ آلقوس

باشد. می« آلقیش»این واژه واریانت دیگر 
صدای بلند و قوی، با صدای بلند و زیاد. 

بلندی و قوی بودن را « آل»در این واژه 
نیز به معنی صدا « کو»یا « قو»رساند. می
باشد. به احتمال قوی نام آلت موسیقی می

ی آلقوس نیز با قسمت دوم واژه« کوس»
 مرتبط بوده باشد.« قوس»یعنی 

 ALŞIN ................................................................... آلشین

 نام یکی از طوایف ترکان

 ALTA ALAN ........................................ آلتاآالن

 مظفر، غالب، پیروز، مغلوب کننده

 ALTAR .................................................................... آلتار

 فاتح، پیروز میدان )ترکی سومری(

 ALTAY ................................................................. آلتای

ها و خدایانی که به ارواح مقدس، الهه
 -یئر»کنند معموالً روی زمین زندگی می

گویند. به « لتایآ»ها و بعضی وقت« سو
زمین و آب و محافظ «= سو-یئر»خدای 

سرزمین و محیط و به صاحب آن در 
هم گویند. بین « آلتای»مفهوم میفولوژی 

)نام پدر « آلی»و « آلتای»ی کلمه
به غیر از قرابت معنی، قرابت «( کوراوغلو

فونتیکی نیز وجود دارد. قسمت اول هر 
عت و ، بلندی، رف«آل»ی دو نام یعنی واژه
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به « تای»، «آلتای»کند. در اوج را بیان می
یای « ی»، «آلی»معنی کوه است و در نام 

منسوبیت است. بنابراین معنی آلتای یعنی 
یعنی منسوب به « آلی»کوه بلند و معنی 

 بلندی و رفعت است.

 ALTAYĞA ...................................................... آلتایغا

های تیز، کوه کوه بلند و رفیع با صخره
 بلند و پرارتفاع

 ALTIN KÜP ................................. آلتین كوپ

خم طال )کنایه از آدم ثروتمند و بسیار 
 پولدار(

 ALTIN YALDIZ .................... آلتین یالدیز

طالکار، آب طال دادن اشیاء ساخته شده از 
 نقره

 ALTINBAŞ ........................................ باشآلتین

 )ازبکی(دارای هوش و فهم خوب 

 ALTINQAZIQ ........................... قازیقآلتین

 )ازبکی(ی قطبی ستاره

 ALTINTAMĞA ............................ تامغاآلتین

از قبایل ترک ازبک  نام یکی -مُهر طالیی
 )ازبکی(

 ALTUN TAŞ ................................ آلتون تاش

نام یکی از حاکمان ترک در سرزمین 
 1511-1532میالدی ) 13خوارزم قرن 

ی میالدی( و همچنین نام حاکم منطقه
 میالدی. 12بیلقان آذربایجان در قرن 

به « آلتون»ی ترکی این نام از ترکیب واژه
 «تاش»ی ترکی و واژه« زر»، «طال»معنی 

)داش( ساخته شده است و در کل به 
-می« همچون طال»،  «سنگ طال»معنی 

 باشد.

 ALTUN TOPU .......................... آلتون تُوپو

 بچه بسیار زیبا، پاره ی نور

 ALUANDUR .................................. آندور-آلو

مسکون در « هون»نام طایفه ای از ترکان 
شمال سرزمین آلبان )سده ی پنجم 

 میالدی(
آلوان »نام این آنتونیم از ترکیب نام 

alvan»  دور»)آلبان( و بخشdur » که در
اسامی برخی طوایف قدیمی ترک کاربرد 
دارد )مثل بایاندور، چاووندور، اوتیدور 

 و...( ساخته شده است.

 ALVAN DƏRƏ .......................... آلوان دره

ای در رابطه با ترکان آلبان واقع در نام درّه
در آذربایجان « گؤی چای»و « قَبَله»بین 

 شمالی.

 ALVAN QALA ............................. آلوان قاال

ای در رابطه با ترکان آلبان واقع در ام قلعهن
 گرجستان.

 ALVANDUR ....................................... آلواندور

مسکون در « هون»نام طایفه ای از ترکان 
شمال سرزمین آلبان )سده ی پنجم 

 میالدی(
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آلوان »نام این آنتونیم از ترکیب نام 
alvan » دور»)آلبان( و بخشdur » که در

اسامی برخی طوایف قدیمی ترک کاربرد 
)مثل بایاندور، چاووندور، اوتیدور دارد 

 و...( ساخته شده است.

 AMEKA ................................................................. آمئكا

نام یکی از حاکمان و شاهان ترکان ماننا 
قبل از  111-115)قید شده در سال های 

 میالد(.
-ایرانشناسان این نام را یک نام فارسی می

پندارند که سخت در اشتباهند. این نام 
، «amaqآماق »ی ترکی ترکی از واژه

به معنی قبراق، خوش « omaqاوماق»
خُلق و خوش طبع، جَلد و فِرز، زیرک و 
چابک، خوش احوال و خوش روحیه 

-برگرفته شده است. این نام ترکی را می

در میدیا « amaxarآماخار»توان با نام 
 amakقبل از میالد(، آماک  121)سال 

های های ساکن دشتدر قوم ترک اسکیف
هفتم قبل از شمالی دریای سیاه )قرن 

در قوم « amaqaآماقا »میالد( و همچنین 
-ها، مقایسه نمود. در لهجهترک سارمات

های مختلف زبان ترکی به دلیل وجود 
توان می« ب»به « م»قانون تبدیل صدای 

ی نام را همچنین با نام خان سلسلهاین 
« abaqaxanآباقاخان »ایلخانیان به نام 

های ن)قرن هشتم میالدی( و خان تومئ
 14)قرن « ibakایباک »سیبری به نام 

های )تاالئوت( میالدی( و در بین تئلئوت
نیز « abakآباک »ساکن در آلتای بنام 

 مقایسه نمود.

 AMAC URAN ........................... آماج اوران

 نشانه زن، هدف زن، تیرانداز

 AMAMAŞ ................................................... آماماش

از نامهای مستعمل تئوفور در بین ترکان 
قبل از  125ماد )میدیا( قید شده به سال 

 میالد.
احتماالً این نام از ترکیب واژه سومری 

به « مئش»ی )آنا( نام ایزد آنا و واژه« آما»
معنی دلیرمرد، دالور و قهرمان ساخته شده 

دالور قهرمان »و این اسم در کل به معنی 
 باشد. می« ایزد آما

 AMAN VERMƏZ ................... آمان وئرمز

 بی امان و مداوم، بی درنگ و سریع

 AMARU................................................................ آمارو

نام سالح اِنلیل خدای هوا در بین 
سومریان ترک تبار. اِنلیل ایزد و خدای 

یا طوفان « آمارو»بود و سالحش « گردباد»
بزرگ نام داشت. انلیل نماد نیروهای 
طبیعت بود و همانند زئوس یونانیان به 

 آمد.شمار می

 AMAR-UTUK ....................... اوتوک-آمار

نام اصلی و حقیقی خدای بزرگ بابل و 
تلفظ  .«آفرینش بابلی»ی ظومهقهرمان من

عیالمی »و  mərduxبابلی این نام مردوخ 
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 باشد.می« mərdukمردوک 
نام این خدا در اصل از ترکیب واژه 

به معنی بچه، « amarآمار »سومری 
نوزاد، فرزند، زاده و نام خدای خورشید 

ساخته شده و در « utukاوتوک »سومریان 
فرزند اوتو )خدای »کل به معنی 

ی باشد. واژهمی« ی اوتوزاده»، «رشید(خو
در ترکی امروزین نیز به « آمار»سومری 

-( یعنی مکنده بکار میəmərشکل اَمَر )

اکنون نیز رود و به نوزاد شیرخواره هم
یعنی شیر مکنده « سود اَمَر»ترکان 

(südəmər گویند چون کودک به )
ی مکش شیر از پستان مادر تغذیه واسطه

شود که این نتیجه گرفته میکند بنابرمی
نیز « əmərاَمَر »ی ترکی امروزین واژه

ی ترکی سومری برگرفته شده از واژه
به معنی نوزاد، شیرخواره و کودک « آمار»

 باشد.می

 AMORQ ...........................................................آمورق

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترک 
ی ششم ساک )ساکا( آسیای میانه در سده
ترکیب  قبل از میالد. محتمالً این نام از

به معنی صلح، « amırآمیر »ی ترکی واژه
امنیت، آرامش، خشنودی، سالمتی و 

به معنی « ukاوک »ی همچنین واژه
، ساخته شده است و در «وارث»، «فرزند»

باشد. و در می« فرزند صلح»کل به معنی 
بوده « amırukآمیروک »اصل به فرم 

ی پنجم قبل از است. مؤلف و مورخ سده
درخصوص این « ktesiyسیی کتئ»میالد 

نویسد که کوروش سلطان ترک ساکی می
شاه هخامنشی درجنگ، سلطان ترکان 

کند. الکن را دستگیر می« آمورق»ساک 
« sparetraاسپارئترا »نام همسر آمورق به

-ی جنگی از زنان را تشکیل مییک دسته

دهد و به سوی کوروش حمله نموده، او 
ا این غلبه کند و برا در جنگ مغلوب می

کند. شوهر اسیر و دربند خود را آزاد می
در کتاب « خاندیرسه»)این واقعه، همسر 

آورد که به قورقود را به خاطر میدهده
دختر سوار بر اسبان شده، در  45همراه 

جستجوی فرزندش که از شکار به خانه و 
ی خویش مراجعت نکرده بود، کاشانه

رهسپار شدند( درخصوص نام همسر 
ها که به فرم سلطان ساک« آمورق»
در تاریخ قید شده « sparetraاسپارئترا »

است، الزم به ذکر است که نام این 
ی ترکی ی ترک ازترکیب واژهکرالیچه

« بانوی عالی منصب»به معنی « işiایشی »
به معنی « börüبؤرو »ی ترکی و واژه

به « tərəتَرَه »ی ترکی و واژه« گرگ»
« متولد»، «تولد یافته»، «زاده شده»معنی 

ساخته شده است و در کل به معنی 
ی از خانم و محترمه»، «زادهبانوی گرگ»

باشد. بنابراین، این اسم در می« نسل گرگ
بوده « işbortərəایشبورتره »اصل به فرم 

 است. 
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 AN ZAGGAR ................................... آن زاگار

، «قلعه»در زبان ترکان سومر به معنی 
ه ی این واژ«. مکان مستحکم شده»

ی ترکی باستان سومری با واژه
هم « çakarچاکار »و « saqirساقیر»

 معنی و هم ریشه می باشد.

 ANANİ .................................................................... آناني

یکی از نامهای مرسوم بزرگان ترکان 
این نام «. azariآزاری »کاسپی. نام پسر 

« ənəاَنَه »ی ترکی کاسپی از ترکیب واژه
به معنی « ini»ی ترکی به معنی مادر و واژه

کوچک ساخته شده است و به  برادر
برادر کوچک »احتمال بسیار زیاد به معنی 

. این باشدمی« دائی کوچکتر»یعنی « مادر
« anaxunآناخون »نام با نام شخص بنام 

به معنی مادر و « آنا»های )مرکب از واژه
به معنی شاهزاده( قابل « qunقون »

 مقایسه است.

 ANARİSKA .............................................آناریسكا

مشهور ترکان  نام سرکرده و سردار
ماساژت ساکن در آلبان در زمان حکومت 

 «ساناتروک»

 ANAXARSİS ............................. آناخارسیس

های رایج اشخاص در بین ترکان از نام
اسکیف قید شده در تاریخ هرودت 

(. محققین این اسم را IV،46)هرودت، 
دانند و آنرا پارسی می  دارای ریشه و منشأ

ارتی وآناه»ی زبان اَوِستایی مأخوذ از واژه
anahvarti » مصون مانده»به معنی» ،

پندارند درحالیکه این می« متضرر نشده»
ی ترکی اسم ترکی بوده و از ترکیب واژه

، «امید»، «دوست»به معنی « ınakایناک »
و « پاک و تمیز»، «انسان معتبر»، «صادق»

، «مرد»به معنی « ərاَر »ی ترکی واژه
« çiچی »و پسوند « مبارز»، «دلیرمرد»

در « sس »تشکیل یافته است. صدای 
پایان این اسم، پسوند اسمی در زبان 
یونانی است که از سوی یونانیان بدان 

 افزوده شده است.

 ANAZİRUKU.................................. آنازیروكو

از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد قید 
قبل از میالد و به معنی  125شده به سال 

)ر. ک. « آن»ی ایزد وارث محافظت شده
 «(روکاحاناسی»

 ANDAŞ ............................................................ آنداش

 هم قسم و هم پیمان

 ANDLI .................................................................. آندلي

 قسم خورده، سوگند خورده

 ANDOK ........................................................ آندوک
در « سیساکان»نام یکی از حکمرانان ترک 

ی پنجم میالدی . این نام با تعویض سده
در اسم « Uاو »به جای « oاُ»صدای 

در نگارش « andokآندوک »شخص 
« andokآندُوک »ارمنی قدیم به فرم 
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است. این نام ترکی از ترکیب  درآمده
به ( onq)اونگ « onاُون »ی ترکی واژه

، «راست و درست»، «حقیقی»معنی 
دوک »، و پسوند «راستگو»، «راستین»

duk » لوک(luk .ساخته شده است )
توان ساخته عالوه بر این، این نام را می

اونگ »ی ترکی باستان شده از ترکیب واژه
onq »ای مرکب )و سپس با تعویض صد

 یعنی اُونگ « nن »با صدای« nqنق »

←onq اُونon قسمت»( به معنی» ،
نصیب و سهم »، «نصیب»، «طالع»

)لوک « dukدوک »و پسوند « خوشبختی
luk.دانست ) 

 ANQA .......................................................................... آنقا

ی رود، شاخه ای از رود، گودی و دهانه
 ی تنگفرورفتگی، حوزه و بستر رود، درّه

 ANQIN .................................................................. آنقین

 نامی و مشهور

 ANU ................................................................................. آنو

نیز « anآن »ایزد و خدای سومری که 
« anuآنو »یا « anآن »شود. خوانده می

پدر خدایان، خداوندگار تارک آسمانها. از 
تبار در آفرینش افالک، دید سومریان ترک

نخست دریای بنیادین یا نخستین قرار 
دارد که از دل آن کوهساران کیهانی که 

« anآن »دهد، هفت آسمان را تشکیل می
زمین زاده شده « kiکی »ارَکِ آسمان و ت

-است. سپس انلیل میان ایندو جدایی می

سازد. اندازد و زمین را از آن خود می
-های روزافزون انلیل سبب میتوانمندی

ی انزوای خود در گوشه« anآن »شود که 
 در آسمانها بیفتد.

 ANUN .......................................................................آنون

نام بزرگ و رئیس خدایان در بین ترکان 
-می« پدر»وی این اسم سومری. معنی لغ

 باشد.

 ANUNNAKİ ........................................... آنوناكي

در بین اساطیر بابل به ایزدان پراکنده بر 
روی زمین و جهان زیرین و مناطق پَست 

شد. آنان شامل هفت داور یا گفته می
اند اما گاه ایزدان آسمانی نیز قاضی دوزخ
روند. در آفرینش بابلی، آنان به شمار می

ای هستند ایزدان طغیانگر شکست خورده
 سازند.که بابلِ مَردوک را می

 ANZİ .......................................................................... آنزی

از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 
 قبل از میالد.  114قید شده به سال 

« anآن »ی سومری این نام از ترکیب واژه
زی »ی ( نام خدای آسمان و واژهana)آنا 

zi» ،« زوzu » ساخته « دانستن»به معنی
ائنسی »امهای شده است. این نام با ن

ensi » یانزی »رایج در بین سومریها و
yanzi» ،« یانزوyanzu » رایج در بین

ترکان کاسیت یا کاسسی )کاس( به معنی 
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حاکم، پادشاه، فرمانروا از یک منشاء و 
باشد. همچنین این نام ترکی را ریشه می

 enç(i)ائنچ بوکا »با قسمت اول نام 

buka » ائنچ »از اُیغوران یعنیenç(i) »
 توان مقایسه نمود.می

 APAS ...................................................................... آپاس

نام اسقف مسیحی ترکان آلبان در سالهای 
میالدی قید شده در تاریخ به  121-111
این نام ترکی که در «. abasآباس »فرم 

نگاشته شده است، « آباس»تاریخ به شکل 
که ریشه و منشأ عربی دارد، « عبّاس»با نام 

ین ای ندارد. نام اهیچ ارتباط و عالقه
های اسقف ترک آلبانیایی مأخوذ از واژه

« abızآبیز »، «آپاس»، «abısآبیس »ترکی 
( به ıبه  a)با تعویض و جایگزینی صدای 

 باشد.می« باسواد»، «کشیش روحانی»معنی 
« آباس»، «آپاز»این نام با نامهای معاصر 

رایج در بین ترکان تاتار قابل مقایسه و 
و درعین باشد بحث و تجزیه تحلیل می

های ترکی حال آنرا اشکال فونتیکی واژه
به معنی « əbişاَبیش »، «abışآبیش »
، «یادآور مادرش»، «همچون مادرش»
توان نیز می« ی مادرشتداعی کننده»

 محسوب داشت.
چنین قید شده است که « تاریخ آلبان»در 

( بنام 636-662« )جوانشیر»همسر 
-دختر شاهزاده« haruxcanجان هاروخ»

باشد. نام این می« syuniسیونی »ی 

ی ترک که به ارمنی قدیم دخترشاهزاده
نگاشته شده است در اصل « جانهاروخ»
باشد و مأخوذ می« aruqcanجان آروق»

آروق »، «arıqآریق »کی ری تاز واژه
aruq» ،« آریقariq » تمیز»به معنی» ،

-می« بدون لکّه« »باسلیقه و پاکیزه»، «زیبا»

سووار »با نام حکمران ترکان باشد و 
suvar » بوی آریک »بنامbuy-arik »

( قابل مقایسه boyariks)بُویاریکس 
ی ترکی وتجزیه وتحلیل است. واژه

« yaruqیاروق »در فرم « aruqآروق »
به اوّل « Yی »)افزوده شدن صدای 

کلمات از خصوصیات زبانهای ترکی 
بؤرکو »باشد( در نام شخص اوغوزی می

از سلجوقیان در « börkü yaruq یاروق
ی یازدهم میالدی خود را منعکس و سده

نمایان نموده است. در همین منبع گفته 
پادشاه آلبان « واچاقان»میشود که نام دختر 

ی ی سوم و اوائل سده)اواخر سده
باشد. این می« xneçikخنچیک »چهارم( 

نام که به ارمنی قدیم نگاشته شده است، 
به « سئییئنی-اورخون»ترکی  هایدر کتیبه
به معنی « qunçuyقُونچوی »شکل 

حک شده است « شاهزاده خانم»، «خانم»
که در ارمنی قدیم با افزوده شدن پسوند 

« xneçikخنچیک »به فرم « ایک »ارمنی 
 درآمده است.

 APAZ ........................................................................... آپاز
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از نامهای رایج  -مشت، مشت گره کرده
 در بین ترکان تاتار

 APO .................................................................................آپو

 ریش سفید )ترکی اورالیک(مسن، بزرگ، 

 AQ BUQA .................................................. آق بوقا

ی ترک نام پسر اَسَن جالل شاهزاده
باغ مسیحی آلبانهای مسکون در بخش قره

ی دوازدهم میالدی. این کوهستانی سده
و « آق»ی ترکی نام ترکی مرکب از واژه

-قوی»، «پهلوان»به معنی « bokaبوکا »

، «قوی و قدرتمند»، «بازوقوی»، «دست
باشد. در اینجا می« دالور جنگنده»، «بهادر»

الزم به توضیح است که بعضی از محققّین 
ی ترکی در مبحث اسامی اشخاص، واژه

را به خطا « bokaبُوکا »یا « buqaبوقا »
« buğaبوغا »ی ترکی و اشتباه با واژه

پندارند. این نام با اسامی حاکم و یکی می
 ی ترکان هون سرزمین آلبانیا درسرکرده

)قید « aqbuqaآقبوقا »اوائل میالد بنام 
-آق -شده در تاریخ آلبان به ارمنی قدیم

ی قشون (، با نام سرکردهaqbuqiبوقی 
عرب که جهت مقابله با بابک خرمدین 

)او اصالً و « بوقا»نام فرستاده شده بود به
نژاداً ترک بود(، با نام یکی از پسران 

-aruqبوغا -آروق»نام چنگیزخان به 

buğa» با نام پسر سلطان احمد از ،
نام حکمرانان جالیری آذربایجان به

(، با نام حاکم 1314-1415« )آکبوقا»

« əsən bukaبوکا  اَسَن»نام ترکستان به
( قابل مقایسه و تجزیه 1311-1352)

 تحلیل است.

 AQ KAQA ................................................. آق كاقا

 نام یکی از حکمرانان ترکان هون

 AQ YAZI ...................................................آق یازی

ر سرزمین ماد )میدیا( قید نام توپونیمی د
قبل از میالد در منبع  113شده به سال 

این نام «. aqazıآقازی »آشوری به فرم 
« aqآق »ی ترکی ترکی از ترکیب واژه

)نشانگر نوعی حالت  رنگ پریدگی در 
به معنی « yazıیازی »ی خاک( و واژه

 ساخته شده است.« ساحل هموار رودخانه

 AQAL ....................................................................... آقال

 خصیّت )ترکی سومری(بزرگی، نیا، ش

 AQAN .......................................................................آقان

 جاری، روان، سیال

 AQAN QILINC ....................... آقان قیلینج

شمشیر از نیام در آمده، شمشیر از غالف 
 درآمده

 AQAR (AQƏR) ........................... آقار )آقَر(
ترکان نام یکی از حکمرانان و سالطین 

اسکیف )اسکیت( قید شده در تاریخ به 
این نام )آقئروس( را «. آقئروس »فرم 

یشه و منشاء پارسی محققین دارای ر
ی اَوِستایی دانسته و آنرا مأخوذ از واژه
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ایکال »ی زبان اوسئتین و واژه« karکار »
ikal » کسیکه خویش را قبراق و »به معنی

دانند. در حالیکه می« سرزنده نشان دهد
« aqərآقَر »این نام در حقیقت به فرم 

به « aqآق »ی ترکی بوده و از ترکیب واژه
، «مرد»به معنی« اَر »ی و واژه« سپید»معنی 

ساخته شده « جنگنده»و « مبارز»، «دلیرمرد»
در نگارش فرم « اوس»است و پسوند 

به احتمال یونانی بدان افزوده گشته است. 
از بالد « əhərاَهَر»بسیار نام شهر 

آذربایجان از نام این حکمران و سلطانِ 
 ترکان اسکیف )ساک( برگرفته شده است.

اَح ←اَخ اَر ←آخ اَر ←غ اَرآ←آق اَر
 اهر ←اَر

aqər→ ağər→ axər→ əxər→ 
əhər 

 AQAR QILINC ........................... آقارقیلینج

شمشیر از نیام در آمده، شمشیر از غالف  
 در آمده

 AQARAQ ...................................................... آقاراق

های های )آنتروپونیم( شخصیتاز نام
قورقود و دههای دهمعروف در داستان

های توپونومیکی در همچنین از نام
« آقاراق»باشد. قورقود میدههای دهداستان

و « آق»ی از دو واژه« əkərəkکرهاکه»یا 
« آق»یا « آغ»تشکیل یافته است. « آراق»

اوج »، «رفعت گیرنده»، «رفیع»معانی چون 
به سوی بلندی و اوج صعود »، «گیرنده

گونه و « آراق»دارد. « کننده و پرواز کننده

زبان و در « آریق»واریانت دیگر آن که 
باشد به معنی مقدّس، می« آری»ترکی آذی 

 باشد.تمیز، پاک، خیرخواه و... می

 AQAUS ......................................................... آقائوس

ایزد آسمان، کدخدا، خرد و خردمندی 
 )ترکی سومری(

 AQBAT ............................................................... آقبات

 نام توپونیمی واقع در سرزمین ترکان آلبان

 AQ-ÇIRAQ ...................................... آق چیراق

نام کوهی واقع در سرزمین آلبان قید شده 
ن به ارمنی قدیم به فرم در تاریخ آلبا

،  )ائخچئرخُور exçerxoائخچئرخو»
exçerxor ائخچئرخیس  ،exçerxis )

و «  aqآق »ی ترکی که متشکل از واژه
چراق »ی ترکی فرم تحریف یافته ی واژه

çeraq » ی آب معدنیچشمه»به معنی »
باشد. این نام را همچنین با نام محلی می

اقع در و« çarıq-suچاریق سو »به اسم 
توان مقایسه و نزدیکی شهر اردبیل می

 تجزیه تحلیل نمود.

 AQEROS ......................................... آقئروس
ترکان نام یکی از حکمرانان و سالطین 

اسکیف )اسکیت(. این نام نیز از سوی 
محققین دارای ریشه و منشاء پارسی 

ی شود و آنرا مأخوذ از واژهبرشمرده می
ی زبان اوسئتین و واژه« karکار »اَوِستایی 

کسیکه خویش را »به معنی « ikalایکال »
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پندارند. می« داردقبراق و سرزنده نگه می
ی ترکی در حالیکه این نام از ترکیب واژه

، «مرد»به معنی « ərاَر »ی و واژه« aqآق »
ساخته شده « جنگنده»و « مبارز»، «دلیرمرد»

به پایان این « osاوس »است و پسوند 
فزوده شده اسم بعداً از سوی یونانیها ا

 است.

 AQIN .......................................................................... آقین

 هجوم، حرکت شدید تهاجمی

 AQINCI .......................................................... آقینجي

 سرباز مهاجم به خاک دشمن

 AQLANSIN .......................................... آقالنسین

دارای عمر دراز و طوالنی باشد، پیر و 
 سالخورده شود

 AQRİPPİ..................................................... آقریپپي

« ساک»یا « اسکیف»ای از ترکان نام طایفه
 ی هرودوتطبق گفته

 ARADA QALMAZ............ آرادا قالماز

اه آواره و بیچاره نمی ماند، قوی و هیچگ
قدرتمندی که هیچگاه در محاصره نمی 

 ماند.

 ARAKDİ .................................................... آراكدی

ای در سرزمین آذربایجان که در نام قلعه
قبل از میالد پادشاه آشور،   111سال 

ی در حمله به حوزه« آشورناسیرپال»
، «آتا»اطراف دریاچه اورمیه زمان حکومت 

 آن را تصرف نمود.
، به «erikائریک»ی ترکی از واژهاین نام 

، به ترکی «ereqائرئق»مغول -زبان خالخا
، به زبان ترکی «eryeائریه»بوریاتی 
ی به معنی صخره« erqeائرقئه»کالمیکی 

ی کوه، پرتگاه کوه وصخره، کناره و لبه
کوه و صخره و در پایان اسم پسوند 

 تشکیل یافته است.« دی)لی(»
نیز « آراکتو»قلعه به احتمال دیگر نام این 

های تواند باشد. یعنی از ترکیب واژهمی
به معنی « آک»به معنی پاک و مقدس، « آر»

سپید، الهی، بلند مرتبه، همچنین بیانگر 
به معنی کوه تشکیل « تو»سمت جنوب و 

کوه »یافته است و معنی عمومی این اسم 
« کوه مقدس جنوب»یا « آسمانی و مقدس

 تواند باشد.می

 ARALANMAZ .................................. نمازآراال

هیچگاه تک و تنها و بی یاور نمی ماند، 
 دارای حامی و پشتیبان

 ARALLU........................................................... آراللو

بخشی از جهان زیرین که فرشتگان بد از 
« ائا»شدند یا از زردآب آنجا صادر می

-یافتند و آدمیان را به بیماری میتجلی می

افکندند و آنان را به اعمال جنایت بار وا 
 داشتند.می

 ARAN ....................................................................... آران

نام پادشاه و حکمران سرزمین ترکان آلبان 
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 ی یکم میالدی.در اواسط سده
نام این پادشاه ترک آلبانیایی مأخوذ از 

« erənائرَن »، «ərənاَرَن »ی ترکی واژه
، «جنگاور جسور»، «شجاع»به معانی 

-می« نیرومند»، «دالور»، «فرزند مردصفت»

اَرَن »ی باشد. الزم به ذکر است که واژه
ərən » به معنی مبارز و جنگاور در
ی سوم قبل از میالد نیز در زبان هزاره

ترکان سومری مستعمل بوده و در زبان 
 رفت.کار می آنان  به

این نام ترکی با نام خاقان ترک امپراطوری 
ائران »نام ی سوم میالدی بههون در سده

eran » قازی آران»وهمچنین با نام
aranqazi »اسناد مربوط به  قید شده در

ی نشینی خیوه در سدهحکومت خان
 هیجده قابل مقایسه و بحث است.

الزم به ذکر است که اسامی برخی از 
حکمرانان ترکان آلبان از قرن یکم تا 
چهارم میالدی معلوم و مشخص نیست. 

« موسی کاالنکاتلی»مورخ مشهور آلبان 
به علت سوزاندن کتابها و »نویسد: می

های انجیل، اسامی تبرخی از قسم
پادشاهان ترک آلبان در طی این اعصار 

)تاریخ آلبان، کتاب اوّل، « باشدمعلوم نمی
 فصل هشتم(.

هایی درخصوص سوزاندن کتابها و بخش
از انجیل الزم به گشودن واقعیت و 

ای هستیم و آن عبارت از حقیقت مسئله
این است که در اوایل قرن هشتم میالدی 

ی لبان به فرمان خلیفهکلیسای ترکان آ
عرب، به تابعیت کلیسای ارمنی درآمده و 
سپس بنا به فتوای اسقف اعظم کلیسای 

تمامی کتب نوشته « ilyaایلیا »ارمنی بنام 
شده به زبان آلبان را سوزانده و یا در 

خالی « تَرتَر»ها پر نموده به رودخانه گونی
 نمودند.

نام آران با نام یکی از طوایف ترک 
آرانجیناک »مین آلبان که با نام توپونیم سرز

arancinak » رُوت آران»وaranrot »
واقع در آلبان )قید شده توسط مؤلف 

پتولئمئی »ی دوم میالدی سده
ptolemey )»باشد.مرتبط می 

آران نام نخستین ترکان آلبان است که فرم 
اَرَن »اصلی و ترکی باستان این اسم 

ərən »ضیح است که باشد. الزم به تومی
نام دو تن از حکمرانان حکومت « اَرَن»

اوّل طبق اظهار موسی « اَرَن»باشد. آلبان می
دوره و معاصر کاالنکاتلی مورخ آلبان، هم

باشد. این حضرت ابراهیم پیغمبر خدا می
، «دالور»نام در زبان ترکی باستان به معانی 

 باشد.می« شجاع»، «جسور»
به معنی  آران از لحاظ لغوی همچنین

-چمنزار، دشت، سرزمین گرم، قشالق می

 باشد.
سرزمینی که دارای آب و هوای معتدل 

ی مردم، توده -باشد )ترکی ازبکی باستان(
خلق، قبیله، اردو )ترکی قاراقرقیزی(. به 

گرفته « کر»ای که از شمال رودخانه منطقه
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ی شاماخی گسترده شده است تا منطقه
 گویند.می« آران»

 ARAN QOÇ .................................... چآران قو

 دالور و جنگاور آران

 ARANQAZİ ...................................... قازیآران

نشینی خیوه در نام یکی از متشخصین خان
 ی هیجدهسده

 ARASBƏK ......................................... بَكآراس

نام یکی از فرمانروایان ترکان آلبان در 
 .424-444سالهای 

نام این فرمانروای ترک در تاریخ به فرم 
قید « arsvaqenواقئن آرس»ارمنی قدیم 

بین اسامی حکام و شده است. در 
واچه »فرمانروایان ترک آلبان به دو اسم 

vaçe » واچاقان »و سه اسمvaçaqan »
محقق مشهور آذربایجانی . خوریمبرمی
یف عقیده دارند که الهالدین غیبغیاث

این اسامی دارای ریشه و منشأ ترکی نبوده 
-و جزو اسامی با ریشه و منشأ پارسی می

آسیای میانه با باشد که توسط ترکان از 
 اند.خود آورده

 ARAŞTUA ............................................... آراشتوآ

نام یکی از حاکمان و شاهان ترکان ماننا 
قبل از  111-115)قید شده در سالهای 

 میالد(.
ق.آ.ملیکیشویلی )محقق گرجی( این اسم 
را دارای منشاء قفقازی شمرده و لیکن 

معنی آن را نگشوده است. 
ایی.آ.گرانتوفسکی )محقق روسی( این نام 

پنداشته و بعدها به « آرشیتاواه»را در اصل 
در آورده و ادعا نموده « رشاتاواه»فرم 

های ایرانی است که این کلمه در زبان
پهلوی( به معنی کسی که در حد -)پارسی

و اندازه یک خرس یا اسب نر زور و توان 
باشد که ایشان نیز همچون داشته باشد، می

خیل عظیم محققین هم کیش و هموطن 
 اند.ویش سخت به بیراهه رفتهخ

ی ترکی این نام ترکی در اصل از واژه
بخشش »به معنی « erişائریش »سومری 

« utuاوتو»و « عطا نمود»، «بخشید»، «کرد
)نام خدای خورشید سومریان( ترکیب و 
تشکیل یافته است و یک نام تئوفور به 

آید و این اسم در کل به معنی شمار می
و الهه اوتو )به  احسان و بخشش خدا»

باشد. پس این نام در می« پدر و مادر(
 بوده است.« erişutuائریش اوتو »اصل 

 ARATAN ........................................................ آراتان

تفتیش کننده، جستجو کننده، تجسس 
نام یکی از فئودالهای ترکان  -کننده

 ی پنجم میالدی.سرزمین آلبان در سده
به « ərاَر »ی این نام ترکی از ترکیب واژه

تَن »ی و واژه« دلیرمرد»، «مرد»معنی 
tən» مثل»و « برابر»، «همانند»به معنی »

ساخته شده است و در کل به معنی 
به مانند یک »، «همچو یک دلیر مرد»
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-می« به مثابه یک جنگنده»و « دالورمرد

های باشد. در زبان ترکی آذربایجانی واژه
)به معنی « təkتَک »و « tənتَن »
ال در سخن عنوان مثبه« مثل»، «همچون»
یعنی همچون کوراوغلو( « کوراوغلو تک»

 کاربرد دارد.
بر اثر تکامل زبانی « تک»و « تَن»های واژه
و « tənqتَنق »یا « təngتَنگ »ی واژه

و در « ن»( به صدای nqغنّه)« ن»تبدیل 
وجود به« qق »حالت دیگر به صدای 

ی ترکی عنوان مثال واژهآمده است. به
در بین « tenqriتئنگری »باستان 

در بین « tanrıتانری »آذربایجانیها به فرم 
و در بین « taqarıتاقاری »ترکان یاکوت 

-می« teqirتئقیر »ترکان خاکاس به فرم 

 باشد.

 ARATBAT .......................................... آرات بات

 نام توپونیمی واقع در سرزمین ترکان آلبان

 ARAZ .......................................................................... آراز

نام یکی از طوایف ترک سرزمین آلبان که 
واقع  «arajankژانک آرا»با نام توپونیم 

ی در آلبان )قید شده توسط مؤلف سده
«( ptolemeyپتولئمئی »دوم میالدی 

 باشد.مرتبط می

 ARAZ DÖYƏN .......................... آراز دؤیَن

ی ارسباران در نام اصلی و حقیقی منطقه
 döyən« دؤیَن»ی آذربایجان ایران. واژه

-در زبان ترکی به معنی ساحل و کناره می

پارسیان نام این باشد که بر همین اساس، 
« اَرَس بَران»منطقه را به فارسی معادل آن 

اند و باالخره در پایان این نام را به نامیده
 اند.تعویض نموده« اَرَسباران»

 ARBA ........................................................................... آربا

ای باستانی در والیت نخجوان از نام قلعه
والیات سرزمین آذربایجان که این قلعه 

معروف است. « اوغالن قاال»فعالً به نام 
، «دفاع کننده»نی لغوی این واژه مع
مرد »، «مرد و انسان ناجی»، «حامی»

 باشد.می« دلیر مرد»و « خالص کار

 ARBAK ........................................................... آرباک

نام یکی از شاهان ترکان ماد )میدیا( قید 
کتئسی »شده توسط مورخ مشهور بنام 

ktesiy » در قرن پنجم قبل از میالد. این
وزیر آستیاق « harpaqهارپاق »نام با نام 

و فرمانده اردوی ماد، قید شده در تاریخ 
دیودورا »باشد. طبق نظر هرودت یکی می

diodora » اهل سیسیل( آرباک اولین(
شاه دولت ترکان ماد بوده است و محقق 

بر این باور « یفای. ح. علی»مشهور 
ی است که این اسم برگرفته شده از واژه

کاسسیت »در زبان ترکان « harbeحاربه »
kassit» باشد.می 

 ARDCI ............................................................. آردجي

گروه محافظ که به دنبال لشکر حرکت می 
 کند.
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 ARƏVİK ..................................................... ویكآره

نام محالی واقع در ایالت سیساکان آلبانیا 
استپان اُربئلیان »قید شده توسط 

S.Orbelian » آرئویک »به ارمنی به فرم
arevik »ی سیزده میالدی. الزم در سده

به ذکر است که نام دیگر این محال 
« meğriمئغری »و « taştonشتون تا»

 باشد.می

 ARĞID ................................................................. آرغید

 کمر کوه، گذرگاه، تنگه

 ARİANT ......................................................... آریانت

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترکان 
اسکیف )اسکیت( قید شده در تاریخ 

 (.IV،11هرودت )هرودت،
این نام را محققین دارای ریشه و منشأ 

اجداد « آریا»دانند و آنرا با نژاد پارسی می
دانند. یان مرتبط و مأخوذ میپارس

درحالیکه این اسم کامالً ترکی بوده و 
به « əryənاَریَن »ی ترکی مأخوذ از واژه

رشد و بلوغ یافته ولی ازدواج »معنی 
باشد. می« رشید و بالغ مجرد»، «نکرده

به انتهای اسم بعداً « Tت »حرف و صدای 
 و به هنگام تلفظ افزوده شده است.

 ARIÇI ............................................................. چيآری

سی که به پرورش زنبور عسل مشغول ک
 است، زنبوردار

 ARIK ...................................................................... آریك

پاکیزه، صاف، بدون لکّه، با سلیقه. نام 
از شاهان ترکان اسکیف « آریاپیت»فرزند 

اُریک »)اسکیت( قید شده در تاریخ به فرم 
orik» 

 ARİMASPİ .......................................... آریماسپي

یا « skifاسکیف »ای از ترکاننام طایفه
 هرودت.قید شده توسط « skitاسکیت »

ی ترکی نام این طایفه از ترکیب واژه
-به معنی نصف، نیمه و واژه« arimآریم »

« باریک چشم»به معنی « sepiسئپی »ی 
ی ساخته شده است. درخصوص واژه

الزم به توضیح است که در « arimآریم »
تورکولوژی این  اصل قبول شده است که 

قبل صائت در اوّل واژه، « yی »صامت 
یی است که بعداً افزوده گشته جزو صداها

است و با این توصیف چنین نتیجه گرفته 
در نژاد و بین « آریماسپی»شود که نام می

طوایف مغول دارای سابقه و اعتبار بوده و 
بیانگر انسانهای چشم باریک )باریک 

 باشد. )ر.ک.اسکیف(چشم( می

 ARİMSEPİ ....................................... آریم سئپي

انسان چشم باریک، فرد باریک چشم. نام 
یا « skifاسکیف »ای از ترکان طایفه

قید شده توسط هرودت « skitاسکیت »
نام این طایفه از «. آریماسپی»به فرم 

به معنی « آریم»ی ترکی ترکیب واژه
به « sepiسئپی»ی و واژه« نیمه»، «نصف»

ساخته شده است. « باریک چشم»معنی 
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 )ر.ک. آریماسپی(

 ARİZANT ................................................. آریزانت

ی ن تشکیل دهندهای از ترکانام طایفه
 ی طوایف مادای )ماد(.اتحادیه

نام این طایفه را مأخوذ م. دیاکونوف ایی. 
)به ادعای مورخین و « ariآری »ی از واژه

-محققین که آن را نام اجداد پارسیان می

زانتو »ی پندارند( یعنی آریا و واژه
zantu » و « طایفه»در اوستا به معنی

ی طایفه»یا  «ی آریطایفه»درکل به معنی 
« آریزانت»داند و غافل از آنند که می« آریا

فرم نگارش یونانی این قوم قدیمی ترک 
تبار است و بدون شک نامی است که 
مورد تحریف قرار گرفته است. نام این 

ی ترک منشاء قوم در اصل از نام طایفه
و پسوند « orusاوروس »یا « arisآریس »

مغولی -موجود در زبان ترکی« tت »جمع 
باستان تشکیل یافته است. قبالً نیز در 

اوروس »مورد یکی از طوایف ترک بنام 
urus »بسیار سخن رفته است. نام طایفه-

نیز « ersariائرساری »ی ترکمنها بنام 
ائریس »ی ساخته شده از نام قوم و طایفه

eris » آریس »)فرم قدیمی آنaris » و
، «مرد»به معنی « ərاَر »ی ترکی واژه

باشد. نام این طایفه می («مبارز و جنگنده»
در نام توپونیم )سرزمین(های آراژکانِ 
آلبانیا، آروس پیژان )نگارش اینها به فرم 

« ərəzinاَرَه زین »باشد( و ارمنی قدیم می

ی جلفا، خود را فعلی و معاصر در منطقه
اَره »منعکس نموده است. روستایی بنام 

« قره داغ»ی طقهاکنون نیز در منهم« زین
 باشد.آذربایجان ایران موجود می

ی راهنمای بنابراین هرودت )به واسطه
به « nن »پارسی خویش( با افزودن صدای 

نام قوم و نژاد ترک منشایی که آرازات 
arazat شد، آنرا به فرم نامیده می

نگاشته و محققین نیز « arizantآریزانت »
 zantuی زانتو براساس همین صدا، واژه

را معین و تعیین تکلیف نموده و آنرا به 
اند در حالیکه فارسی، طایفه معنی نموده

قومیکه نام آنها به فرم آریزانت نگاشته 
اکنون نیز نژاد بودند. همشده، قومی ترک

ای ی ترک در منطقهبازماندگان این طایفه
نات هرزه»بین مرند و جلفا به نام 

hərzənat »غرافی ج-با نگارش اداری
ساکن هستند. « hərzəndantهرزندات »

در اصل نام این منطقه در رابطه با نام 
ساکنین آن همان ترکان ائریس یا اوروس 

، «tت »و افزوده شدن پسوند جمع 
 ، آریسانت erisantائریسانت 

arisant بوده و پارسیان نیز باافزودن
به اول آن، آنرا به فرم « hح »صدای 

یا هاریزانت  harisantهاریسانت 
harizant اند که در زبان عامیانه درآورده
ی مردم منطقه، امروزه نیز و محاوره

-نات تلفظ میهاریزانت را به شکل هَرزه

ای از کنند. الزم به ذکر است که دسته
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« erisائریس »ی بازماندگان ترکان طایفه
از « herisهریس »ای بنام نیز در منطقه

حیات خویش توابع تبریز به زیست و 
دهند. اهالی بومی این دیار ادامه می

ی بازماندگان همان نسل ترکان طایفه
باشند که می orusیا اوروس  erisائریس 

به « hح »پارسیان قدیم با افزودن صدای 
« herisهریس »اول این نام، آنرا به شکل 

 اند.درآورده

 ARKA ........................................................................ آركا

 پشتیبان، حامی

 ARKANİYA ................................................ آركانیا

 سرزمین ترکان ماننا. نام کوهی در
« آرکا»ی ترکی قسمت اول این نام از واژه

دار )آرخا( یعنی پشت کوه، طرف سایه
کوه، محل اشتقاق رودخانه تشکیل یافته 

آرغا »است. در زبان ترکان خاکاس 
arğa » و « بیشه و جنگل کوهی»به معنی
ائرقه »ی گسترده و طویل کوه و کمره

erqə » و بلندمحل پرتگاه »به معنی» ،
، «محل اطراق و توقف»، «بلندی»
به معنی « urqaاورقا »و « قلعه»، «توقفگاه»

باشد که این بلندی، محل پرتگاه و بلند می
 مرتبط دانست.« آرکا»توان با ها را میواژه

آرکادر »این واژه )آرکا( با نام رود 
arkadr » واقع در سرزمین میدیا )ماد( به

ی ترکی باشد. واژهیک معنی می
شکاف در »و « درّه»به معنی « arquآرقو»

به معنی چراگاه و « törتؤر»و « دل کوه
باشد. قسمت دوم مرتع بلند کوهستانی می

به معنی « anآن»ی ترکی این نام واژه
« کارس»های از نوع فرورفتگی و گودی

باشد. این ایجاد شده در فالت و مرتع می
ام واژه در اشکال مختلف فونتیکی در ن

های سرزمین ماد )میدیا( مثل توپونیم
اوران »، «kabaniکابانی »، «elaniائالنی»

و غیره به چشم « uran barzaniبارزانی 
 خورد.می

 ARKU ...................................................................... آركو

 حامی )ترکی سومری( پشتیبان،

 ARMANQU ............................................... آرمانقو

ای در سرزمین ماد )میدیا( )قید نام قلعه
 قبل از میالد(. 112شده به سال 

ی ترکی از ترکیب واژه این نام ترکی
ی به معنی سنگالخ، منطقه« uramاورام »

ی ترکی گیر و واژهی سیلآبگیر، منطقه
به معنی « anquآنقو »و « anqaآنقا »

ای از رود، گودی و ی رود، شاخهدهانه
ی فرورفتگی، حوزه و بستر رود و درّه

 تنگ تشکیل یافته است.

 ARPACI ....................................................... آرپاجي

 دام علوفه فروش جهت تغذیه

 ARPAKSAY .................................... آرپاكسای

سلطان و حکمران « تارقیتای»نام فرزند 
 ترکان اسکیف )اسکیت(. 
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این نام نیز از سوی محققین دارای ریشه و 
شود و آنرا منشاء پارسی برشمرده می

کنند. معنی می« پادشاه اعماق آبها»
درحالیکه این اسم کامالً ترکی بوده و از 

معنی  به« ərاَر »ی ترکی ترکیب واژه
و « جنگنده»، «مبارز»، «دالور مرد»، «مرد»

، «بیگ»به معنی « bagباگ »ی واژه
« سای »ی و واژه« رئیس و بزرگ طایفه»

« نوجوان»و « نورسیده»، «جوان»به معنی 
ساخته شده است. این اسم از لحاظ 

« arbakآرباک »ساختار با نام شخص 
-دربین ترکان ماد قابل مقایسه و تفسیر می

 د.باش

 ARPAQ .............................................................. آرپاق

از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 
هارپاق »قید شده در تاریخ هرودت به فرم 

harpaq » و همچنین قید شده به سال
قبل از میالد در منبع آشوری به فرم  113

 « arbakuآرباکو »
های مهم و این اسم نام یکی از شخصیت

رود. او از تاریخی ترکان ماد به شمار می
یشاوندان آخرین پادشاه و حکمران خو

و سردار لشکر ارتش « آستیاق»ترکان ماد 
ح »آمد. حرف و صدای ماد به شمار می

h » به ابتدای اسم افزوده شده است و آنهم
ی بدین سبب بوده که معلومات دهنده

حوادث تاریخی به هرودت، از پارسیان 
بوده و اسم این سردار را با افزودن حرف 

هارپاق »به شکل « hح »وصدای 
harpaq » تلفظ نموده است و هرودت

نیز آنرا بدین فرم و سیاق نگاشته است. 
آرا »های سومری این اسم از ترکیب واژه

ara» ،« اَرَهərə » بنده»، «عبد»به معنی» ،
ی )کارگر امالک وقفی معبد( و واژه« برده»
به معنی بخشیدن، عطا نمودن، و « baبا »
ساخته « قسمت، سهم»به معنی « kuکو »

شده است و یکی از اسامی تئوفور ترکان 
رود و در کل به معنی ماد به شمار می

« خدا( سهم و قسمت بنده را عطا نمود»)
 باشد.می

 ARPAZOS ........................................... آرپازوس

نام رودی جاری در اراضی ترکان اسکیف 
جاری در « آرپاچای»)اسکیت( با نام فعلی 

و ( v،12ی فعلی )گزنفون،اراضی ترکیه
قید شده « آرپاچای»ترین نام رود قدیمی

ی پنجم باشد )سدهدر منابع قدیمی می
قبل از میالد(. نام حقیقی و راستین این 

باشد و به دلیل عدم می« آرپاچ»رود، 
در زبان یونانی، حرف « چ»وجود صدای 

بدان افزوده شده و پسوند « ز»و صدای 
یونانی را نیز به پایان آن « osاوس »اسمی 

را به خود « آرپازوس»افزوده و فرم یونانی 
)آرپاج( فرم « آرپاز»گرفته است. قسمت 

باشد و این می« آرپاچای»ی اختصار یافته
در « گزنفون»ی باستان نام را مؤلف دوره

ی یونانی به فرم آرپاچ قید زبان بیگانه
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ی رود نموده است. منشاءِ و سرچشمه
با « اآرپ»از دریاچه و تاالب « آرپاچای»

متر از سطح دریا واقع در  2556ارتفاع 
باشد و نام دریاچه نیز اراضی ترکیه می

برگرفته شده از نام رستنی وحشی و 
در حومه و حوالی « آرپا»خودرو به نام 

 باشد.اطراف دریاچه می

 ARQAN .............................................................. آرقان

نام یکی از بزرگان حکومتی در بین ترکان 
 مغول قرن سیزدهم.

 ARQUÇAY .......................................آرقو چای

سیساکان »ی رودی جاری در منطقه نام
sisakan .» نام این رود در تاریخ به

قید « arkugetآرکوگئت»ارمنی قدیم 
شده است. نام این هیدرونیم مأخوذ از 

به معنی « arquآرقو»ی ترکی واژه
متالشی شده و قطعه قطعه شده توسط »

باشد و نام بخش علیای رود می« هاشکاف
-ها میدره حَکاری جاری از شکافها و

 باشد.

 ARŞAK ..........................................................آرشاک

ی پارسی محققین این نام را مأخوذ از واژه
دانند، در به معنی خرس می« arsآرس »

باشد. به این دلیل حالیکه کامالً اشتباه می
که در منابع قدیمی و باستان چنین قید 

داغ »ی از طایفه« آرشاک»شده است که 
dağ » ساکن در اراضی ترکمنستان بوده و

ی اجداد قدیمی طایفه« داغ»ی ن طایفههمی
رود. شمار میترکمنها به« təkəتَکَه »

 )ر.ک.تاکساک(

 ARSAQ ............................................................ آرساق

نام دیگر سرزمین قره باغ از والیات 
 آذربایجان.

«. ساک»یا « ساق»نام امپراتور بزرگ ترکان 
تشکیل « ساق»و « آر»این نام از دو قسمت 

ن به درزبان ترکا« اَر»یا « آر»یافته است 
« سرخ و قرمز»، «دلیر مرد»، «مرد»معنی 

در زبان ترکان از لحاظ « اَر»باشد. می
شود. چنانچه تبدیل می« آر»فونتیک به 

نیز اشکال دیگر  ürو  ir ،ır ،urهای واژه
نیز نام « ساق»هستند. « اَر»ی فونتیکی واژه

 ای بزرگ و مشهور از ترکان است.قبیله

 ARSLAN AĞZI .............. آرسالن آغزی

 دهان شیر

 ARSLAN BALA .................... آرسالن باال

 ی شیر، شیرزادهبچه

 ARSLAN BAŞ ..................... آرسالن باش

 ای چون شیردارای سر و کلّه

 ARSLAN BOY .................... یْآرسالن بو

ی ی شیر، از طایفه و قبیلهدر قد و قواره
 شیران

 ARSLAN DÖŞ .................آرسالن دؤش

ای بسیار قوی چون دارای سینه و سرشانه
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 ی شیرسینه

 ARSLAN GÖZ .................... آرسالن گؤز

 انگیزدارای چشم و نگاهی وهم

 ARSLAN GÜC .................. آرسالن گوج

 دارای نیرو و قدرتی چون شیر، شیر مانند

  ....................................................................آرسالن پرچم

 ....................................... ARSLAN PƏRÇƏM 

 یال شیر

 ARSLAN QANLI ........... آرسالن قانلي

از نسل و نژاد شیران، کسیکه خون شیران 
 در رگهایش جاری است.

 ARSLAN QOÇ .................... آرسالن قوچ

باک، دالوری و بیدالور و شیرمرد شجاع 
 ماند.که همچون قوچ و شیر می

 ARSLAN SOY .................. یْآرسالن سو

 از نژاد و نسل شیران

 ARSLAN TAŞ ...................... آرسالن تاش

نام امیر و سردارِ سلطان ملک شاه 
 میالدی( 1512-1522سلجوقی. )سالهای 

  ............................................................. آرسالن ووروش

 .............................................. ARSLAN VURUŞ 
جنگد و بر زمین کسیکه همچون شیر می

 کوبد.می

 ARSLAN YANA ................... ناآرسالن یا

 مثل شیر، شیرگونه، شیرمانند

 ARSLAN YEKƏ .................آرسالن یئكه

 بزرگ و درشت پیکر همچون شیر

 ARSLAN YERİŞ ....... آرسالن یئریش

کسیکه همچون شیر با وقار و متین گام 
 دارد.بر

 ARTABAN ................................................. آرتابان

نام دیگر آرساق یا آرشاق )ارشک( سوم. 
ای مرکب است و از دو واژه« آرتابان»

تشکیل یافته است. « تابان»و « آر» یواژه
در زبان ترکی در ترکیب اسامی خیلی « آر»

ها و قبایل شرکت نموده و به از انسان
، «دلیر مرد»، «جوانمرد»، «مرد»معانی 

-می« خالق»، «آفریننده»، «قرمز»، «سرخ»

 باشد.
نیز ترکی بوده و در زبان « تابان»ی واژه

، بسیاری از ترکان از جمله قرقیزها
ها، تاتارهای کریمه، شور، کومان، ساقای

کویبال، کاچین، چولوم و لئبئدها به معنی 
« قاطعیت»، «دلیری و دالوری»، «مردانگی»

ی ی واژهباشد. ریشهمی« محکم بودن»و 
که در زبان ترکان « تاپ»یا « تاب»تابان از 

، «حاکمیت»آلتای، تئلئوت و غیره به معنی 
ر زبان ترکی و د« پرستیدن»، «اراده»

های ترکی آذربایجانی و دیگر زبان
خویشاوند آذری به معنی صبر، مقاومت و 

یا « تابان»باشد. با این وصف بردباری می
و « صاحب اراده»، «حاکم»به معنی « تاپان»
باشد. بنابراین نیز می« صبور و مقاوم»
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ی آرتابان به معنی دلیر مرد، دالور واژه
 باشد.قاطع ومقاوم می

 ARTAN EL ........................................ رتان ائلآ

یاد دای که دائم در حال ازنسل و طایفه
 است.

 ARTAN GÜC ............................ آرتان گوج

نیروی افزایش یابنده، قدرت و توان افزون 
 یافته

 ARTAN SEL ................................ آرتان سئل

سیلی که مدام شدت پیدا کند، سیلی که 
 هر لحظه آب آن افزایش پیدا کند.

 ARTASARİ ....................................... آرتاساری

یالد. نام قبل از م 125قید شده به سال 
در « şurdirشوردیر »حاکم ایالت 

باشد. طبق نظر و سرزمین میدیا )ماد( می
محقق روسی این « گرانتوفسکی»ادعای 

نام دارای ریشه و منشاء فارسی بوده و از 
به معنی زهد، پارسایی، مروت، « آرتا»واژه 

سر »ی فارسی انصاف، مومن بودن و واژه
sər » شده ساخته « سر و کله»به معنی

ی است در حالیکه این نام تئوفور از واژه
به معنی سهم، « آردی»ترکی حورّیتی 

نام یکی از « سار»قسمت، نصیب، هدیه و 
خدایان سومر ساخته شده است. این اسم 

ی خدا و ایزد سار هدیه»در کل به معنی 
 باشد.می« )به پدر و مادر(

 ARTASİRAR ................................... آرتاسیرار

میالد. قبل از  125قید شده به سال 
دیاکونوف قسمت اول این اسم یعنی 

را براساس زبان فارسی به معنی « آرتا»
، «زاهد بودن»، «انصاف»، «زهد»مجازی 

تفسیر و ایضاح « مومن بودن»و « مروّت»
« سیرار»کند و قسمت پایانی اسم یعنی می

ماند. در را از معنی و تفسیر عاجز می
به زبان ترکی « آرتا»ی حالیکه واژه

به معنی سهم، قسمت، « آردی»یتی حور
 باشد.هدیه، نصیب می

 ARTCI ............................................................... آرتجي

گروه محافظ که به دنبال لشکر حرکت می 
 کند.

 ARTİAMPAR ..................................... آرتیامپار

از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 
قید شده در تاریخ هرودت )جلد اول 

آرتئمبئر »( به فرم 214صفحه 
artember » نام یکی از شاهزادگان و

ی محققین به تشخصین دولت ماد. همهم
در این « artآرت »خاطر وجود بخش 

-اسم، آنرا دارای ریشه و منشاء پارسی می

ی دانند. درحالیکه این اسم از ترکیب واژه
به معنی « ardiآردی »ترکی حورّیتی 

ی سهم، قسمت، هدیه، تحفه و واژه
« اینست»، «این»به معنی « amآم »سومری 

، «درخشید»به معنی « par پار»ی و واژه
ساخته شده و از اسامی « نورانی شد»

شود و تئوفور ترکان ماد محسوب می
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ی این )نوزاد( هدیه»تقریباً به معنی 
درخشان و منور است )اعطا شده از سوی 

 باشد.می« خداوند(

  ............................................................. آرتیك )اَرتینق(

 ............................................... ARTIK (ƏRTINQ) 
ماد  نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان

قید شده توسط مورخ مشهور  )میدیا(
در قرن پنج قبل از « ktesiyکتئسی »

« ərtınqاَرتینق »میالد. این نام در اصل 
اَر »بوده و از ترکیب دو واژه ترکی باستان 

ər » ،به معنی مرد، دالور، سلحشور
به معنی « tın(q)تینق »ی جنگاور و واژه

ساخته شده « قوی»و « قدرتمند»، «محکم»
( با tınqم این اسم )تینق است. بخش دوّ

سفیر « kandixکاندیخ »بخش دوّم نام 
ارسالی دولت خاقانی ترکان آوار به 

باشد میالدی یکی می 111بیزانس در سال 
-می« tınqتینق »همان « dixدیخ »یعنی 

از ترکیب دو « kandixکاندیخ »باشد. نام 
خان »یعنی « kanکان »ی ترکی واژه

xan »ی ان و واژهرئیس، حکمران، سلط
محکم، قوی و قدرتمند « tınqتینق »ترکی 

ساخته شده است. الزم به ذکر است که در 
های خیوه در قرن آرشیو اسناد خان

هیجدهم میالدی اسامی اشخاص چون 
آرتیق محمد »، «artik bəyآرتیک بَی »

muhəmməd artiq»، « آرتوک بیی
artuk biy »توان برشمرد.و غیره را می 

 ARTSAK ................................................... آرتساک

ی کوهستانی سرزمین نام بخشی از منطقه
باغ شمالی. این نام آلبان واقع در قره

به « artآرت »ی ترکی مأخوذ از واژه
اراضی مرتفع »، «اراضی کوهستانی»معنی 
و نام اتنونیم )طایفه( ترکان ساک « و بلند

 باشد.می

 ARTUK ..........................................................آرتوک

ماد  نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان
قید شده توسط مورخ مشهور )میدیا( 

در قرن پنج قبل از « ktesiyکتئسی »
ی میالد. این نام ترکی از ترکیب واژه

به معنی « ərəاَرَه »، «araآرا »سومری 
و « عبد، بنده، برده، غالم»
نام خدای خورشید « utu(kاوتو)ک()»

غالم »ساخته شده است و در کل به معنی 
ز و ا« ی خدای خورشید )اوتو(و بنده

 باشد.نامهای تئوفور ترکان ماد می
ماردوک »ها بنام این نام با نام خدای بابلی

marduk » دارای ریشه و منشاء(
قابل مقایسه و تفسیر است. نام  سومری(

-آمار»این خدا در اصل 
بوده و از « amar utu(kاوتو)ک()

به « amarآمار »ی سومری ترکیب واژه
خدای  و نام« بچّه، فرزند، زاده»معنی 

« utu(kاوتو)ک()»خورشید سومریان 
ساخته شده و در کل به معنی اوتو )خدای 

 باشد.می« ی اوتوزاده»، «خورشید(
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 ARU ................................................................................ آرو

 شیر، اسد )ترکی سومری(

 ARUTOS .................................................. آروتوس

 کوه پاک و تمیز، نخستین و آغازگر

 ARUZ ........................................................................ آروز

-دههای دهنام یکی از قهرمانان داستان

کب از دو باشد. این نام مرقورقود می
، «مرد»به معنی « آر»ی ترکی واژه

« اوز»ی و واژه« دالور«  ،«انسان»، «دلیرمرد»
-می« شعاع»، «روشنی»، «نور»نیز به معنی 

در ترکیب « uz اوز »ی باشد. به واژه
، «گوندوز= روز روشن»کلماتی چون 

کنیم. نیز برخورد می« اولدوز= ستاره»
کان که در زبان دیگر تر« üz»یا « uzاوز»

 oz ،iz ،uzبه فرم و اشکال گوناگون 
های فونتیکی آن شود واریانتنمایان می

روند. از خصوصیات زبان به شمار می
، «ی»های ترکی تبدیل و تعویض صوت

به یکدیگر است. اگر در « س»، «ش»، «ز»
های آن مثل و دیگر واریانت« اوز»ی واژه

ی به معنی ستاره در ترک« ژولدیز»در « ایز»
در ترکی « خیلدیز»قزاقی و قاراقالپاقی و 

به معنی « سیلدیس»در « ایس»قرقیزی، 
در « چیلتیس»ستاره در ترکی تووائی، 

در ترکی شور و « چیلیس»ترکی خاساقی، 
به معنی ستاره در « سولوس»در « اوس»

ترکی یاکوتی را در نظر بگیریم و با 
، آن «ش»به « ز«  ی تبدیل صوتمالحظه

« ایس»، «ایش»شود که می وقت معلوم
، «ایشیق»هایی چون ی واژهریشه

و غیره « ایشارتی»، «ایستی»، «ایشیلتی»
، «نور»هایی چون زمانی مستقالً بیانگر واژه

و دیگر معانی وابسته به اینها بوده « آتش»
 است.

به معنی آتش در « ایس»ی  به واژه
 خوریم.قوقود نیز برمیدههای دهداستان
توان گفت معنی ن با این اوصاف میبنابرای
مرد نور و روشنی، مرد آتش، « آروز»نام 

را « آر»باشد و اگر معنی انسان آتش می
سرخ و قرمز یا سرخ فام بدانیم آن وقت 

نور و روشنی »شود معنی نام آروز می
سرخ، نور و روشنی قرمز رنگ یعنی به 

 عبارتی آفتاب سرخ.

 ARXA DURAN ..................... آرخا دوران

 حامی، پشتیبانیاور، 

 ARYAPİT ..................................................آریاپیت

نام یکی از پادشاهان و حکمرانان ترکان 
اسکیف )اسکیت( قید شده در تاریخ 

(. محققین و IV ،11هرودت )هرودت، 
مورخین این اسم را دارای ریشه و منشأ 

آری »کنند و آنرا با قوم پارسی قلمدا می
ari » آریا(aria اجداد پارسیان مرتبط )
لیکه فرم اصلی این نام دانند. درحامی

باشد و هرودت می« əryənbitبیت اَریَن»
« nن »یا راهنمای پارسی او تلفظ صدای 

موجود در این نام را از قلم انداخته و 
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اند و به بیان دیگر از نظرشان نادیده گرفته
اَریَن »ی ترکی پنهان مانده است. واژه

əryən » به »، «به عرصه رسیده»به معنی
، )پسر مجرد و «هور رسیدهی ظمنصه

به « bitبیت »ی ازدواج نکرده( و واژه
-می« بالغ شو»، «بزرگ و رشید شو»معنی 

بالغ »باشد و این اسم ترکی درکل به معنی 
باشد و می« بالغ و رشید باش»، «و رشید

به هنگام نامگذاری فرزند پسر، بیانگر 
آرزوهای والدین درخصوص فرزند نوزاد 

این نام، با نام شخص باشد. خویش می
دربین مغوالن در قرن « arqanآرقان »

سیزدهم میالدی قابل مقایسه و تعمق 
 است.

 ASAN ...................................................................... آسان

نام یکی از متشخصین از ترکان اویغور 
نام خان ترکان بلغار در  -های میانهدرسده

 ی چهاردهم میالدی.سده

 ASAN TİQİN .............................. آسان تیقین

نام یکی از متشخصین از ترکان اویغور 
نام خان ترکان بلغار در  -های میانهدرسده

 ی چهاردهم میالدی.سده

 ASAY ...................................................................... آسای

-نام یکی از پادشاهان ترکان آلبان در سده

ی چهارم میالدی. این نام ترکی از ترکیب 
، «التفات»به معانی « asآس »ی ترکی واژه

و پسوند « عزیز»، «نوازش»، «مرحمت»
ساخته شده است. در کتاب « ayآی »

واراز »خ آلبان نام یکی از فرزندان تاری
ی مهرانیان )نسل از سالله« تیریدات

منسوب به جوانشیر( به فرم ارمنی قدیم 
ائسای »ی )فرم تغییریافته« isayایسای »

esay آسای ،asay قید شده است. الزم )
ائسای »و « آسای»به ذکر است که اسامی 

esay » در بین خلقهای ترک آسیای میانه
طور وسیع و گسترده د رود ولگا بهو امتدا

نشر و رایج گشته است. در بین ترکان 
، در بین «azayآزای »آذربایجان به فرم 

، در بین «aseevآسیئف »روسها به فرم 
، در بین «esayanائسایان »ارامنه به فرم 

و « esadzeائسادزه »ها به فرم گرجی
غیره. این نام با نام حاکم مسیحی ترکان 

ی ی چهارم میالدی در منطقهدهآلبان س
ائسای استپانوس )در منابع »بنام « آرساک»

عرب: عیسی ابن استفانوس( و همچنین 
ی هفدهم ترکان با نام مورخ مسیحی سده

 esayائسای اَسَن جالل »آلبان بنام 

əsən cəlal » قابل مقایسه و تجزیه و
باشد. جای بسی شگفتی است تحلیل می

نام او را به فرم که مورخین محقق ما 
-می« yesayi həsənیئساییی حسن »

را به فرم « asayآسای »نگارند یعنی اسم 
ارمنی را به « ائسای)»نگارش ارمنی قدیم 

و « yesayیئسای »فرم ترکی آذربایجانی 
حاسان »را نیز به فرم ارمنی « əsənاَسَن »

hasan »ی ترکی آذربایجانی با لهجه
 .کنندقید می«( Həsənحسن »
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 ASAY ƏSƏN ............................... آسای اَسَن

ی هفدهم ترکان نام مورخ مسیحی سده
-می« آسای اَسَن جالل»آلبان که در اصل 

 باشد.

  ...............................................................  )ائسبای(آسبای

 ............................................... ASBAY (ESBAY) 
نام یکی از حکمرانان ترکان اسکیف در 

ی هفتم قبل از میالد قید شده در سده
این نام را «. aspakآسپاک »تاریخ به فرم 

حساب آورده پارس به دارای ریشه و منشأ
« əsbاَسب »فارسی  یواژهو آنرا با 
دانند. در حالیکه این نام نیز مرتبط می

ترکی بوده و از  منشأدارای ریشه و 
مورد »به معنی « آس»ترکی  یواژهترکیب 
و یا « الیق نوازش و تکریم»، «نوازش

به معنی « esائس »، «آس»ترکی  یواژه
 یواژهاکه و عاقل، ذکی، باذکاوت، با درّ

به معنی بیگ، رئیس « Bakباک »ترکی 
ایل و طایفه ساخته شده است. این نام در 
اصل با نام شاه ترکان ایشکوز در ماد 

ی هفتم قبل از میالد بنام سده)میدیا( 
باشد. این یکی می« işpakayایشپاکای »

در بین ترکان  isbakنام با اسامی ایسباک 
فقاز شمالی، بالکار ساکن در ق-کاراچای

رایج در بین « ایشبای»و « işpakایشپاک »
ترکان تاتار ساکن در سواحل رود ولگا 

 قابل مقایسه و تفسیر است.

 AŞGUZAY .......................................... آشگوزای

فرم نگارش آشوری نام قومی از ترکان 
باستان که در تاریخ هرودت به 

 ها( معروفند. ها )ساک«اسکیف»
 )ر.ک.اسکیف(

 AŞİK TEYMUR ................. آشیك تیمور

یکی از خان های اویغورهای باستان نام 
 میالدی 135-161در سال 

 AŞINMAZ ................................................... آشینماز

 صبور، بردبار، با حوصله

 AŞİPAD ............................................................ آشیپاد

نام اصلی و حقیقی یکی از شاهان و 
حکمرانان ترکان ماد که در تاریخ به شکل 

در قرن پنجم قبل از « aspadآسپاد »
کتئسی »میالد توسط مورخ مشهور 

ktesiy »ه است. این اسم از نگاشته شد
به معنی « آش »ی سومری ترکیب واژه

ایپا )د( »ی و واژه« یگانه»و « واحد»، «یک»
ipa (d) » او )خدا( برگزید»به معنی »

ساخته شده و از اسامی تئوفور ترکان ماد 
خدا »شود و در کل به معنی محسوب می

 باشد.می« فقط او را برگزید

 AŞİPU .................................................................... آشیپو

بابلیان و سومریان ترک طبق عقیده و باور 
گیر که قربانی ارواح ی جنتبار، فرشته

« ائا»جست و او به نام پلید به او توسل می
ی ی آزادسازی وی را به واسطهقاعده

 کرد.افسون زمزمه می
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 AŞIQ (AŞIK) ..................... آشیق )آشیك(

، «پرفایده»ی ترکی باستان به معنی واژه
 «خیردهنده»، «نافع» 

 AŞIQ ABBAS ..................... آشیق عابباس

از آشیق های به نام و مشهور ترکان 
 آذربایجان

 AŞIQ ƏLƏSGƏR .......... آشیق علعسگر

از آشیق های به نام و مشهور ترکان 
 آذربایجان

 AŞIQ PƏNAH ............................... آشیق پناه

از آشیق های به نام و مشهور ترکان 
 آذربایجان

 AŞIQ QƏŞƏM ............................. آشیق قَشَم

از آشیق های به نام و مشهور ترکان 
 آذربایجان

 AŞIQ ŞƏMŞİR .................... آشیق شمشیر

از آشیق های به نام و مشهور ترکان 
 آذربایجان

 AŞIR ............................................................................ آشیر

 تبعید

 AŞIT.........................................................................آشیت

 کمره ی کوه، گذرگاه و معبر کوهستانی

 AŞKENEY .............................................. آشكئنئي

« tomتوم »نام سرکرده  و رهبر تاتارهای 
 واقع در سیبری قرن شانزدهم میالدی

 ASLANCA .................................................آسالنجا

 مثل شیر، جوانمرد دلیر و شجاع

 ASMAR .............................................................. آسمار

یا « کاس»شاهین و عقاب در زبان ترکان 
 )ر.ک. هاشمار(«. کاسسی»

 ASPAD ................................................................ آسپاد

نام یکی از حکمرانان ترکان ماد )میدیا( 
کتئسی »قید شده توسط مورخ مشهور 

ktesiy » در قرن پنجم قبل از میالد. این
نرا معادل آنام را بدین خاطر که بخش اول 

 دانند،در زبان فارسی می« اَسب»ی واژه
دانند ولی در محققین آنرا نام فارسی می

اصل این اسم غیر فارسی بوده و از 
به معنی « aşآش »ی سومری ترکیب واژه

 ipaایپا )د( »ی و واژه« واحد»، «یک»

(d) » ساخته « او )خدا( برگزید»به معنی
تئوفور ترکان ماد   شده است و از اسامی

خدا فقط او را »بوده و در کل به معنی 
خدا تنها او را برگزیدو به دنیا »یا « یدبرگز
 باشد.می« آورد

رسیم که بدینگونه به این نتیجه می
هیچیک از اسامی اشخاص وسرزمینهای 
موجود در قلمرو حکومت ترکان مادای و 
ماننا دارای ریشه و منشاء فارسی نبوده 
است و اکثر آنان دارای ریشه و منشاء 

دالیل باشد و علت آن نیز به سومری می
 باشد:زیر می

بخاطر همسایگی و انسیت و  اوالً:
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مراودت و ارتباط متقابل چند هزار ساله 
بین ترکان مادای و ماننا و از سوی دیگر 
سومریان موجب شده که اسامی تئوفور 
اشخاص از سومریان به ترکان مادای و 
ماننا رسوخ و نفوذ کند. البته الزم به ذکر 

ر سومری به است که همین اسامی تئوفو
ها نیز به «اورارتو»ها و «ایالمی»ها و «اکد»

همان شکل و یا با اندکی تغییر رخنه و 
 نفوذ کرده است.

اجداد و نیاکان ترکان مادای و ماننا  دوماً:
ها( و ها )قوتتی«کوتی»که همان 

ها باشند از لحاظ ریشه و منشاء «لوللوبی»
نژادی با سومریان یکی بوده و به یک 

 سوبند.ریشه من
بخشی از ترکان سومر با اجداد  سوماً:

ترکان مادای )ماد( و ماننا در هم آمیخته و 
 امتزاج یافته بودند.

با توجه به دالیل فوق این نتیجه حاصل 
ها(، ها )قوتتیشود که سومریان، کوتیمی

ها از نژاد ترک ها و کاسپیها، کاسلوللوبی
ء آلتایی بوده و همگی به یک ریشه و منشا

 منسوبند.
ها و دارای برای غیر پارسی بودن مادای

ریشه و منشاء ترک بودن آنان سند و 
فاکتی دیگر نیز موجود است و آن 
اختالف و فرق موجود بین دو قوم پارس 
و ماد موجود در منابع معتبر و آنتیک 

باشد. یکی از منابع آشوری با باستان می
آنان را « مادهای قدرتمند»ذکر عنوان 

ها خوانده است. در متن فاوت از پارسمت
ی بیستون و در تاریخ سنگ نوشته و کتیبه

هرودت، مادها و پارسها هر کدام به مثابه 
قوم و نژادی خاص رو در روی هم و 
نسبت به هم دشمن، در مقابل هم قرار 

 گیرد.می
« fraortaفرائورتا »نویسد: هرودت می

پادشاه ماد به سوی اردوی « دیوک»پسر 
پارسیان هجوم برده و دشمن را تابع 
خویش نموده بود )تاریخ هرودت جلد 

( و در همین معلومات، 151اول صفحه 
نویسد: شاه و حاکم ماد هرودت می

بعد از مرگ پدر  fraorta)میدیا( فرائورتا 
)دیوک( تنها به حکمرانی بر سرزمین ماد 
بسنده نکرده و با هجوم به سرزمین پارس، 

طیع و تابع خویش نمود. بعد پارسیان را م
از تصاحب و احیای سلطه بر این دو 
سرزمین )پارس و ماد(، فرائورتا به سوی 
دیگر ملل آسیا یورش برد )تاریخ هرودت 

(. یکی از طوایف ترک 152جلد اول ص
یا « ماق»ی دولت ماد، همانا تشکیل دهنده

ها خطاب به آخرین شاه و حکمران «مُغ»
اگر آن »گویند: یم« آستیاق»دولت ماد 

)حکومت و پادشاهی ماد( به تسخیر این 
پسر پارسی )کوروش حاکم سرزمین 

ها )مادها( نیز پارس( درآید، ما میدیایی
ی آنان خواهیم شد. پارسیان اسیر و برده

ی حقارت و بیگانه خواهند به ما به دیده
 (14)هرودت جلد اول ص « نگریست
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گبری »یکی از اعیان و اشراف پارس بنام 
gobriy »اکنون حاکم و هم»گوید: می

حکمران پارسیان یک ماق )مُغ( 
مادی)میدیایی( است )یعنی یک ترک 
مادی بر سرزمین پارس و پارسیان 

کند( )تاریخ هرودت جلد حکومت می
 (.13سوم ص 

گوید: ی ماق )مُغ( به آستیاق میطایفه
« شما هم طایفه و هم عرق ما هستی»

میدیا( از -مادای )ماد و« ماق»بنابراین 
لحاظ نژاد و قومیت به یک ریشه، منشاء و 

 ملیّت منسوب هستند.
نویسد: شاهان پارس با هرودت می

کردند )تاریخ خواهران خویش ازدواج می
( به عنوان مثال 31هرودت جلد سوم ص

با خواهران خویش « کمبوجیه»شاه پارس 
« atossaآتوسا »و « roksanaرکسانا »

کند که ود. هرودت اظهار میازدواج نم
این منتج از عقیده و باور دینی پارسیان 

باشد. در حالیکه در هیچ منبع وسندی می
این عمل و عادت زشت ومنفور، نسبت به 
شاهان و حکمرانان ترک مادی و ماننایی 
تاکنون مشاهده و ثبت نشده است و بدین 
سبب که از دوران بسیار قدیم رسم و 

بین ترکان از مسائل عادت ازدواج در 
بسیار مهّم و جدی به شمار رفته است و 
بدان از هر حیث چه عرفی، چه انسانی و 
اخالقی و چه دینی و علمی اهمیت بسیار 

ی دادند و هیچگاه قداست و جنبهمی

اند. هرودت اخالقی آن را زیر پا نگذاشته
ها( میدیایی-ها )مادهانویسد که مادایمی

اوت از پارسیان بر تن لباس و پوشاکی متف
داشتند )تاریخ هرودت جلد سوم، صفحه 

( بنابراین اگر آنان از یک ریشه و نژاد 11
بودند چه نیازی بود که هر کدام لباس و 
 پوشاک مخصوص به خود را بر تن کنند. 

ها( ها )میدیایینویسد: مادیهرودت می
لباس و پوشاکی متفاوت از پارسیان و در 

دارند و پارسیان نیز فرم ی خود فرم ویژه
ها اخذ و اقتباس لباس خود را از مادی

اند )تاریخ هرودت جلد سوم صفحه نموده
11.) 

هرودت به هنگام سخن از هجوم شاه 
-( به آفینا میkserksپارسیان )کسئرکس 

نویسد که سالح اردوی پارسیان را سالح 
داد نه سالح پارس میدیا تشکیل می

( 62م صفحه )تاریخ هرودت جلد هفت
بنابراین پارسیان و مادها از لحاظ نوع 
سالح نیز متفاوت از یکدیگرند و از هم 

 فرق و تفاوت دارند.
نویسد که پارسیان از پرداخت هرودت می

مالیات در حکومت هخامنشی معاف 
بودند )تاریخ هرودت جلد سوم صفحه 

ها ( و لیکن اکباتانیها )مادها( و ساک21
مالیات به دولت  تاالنت 415ساالنه 

پرداختند )هرودت جلد سوم هخامنشی می
شود (. بنابراین نتیجه گرفته می22صفحه 

که اگر پارسیان و مادها با هم خویشاوند 
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بودند و مانناها هم اگر در پارسیان 
آسیمیله شده بودند، پس در آن صورت 
چه لزومی داشت که به حکومت 
هخامنشی مالیات بپردازند؟ هرودت قید 

کند که پارسیان اجساد مردگان خود را یم
-برای پرندگان و حیوانات درنده رها می

( 145کردند )هرودت جلد اول صفحه 
نژاد بودند ها( پارساگر مادها )میدیایی

پس چگونه است که این عادت در 
پارسیان موجود بوده ولی در بین مادها 

ای از آن عادت و رسم نسبت هیچ سابقه
 ن مشاهده نگردیده است؟به اجساد مردگا

در قرن « گزنفون»مؤلف مشهور یونانی 
نویسد که پارسیان پنجم قبل از میالد می

نوع پوشش و فرم لباس خود را از مادها 
)میدیا( اخذ کرده و همچنین فرش و قالی 

اند. الزم به ذکر را نیز از آنان اقتباس نموده
است که فن و صنعت قالی بافی از جهت 

اء به ترکان باستان منسوب ریشه و منش
ی قالی متعلق باشد. بقایای کشف شدهمی

ی اول قبل از میالد در کورقانهای به هزاره
بهترین دلیل بر « آلتای»واقع در سرزمین 

اثبات این مدّعاست )کورقان عبارت از 
هائیکه از انباشته شدن خاکستر آتش تپه

ها و آتشگاهها در نقاط مختلف آتشکده
-رکان به وجود آمده است( همسرزمین ت

های بافت تبریز در اکنون نیز قالی
آذربایجان با نام قالی ایران در بازار جهانی 
فرش از اعتبار و شهرت خاصی برخوردار 

 است. 
جغرافی شناس مشهور یونانی استرابون 

ها( بانی عادات مادها )میدیایی»نویسد: می
و آداب و رسوم حکمرانان پارس و ارمنی 

و  2صفحه  12اند )استرابون جلد دهبو
( و در جایی دیگر همین مؤلف قید 13
در اثر اشغال سرزمین ماد »کند که می

توسط پارسیان، آداب و رسوم و عادات 
« باشدپارسیان با مادها عین هم می

( 13و  11)استرابون جلد یازده صفحات 
-بعداً همین مؤلف در جایی دیگر می

ین شخص به انتخاب جسورتر»نویسد: 
عنوان شاه یک عادت و رسم مادی 

)استرابون جلد یازده « )میدیایی( است
ها و مادها (. اگر پارس11و  13صفحات 

های یک از لحاظ قومی و نژادی از شاخه
باشند، پس به چه علت اصول و تنه می

ی حکومت در پارسیان دارای قواعد اداره
 باشد؟ریشه و منشاء مادی )میدیا( می

ینجا ذکر سند و فاکتی دیگر نیز در ا
باشد. مورخ مشهور آلبان ضروری می

« musa kalankatlıموسی کاالنکاتلی »
یافَث »ی نسل ی شجرهبه هنگام ارائه

yafəs» قومر »، در بین اوالد یافَث از
qomer » یعنی کیمئرها(kimer یا دقیق-

(، ماد )مادها(، qamərتر بگوییم قامَرها 
شکوزها(، یاوان  )ای maqoqماقوق 
yavan توبال ،tubal  مئشئک ،
meşek تیراس ،tiras  هیت »وhet » نام
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برد ولی در بین این اسامی هیچ اسم و می
شود )تاریخ ها دیده نمی«پارس»نشانی از 

 آلبان کتاب اول فصل اول(
طبق این اظهار نظرها و با استناد به این 

شود که قومی که اسناد تاریخی معلوم می
کشیدند را به یدک می« ماد»یا « مادای»م نا

-را به یدک می« پارس»با قومی که نام 

کشیدند از لحاظ نژادی با هم تفاوت 
فاحشی داشتند. البته الزم به ذکر است که 
به معنا و مفهوم عمومی، در کلّ، هر 

ی شخص پارسی نژاد نیز که در حوزه
به زیست خود « ماد»یا « میدیا»حکومت 
« میدیایی»یا « مادی»داد یک فرد ادامه می

شد بخاطر اینکه او در محسوب می
زیست. سرزمین و اراضی دولت ماد می

های بزرگ یکی از اشتباهات و نقصان
محققین و مورخین نیز همین است که 

ی قومیت یک آنان اجزاء تشکیل دهنده
سرزمین را با نام عمومی و کلی بیان کرده 

نمایند. به یو آنان را از هم تفکیک نم
ی هرودت، سلطان عنوان مثال طبق نوشته

ی و حاکم دولت ماد )میدیا( به قتل نوه
نژاد خود کوروش )که از طرف پدر پارسی

دهد، لیکن این کودک را بوده( فرمان   می
« spakoاسپاکو »بنام « میتریدات»همسر 

-کند. هرودت میاز مرگ خالص می

ن میدیا در زبا« spakoاسپاکو »نویسد که 
باشد )تاریخ )ماد( به معنی سگ می
(. با توجه 115هرودت جلد اول صفحه 

بوده و « میتریدات»زن « اسپاکو»به این که 
-یک نام کامالً پارسی می« میتریدات»نام 

شود که همسر وی باشد، نتیجه گرفته می
نیز یک پارسی نژاد بوده و معنی نام این 

د البته تواند به معنی سگ باشزن پارس می
در زبان پارسی. چون در زبان اسالوهای 

ی ساکن در سرزمینهای جنوب حوزه
جنوبی اقیانوس منجمد شمالی خصوصاً 

( به spakoروسها نیز این واژه )اسپاکو 
( به coбoko« )sabakoساباکو »فرم 

باشد و با در نظر گرفتن معنی سگ می
ها و کلمات در شمار واژههای بیقرابت

ن روسی و فارسی پی به هر دو زبا
نزدیکی بیش از حد این دو قوم پارس و 
روس خواهیم برد و با توجه به این 
موضوع که قوم پارس دوهزارو پانصد 
سال پیش از سرزمینهای واقع در شمال 

اند سرزمین ایران وارد خاک ایران گشته
ای احتمال اینکه اینان نیز همسایه یا دسته

مناطق جنوبی از خیل اسالوهای ساکن در 
اقیانوس منجمد شمالی باشند، بسیار زیاد 
است. از دالیل و شواهد قرابت و نزدیکی 
زبان این دو قوم پارس و روس به 

های بکار استعمال تعدادی کلمات و واژه
رفته در هر دو زبان که فاصله مکانی بسیار 

پردازیم. به زیادی نیز از هم دارند می
« spasibaبا اسپاسی»ی عنوان مثال واژه

تشکر و »در زبان روسهای اسالو به معنی 
باشد و در می« کنمتشکر می»یا « قدردانی
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زبان پارسی باستان این واژه به فرم 
اکنون نیز رفت و همبه کار می« سپاس»

نیوشو »ی باشد. همچنین واژهمستعمل می
niyuşu » می»در  زبان روسها به معنی-

به « nauş نائوش»و « کنمشنوم، گوش می
باشد و در زبان پارسی معنی گوشی می

( به معنی niyuşidən« )نیوشیدن»واژه 
باشد. گوش دادن، گوش کردن می

توان از قرابت و نزدیکی همچنین می
ژن » -«ما»به معنی « miمی »های واژه
jen » نی » -به معنی همسر« زن»وni »

« şestشئست » -«نَه»( به معنی neyنی )»
اسپروسیت » -«65 شصت»و عدد 

sprosit » خاتیته  -« پرسیدن»وxatitie ،
« خواهم»، و «خواهیدمی»، و xaçuخاچو 

زیما » -)گرمی(« تَب»و « tepتئپ » -= 
zima » ستو » -« زمستان»وsto » صد »و

 -« 2دو »و عدد « dvaدوا » -« 155
 و...« 4چهار »و « çtireچتیره »

اسپاکو  بنابراین دالیل زن میتریداتیس بنام
ی پارس نژاد بوده است و اگر به گفته

هرودت استناد کنیم و آن زن را مادی 
)میدیایی( بدانیم معنی اسم ایشان برخالف 

ی هرودت خواهد بود و به احتمال گفته
بسیار زیاد در تشخیص هویت قومی و 

اند و اگر نژادی این زن اشتباه نموده
ل میدیایی باشد باید اذعان کنیم که در اص

ها( به هیج وجه نام سگ ها )میدیاییمادی
-اند و نمیرا بر دختران خویش ننهاده

توانست هم باشد. بنابراین نتیجه گرفته 
شود که هرودت معنی نام شخص می

ی ی معنی واژهاسپاکو را به واسطه
اند و به به معنی سگ تفسیر نموده« سپاکو»

را با « اسپاکو»خطا و اشتباه نام شخص 
به معنی سگ مرتبط « سپاکو»ی واژه

( به spakoاند. این نام )اسپاکو دانسته
هنگام تحریر به زبان یونانی مورد تحریف 
قرار گرفته است. این نام در حقیقت از 

زو »، «suسو »های سومری ترکیب واژه
zu » با »به معنی عقل و درّاکه وba » به

به « kuکو »معنی بخشیدن، هدیه دادن و 
قسمت و هدیه تشکیل یافته و  معنی سهم،

یکی از اسامی تئوفور ترکان ماد به شمار 
ی معقول هدیه»رود و در کل به معنی می

بخشش »یا « ی خداوندو عاقل بخشیده
باشد. الکن باید می« ی خداوندعاقل هدیه

این موضوع را هم اذعان کنیم که در زبان 
خلقهای پارس نژاد و منبعث از پارسیان 

اسپاکو »ورد نظر هرودت ی مواژه
spako »توان انکار به معنی سگ را نمی

سوپا »ی واژه« هاتات»نمود چون در زبان 
supa » به معنی بچه خوک و توله سگ و

به « sipaسیپا »ها نیز واژه در زبان تالش
-اکنون نیز به کار میمعنی توله سگ هم

 رود.
ی خویشاوندی نژادی دو قوم پارس و ایده

جز پایه بوده و بهاساس و بیالً بیماد کام
جعل تاریخی چیزی بیش نیست. این ایده 
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و ادعای غلط و دروغین به دلیل ایضاح و 
تفسیر بعضی اسامی مادها براساس زبان 
پارسی ناشی و پدیدار گشته است و آنهم 
به دلیل عدم آگاهی و آشنایی مفسرین، 
مورخین و محققین به ریشه و بن تاریخی 

ی زبان ترکی باستان و سومری و فرهنگ
ی باشد. الزم به ذکر است که ایدهمی

پارسی دانستن اسامی مادها و مانناها از 
سوی محققین مشهور روسی مبنی بر 
اینکه این اسامی دارای ریشه و منشاء 

باشند به این سبب است که آنان پارسی می
-همواره پیرو و تحت تأثیر افکار و ایده

شناسان اروپای ن و شرقشناساهای ایران
اند. شگفتا که هیچگونه غربی بوده

معلومات و آگاهی از تاریخ و زبان ترکان 
اند و یا به خطا یا عمد، و سومریان نداشته

نقش و تأثیر و وجود آنان را نادیده 
اند و تمامی معلومات، اطالعات و گرفته

تفسیر و استنتاجات خویش را بر محور 
ی هند و اروپایی عنصر پارسی از شاخه

اند و بیخبر از آن روی بیان و قید نموده
 اند. سکه بوده

به طور کلی شرق شناسان اروپای غربی 
که به تحقیق و آنالیز تاریخ باستان مشرق 

-ها و نظریهاند، تمامی ایدهزمین پرداخته

های آنان چه غلط و چه درست همواره از 
شناسی سوی محققین و دوایر تاریخ

سابق به عنوان حقیقت محض  شوروی
گرفت و براساس آن مورد قبول قرار می

ها به نگارش تاریخ باستان ها و نظریهگفته
پرداختند. حال مابین ملل مشرق زمین می

اساس مورخین و ها و ادعاهای بیگفته
محققین مشهور روسی )مأخوذ و مُلهم از 
شرق شناسان اروپای غربی( و و 

سوی ما، این مهم  توضیحات داده شده از
خواه ی عادل و حقیقتی خوانندهبر عهده

است که به فرق وتفاوت فاحش مابین این 
ایضاحات و تفسیرها پی ببرد و حق و 

 درست را از ناحق و باطل تشخیص دهد.
در تاریخ هرودت چنین معلوماتی در 

ی پارسی بودن نژاد مورد منشاء و ریشه
است. ها )مادها( نگاشته شده «مادای»

ی مادها )به هنگام هجوم رهبر و سرکرده
« ماراتون»و جنگ « آتن»لشکر پارس به 

قبل از میالد( یک هخامنشی  425در سال 
ی بود. در دوره« تیگران»پارس نژاد به نام 

ی آنان را )هم پارسیان و هم قدیم همه
ها نامیدند. این آریاییمادها( آریایی می

ن اهل کُلخیدا( )نام ز« مئدئی»بعد از آمدن 
آنان نیز )منظور مادها( نام و اسم خود را 
تغییر دادند. )هرودت جلد هفتم 

 (62صفحه
گردد در اینجا سعی و چنانچه مالحظه می

تالش هرودت مبنی بر معین و مشخص 
-ی قوم مادای )ماد( مینمودن نژاد وریشه

باشد و هرودت نژاد قوم ترکان مادای 
لخیدائی بنا )ماد( را با نام یک زن کُ

-مرتبط و منبعث می« medeyمئدئی »
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داند. برای مقایسه قابل ذکر است که 
مؤلفین قدیم، ترکان آلبان را نیز از ایتالیا 

دانند. بنابراین سعی و مهاجرت کننده می
تالش هرودت مبنی بر معین و مشخص 

ها )مادها( را مالحظه نمودن نژاد مادای
استرابون کنیم. مؤلف قرن یکم میالدی می
یاسون »و « medeyaمئدئیا »نویسد: می

yason » در اینجا حکمرانی نموده و
)ماد( « میدیا»بدین سبب این سرزمین 

نامیده شده است. در علم منطق براساس 
« دلیل و برهان قاطع»اصل همیشه ثابت 

ها چون بر این اصل و اساس این گفته
)ماد( را « میدیا»اند )نام قوم اظهار نگشته

برگرفته از نام یک زن کُلخیدایی بنام 
گیری دانستن( و نتیجه« medeyمئدئی »

براساس اصل ضعیف و غلط )که 
نژاد هستند(، ها )مادها( پارسمیدیایی

های اشتباه و خطا بودن نظریات و گفته
ها )مادها( بعد از گردد. مادایآنان ثابت می

مانناها یکی از بانیان و مؤسسین دولت و 
-اجدادبزرگ ترکان محسوب می حکومت

گردند. که در این هیچ جای شک و 
ی )روند( باشد. در پروسهتردیدی نمی

ها )مادها( تشکیل خلق آذربایجان، مادای
با دیگر اقوام ترک امتزاج یافتند. وارثین 
آنان در اراضی آذربایجان ایران و شمال 

، «مادی»، «مادآباد»غربی ایران در آبادیهای 
و غیره که به زبان ترکی « مِهین»، «دماهنابا»

کنند، ساکن بوده و در آذربایجانی تکلم می

اکنون نیز حال زیست هستند و هم
« مادای»روستایی در ساواالن )سبالن( بنام 

باشد که اهالی آن ترک بوده و موجود می
کنند.  چنانچه در به زبان ترکی تکلم می

اً )ماد( ابتدا منحصر« مادای»فوق قید شد 
ی نام یک طایفه،سپس نام یک اتحادیه

طوایف و بعدها نام دولتی که براساس این 
ی طوایف تشکیل یافته بود، قرار اتحادیه
 گرفت.

در علم ائتنوگرافی )قوم شناسی( این که 
ی طوایف از دید نژادی و اتحادیه

منسوبیت قومی از اتحاد طوایف 
گردد، خویشاوند و همخون تشکیل می

مورد قبول و پذیرفته شده و اصلی است 
ای را که از لحاظ این اتحادیه نام طایفه

کثرت جمعیت، بیشترین جمعیت را 
کشد و با نام دهد، به یدک میتشکیل می

 شود.آن طایفه مشهور و نامیده می
در »نویسد: موّرخ مشهور هرودت می

ی طوایف میدیا )ماد( شش طایفه اتحادیه
، بودی، بوس، داخل بودند: ماق، آریزانت

)تاریخ هرودت « پاراتاکئن و استروخات
( در مورد این طوایف 151جلد اول ص 

بسیار نوشته شده است. دیاکونوف از 
و « آریزانت»های مذکور فوق طایفه

ها را پارسی زبان برشمرده « استروخات»
است. این طرز تفکر و برآورد صحیح 

ی طوایف از نیست چون که اتحادیه
ت طوایف مختلف الزبان ترکیب و وحد
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 گردد.هیچ زمان تشکیل نمی
این طوایف « اقرار علی یف»مورخ مشهور 

حورّیتی -را کاسپی زبان )یعنی ایالمی
زبان یا به عبارتی قفقازی زبان( برشمرده 
است. در ضمن کسانی نیز هستند که 

-تمامی طوایف مادی را پارسی زبان برمی

های ی این طایفهشمارند در حالیکه همه
مذکور دارای ریشه و منشاء ترک و ترک 

 باشند.زبان می
ها همچنانکه در فوق اشاره شد،  از «ماق»

های ترک هستند. «ماننا»بُعد منشاء، همان 
از ابتدا نام این طایفه به شکل و فرم مانق 

ی بوده و در نتیجه manq( ay)آی( )
)ن غنّه( به « نق» nqتبدیل صدای ترکیبی 

« ماق»ام این قوم به فرم ، ن«ق» qصدای 
درآمده است. در منابع آشوری و اورارتو 

قید شده ولی « مانا»و « ماننا»نام اقوام ترک 
شود ولی در قید نمی« ماق»قومی بنام 

مقابل اینها در منابع قدیمی و پارسی نام 
نه، بلکه در همه جا از قوم « ماننا»قوم 

 نام برده شده است.« ماق»
در منابع فارسی « ماننا» عدم وجود نام قوم

قبل از میالد و در  112متعلق به سال 
تاریخ هرودت قرن پنجم قبل از میالد، 

گردد: عادتاً اینگونه توضیح و تفسیر می
در عصر هفتم مانناها به تمام معنا از »

های پارسی زبان آسیمیالسیه سوی مادی
 «گشته بودند.

لکن این غیر ممکن است چون ملتی را که 

ب دولت، پایتخت، زبان و تمدن صاح
توان در طی غنی و ثروتمند باشد نمی

مدت یکصد سال آسیمیله و در خود حل 
 کرد.

ی اسناد و فاکتهای قید اوالً طبق مشاهده
شده در فوق، ملت مادای )ماد( دارای 
ریشه و منشاء پارسی نبودند. دوماً خود 
مورخین چون دیاکونوف و اقرار علی یف 

ی اقتدار و ه در دورهنویسند کمی
موجودیت پادشاهی میدیا )ماد( در 

قبل از میالد ملت  613-115سالهای 
مادای تشکیل نیافته بود. در چنین اوضاع 

-احوال مانناها را چه کسی یا کسانی می

توانستند آسیمیله کنند؟ با این وصف باید 
ای مبنی بر گفته شود که هیچ پروسه

ها صورت ی مانناها یا مادایآسیمیله
نگرفته است و مانناهای قید شده در منابع 

های قید شده در منابع آشوری همان ماق
 باشد.قدیمی فارسی و یونانی می

ی. ب یوسف اف مورخ مشهور اذعان 
دارد که: دولت ماننا در عصر هفتم قبل می

از میالد موجودیت داشته است و آنان در 
قبل از میالد به کمک آشوریها  611سال 

شتافته بودند و در خصوص بازگویی و 
قبل از میالد، از  123شرح حوادث سال 

یاد و ذکر  minni« میننی»مانناها تحت نام 
 25شود. بنابراین دولت ماننا تا سالهای می

قرن ششم استقالل خود را حفظ و پایدار 
نگه داشته بود. ی. ب. یوسف اوف به این 
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ی سوم تا رسد که در هزارهنتیجه می
ی ی اول قبل از میالد در حوزههزاره

ی اورمیه )در ماننا( و در اراضی دریاچه
تر از این هم، اقوام ترک مسکون گسترده

کردند. طبق نظر ایشان نام بوده زندگی می
های میخی ها و کتیبهماننا در نوشته

مشخصاً و مستقالً قید شده و در ادوار 
ی باستان نیز تحت نام و کهن و دوره

)ماد( شروع به معرفی و « میدیا»هوم مف
نماید و این نیز بر شناساندن خویش می

کند که ترکیب قومی و آن داللت می
نژادی هر دو سرزمین ماد و ماننا یکی 
بوده و هر دو دارای ریشه و منشاء ترک 
بوده است و اسامی اشخاص و سرزمینها 
بر این حقیقت مُهر صحه زده آنرا تصدیق 

 نمایند.می
قبل از میالد پس از هجوم  115ر سال د

ماد و تسخیر  پارس به سرزمین ترکان
حاکمیت سرزمین ماد از سوی پارسیان نیز 

ها )همان مانناهای داخل در دولت ماق
ماد( همچنان به عنوان یک نیروی بزرگ 

قبل  122باقی مانده بودند و حتی در سال 
« قائوماته)»از میالد تحت رهبریت گئوماته 

برعلیه حاکمیت پارس عصیان «( قام آتا»یا 
و قیام نمودند. با توجه به این امر در 
همین رابطه روشن نمودن یک مسئله 
اهمیت و ضرورت دارد و آن این است که 

ها( به مادای )ماد( ایالمیها )عیالمی
گفتند. از می« maktapeماکتاپه »

در پایان این اسم « peپه »آنجائیکه پسوند 
مت جمع در زبان عیالمی نشانگر و عال

است، بنابراین ریشه و اصل این اسم 
است و مورخ مشهور اقرار علی « ماکتا»

یف به راستی نوشته بودند که ریشه و 
« ماق»را قوم و نژاد « ماکتا»اصل نام قوم 

ها به تشکیل داده است و از این گفته
کنیم که اساس و ای قناعت میچنین نتیجه

را که به « ماقتا»و یا  «ماکتا»ی نام ریشه
شد، قوم و نژاد خطاب می« ماقدای»شکل 

 دهد.ماننا تشکیل می
نامی است که عیالمیها از « ماقتاپه»محتمالً 

ها( داده ها )ماقابتدا به دولت ماننا و مانق
بودند چونکه دولت ماننا قبل از تشکیل 
دولت ماد موجودیت داشته و به حیات 

از تشکیل و داد و پس خود ادامه می
تأسیس دولت ماد همان نامی را که 
عیالمیها به مانناها داده بودند، شامل حال 
دولت ماد نموده و دولت ماد را نیز 

خواندند چون مانناها نیز می« ماقتاپه»
داخل در سیستم دولت ترک تبار ماد 

از « ماقتاپه»یا « ماکتاپه»گشته   بودند. 
)ماق( « مانق»ترکیب نام اصلی مانناها که 

تشکیل یافته « تای»ی ترکی باشد و واژه
« تای»ی نویسد: واژهاست. و. بارتولد می

در قاموس واژگان قومی و نژادی به معنی 
اُ. ت. »باشد. به عنوان مثال می« سرزمین»

توپونیم  246در ترکیب اسامی « مولچانووا
)سرزمین، محل زیست، آبادی( این واژه 
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تئی، دئی آشکار را به اشکال تای، دای، 
نام « کازانتای»سازد. مثالً در ترکیب نام می

« تای»ی و واژه« کازان»قوم و قومیت 
باشد و معنی شهر کازان یا موجود می

رساند. بنابراین چنین محال کازان را می
ی قومی و شود که واژهنتیجه گرفته می

ی عیالمی نبوده نژادی ماکتا )ماقتای(، واژه
« تای»ی ان عیالمی واژهاست چون در زب

وجود ندارد و عیالمیها این واژه را از 
ها( ترک منشاء و ترک های )مادیمادای

اند. به دیگر سخن، ریشه اقتباس نموده
نامیده و « ماقتای»ها مانناها را ابتدا مادای

ها نیز این نام را اند و سپس عیالمیخوانده
از مادها اخذ و به پایان آن پسوند جمع 

اند و پس از را عالوه نموده peود خ
داخل شدن و پیوستن ماننا به ماد، این نام 
را عیالمیها به دولت ماد نیز شامل نمودند. 

آید از اینجا یک نتیجه هم به دست می
ها )مادها(، مبنی بر اینکه خود مادای

کردند نامیده و خطاب می« ماق»مانناها را 
اند. امیدهن« ماقتای»و سرزمین آنان را نیز 

بنابراین مانناهای قید شده در منابع 
های قید شده آشوری و اورارتو، همان ماق
باشد. ادبیات در منابع قدیمی و فارسی می

ها فراوان است ما در در خصوص ماق
های مختلف موجود در اینجا با دیدگاه

ها خصوص منسوبیت قومی و نژادی ماق
از  کاری نداریم چونکه اکثر آنان متشکل

گیریهای غلط، ساختگی، ها و نتیجهنظریه

 جعلی و دروغین است.
ها را پارسی کند ماقدیاکونوف اظهار می

زبان پنداشتن سخت و مشکل است. او در 
اش محق است و لیکن ایی. آ. این گفته

ها را پارسی زبان قلمداد گرانتوفسکی ماق
نیز نامی از قوم و نژاد « اوستا»کند. در می

ده نشده و اگر عکس این بود آن ماق بر
وقت سند و فاکتی بسیار خوب و 

شد دستاویزی عالی در دست آن عده می
پندارند و ها را پارسی زبان میکه ماق

پرست ها آتشکنند. ماقچنین ادعا می
-بودند در حالیکه پارسیان هیچ زمان آتش

پرست نبودند. در اعصار میانی موطن و 
پاتئنا بود و معبد و پرستی آتروجایگاه آتش

ی اصلی در پایتخت آتروپاتنا آتشکده
قرار داشت. در ایران « گنجه»یعنی شهر 

ها طبق عادت و عرف مرسوم، کاهن
ها بوده )روحانیون زرتشتی( همواره ازماق

است به همین علت با گذشت زمان نام 
قوم ماق معنی و مفهوم کاهن را کسب 

م کاهن را نموده و نام این قوم، نام و مفهو
-داد. هرودت مینیز درخود انعکاس می

نویسد که خواب و کابوس آستیاق آخرین 
ها تعبیر و تفسیر پادشاه دولت ماد را ماق

نموده بودند. به همین خاطر در نام 
ی ها، آبادیها( واژههائیکه )سرزمینتوپونیم

ماق به کار رفته است، معین نمودن و 
رئتِ مشخص نمودن معنی کامل و کانک

سخت و مشکل است چون « ماق»ی واژه
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در نام بعضی از مناطق و سرزمینهایی که 
کشند، نام آن نام ماق را به یدک می

« پرستآتش»تواند به معنی سرزمین می
پرستی را در نیز باشد یعنی معنی آتش

نماید. بدون خود حمل و منعکس می
هیچگونه شک و تردیدی نام سرزمین 

ها ساخته شده ز نام ماق)موغان( ا« مغان»
-هانماید. ماقها را منعکس میو نام ماق

مانناها به عنوان قوم و نژاد ترک زبان در 
نژادی ملت -تشکّل ژنتیکی و قومی

آذربایجان نقش بسیار بزرگی را ایفا 
اند. در خصوص ترک نژاد و ترک نموده

ها، بعضی از محققین زبان بودن ماق
تأیید و تأکید اروپای غربی نظر داده و 

اند ولی مورخین و محققین روس و نموده
-های آنان را قبول ننمودهآذربایجانی گفته

 اند.
ها در هر دو قسمت شمالی و اینکه ماق

ی جنوبی آذربایجان حتی در منطقه
ی آذربایجان( ترین نقطه)شمالی« دربند»

هایی کردند، توپونیمساکن و زندگی می
جود دارد که نام )سرزمینها و مناطقی( و

)موق( را در خود « ماق»قوم و نژاد 
کنند. از سرزمین مغان )موغان( منعکس می

 223فعلی در منابع قدیمی پارس در سال 
ذکر و نام برده شده است. از مغان دیگری 

در شمال غربی « کر»واقع در شمال رود 
مواکان »آلبانیا در منابع گرجی به شکل 

muvakan »ی جغرافیو در اثر مسعود-

ی چهارم به شناس مشهور عرب در سده
نام برده شده است. در « موغان»شکل 

خصوص این نام در سرزمین آذربایجان 
« mühlərموحلر »ی توان از نام محلهمی

، «شکی» göynükدر روستای گؤینوک 
-qaleyقالئی موق »و کوه « ماق»کوه 

muq » موقی آرتی »، «قوبا»درmuq-

Arti »رکی باستان آرت به معنی )در زبان ت
موق آران »باشد( و اراضی کوهستانی می

muq-aran »ی )با افزوده شدن واژه
« محرم»نام این توپونیم به فرم « کند»

məhərrəmkənd  درآمده است( واقع
، سرزمینی واقع در «دربند»ی در منطقه

داغستان با نام « اوللوچای»ی رود دهانه
در « muğal qaya»، موغال قایا «موغام»

، رود mukalقفقاز شمالی، کوه موکال 
موکال و نقاط مختلف آذربایجان ایران از 

« muğancıqموغانجیق »جمله روستای 
موغاتئل »شهر سلماس و روستای 

muqatel » در محال انزل شهرستان
ارومیه )با نام و نگارش فعلی میقطالو 

miqtalu و شهرستان ممقان )
mamağan ز و غیره نام ی تبریدر حومه

 برد.
ها در ساختار تاریخ آذربایجان رل و «ماق»

اند. قیام نقش بسیار مهمی را ایفا نموده
)گئوماته یا قام آتا( « قامئوماته»وعصیان 

قبل از میالد، در مقابل حاکمیت  121سال 
دینان پارس و قیام درازمدت بابک و خرم
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ی عرب، به در مقابل استیالی اشغالگرانه
ها مرتبط است. الزم «ماق»با  طور محض

ها دینبه ذکر است درمنابع عرب از خرم
ها نام برده شده و «ماق»به عنوان همان 

اند به عنوان مثال آنان را ماق نشان داده
ها مجوس نویسد که خرمیمی« االثیرابن»

 ها هستند.ای از ماقیعنی دسته
ی قیام و عصیان ماهیت منشاء و ریشه

در اراضی سرزمین  خرمدینی واقع
آذربایجان جنوبی هنوز هم مبهم و 

-ناگشوده باقیمانده است و در علم تاریخ

شناسی اشتباهاً آن را به عنوان یک حرکت 
-ی پارسی برمیو جنبش با منشاء و ریشه

شمارند ولی در حقیقت ریشه و منشاء این 
های ترک «ماق»حرکت و جریان دینی با 

 ست.مرتبط و از آن نشأت گرفته ا
، «irəmایرم »های ترکی باستان واژه

های به معنی« ırımایریم »، «irimایریم »
پیغامبری »، «پیشگو»، «از پیش خبر دهنده»

ایمان به سحر و « »بینیفال»، «نمودن
و غیره در زبان فارسی با افزودن « جادو

حوررَم »به اول آن به شکل « hح »صدای 
hurrəm» ،« خوررَمxurrəm » درآمده

حور »است که به همین سبب آنرا با 
hur» ،« خورxur » به معنی آفتاب مرتبط

دانند. در موغان )مغان( تا و در عالقه می
ها زمان استیال و اشغال عربها، این ماق

ها( بودند که اعتقادات دینی و ها، مغ)موغ
مذهبی اجداد قدیمی ترکان را زنده و 

-هیهبودند و ساخت و ت پابرجا نگاه داشته

ی نوعی شیره و شربت مخصوص بنام 
که از نوعی انگور « haomaهائوما »

مخصوص بوده به آنان تعلق داشته است. 
این نوع انگور نادر بوده و در هیچ جای 

توان به آن دست یافت مگر دنیا نمی
آباد آذربایجان ی جلیلمنحصراً در منطقه

همه شیره »شمالی که به طور عامیانه به آن 
həməşirə » گویند که همان هائوما شیره

haumaşirə »  .است 

 ASPAK ........................................................... آسپاک

نام یکی از حکمرانان ترکان اسکیف در 
این نام نیز  ی هفتم قبل از میالد.سده

شود شمرده می منشأ پارسدارای ریشه و 
« əsbاَسب »فارسی  یواژهو آنرا با 
دانند. در حالیکه این نام نیز مرتبط می

ترکی بوده و از  أمنشدارای ریشه و 
مورد »به معنی « آس»ترکی  یواژهترکیب 
و یا « الیق نوازش و تکریم»، «نوازش

به معنی « esائس »، «آس»ترکی  یواژه
 یواژهعاقل، ذکی، باذکاوت، با درّاکه و 

به معنی بیگ، رئیس « bakباک »ترکی 
ایل و طایفه ساخته شده است. این نام در 

شکوز در ماد اصل با نام شاه ترکان ای
ی هفتم قبل از میالد بنام سده)میدیا( 

باشد. این یکی می« işpakayایشپاکای »
در بین ترکان  isbakنام با اسامی ایسباک 

بالکار ساکن در قفقاز شمالی، -کاراچای
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رایج در بین « ایشبای»و « işpakایشپاک »
ترکان تاتار ساکن در سواحل رود ولگا 

 .قابل مقایسه و تفسیر است

 ASPARUK ......................................... آسپاروک

نام یکی از فئودالهای مشهور ترک 
ی پنجم میالدی که در آلبانیایی در سده

« asprakosآسپراکوس »تاریخ به فرم 
قید شده است. این نام به فرم 

و « آسپاراک»مأخوذ از نام « آسپراکوس»
به انتهای « osاُوس »افزوده شدن پسوند 

باشد. آن در نگارش به ارمنی قدیم می
زم به توضیح است که افزودن پسوند ال

os در زبان ارمنی قدیم، به تقلید از زبان 
اُوس »یونانی بوده است چون که پسوند 

os » ریشه و منشاء یونانی دارد و از
باشد. خصوصیات اسامی در زبان یونان می

فرم نگارش ارمنی نام ترکی « آسپراک»نام 
باشد و با نام حکمران می« آسپاروک»

ی هفتم میالدی ترکان بلغار در سده دولت
از « asparux xanآسپاروخ خان »بنام 

 باشد.یک ریشه و منشاء می
آسپاروخ را نامی دارای « و.ایی.آبایف»

اسب »ریشه و منشأ پارسی و به معنی 
داند. براستی که این می« روشن و منوّر

-توضیح و تفسیر اشتباه محض و خطا می

ه و منشأ کامالً باشد. این نام دارای ریش
از ترکیب « آسپاروک»باشد. ترکی می

به معنی « ukاوک »و « آسپار»ی ترکی واژه

ساخته شده « وارث»، «اوالد»، «فرزند»
« آشپار»، «آسپار»است. بخش اوّل این نام 

از القاب و عناوین تیتولی مستعمل و رایج 
باشد. این واژه در در بین ترکان باستان می

ی امپراطوری ترک سدهنام خان حکومت 
نیز خود « işbarایشبار »هفتم میالدی بنام 

را منعکس و نمایان نموده است. 
فرزند و وارث آسپار »به معنی « آسپاروک»

 باشد.می« )آشبار(

 AŞQIN ................................................................ آشقین

 گذرنده، گذرکننده، گذرا، متهور، شجاع

 ASRAK ..........................................................آسراک

فهیم، بادرّاکه، بافراست و عاقل )ترکی 
 کاسسی(

 ASTIAQ .......................................................... آستیاق

از نامهای رایج در بین ترکان ماد)میدیا( 
قبل از  112قید شده در تاریخ هرودت و 

ی بیستون. این شخصیت از میالد در کتیبه
آن دسته حکمرانانی است که موجب 
گشوده شدن یکی از صفحات سیاه تاریخ 

شود. او آخرین پادشاه ترکان محسوب می
-یو حکمران ترکان ماد )میدیا( به شمار م

رود. او با پیش گرفتن رفتار و مناسبت 
خشن، غیرمنصفانه و ناعادالنه نسبت به 

« harpaqهارپاق »سردار مشهور خویش 
( از جمله کشتن arpaq)در اصل آرپاق 

پسر او و خوراندن گوشت آن به پدر و 
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غیره، موجب شد که این سردار بزرگ و 
مشهور ترکان ماد، از بهر انتقامجویی و 

پارسیان او را به سوی خود  خواهی،کین
جلب کنند و به هنگام یورش به سرزمین 
ترکان ماد، او در صفوف اردوی دشمن 
)پارسیان( جای گرفته و برعلیه آستیاک و 
حکومت خویش )ماد( وارد کارزار گردید 
و بدینگونه برای نخستین بار در تاریخ، 
موجب تعویض و انتقال قدرت و 

طبق گفته حاکمیت از ترکان )مادها( )
به پارسیان گردید. «( مردان رشید»هرودت 

الزم به ذکر است که هرودت در اثر تاریخ 
نامیده و « مردان رشید»خود ترکان ماد را 

ملقب ساخته است )تاریخ هرودت جلد 
 (.26اول صفحه 

این نام را که هرودت در تاریخ خود به 
نگاشته است در « astiaqآستیاق »شکل 

قبل از میالد،  112ه سال ی بیستون بکتیبه
-ایشتی»در متن فارسی باستان به شکل 

و در متن بابلی به شکل « iştivequوئگو 
حک شده است. « iştimequمئگو ایشتی»

الزم به ذکر است که در زبان بابلی حرف 
موجود نبوده و به جای آن « vو »و صدای 

استفاده شده است. « mم »در این اسم از 
ین اسم را دارای ریشه و یف اایی. ح. علی

منشاء ایالمی برشمرده و آنرا منعکس 
ی نام خدای )به عیالمی( کننده

دانسته است و واقعیت این « iştuایشتو»
است که حقیقتاً در سرزمین ماد قبل از 

ایشته »اینها نیز اسامی اشخاصی چون 
ایشته سوکو »و « iştelukuلوکو 

iştesuku »موجود بوده و معلوم گردیده 
است و لیکن این محقّق، بخش دوم این 

 اسم را نتوانسته ایضاح و تفسیر کند.
الزم به ذکر است که حک شدن حرف و 

در انتهای این اسم در متن « uاو »صدای 
ی سنگی بیستون، نشانگر این فارسی کتیبه

است که این حرف و صدا همان حرف و 
در زبان آشوری که معموالً « uاو »صدای 

باشد. شود، نمیاسامی افزوده میبه انتهای 
« iştivequایشتی وئگو »محتمالً این اسم 

)دارای « iştuایشتو »از ترکیب نام خدای 
ریشه و منشاء ترکی سومری و ایالمی( و 

ی سومری و واژه« beبه »پسوند سومری 
ساخته « مال من است»به معنی « guگو »

ایشتو)خدا( مال »شده و در کل به معنی 
باشد. همچنین این اسم را می «من است

توان چنین ایضاح و تفسیر نمود که از می
« iştuایشتو »ترکیب نام خدا و ایزد 

)دارای ریشه و منشاء ایالمی و طبق نظر 
و « درخشان»هرودت به معنی 

به « Beبه »ی سومری و واژه«( درخشنده»
معنی حکمدار، حاکم، بیگ، جناب و 

« ل من استما»به معنی « Kuکو »ی واژه
ساخته شده است و اسم در کل به معنی 

-می« ایشتو خدای حاکم و حکمران من»

 باشد. 
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 ASTİBAR ..................................................... آستیبار

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان ماد 
)میدیا( قید شده توسط مورخ مشهور 

در قرن پنجم قبل از « ktesiyکتئسی »
« دیاکونوف»میالد. محقق مشهور روسی 

نگاشته « آرشتیبارا» این اسم را به صورت
« rر »است یعنی با افزودن حرف و صدای 

-حمل کننده»معنی آنرا به فارسی «  aآ»و 

دانسته است ولی « نیزه به دست»، «ی نیزه
این اسم یکی از اسامی تئوفور ترکان ماد 

« iştuایشتو »بوده و از ترکیب نام خدا 
ی سومری )دارای منشاء ایالمی( و واژه

ساخته شده « درخشید»معنی به « barبار »
-می« ایشتو درخشید»و در کل به معنی 

 باشد.

  ...................................................... آسوقای )ائسوقای(

 ................................... ASUQAY (ESUQAY) 
فرم صحیح نام پدر چنگیزخان. قسمت 

آسوق »یا « asıqآسیق »اول این نام 
asuq »ی ترکی باستان به معنی واژه

و قسمت دوم پسوند « نافع»، «سودمند»
« آی»لتایی مستعمل در زبان های ترکی آ

 باشد.می

 ASUŞ NAMİR......................... آسوش نامیر

« ائا»ی موجودات شهوت پرست آفریده
برای « ائا»خدای زمین و آبهای شیرین، 

ی بامداد و شامگاه( که نجات ایشتر )الهه
زندانی » ereşkigalارشکی گال »در کاخ 

بود، آسوش نامیر را آفرید و او را به 
بازگشت گسیل کرد کالم سرزمین بی

ارشکی »ی ویی به وی آموخت تا ارادهجاد
 بازگیرد.« گال

 AT PƏRÇƏMİ ......................... آت پرچمي

 یال اسب

 AT QALDIRAN ................. آت قالدیران

 سوار بر اسب چهار نعل تاختن

 ATA .................................................................................... آتا

نام یکی از حاکمان و  -پدر، بابا، والد
های شاهان ترکان ماننا )قید شده در سال

 قبل از میالد(. 115-111
ضیح و تفسیر نام و.ایی.آبایف به هنگام تو

در بین « ateyآتئی »شخصی به نام 
ی چهارم قبل از میالد، های سدهاسکیف

نیز « آتا»به موازات آن از این نام یعنی 
ها را همان نامبرده و هر دوی این اسم

به  osetinدر زبان اوسئتین  ədəی واژه
دانسته است. لیکن « پدر»و « بابا»معنی 

زبان اوسئتینی در « ədəاده»ی همان واژه
ی ی ترکی داشته و یک واژهنیز خود ریشه

-شود و مأخوذ از واژهترکی  محسوب می

، «اجداد بزرگ»به معنی « آتا»ی ترکی 
« اسالف مقدس»و « بزرگ»، «نیای بزرگ»

 باشد.می

 ATA BUĞA ................................................ آتابوغا

نام پدر اُوغوز قاغان، خان بزرگ ترکان 
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 اوغوز

 ATA BUKA ............................................... آتابوكا

ز خاقان، خان بزرگ ترکان نام پدر اُوغو
 اُوغوز

 ATA QAAN .............................................. آتاقاآن

عنوانی که ترکان آلتای به کوه مقدس 
 نمودند.اطالق می

 ATA QUT .................................................. آتا قوت

نام روستایی واقع در آذربایجان )جمهوری 
« پدر خجسته»آذربایجان(. این نام به معنی 

 می باشد.

 ATA XAQAN................................... آتا خاقان

 نام خاقانی از نسل اوغوزخان

 ها.در اوغوزنامه قید شده

 ATAAPA ............................................................ آتاآپا

باشد که در ی سومری می«آتاآپا»همان 
باشد. ورز میواقع به معنی انسان اندیشه

 )ترکی سومری(

 ATABABA ...................................................... آتابابا

 اجداد، هم پدر و هم جد پدری

 ATABALA ...................................................... آتاباال

پدر و فرزند، فرزندی که زمانی پدر 
 خواهد شد

 ATABƏY .................................................... آتا به ی

ولت های قدیم مربی شاهزادگان در د
 ترک به ویژه سلجوقیان

 ATABİR ............................................................... آتابیر

 هم پدر، برادر

 ATALAR............................................................. آتاالر

 آبا و اجداد،  اسالف، نیاکان

 ATALIQ............................................................. آتالیق

مربی، از عناوین و القاب اعطایی به وزرا 
 در ترکستان

 ATALIQ MATAY ............. آتالیق ماتای

نام یکی از طوایف ترک ساکن در 
 قزاقستان.

 ATAQLI............................................................ آَتاقلي

 رآوازهمشهور، پ

 ATAR ........................................................................... آتار

چراگاه، مرتع. از اسماء رایج در بین ترکان 
 کاسپی و قاراقالپاق

 ATARLİ ............................................................ آتارلي

 از نامهای مرسوم در بین ترکان کاسپی.
اوتار »ی ترکی این اسم مرکب از واژه

otar » ائتار »وetar » ،به معنی چراگاه
باشد. نامهای می« liلی »مرتع و پسوند 

در « etarائتار »و « otarاوتار »، «آتار »
قرن هیجدهم در میان ترکان کاراکالپاک در 
سطح وسیعی رایج ومرسوم گشته بود. این 

ها به شکل اسم ترکی در بین گرجی
ها به شکل و در بین ارمنی« otarاوتار»
خود را نمایان « adoryanآدوریان »
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 ساخته است.
، «صاحب چراگاه و مرتع»آتارلی به معنی 

ها باشد. کاسپیمی« هدارای چراگا»
همچنین دامدار نیز بودند. دارایی و ثروت 

ها و مراتع ها، چراگاهها، گلهآنان را رمه
 اد.دتشکیل می

ی باستان به هنگام یکی از مؤلفین دوره
ها به ی کاسپینگارش در خصوص طایفه

های گاو و خیل اسبان اشاره وجود رمه
عنی کند. بنابراین چراگاه و مرتع )یمی

( از مهمترین عناصر otarlarاوتارالر 
رود ها به شمار میزیست و حیات کاسپی

ها در بین کاسپی« otarاوتار »و وجود نام 
باشد. نامگذاری آتارلی نیز از این سبب می

)اوتارلی( از سوی پدر و مادر بیانگر آرزو 
و آمال آنان به اینکه فرزند پسرشان پس از 

حب مال و بزرگ شدن ثروتمند و صا
 احشام فراوان باشد، بوده است

 ATIŞ DUMAN ....................... آتیش دومان

 دود و آتش، دود برخاسته از آتش

 ATAXAN .......................................................آتاخان

خانِ پدر، پدری که خان و رئیس ایل 
آذربایجان است. همچنین نام روستایی در 

 )جمهوری آذربایجان فعلی(

 ATAY ........................................................................ آتای

نام یکی از پادشاهان و حکمرانان ترکان 
ی چهارم قبل از میالد که اسکیف در سده

قید شده « ateyآتئی »در تاریخ به فرم 
قبل از  332این حکمران به سال است. 

سالگی در جنگ با شاه  25میالد در سن 
)پدر اسکندر مقدونی( « فیلیپ»مقدونی 

منشأ کشته شد. این نام را دارای ریشه و 
اَدَه »ی دانند و آنرا با واژهپارس می

ədə»ْسئتین در زبان اوosetin » مرتبط
-111 هایدانیم که در سالدانند. میمی

قبل از میالد نام یکی از حکمرانان  115
بوده است. این « آتا»سرزمین ترکان ماننا 

)در « ataآتا »ی ترکی نام مأخوذ از واژه
شود( یا گفته می« آدای»زبان ترکان تاتار 

به معنی برادر بزرگ، جناب، « adaآدا »
باشد. این نام با نام خاقانی از میصاحبکار 

قید شده « آتاخاقان»نسل اوغوزخان بنام 
ها قابل مقایسه و تفسیر در اوغوزنامه

 است. )ر.ک.آتئی(

 ATCIL ................................................................. آتجیل

 اسب دوست

 ATƏR ............................................................................. آتَر

 )ازبکی(ی بزرگ رمه یا گلّه

 ATƏRÇİ ......................................................... آتَرچي

آنکه در جشنها و محافل )معموالً 
-ای جمعآوازخوان، نوازنده و رقّاصه( بر

 )ازبکی(کند. آوری پول تالش می

 ATEY ......................................................................... آتئي

نام یکی از پادشاهان و حکمرانان ترکان 
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ی چهارم قبل از میالد. اسکیف در سده
 (IV،2، پُمپئی تروگ)

قبل از میالد در  332این حکمران به سال 
سالگی در جنگ با شاه مقدونی  25سن 

)پدر اسکندر مقدونی( کشته شد. « فیلیپ»
-منشأ پارسی میا دارای ریشه و این نام ر

در زبان «ədəاَدَه »ی دانند و آنرا با واژه
دانیم دانند. میمرتبط می« osetinسئتین اوْ

قبل از میالد نام  115-111 هایکه در سال
یکی از حکمرانان سرزمین ترکان ماننا 

ی بوده است. این نام مأخوذ از واژه« آتا»
تاتار  )در زبان ترکان« ataآتا »ترکی 

به « adaآدا »شود( یا گفته می« آدای»
-معنی برادر بزرگ، جناب، صاحبکار می

باشد. این نام با نام خاقانی از نسل 
قید شده در « آتاخاقان»اوغوزخان بنام 

 ها قابل مقایسه و تفسیر است.اوغوزنامه

 ATICI .................................................................... آتیجي

کسی که خوب تیراندازی کند، تیرانداز 
 ماهر و نشانه زن

 ATILIM ................................................................ آتیلیم

 حمله، هجوم، یورش

 ATİLMƏ ............................................................. آتیلمه

ی گدازه و مواد پرتاب شده از دهانه
 )ازبکی(آتشفشان به بیرون 

 ATIQ ........................................................................... آتیق

 مشهور، شناخته شده، معروف

  ........................................................آتیش پوسكوره ن

 ............................................ ATIŞ PÜSKÜRƏN 
 کوه آتش فشان

 ATIŞLI ............................................................... آتیشلي

پر حرارت و آتشین، جست و چاالک، 
 سریع و فرز

 ATLANMIŞ ........................................ آتالنمیش

 سب و مرکبصاحب ا

 ATLET ................................................................ آتلئت

 زورمند، پهلوان

 ATLI ............................................................................ آتلي

 اسب سوار، سوار، فارس

 ATMACA ....................................................... آتماجا

نوعی پرنده ی شکاری که به فارسی 
 گویند.« باشه»

 ATSALAN ......................................... آت ساالن

سوار بر اسب به سویی هجوم بردن 
 )ازبکی(

 AUKOS ..................................................... سْآئوكو

نام یکی از حکمرانان ترکان اسکیف 
پدربزرگ  )اسکیت( قید شده در تاریخ. او

)آناخارسیس( بوده است. این « ایناک اَر»
آی »ی ترکی نام در اصل از ترکیب واژه

ay »اوک »ی و واژهuk » وارث»به معنی» ،
و پسوند اسمی یونانی « فرزند»، «اوالد»
ساخته شده است که این « osاوس »
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پسوند از سوی یونانیان به انتهای اسم 
ی افزوده گشته است و از لحاظ ساختار

)فرم نگارش روسی « apeaآپئا »با اسامی 
در بین ترکان پولووئس و نام «( آباآی»نام 

در بین اوغوزان و غیره یکی « آی کاقان»
 باشد.می

 AV DƏLİSİ .................................... آو دَه لیسي

دیوانه ی شکار و صید، کشته مرده ی 
 شکار، عاشق صید و شکار

 AVARÇI ...................................................... آوارچي

 پاروزن قایق

 AVAŞ ..................................................................... آواش

 اقعهد و پیمان، میث

 AVCI BAŞI ................................. آوجي باشي

مسئول و مدیر « ینی چری»در تشکیالت 
 ( سگبان را می گفتند.33تعداد سی و سه )

 AVCI QUŞ ...................................آوجي قوش

 ی شکاریمرغ و پرنده

 AVLAQ ............................................................... آوالق

 شکارگاه، نخجیرگاه

 AVLƏŞ ................................................................ آولَش

 )ازبکی(عمل و فرایند شکار  -شکار

 AVLIŞ ................................................................. آولیش

 )ازبکی(عمل و فرایند شکار  -شکار

 AVLIYAN .......................................................نآولیا

 شکارچی، صیاد

 AVQILAN................................................... آوقیالن

 )ازبکی(شکارچی، صیاد 

 AVUL ...................................................................... آوول

مسّن، بزرگ ، ریش سفید )ترکی اورالیک 
 مجاری(

 AXSAMAZ .............................................. آخساماز

 هیچ وقت ضعف و نقصان در او راه نیابد

 AXŞERİ...................................................... آخشئری

نام یکی از حاکمان ترکان سرزمین ماننا 
 )قرن هفتم قبل از میالد(.

ی ریشه و منشاء پارسی این نام را دارا
ی قدیمی برشمرده و مأخوذ از واژه

به معنی « hşayaهشایا »فارسی 
« پادشاهی»و « سلطنت»، «حکمرانی»

ی شاه نیز برگرفته اند و گویند واژهدانسته
باشد. ولی باید شده از همین واژه می

خاطرنشان کرد که این اسم ترکی بوده و 
به « akişآکیش »ی ترکی از ترکیب واژه

دسته و »، «در یکجا جمع شو»معنی 
و « انبوه»، «، تجمع«گردهمایی»، «گروه
، «مرد»به معنی « ərاَر »ی ترکی واژه

« مبارز»و « جنگاور»، «دلیرمرد»، «دالور»
به « آخشئری»تشکیل یافته است. در کلّ 

سردار »، «بهادر و سردار دسته»معنی 
باشد. به می« لیدر و رهبر قشون»، «لشکر

حتمال دیگر این نام کامالً و خالصاً ترکی ا
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ی ترکی سومری تواند از ترکیب واژهمی
از روی خاطر »به معنی « akeşآکئش »

ی ترکی مغولی و واژه« به خاطر او»، «او
تشکیل « غالم»، «بنده»به معنی « əreاَرَه »

یافته باشد که در این صورت معنی این 
، «خدا(بنده و غالم به خاطر )»اسم تئوفور 

بنده و »، «عبداهلل»، «بنده و عبد از بهر خدا»
 تواند باشد.می« غالم خدا نه غیر

 AYAQDA ......................................................... آیاقدا

 پابرجا، برپا، قائم و استوار

 AYAQDAŞ ............................................آیاقداش

 همراه، همپا، رفیق راه، هم مسلک

 AYAR .......................................................................... آیار

 صعود کننده، باال رونده، اوج گیرنده

 AYARMAZ ................................................. آیارماز

ف نمی شود، هیچگاه از راه خویش منحر
 به بیراهه نمی رود.

 AYBALTA ................................................ آی بالتا

 تبرزین

 AYDƏDƏ ............................................. آی ده ده

 اند.اسمی که بچه های کوچک به ماه داده

 AYĞIRMAZ ........................................... آیغیرماز

هیچگاه به بیراهه نمی رود، از راه خود 
کج و منحرف نمی شود، هیچگاه منحرف 

 و گم نمی شود.

 AYI PƏNCƏ ...................................... آیي پنجه

و  کسی که دست و پنجه ای پرقدرت
 ی خرس دارد.قوی چون پنجه

 AYIBASAR ........................................ آیي باسار

ی نام یکی از قبایل ترک ساکن در منطقه
 «ی خرسرام کننده»آذربایجان به معنی 

 AYIL............................................................................ آییل

 بیدار و هشیار باش

 AYIN ŞAYIN .............................. آیین شایین

 آسوده و دنج، در آسایش

 AYIQQAL ............................................... قالآییق

 هشیار و بیدار باش، هشیار و بیدار بمان

 AYLAMAZ ................................................... آیالماز

هیچگاه سقوط و تنزل نخواهد کرد، 
 همیشه در اوج

  ..................................................... آیالقماز )آیالكماز(

 ................................................................ AYLAQMAZ 
بی هدف و بیهوده و بیکاره نمی شود، 
کاری و به درد خور، مثمر ثمر، مفید، 
صاحب کار و حرفه ای مشخص و معین، 

 از جهت شغل و کار تضمین شده

 AYQIR ..................................................................... آیقیر

ی از ترکیب دو کلمه« آیقیر» -اسب آبی
ساخته شده است. در زبان « قیر»و « آی»

، و «خالق»، «آفریننده»به معنی « آی»ترکی 
باشد به معنی آتش می« قیر»ی واژه

بنابراین آیقیر یعنی آتش آفریننده، اسب 
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به « قیر»ی آفریننده و خالق. ولی اگر واژه
-بیابان تپّه»و « بلندی»، »ی کوهقلّه»معنی 

آیقیر به مفهوم و به کار رود، آن وقت « دار
ی عالی اسب خالق و آفریننده»معنی 

اسب آفریننده و خالقِ خدای »، «مکان
 خواهد بود.« ی کوهقلّه

 AYRAQ .............................................................. آیراق

بز کوهی نر به شکل مَرال با شاخهای 
 )ازبکی(پیچیده 

 AYRIM ................................................................ آیریم 

ای بسیار قدیمی از ترکان نام طایفه و قبیله
ی واژه باستان. نام این طایفه از ترکیب دو

 تشکیل یافته است.« ریم»و « آی»
« ریم»به معنی الهی، خدای، الهه و « آی»

ی ترکان در زبان ترکان خصوصاً در لهجه
قازان، قویبال، لئبئد، و زبان ترکان قرقیز، 

از »آلتای، تئلئوت، شور، ساقای به معنی 
از قبل پیشگویی »، «پیش خبر دهنده

پیش از »و « رسالت و پیغمبری»، «کردن
 باشد.می« خیر و شر را دانستن

و « ریمچی»کلمات « ریم»ی از واژه
به وجود آمده است. بنابراین « ریمچیلیق»

ی خویش نام طایفه و قبیله« آیریم»ترکان 
را به شرف و حرمت بزرگ و ریش سفید 

ی خود که ایل، باقشی و اُوزانِ قبیله
حوادث و اتفاقات را از قبل پیشگویی 

 اند.گذاری کردهکرد، ناممی
یعنی الهه و خدای پیشگو. در « آیریم»

آذربایجان خصوصاً آذربایجان ایران 
به « آیریملو»یا « آیریملی»ای به نام طایفه

 دهند.زیست و حیات خود ادامه می

 AYUK .................................................................. آیوک

نام یکی از حکمرانان ترکان اسکیف 
)اسکیت( قید شده در تاریخ یونان باستان 

او پدربزرگ «. aukosآئوکوس »به فرم 
)آناخارسیس( بوده است. این « ایناک اَر»

آی »ی ترکی نام در اصل از ترکیب واژه
ay »اوک »ی و واژهuk » وارث»به معنی» ،

و پسوند اسمی یونانی « فرزند»، «اوالد»
ساخته شده است که این « osاوس »

پسوند از سوی یونانیان به انتهای اسم 
ساختاری افزوده گشته است و از لحاظ 

)فرم نگارش روسی « apeaآپئا »با اسامی 
در بین ترکان پولووئس و نام «( آباآی»نام 

در بین اوغوزان و غیره یکی « آی کاقان»
 باشد.می

 AZ .......................................................................................... آز

خدای خیرخواه و سعادت بخش ترکان 
نام یکی از قبایل معروف و  –باستان 

باستانی ترکان که اجداد بسیار قدیمی 
 دهند.شکیل میآذربایجانیان را ت

 AZA .................................................................................. آزا

نام یکی از حاکمان ترکان سرزمین ماننا 
 قبل از میالد(. 112)سال 

این « ایی. ح. علییف»محقق آذربایجانی 
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ی حوریتی اسم را دارای منشاء و ریشه
آنرا مأخوذ از « گرانتوفسکی»شمرده و 

)مستعمل « بردن»به معنی « azآز »ی واژه
ی اند. واژهددر زبانهای فارسی ایرانی( می

در زبان ترکی آذربایجانی در فعل « azآز »
نیز وجود دارد. ولی در اصل « آزدیرماق»

در انتهای این اسم ساقط « yی »صدای 
آسای »شده است و این اسم با نام ترکی 

asay »از واژه« آسای»باشد. نام یکی می-

، «التفات»به معنی « asآس »ی ترکی 
و « اکه،فهمدرّ»، «ذکا»، «عقل»، «نوازش»

تشکیل یافته است. این « ayآی »پسوند 
توان با نام پادشاه ترکان آلبان در نام را می

، با نام «آسای»قرن پنجم هجری بنام 
خاقان ترکان خاکاس در قرون میانه بنام 

، با نام خاقان ترکان اویغور بنام «ajoآژو »
و همچنین با نام فردی در « açoآچو »

 مقایسه نمود.  « azakآزاک »اوغوزان بنام 

 AZAK .................................................................... آزاک

 نام فردی از اوغوزان

 AZARİ (AZAR) ................. آزاری )آزار(

 از نامهای مرسوم در بین ترکان کاسپی.
موجود در انتهای اسم بعداً « iایی »محتمالً 

به هنگام ثبت و نگارش، افزوده شده 
ی چهارم میالدی باشد. مورخ مشهور سده

-ه واژهکند کاله اظهار میرشیدالدین فضل

، «بلند»در بین ترکان به معنی « آزار»ی 
پنداریم که اسم باشد و چنین میمی« رفیع»

ها نیز برگرفته مورد اشاره در بین کاسپی
شده از این معانی بوده باشد. این اسم با 

ی سیزدهم میالدی بنام نام امیر ترک سده
 قابل مقایسه است.« azarآزار »

و ترکان « آز» به  احتمال بسیار قوی ترکان
)خزرها(، ترکان کاس )کاز، قاز، « خاز»

باشند یعنی ها یکی میقاس( و کاسپی
باشند همگی بیانگر یک اتنوژنیزم واحد می

باشد و اسامی و ریشه و بن آنها یکی می
یکی « کاس»و « خاز»، «آز»های اتنوس

های مختلف باشد. اینان همگی واریانتمی
باشند. یعنی نام فونتیکی نام یک اِتنوس می

در بین ترکان ساکن شرق « آز»اتنوسِ 
« خاز»دریای خزر به شکل تلفظ حلقومی 

و در بین ترکان ساکن سواحل شمال 
تلفظ « کاس»یا « قاس»دریای خزر به فرم 

شد و نام این اتنوس در بین ترکان می
ی قفقاز و آذربایجان کنونی با ساکن منطقه

ی حذف صدای حاصل از تلفظ حلقوم
به فرم ساده و « ک»و « ق»و یا « خ»ی شده

درآمده است. « آس»، «آز»ی تلخیص شده
و بدین سبب به این سرزمین و محل 
سکونت ترکان آذربایجان فعلی )از دربند 

« azarbiqanآزاربیقان »تا همدان( نام 
اند یعنی سرزمین و دیار طوایف نهاده

ی ها( که بعد از سلطه«آس»ها )یا «آز»
به واج « گ»یا « ق»با تبدیل واج  اعراب

، به فرم عربی آذربایجان درآمده است. «ج»
نام طایفه « آس»، «آز»در نام این سرزمین 
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و اتنوس ترکان آز، آس، خاز، خاس، 
)پسوند « arآر »کاس و پسوند جمع 

ها در بین ترکان باستان ی اتنوسویژه
و « لَر»، «الر»معادل پسوند جمع ترکی 

در زبان فارسی( « آن»و « ها»پسوند جمع 
( pi)پی « biبی »ی ترکی باستان و واژه

به « boyبُوی »ی ی واژهفرم تحریف یافته
معنی طایفه، قبیله )به علت عدم نگارش 

های یک کلمه حروف صدادار میان واج
های آشوری قدیم، پارسی و عربی در زبان

ی آن حرف صدادار باستان که در نتیجه
حذف « yی»و « bب» میان دو صامت،

« bi- byبی »به فرم « boyبُوی »گشته و 
« qanقان »ی ترکی درآمده است( و واژه

به معانی سرزمین، دیار، محل تجمع، 
کانون، اجتماع، کُلُنی، انبوه ساخته شده 

ی ترکی است. الزم به ذکر است که واژه
)کان، غان( در اسامی توپونیم های « قان»

ی زیادت شان دهندهترکان به فرم پسوند ن
ی مورد و کثرت نفوس و جمعیت طایفه

باشد مثل توفارقان، نظر ساکن در آن می
 قان و...بیله

نما با توجه به زبان و سوند کثرتاین پ
های طوایف مختلف ترک به اشکال لهجه

« کَن»، «کان»، «غان«، «گان»، «قان»مختلف 
شود. نیز تلفظ و نگاشته می« خان»و حتی 

ی این نکته را هم یادآور شویم که بایست
متداول در زبان فارسی به « کان»ی واژه

معنی معدن، خزانه نیز مأخوذ از همین 

 باشد.می« غان»یا « قان»ی ترکی واژه
ی نام آذربایجان در خصوص وجه تسمیه

باید اشاره کنم که بخش اوّل این نام یعنی 
ای بزرگ از ترکان، عالوه بر نام طایفه« آز»

در عین حال نام خدای خیرخواه و 
باشد و سعادت بخش ترکان باستان می

ی بزرگ شود که این طایفهنتیجه گرفته می
ترک، نام این خدا و ایزد مورد پرستش را 

اند و اگر بخش اوّل بر خود انتخاب نموده
را یکپارچه به مثابه « آذربایجان»و دوّم نام 

 آز+ ار=»یک واژه در نظر گیریم یعنی 
ی آفتاب سرخِ نام الهه« azarآزار 

خیرخواه و نیکی پسند در بین ترکان 
باشد، در اینجا چنین نتیجه باستان می

)خاز، کاس( « آز»شود که ترکان گرفته می
ی مورد ستایش را بر خود نام این الهه

آزار »اند و نام این سرزمین یعنی نهاده
سرزمین طوایف »در کل به معنی « بیقان

و به ترکی « ی الهه آزارکنندهپرستش 
خواهد « ا تاپان بُویالرین یوردو -آزار»

 بود.

شود که از اینجا چنین نتیجه گرفته می
آفتاب را به خاطر  ،ترکان باستان و اولیه

روشنی و حیات بخش بودنش که ضامن 
باشد، بقای موجودات زنده و کائنات می

-می« آس»، «آز»کردند و بدان پرستش می

و برای آن، مقام الهه یا خدایی گفتند 
ساخته و به آن الهه یا خدا با افزودن 

)مثل « آر»پسوند فاعلی و حالت بخشی 
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یعنی در حال دویدن و « قاچار»در « آر»
یعنی در حال گشودن که از « آچار»فرار، 

، «آسار»سازد.( نام فعل امر، فاعل می
اند و همواره او را را برگزیده« آزار»

ردند و به جرات می توان کستایش می
نام دیگر « آزار»یا « آسار»گفت که 

خورشید و آفتاب در بین ترکان باستان 
بوده باشد و به تبع همین آفتاب پرستی، 
ترکان باستان آتش را نیز سمبل آفتاب و 
خورشید دانسته آن را نیز پرستیدند یعنی 
از آفتاب پرستی به آتش پرستی گذر 

تن اهمیت و تاثیر نمودند. با در نظر گرف
-پرستش آفتاب از سوی ترکان معلوم می

شود که اکثر اسامی طوایف مهم و بزرگ 
-ترکان و به تبع آن نیز اکثر اسامی توپونیم

ها نیز ها، اورونیمها، آنتونیمها، هیدرونیم
ی آفتاب مأخوذ از نام این خدا و الهه

باشد. همچنین ترکان با ترکان باستان می
به نام این الهه و « آن»د افزودن پسون

خدای آفتاب )آس، آز، خاس، خاز، کاز، 
کاس، قاس، قاز( اسامی بسیار زیادی از 

ها، ها، اورونیمها، هیدرونیمتوپونیم
های ترکان را به ها و اتنونیمآنتروپونیم

 اند.وجود آورده
شود که و از اینجا چنین نتیجه گرفته می

ان باستان ی مورد پرستش ترکنام این الهه
های مختلف فونتیکی به فرمها و واریانت

 مثل کازار، کاسار، کاسان، کازان،
 قازار، قاسار، قاسان، قازان، غازان، 

 خازار )خزر(، خاسار، خاسان، خازان،
 حازار، حاسار، حاسان، حازان

کاز، کاس، قاز، قاس، غاز، خاس، حاز، 
ها، حاس و... در اسامی شهرها، سرزمین

ودها، روستاها و اشخاص خود را ها، رکوه
نماید هر چند که در محفوظ و منعکس می

طول تاریخ از تیر گزند تحریف مورخین 
هند و اروپایی زبان روسی چون 

ارمنی چون  -دیاکونوف، گرانتوفسکی
یونانی  -موئیسی خوره ناسی و امثالهم

فارس، عرب، آشور و  -چون هرودت
ایی مورخین اروپای غربی و همچنین نارس

و نقصان کتابت با حروف عربی در 
نگارش اسامی ترکی در آثار مورخین و 
نویسندگان ترک قدیم و معاصر مثل 

قورقود، جامع التواریخ، دهاوغوزنامه، ده
سنگالخ و غیره چه دانسته و چه ندانسته 

 اند.در امان نمانده
شود که نام بنابراین نتیجه گرفته می
ر از اعتقاد و سرزمین آذربایجان نیز متأث

باور دینی ترکان یعنی پرستش خدا و 
، «آسار»و « آس»یا « آز»ی آفتاب الهه

باشد و بی جهت نیست که می« آزار»
ترکان همواره از سمبل آفتاب و آتش به 

ی امورات طور وسیع و گسترده در کلیه
زندگی از جمله هنر، جنگ، فرهنگ و 

اند و عاقبت تمدن خویش استفاده نموده
بستر این تفکر، فرهنگ و تمدن عظیم  بر

و پربار، آیین آتش پرستی و دین پرمحتوا 
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و پرمضمون آکنده از معنویات ژرف و 
پربار اخالقی و انسانی زرتشت را بنا 

اند که سرانجام این دین و آیین مملو نهاده
از اخالقیات بشردوستانه نیز از گزند 
تحریف ساسانیان آنتی ترک در امان 

با دستبرد و دستکاری در اصول  نمانده و
و محتوای این دین و آیین به سود خود و 

ی آن زمان، دین و آیین هئیت حاکمه
ی زرتشت را مسخ و لوث نموده از درجه

اعتبار ساقط نمودند و از این دین و آیین 
پرمحتوا و بشری جز نامی از آن و پیغمبر 

چیزی نماند و اکثر مفاهیم و « زرتشت»آن 
ای آن را به نفع خویش و قوم همضمون

حاکم تعویض و تحریف نمودند و بیش 
ها و کاهنین ترک را که در % مغ25از 

مقابل این عمل شنیع و فیجع مقاومت و 
اعتراض نمودند، همگی را قتل و عام 
نمودند و متعاقب آنان )ساسانیان( باالخره 
نوبت به حریف قدری دیگر به نام اعراب 

ی این ان تیشه بر ریشهرسید که با ورود آن
دین و آیین زخم خورده از  ساسانیان 
پارسی، زده شد و به کل، بساط آن چیده 

ها از شد و حتی قتل و کشتار کاهنین و مغ
سوی اعراب استیال یافته، مباح و واجب 

یافتند گشته و هر جا مغ یا کاهنی را می
رساندند و هر که بدین دین به قتل می

-ا مجوسی خوانده میباقی بود مجوس ی

شد. تمامی آتشکده ها یا ویران گشت یا 
به مساجد تبدیل شد و تا بابک خرمدین 

زنده بود آذربایجان همچنان مهد این آئین 
و ایدئولوژی برقرار و پا برجای بود ولی 
بعد از دستگیری نیرنگ آمیز او توسط 
افشین فرمانده و سردار ترک قشون اعراب 

ی آران منطقه به کمک فرماندار ترک
، بساط این دین و «سونبات»)شکی( بنام 

آیین به کلی از آذربایجان )دیار و زادگاه 
 زرتشت( برچیده شد.

، «uzاوز »، «iz، ایز«isایس »، «işایش »
موجود در ترکیب « oz، اُوز«üzاوز

= روز gündüzگوندوز »کلماتی چون 
در ترکی « ulduzاولدوز »، «روشن

در ترکی « juldizز ژولدی»آذربایجانی، 
در « xildizخیلدیز »قزاقی و قاراقالپاقی، 

در « sildisسیلدیس »ترکی قرقیزی، 
در ترکی « çiltisچیلتیس »ترکی تووایی، 

در ترکی شور و « çilisچیلیس »خاساقی، 
در ترکی یاکوتی همگی « sulusسولوس »

هایی چون ی واژهبه معنی ستاره ریشه
« ایشارتی»، «تیایس»، «ایشیلتی»، «ایشیق»

« آتش»و « نور»بیانگر واژه هایی چون 
 باشد.می

و « آس»شود که بنابراین نتیجه گرفته می
موجود در ترکیب نام آذربایجان « آز»یا 

تواند واریانت فونتیکی )آزربیقان( می
به معنی نور « oz، اُوز«izایز»یا « isایس »

و آتش باشد که آن هم سرچشمه و منبع 
ید و آتش مورد پرستش آفتاب، خورش

 باشد. ترکان باستان می
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 AZAY ....................................................................... آزای

از اسامی ترکی رایج در بین ترکان 
یا « آسای»آذربایجانی که همان نام 

« آسای»باشد. این نام به فرم می« ائسای»
-نام یکی از پادشاهان ترکان آلبان در سده

 باشد. )ر.ک.آسای(ی چهارم میالدی می

 AZIK (YAZIQ).................. آزیك )یازیق(

نام یکی از طوایف ترک مسکون در 
ی قفقاز شمالی قید شده توسط منطقه

 «.دیون کاسیی»مؤلف عهد باستان 

 AZILI .......................................................................آزیلي

 زورمند، خطرناک

 AZIQLI .............................................................. آزیقلي

 طعام دهنده به گرسنگان، منعم، مطعم
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 BAB ................................................................................ باب

 یمن و سعادت

 BABA ADAM ..................................... بابا آدام

 اه و محترمخیرخو

 BABA DAĞ ............................................. بابا داغ

نام کوهی در سرزمین -کوه اجداد و نیاکان
 «قوبا»آذربایجان شمالی نزدیک شهر 

 BABA QORI ..................................... بابا قُوری

نوعی عقیق که رگه های آن مایل تراشیده  
 شده است

 BABA YİGİT ..................................... باباییگیت

سلحشور و دالور بالغ، دالور قوی پیکر، 
 جسور، شجاع، دلیر

 BABA YURDU ............................... بابایوردو

 بیوت و امالک میراث مانده از اجداد

 BABAÇ .................................................................. باباچ

 خروس بزرگ

 BABALIQ .......................................................بابالیق

راست ودرست، بدون حیله و مکر، معتدل 
 فکر و درون صاف

 BABAY .................................................................. بابای

پیرمرد، شخص مسن و سالخورده 
 )ازبکی(

 BABİL ....................................................................... بابیل

به احتمال بسیار قوی شکل واقعی و 
از « vabilوابیل »ی نام اصالح شده

-های مرسوم در بین ترکان کاسپی مینام

ی سومری باشد و این نام از ترکیب واژه
و « دور کمر»، «کمر»به معنی « baبا »

در ترکی سومری به معنی « bilبیل »ی واژه
قدرت و توانایی ساخته شده و در کل به 

یعنی کسیکه دارای « کمرقوی»معنی 
 کمری بسیار قوی و پهلوانانه باشد.

 BABOL ................................................................. بابول

از نامهای مرسوم در بین ترکان کاسپی که 
قید شده « vabilوابیل »در تاریخ به شکل 

 است.

« baبا »ی سومری این نام از ترکیب واژه
بول »یو واژه« دور کمر»، «کمر»به معنی 

bol » دالورمرد»، «دلیرمرد»به معنی »
دلیرمرد »ساخته شده و در کلّ به معنی 

، «بول»ی هخواهد بود و اگر واژ« قویکمر
ی بوده باشد یعنی ریشه« bölبؤل »

بوده باشد آن وقت این  bölməkبؤلمک 
و به معنی « babölبابؤل »اسم به فرم 

)کنایه از شخص بسیار قوی و « کمرشکن»
تنومند همچون پهلوانان باستانی( خواهد 

 بود.
با نام فردی از « babolبابول »نام 
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 ها در قرن هیجدهم به اسمقاراقالپاق
قابل مقایسه و تعمق « baybolبایبول »

 است.

 BABURİŞAT .................................. بابوریشات

از اسامی اشخاص رایج در بین ترکان 
ایزد بابو شاد و مسرور »باستان به معنی 

 «ایزد بابو جسور و متهور است»، «است

 BADU .......................................................................... بادو

های در گویش« بادو»، «باتو»، «بات»ی واژه
قوی و »ترکی به معنی مختلف زبان 

 باشد.می« بهادر»، «قدرتمند

 BAĞÇI ............................................................... باغچي

باغبان، باغچه دوست، کسی که گندم و 
 جو و غیره را بسته بندی کند.

 BAĞÇIVAN ........................................ باغچیوان

 باغبان، محافظ و نگهبان باغچه

 BAĞIRIŞ ................................................... باغیریش

 نعره، فریاد

 BAĞLAĞIÇ .......................................... غیچباغله

 چشم بند، شعبده باز )ازبکی(

 BAHAN ................................................................ باهان

ترکان  نام یکی از حکام و فرمانروایان
میالدی برعلیه  411آلبان که در سال 

حاکمیّت ساسانی شورش و عصیان نموده 
 بود.

 BAHARLU .................................................. باهارلو

نام طایفه و اویماقی از ترکان ایران در 
ی قاراقویونلوها زمان حکومت سلسله

 ی حکومت جهانشاه.خصوصاً در دوره

 BAİR ........................................................ ایر(-بائیر)با

ی بلند و تیز )ترکی تپه، بلندی، صخره
 ستان(با

 BAKDATU ..................... باكداتو )باقداتو(

از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد قید 
قبل از میالد به فرم  116شده به سال 

خانواده این نام مترادف و هم«. باقداتتی»
به معنی « boqdo»ی ترکی مغولی با واژه

ی باشد و از ترکیب واژهمقدس می
شروع به »به معنی « bakباک »سومری 

خدای خورشید « utuاوتو » و« درخشیدن
به »به معنی « دا»و گرما در بین سومریان و 

ساخته شده است « خواست )خدا(
bak+da+utu  به »و در کل به معنی

خواست خدای خورشید شروع به 
 «باقداتتی»باشد. ر. ک می« درخشیدن نمود

 BAKUR ................................................................ باكور

نام یکی از روحانیون ترک مسیحی آلبانیا 
نجم میالدی. نام این ی پ)آلبان( در سده

ی کشیش مسیحی ترک از ترکیب واژه
رئیس »، «بیگ»به معنی « bakباک »ترکی 
به معنی « Urاور »ی ترکی و واژه« طایفه

ساخته « فرزند ذکور»، «پسربچّه»، «وارث»
شده است و لیکن درزبانهای مختلف 

به معنی « bakurباکور »ی ترکی واژه
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جود و نیز مو« کبیر و معظم»، «بزرگ»
مستعمل بوده است. الزم به ذکر است که 

تبار ی ترکی طایفهنام بزرگ و سرکرده
ی سوم میالدی )که در سده« cinliجینلی »

از سمت شمال گرجستان مهاجرت نموده 
-می« çinbakurباکور چین»بودند( بنام 

ی باشد و این را هم قید کنیم که واژه
 در ابتدای اسامی اشخاص در« çinچین »

« قدرتمند و قوی»زبانهای ترکی به معنی 
باشد. نام آخرین اسقف )کاتولیکوس( می

اعظم کلیسای مستقل ترکان آلبان نیز 
-می« bakur nersesباکور نئرسئس »

موسی »باشد. مورخ مشهور ترک آلبانیایی 
عنوان « باکور»نویسد که می« کاالنکاتلی

را پس از گرویدن به مسیحیت « نئرسئس »
موده است. )تاریخ آلبان، کتاب قبول ن

 دوم، فصل سوّم(.
اسقف اعظم )کاتالیکوس( ارامنه به نام 

ی عرب طی گزارشی به خلیفه« ilyaایلیا »
اسقف اعظم « نئرسئس باکور»که گویا 

کلیسای مستقل ترکان آلبان طرفدار دولت 
باشد و با بیزانس )دشمن اعراب( می

 154توسل به این حیله و ترفند در سال 
میالدی به قتل و اعدام وی نائل گردیده و 

خدمتی به اعراب، با مزدوری و خوش
موفق به انحالل کلیسای ترکان آلبان و 

شودو تابعیت آن از کلیسای ارمنی می
بدین ترتیب کلیسای ترکان آلبان تحت 
تابعیت کلیسای ارمنی درآمده و از 

شود. اسقف ی تاریخ زدوده میصفحه
پس از نیل به « ایلیا»منه اعظم کلیسای ارا

این هدف شوم و ناجوانمردانه، شروع به 
آوری و محو تمام آثاری که با الفبای جمع

 ترکان آلبان تحریر شده بود، نمود.

 BAKUTU ......................................................... باكوتو

از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 
قید شده در تاریخ هرودت به شکل 

)تاریخ هرودت « paktuosپاکتوئوس »
« osئوس »(. پسوند 113صفحه  جلد اول

به انتهای اسم از سوی هرودت افزوده 
شده است. این اسم جزو اسامی تئوفور 
ترکان ماد محسوب شده و از ترکیب 

به معنی خالق، « bakباک »ی سومری واژه
« utuاوتو »آفریننده و نام خدای خورشید 

 اوتو»ساخته شده و در کل به معنی 

« ریننده است)خدای خورشید( خالق و آف
 باشد. می

 BALA .............................................................................. باال

فرزند ، فرزند جوان، پسر )ترکی آلتائیک، 
 آناطولی، آذربایجانی، مغولی و تونقوزی(

 BALADADAŞ............................... باالداداش

لقب و خطابی که عروس به برادر کوچک 
 شوهرش می دهد.

 BALAKƏN ...................................................باالكن

نام توپونیمی واقع در سرزمین ترکان آلبان 
دوم میالدی ی قید شده توسط مؤلف سده
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اییوبوال »به فرم « ptolemeyپتولئمئی »
iobula». 

 BALASAKAN................................. باالساكان

ی مسکونی ترکان نام یکی از دو منطقه
ی ساک در ساتراپ )ایالت( یازدهم  دوره

 هخامنشیان

 BALÇAQ ........................................................ بالچاق

سپر مخصوص تعبیه شده در قبضه ی 
 شمشیر جهت محافظت از دست

 BALIQÇI...................................................... بالیقچي

 ماهیگیر، صیاد

 BALK ........................................................................ بالك

نام محالی واقع در ایالت سیساکان آلبان 
استپان اُربئلیان »قید شده توسط 

S.Orbelian » باقک »به ارمنی به فرم
baqk »ی سیزده میالدی.در سده 

ی ترکی نام این توپونیم مأخوذ از واژه
مکان »، «شهر»به معنی « balkبالک»

باشد. نام این توپونیم ، می«مستحکم شده
قید « balkبالک »ارمنی قدیم به فرم که به 

شده است، تاریخی بس دیرین دارد. در 
ی هشتم قبل از میالد منبع اورارتویی سده

ی مرتبط با در معلومات و نوشته
لشکرکشی شاه اورارتو به محال زنگه زور 

« velikuxiولیکوخی »از توپونیمی به نام 
به « uxiاوخی »ی یاد شده است. واژه

بودن در زبان اورارتو به فرم  لحاظ پسوند

نگاشته شده و در نگارش « velikولیک»
قید « balkبالک »به ارمنی قدیم به شکل 

زنگه »شده است. تا قرن نوزدهم در محال 
آذربایجان )در بخشی که فعال جزو « زور

شود( اراضی ارمنستان محسوب می
وجود « belekبئلئک »روستایی به نام 

 داشته است.

 BALQAN .......................................................... بالقان

سلسله جبال یا کوه پوشیده از درخت، 
 کوه جنگلی، رشته کوه

 BALTA QAMA ................................... بالتا قاما

 طرف تیز تیشه

 BALTALI ........................................................ بالتالي

 تبر به دست 

 BANASAP .................................................باناساپ

نام رهبر و حاکم ترکان خزر و باسیل 
ساکن در اراضی ارمنستان فعلی )سالهای 

 اول میالدی(.

 BANASAQUR ................................. باناساقور
ترکان ین و حکمرانان نام یکی از سالط

اسکیف )اسکیت( قید شده توسط مورخ 
به فرم « pompeyپُمپئی »مشهور 

)پُمپئی تروگ، « panasaqurپاناساقور »
 (.4ی کتاب دوم صفحه

-به دلیل تعویض و جابجایی صداهای م
ماناسُوغور »ب در زبان ترکی به فرم 

manasoğur » درآمده است. این نام
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ی و واژه« manasماناس »متشکل از 
« رتبه»، «درجه»به معنی « ğurغور »ترکی 

 باشد.می« شرف»و 

 BAQAZUŞTA ................................... باقازوشتا

 از نامهای مرسوم در بین ترکان کاسپی.
ی ترکی باستان این نام از ترکیب واژه

به معنی دلیرمرد، دالور و « bökəبؤکه »
، «پربها»به معنی « çusچوس »ی واژه

به معنی « tayتای »ی و واژه« گرانقدر»
 ساخته شده است.« همچون او»، «مثل او»

 BAQDATTİ ........................................... باقداتتي

از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد 
قبل از   116)میدیا( قید شده به سال 

 میالد.
این نام از نامهای دارای منشاء پارسی 

شود و محض به خاطر همین محسوب می
ایی. آ. »، «ایی. م. دیاکونوف»نام 

اند ن نتیجه قناعت نمودهبدی« گرانتوفسکی
که در عصر هفتم قبل از میالد قوم 

ی )فارس( در اطراف دریاچه« پارس»
 زیستند.ارومیه ساکن بوده و می

این نام را داری « ی. ب. یوسف اوف»
کند مغولی معرفی می-ریشه و منشاء ترکی
به « boqdoبوقدو »ی که از ترکیب واژه

( li)لی « tiتی »وپسوند « مقدس»معنی 
تشکیل یافته است و نیز این نام احتماالً از 

به معنی « bakباک »ی سومری واژه
اوتو »ی و واژه« شروع به درخشیدن»

utu » رب»، «خدای خورشید»به معنی-

ساخته شده باشد. این نام « النوع خورشید
خدای خورشید شروع به »به معنی 

 باشد.می« درخشیدن نمود

 BAQİMÇİ .................................................. باقیمچي

« قاقیم»ی درمان سنتی اربرد شیوهآنکه با ک
 )ازبکی(بیماران را درمان کند. 

 BAQIRCI ................................................... باقیرجي

 صنعتگرساخت ظروف مسی، صفار

 BAQUVÇİ ............................................... باقووچي

سرپرست  -پرورش دهنده، مواظبت کننده
 و آقای خانواده )ازبکی(

 BARABİ ............................................................ بارابي

ای ترک تبار در آسیای مرکزی و نام طایفه
 های میانهآلتای در سده

 BARAK ....................................... اک )بَرَک(بار

سودمندی، برکت،  -خانۀ چوبی موفت
فراوانی، رونق  -کارآیی، بهره دهی

 )ازبکی(

 BARAQ ................................................................ باراق

 اسب موبلند

 BARAYAŞ ............................................... بارایاش

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترک که 
به پادشاهی ارمنستان تعیین گشته بود. 

نام این « ناسیمُوئیسئی خوره»مورخ ارمنی 
پارائوآس »رم سلطان ترک را به ف
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parauas » قید نموده است. این اسم را
« borayaşبُورایاش »یا « بارایاش»به فرم 
بؤرو »توان برپا نمود و در این اسم نیز می
börü » ائش »به معنی گرگ وeş » به

باشد و در این معنی دوست، رفیق، یار می
بوریاش »حال این اسم با اسم شخص 

buryaş »د( یکی )از سالطین ترکان ما
 باشد.می

 BARBARİ ................................................... بارباری

 از نامهای مرسوم در بین ترکان کاسپی.
ی ترکی این نام ترکی از ترکیب واژه

و « هست»به معنی « barبار »باستان 
به « bariباری »ی ترکی و واژه« دارد»

، «ثروت و دارائیش»، «مال و ملکش»معنی 
ساخته شده است نامگذاری این « امالکش»

بیانگر آرزو و آمال پدر و  نام به فرزند
مادر است. این اسم در کل به معنی 

دارای امالک »، «صاحب مال و مُلک است»
 باشد.می« و ثروت است

 BARÇAQ ..................................................... بارچاق

سپر مخصوص تعبیه شده در قبضه ی 
 شمشیر جهت محافظت از دست 

 BARİN .................................................................... بارین

نام اویماقی از ترکان باشقیرد ساکن در 
 شرق کوهستان اورال

 BARIT ................................................................... باریت

 باروت

 BARMAK ....................................................بارماک

ای که پیر و زیارتگاه مشهور نام صخره
در آن « pir xıdır zindəپیر خدر زنده »

ی ترکی قرار دارد. این نام مأخوذ از واژه
، «تپه سنگی»به معنی « parmakپارماک »
 باشد.می« تپه و سنگ»

 BARQ (UBRAQ) ........... بارق )اوبارق(

 عائله، خانمان

 BARSAQ ....................................................... بارساق

نام یکی از قبایل « وارساق»بزرگ. « ساق»
 باشد.مشهور ترک در دوره باستان می

 BARSAKAT ..................................... بارساكات
 BARSAKED ....................................... بارساكئد
 BARSAQAT ....................................... بارساقات

از اسامی اشخاص در بین ترکان اسکیف 
)اسکیت( قید شده در تاریخ توسط مورخ 

به فرم « ktesiyکتئسیی »مشهور  و مؤلف
از این نام  «.marsagetمارساگئت »

به « barsبارس »ی ترکی ترکیب واژه
-)به علت تعویض صدای ب « ببر»معنی 

کات »، «kedکئد »، «گئد»ی م( و واژهبه 
kat» ،« قاتqat » قدرتمند»به معنی» ،

 ساخته شده است.« برگزیده»، «محکم»

 BARSBİT .............................................. بیتبارس

مانند یک »نام خاقان ترکان خزر به معنی 
  «.ببر بزرگ شو
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 BARUR ................................................................. بارور

نام یکی از حکمرانان و سالطین ترکان 
ی هفتم قبل از میالد قید ساک در سده

«. paruyrپارویر »شده در تاریخ به فرم 
 )ر.ک.پارویر(.

 BAŞ BATIR ....................................... باش باتیر

 ی بهادران، سرآمد دلیرانسرکرده

 BAŞ İGİD ............................................ باش ایگید

 سرکرده و سرآمد دلیران و دالور مردان

 BAŞ OZAN .....................................باش اُوزان

ی اوزانها، بزرگ و ریش سرکردهرئیس و 
 سفید اُوزانها، دَدَه قورقوت

 BAŞ QALDIRAN ......... باش قالدیران

عاصی، سرکش، عصیان کننده، شورش 
 کننده

 BAŞ SAKAT ............................ باش ساكات

نام بخشی از ترکان ساک ساکن در اراضی 
آسیای میانه که در منابع قدیمی با نام 

اند. معرفی شده« massaketماسساکئت »
« م-ب»نون تعویض صداهای براساس قا

در زبانهای مختلف ترکی، نام 
ماس »ی از ترکیب واژه« ماسساکئت»

mas » باس »که همانbas » باش »یعنی
baş » ساک »و نام اتنونیمsak » و پسوند

ساخته شده است و « Atآت »جمع ترکی 
یعنی « باش ساکالر»در کل به معنی 

های رهبر و ساک»یا « های برترساک»
 باشد. )ر.ک.ساکا(می« هسرکرد

 BAŞ ŞAMAN .............................. باش شامان

 هاپدر روحانی، رئیس و بزرگ شامان

 BAŞ XIL .................................................. باش خیل

 سرخیل، رئیس، سرکرده

 BAŞAQÇİ ................................................ باشاقچي

کسی که کارش ساختن تیر و پیکان برای 
 کمان است. )ازبکی(

 BAŞAR (BAŞƏR) ....... اَر(باشار )باش

ی بَیلَقان نام شخصی از ترکان آلبان منطقه
ی دوازده میالدی. این ایجان در سدهآذرب

« باش»ی ترکی نام ترکی از ترکیب واژه
، «پیشگام»، «رأس»، «سرآمد»به معنی 

به معنی « اَر»ی ترکی و واژه« لیدر»
ساخته شده « دالور جنگنده»، «دلیرمرد»

 است.
الزم به ذکر است که در آن قسمت از 
اراضی آذربایجان که سرزمین ترکان آلبان 

صاً آن قسمت از خاک آذربایجان و خصو
ی شود از سدهکه فعالً ارمنستان نامیده می

ی هشتم میالدی تمامی سوم تا اواسط سده
های لشکری از نژاد فرماندهان و سرکرده

اند ولی بوده« cinجین »ی ترک و از طایفه
مورخین ارمنی، ترک بودن ریشه و منشأ 

 اند ورا منکر شده« جین»ی ترکان طایفه
کنند. نام اولین ترک بودن آنان را انکار می
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ی این طایفه در منابع حکمران و سرکرده
مامیکُون »ارمنی قدیم به مانند 

mamikon »اند و به همین ثبت نموده
سبب فرماندهان و سرکردگان بعدی پدید 

نامیده « مامیکونیانها»آمده از نسل او نیز 
در اصل تلفظ نام « مامیکُون»اند. شده

به ارمنی « mamiqunمامیقون »رکی ت
ی ترکی باشد. این نام مرکب از واژهمی

ی تونقوس و واژه« mamiمامی »باستان 
به معنی « qunقون »مانچوری و مغولی 

-باشد و آنرا میمی« ولیعهد»و « شاهزاده»

مونزوقون »توان با نام پدر آتیال بنام 
munzuqun» آلقون »، با نامalqun » از

ی مغولی زخان، با نام سرکردهنسل چنگی
چُورماقون »ی سیزده میالدی بنام در سده

çormaqun » و سایر اسامی اشخاص از
این گونه مقایسه و تجزیه تحلیل نمود. از 

شود که اسامی پادشاهان، اینجا معلوم می
ها و روحانیون قوم آلبان )قومی که فئودال

شمارند( تاکنون آنرا داغستانی زبان برمی
گی ترکی بوده و دارای ریشه و منشأ هم

 باشند. ترکی می

 BAŞARIQLI ...................................... باشاریقلي

 زبردست، چیره دست، ماهر

 BAŞİGİD .............................................. باش ایگید

 سرآمد دالوران

 BASİL .................................................................... باسیل

ها و ملل، شکست ی ایلدر هم کوبنده

 ها و مللی ایلدهنده

 BAŞİL .................................................................... باشیل

ی ایل، رهبر و لیدر ایل و رئیس و سرکرده
 ملت

 BASIRIQ ..................................................... باسیریق

چادر کوتاه که دامنه های آن با سنگ 
 چیده شده محکم گردیده است.

 BAŞQAM ........................................................ باشقام

رئیس و بزرگ شامانها. مورخ مشهور 
 moiseyناسی ارمنی به نام موئیسی خوره

xorenasi  در قرن پنجم میالدی این نام
« paskamپاسکام »را در اثر خود به فرم 

 نگاشته است.

 BASQAN ........................................................ باسقان

 آهنگری )ازبکی( پتک بزرگ

 BAŞSAKAT................................. ساكاتباش

نام یکی از طوایف قدیمی ترکان ساک، 
ساکاها )شاکا( ساکن در اراضی آسیای 
میانه است که در تاریخ به فرم 

معرفی و « massaketماسساکئت »
خصوص تفسیر نام  در نگاشته شده است.

 اتنونیم 
براساس زبانهای پارسی، « اکئتسماس»

ط محققین توسجهد و تالش زیادی 
 ی آن،نتیجه درکه گرفته است  صورت

عقاید و نظریاتی جعلی و ساختگی ابراز 
و لیکن برخالف سعی و تالش  است شده
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ای جز بیراهه رفتن ی آنان که نتیجهبیهوده
ی ترک با یفهنداشته است، نام این طا

تعویض و جابجایی توجه به قانون 
از  ترکی، ن در زبا «م-ب»صداهای 
در اصل  که masی ماس ژهترکیب وا

به « baş باش»یعنی « bas باس»همان 
)طایفه(   و نام اتنونیم« سر»معنی 

و پسوند جمع ترکی « sak ساک»
کل به  ساخته شده است و در« at آت»

-ساک»یعنی « ساکالر باش» معنی

 باشد.می« رهبر های ساک»یا « برتر های
الر( در ساکاتها )باشبخشی از ماساگئت

ای اوائل قبل از میالد درشمال شرقی ساله
« دربند»و « وَلوَله»آلبانیا، اراضی مابین رود 

  کنونی مسکون شدند.

 BAŞUCA ............................................... باش اوجا

 سربلند، بی گناه

 BATMAZ GƏMİ ..................... باتماز گَمي

 کشتی غرق نشدنی

 BAUKU (BAKU) ......... اوكو )باكو(-با

از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد قید 
میالد به فرم  قبل از 114شده به سال 

 «.پایوککو»
این نام ترکی به احتمال زیاد از ترکیب 

به معنی « baبا »ی ترکی سومری واژه
-ی ترکیبخشیده شد، اعطا شد و واژه

، «اوالد»به معنی « ukuاوکو »سومری 

ساخته شده و در کل به « وارث»، «فرزند»
فرزند بخشیده شده )به خواست »معنی 
 «یوککوپا»باشد. ر. ک می« خدا(

 BAVLI ..................................................................... باولي

 جوجه شاهین تربیت شده و آموزش دیده

 BAY ALTAY ................................... بای آلتای

 حاکم ثروتمند آلتای

 BAYAN XAN................................. خان بایان

نام خان و سلطان ترکان آوار در سالهای 
 اوایل قرن هفتم میالدی.

 BAY-BABİL ......................................... بابیلبای

از نامهای مرسوم در بین ترکان کاسپی. 
تحریف این نام که در تاریخ به شکل 

ثبت شده است از « vaya-vabil»ی یافته
به « bayبای »ی ترکی باستان ترکیب واژه

 babilمعنی غنی، ثروتمند، دارا و بابیل 
 )ر.ک بابیل( ساخته شده است. 

 BAYƏNDİR ................................................ بایَندیر

 پرنعمت )ازبکی(

 BAYİL ...................................................................... باییل

 ایل و ملت ثروتمند و بسیار غنی.
 «ایل»و « بای»ی این اسم از دو واژه

در زبان ترکی به « بای»ساخته شده است. 
باشد که معنی ثروتمند، دارا، غنی می

بعدها ترکان به اشخاص ثروتمند و مالدار 
ی کردند. واژهاطالق می« بای//بَی»نیز 
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نیز به معنی ملت، سرزمین، اوبا، « ائل»
ای باشد. این اسم به مکان و محلهخلق می

-ق مینیز اطال« باکو»واقع در شهر فعلی 

 شود.

 BAYLIQ .............................................................. بایلیق

 ثروتمندی، غنا، قدرت

 BAYQARA .............................................. بای قارا

 نوعی مرغ شکاری از جنس کرکس

 BAYRAQ AÇAN .............. بایراق آچان

 قیام کننده، خروج و عصیان کننده

 BAYRAQDAR ................................. بایراقدار

علمدار، سرباز و جنگاوری که مسئول 
 حمل پرچم است.

 BAYRAQLI .............................................بایراقلي

 دارای پرچم و نشان

 BAYTUZAQ..................................... توزاقبای

ای برای گرفتن مرغان که ی ویژهدام و تله
 سازند. )ازبکی(از موی دم اسب می

 BAYUR ................................................................... بایور

ی بلند  و تیز )ترکی تپه، بلندی، صخره
 باستان(

 BAZDAR ........................................................... بازدار

نام یکی از امرای ترک سلجوقی با نام 
 «بازدار یوریون کوش»کامل 

  ................................................ بازدار یوریون كوش

 ...................... BAZDAR YURYUN KUŞ 

 کی از امپراطوران ترک سلجوقینام ی

 BAZU ............................................................................ بازو

از نامهای مرسوم در بین ترکان کاسپی. 
بازوق »ی ترکی این نام ترکی از واژه

bazuq » کلفت، توپر و تنومند، »به معنی
برگرفته « دارای تن و هیکلی توپر و قرص

شده است. این نام با نام شاه و سلطان 
)تاریخ « bazukبازوک »ترکان آلبان 

فصل پنجم( و همچنین  -کتاب اوّل -نآلبا
آمبازوک »با نام شخصی از ترکان هون بنام 

ambazuk ».قابل مقایسه و بحث است 

 BAZUK ............................................................ بازوک

نام یکی از فرمانروایان ترک سرزمین 
ی ترکی باستان آلبان. این نام همان واژه

، «پیکردرشت»به معنی « bazukبازوک »
شد. این بامی« دارای پیکری پُر و تنومند»

-əmبازوک -اَم»نام ترکی با نام شخص 

Bazuk »در بینِ ترکان هون یکی می-

 باشد.

  ............................................................... بازوق )بازوک(

 .............................................. BAZUQ (BAZUK) 
از واژه های ترکی باستان به معنی 

دارای تن و »، «تنومند»، «توپُر»، «کلفت»
همچنین نام یکی « هیکلی قرص و محکم

 از حمکرانان ترکان آلبان

 BBULU ...................................لو(-بو-ببولو)ب

 جستجو، کاوش، تفحص )ترکی سومری(
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 BƏK YÜRƏK ........................ بَك یوره ک

 سختدل، قاطع

 BƏK YÜRİŞ ................................ بَك یوریش

 ثابت قدم، با گام های محکم

 BƏKLİK ............................................................بَكلیك

 صالبت، شدت و قوت، متانت

 BƏKTAMİR ........................................... تامیربك

 آهن سفت و سخت، آهن محکم

 BEL .................................................................................. بئل

 -گذرگاه و معبر واقع در کوه -راه کوهی 
بئل به معنی تپه،  در زبان ترکی واژه

گذرگاه تنگ در کوه، صاحب تپه و روح 
در لغت به معنی  -باشد.کوه می

« enlilاِنلیل »و نام دیگر « خداوندگار»
 .)خدای زمین( در اساطیر بابلی بوده است

اِنلیل یا بِل )بئل( ایزد و خدای مسئول 
افتاد. رویدادهایی بود که بر زمین اتفاق می

« نیپور»به ویژه در  او در سرزمین سومر و
خداوندگار هوا بود و از اعصار پیشین او 

پرستیدند. اِنلیل ایزد و خدای گردباد را می
یا طوفان بزرگ نام « آمارو»بود و سالحش 

 داشت.

 BEL TANRISI ......................... بئل تانریسي

از خدایان مهم و  -خدا، صاحب جهان
ی بعضی از اساسی ترکان باستان. به گفته

ها و عموم «اکد»بین  محققین این واژه در

« جناب»و « صاحب»سامی نژادها به معنی 
 باشد.می

در زبان ترکان به معنی اولین کوه و « بئل»
 بعدها به معنی خدا بکار رفته است.

 BƏLLİ BAŞLI ............................. بَللي باشلي

 معروف، معتبر

 BƏQƏTİRƏK .............................. کبَقَه تیرَه

 نوعی سپیدار با شاخهای پهن )ازبکی(

 BƏRDAŞLI ......................................... بَرداشلي 

 ، محتمل، بردبار )ازبکی(صبور

 BƏRDƏM ............................................................ بَردَم

 سالم، با قوت، سرحال )ازبکی(

 BEREZAN .................................................. بئرئزان

در « okaاوکا »نام حوزه ی رودخانه ی 
 سیبری

 BERİKEY ................................................... بئریكئي

نام توپونیمی واقع در سرزمین ترکان آلبان 
واقع در محال دربند قید شده توسط 

پتولئمئی »ی دوم میالدی مؤلف سده
ptolemey » باروکا »فرم بهbaruka». 

 BƏRK AYAQ ............................... بَرک آیاق

 محکم و ثابت قدم، با عزم و راسخ

 BƏRLAS ......................................................... بَرالس

شخص  -از قبایل بزرگ ترک ازبک
 منسوب به همین قبیله
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 BƏRXAN ........................................................ بَرخان

 تپۀ شنی سیخار )ازبکی(

 BEŞ İL BAYİ ........................ بئش ایل بائي

ی ترکان ساکن در نام یکی از شش قبیله
-ز ترکیب واژهوالیت کوبان یا قوبان که ا

درست شده « بئش + ایل+ بائی»های 
بزرگ و بیگ پنج »است. معنی این نام 

 باشد.می« ایل

 BƏY BARS İP ............. به ی بارس ایپ

نام پدر آتروپات حاکم سرزمین آتروپاتئن 
)آذربایجان(. قسمت پایانی این اسم از 

تشکیل یافته است که « ipایپ»ی واژه
نی به مع« آب»یا « آپ»، «ائپ»همان 

محکم، ماهر، زبردست، بافراست و کاردان 
 باشد.می

 BƏYDADAŞ ............................ بَه ی داداش

 نوعی خطاب، برادر بزرگ

 BƏYDİLİ ................................................. دیليیبَه

های ترکان ساکن در نام یکی از اویماق
 ی سیواس، حلب.منطقه

 BƏYGİR ................................................................ بَیگیر

 فرس، اسب

 BƏYGİRCİ............................................. بَیگیرجي

 دارای خیل اسبان، کرایه دهنده ی اسب

 BƏYLİK ............................................................. بَیلیك

نجابت، صفت و عنوان  امیری، اصالت،

 وارانهبیگ

 BƏYLİKCİ ............................................... بَیلیكجي

 رئیس و امیر دیوان

 BİAİNİ ................................................................بیا ایني

نام اصلی و حقیقی دولت و سرزمین 
این واژه همچنین نام حقیقی و «. اورارتو»

ی وان در شرق ترکیه نیز ی دریاچهاولیه
و « بیا»های از واژه« بیااینی»باشد. می

تشکیل یافته « اینی»وئی پسوند اورارت
در زبان اورارتوها به « اینی»است پسوند 

ها و مناطق ها، سرزمینآخر نام توپونیم
شد. نام سرزمین و دولت اضافه می

نام خود را از نام « بیا»اورارتوها یعنی 
ی واقع در این سرزمین یعنی دریاچه
ی وان کنونی برگرفته بود. نام این دریاچه

ر زبان ترکان آلتای به معنی د« بیا»دریاچه 
 باشد.می« آب»

ها در نام هم اکنون نیز در بین آلتای
به معنی « بوآ»یا « بیا»ی ها واژههیدرونیم

آب، رود، رودخانه، دریا و دریاچه، 
 اشتراک نموده است.

 BİÇİMLİ....................................................... بیچیملي

 خوش اندام، دارای قامتی موزون

 BIÇKIN ............................................................ بیچكین

 ماجراجو

 BİKİR ......................................................................... بیكیر

 وانمند)ازبکی(پخته، ت
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 BİKİR YİGİT .............................. بیكیر ییگیت

 جوان ثروتمند و توانمند )ازبکی(

 BİLAN ...................................................................... بیالن

 گذرگاه تنگ واقع در بلندای کوه

 BİLAV ........................................................................ بیالو

ای که با آن کارد، سنگ سا، آژینه، وسیله
 داس، چاقو و .. را تیز کنند. )ازبکی(

 BİLDAR .............................................................. بیلدار

 قوی، نیرومند )ازبکی(

 BİLƏĞAN ................................................... غانبیله

 سیار با فهم و داناست )ازبکی(آنکه ب

 BİLƏRMAN .............................................. بیلَرمان

دارای آگاهی و دانش، چیز فهم، استاد 
 )ازبکی(

 BİLƏYİCİ .............................................. بیله ییجي

 تیز کننده ی آالت برّنده

 BİLGİLİ ............................................................ بیلگیلي

 مشهور، نامدار، دارای نشان )ازبکی(

 BİLGUR ............................................................. بیلگور

 دانا، فهیم، آگاه )ازبکی(

 BİLGUT.......................................................... بیلگوت

 از قبایل ترک

 BİLİM ......................................................................... بیلیم

 دانش، علم

 BİLİMDAN ............................................. بیلیمدان

 دانشمند، عالم )ازبکی(

 BİLİMLİ ...........................................................بیلیملي

 دارای علم و دانش

 BİLİR KİŞİ ......................................... بیلیركیشي

 اهل خِبره

 BİLUVÇİ ................................................... بیلووچي

 آگاه، فهمیده، کاردان )ازبکی(

 BİNİCİ ................................................................ بینیجي

 سوار، فارس، ماهر در سوار شدن بر اسب

 BIRANĞAR ................................................. برانغار

 کی مغولی(جناح راست اردو و قشون )تر

 BİRLƏMÇİ ............................................. بیرلَمچي

آنکه در ردیف، مرتبه یا جایگاه نخست 
 در جایگاه نخست )ازبکی( -قرار دارد

 BİRLƏŞGƏN ...................................... بیرلشگن

 حد، دارای وحدت و اتحاد )ازبکی(تم

 BİRLƏŞUV ............................................... بیرلَشوو

اتحاد، یگانگی، پیوستگی، وحدت و 
 همبستگی )ازبکی(

 BİTİKCİ ....................................................... بیتیكجي

 ی، محرّرنویسنده، نگارنده، کاتب، منش

 BİTİM ......................................................................... بیتیم

 پیمان، عهدنامه، معاهده )ازبکی(
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 BLEDA .................................................................... بلئدا

نام خان ترکان هون. این نام به فرم 
های نگارش یونانی است و مرکب از واژه

bol  وbul  و آتاata باشد.می 

 BODİ BOSTAN ............... بُودی بوستان

ایزد و روح مقدس حامی کشت و زرع در 
 بین ترکان.

ی بوده که به ی سانسکریتواژه« بُودی»
زبان ترکی همراه با این نام ایزد وارد شده 

مدرک »، «درک کردن»است و به مفهوم 
 بودن است.« با درّاکه»و « بودن

 BODİN İNLİ ............................... بودین اینلي

کوه مقدس مورد ستایش و پرستش ترکان 
روح محافظ »آلتای. معنی این اسم 

 باشد.می« سرزمین

 BOĞUR.............................................................. بُوغور

 شتر دو کوهانه )ازبکی(

 BOKA ........................................................................ بُوكا

بازو، قوی و دست، قویپهلوان، قوی
 قدرتمند، بهادر، دالور جنگنده

 BÖKƏÇUSTAY ............... چوستایبؤكه

از نامهای مرسوم در بین ترکان کاسپی قید 
باقازوشتا »شده در تاریخ به فرم 

baqazuşta». 
ی ترکی باستان این نام از ترکیب واژه

به معنی دلیرمرد، دالور و « bökəبؤکه »
، «پربها»به معنی « çusچوس »ی واژه

به معنی « tayتای »ی و واژه« گرانقدر»
 ساخته شده است.« مثل او»، «همچون»

 BOKTAR ........................................................ بُوكتار

های لباس جنگی بافته شده از حلقه
 کوچک فلزی )ازبکی(

 BOLAK XAN........................... خان بُوالک

سووار »نام خان و حکمران ترکان 
Suvar » ساکن در قفقاز شمالی در

 ل میالدی.سالهای اوّ

 BOLAX ................................................................ بُوالخ

سووار »نام خان و حکمران ترکان 
Suvar » ساکن در قفقاز شمالی در

 سالهای اوّل میالدی.

 BOLƏLİ ........................................................... ليبُوله

آنکه خوب رشد کرده و دارای اندام 
 خوب است )ازبکی(

 BOLU BƏY .......................................... یبُولو به

-ها در داستان عشقینام یکی از شخصیت
 حماسی کوراوغلو

 BÖLÜK AĞASI ...........بؤلوک آغاسي

 افسر و فرمانده ژاندارمری

 BÖLÜK BAŞI ...................... بؤلوک باشي

از درجات افسری در سازمان و تشکیالت 
 امپراتوری عثمانی« یِنی چئری»

 BOLUŞ ............................................................ بولوش

 نامی مستعمل در بین ترکان قبچاق
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 BOQDO ..............................................................بوقدو

ی ترکی مغولی به معنی مقدس. در واژه
ی ترکی سومری اصل این واژه از واژه

« شروع به درخشیدن»ی به معن« bakباک »
 برگرفته شده است.

 BORAĞAN ............................................. بُوراغان

باد شدید و طوفان همراه با بارش برف و 
 باران

 BORANLI ................................................... بُورانلي

 طوفانی

 BORAQ.............................................................. بُوراق

 زمین غیرزراعی، شوره زار، کویر

 BOR-ƏLƏT .......................................... اَلَت-بور

ای از ترکان اسکیف قید شده در نام طایفه
 پاراالت»تاریخ هرودت به فرم یونانی 

paralat .» نام این طایفه در اصل از
بوز » -« borبور »ی ترکی ترکیب واژه

boz »اولئت »ی و نام طایفهolet » اَلَت »یا
ələt »)ساخته شده است. )ر.ک.اسکیف 

 BORİ BASAR............................ بُوری باسار

 ی گرگفراری دهنده

 BORİ-UK ......................................... بُوری اوک

نام یکی از  روحانیون ترک مسیحی آلبان 
یالدی قید شده در تاریخ ی پنجم مدر سده
این نام با نام «. pyorocپیوروک»به فرم 

ی از ترکان بلغار در سده« borikبُوریک »

بُوراک »نهم میالدی و همچنین بانام 
borak »ی سیزدهم از مغوالن در سده

باشد. نگارش این نام در میالدی یکی می
یعنی « pyirokپیرُوک »تاریخ به فرم 

به صدای « ب» تعویض و تبدیل صدای
به دلیل « یy»و افزوده شدن صدای « پ»

نگارش این اسم به ارمنی قدیم بستگی 
دارد. به عنوان مثال نام توپونیم 

پارتاو »به ارمنی قدیم « bərdəبرده»
partav » قید شده است. این نام ترکی از

به « börüبؤرو »ی ترکی ترکیب واژه
به « ukاوک »ی ترکی و واژه« گرگ»معنی 

ساخته « وارث»، «اوالد»، «فرزند»عنی م
فرزند گرگ »شده است و در کل به معنی 

 باشد.می« فرزند گرگ مانند»یا « آسا

 BORKAN .................................................... بُوركان

 کوه آتشفشان

 BÖRKÜ YARUQ ............ بؤركو یاروق

ی یازدهم از حکمرانان سلجوقی در سده
 میالدی.

 BOROLET ....................................... اولئت-بور

ای از ترکان اسکیف)ساک( قید نام طایفه
ه در تاریخ هرودت به فرم یونانی شد

نام این طایفه در «. paralatپاراالت »
-«borبور »ی ترکی اصل از ترکیب واژه

یا « oletاولئت »ی و نام طایفه« bozبوز »
ساخته شده است. « ələtاَلَت »
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 )ر.ک.اسکیف(

 BORTOĞAN ................................... بُورتوغان

ی ترک داخل در نام یکی از شش طایفه
مادای که در  ی طوایف ترکاناتحادیه

معروفند. در زبانهای « پاراتاکئن»تاریخ به 
به « ) boroبورو »مختلف ترکی باستان 

( به معنی شکاری، bozترکی امروزین 
نام « توغان»جنگنده، در هم کوبنده و 

باشد ی شکاری بنام شاهین مینوعی پرنده
و این اسم در کل به معنی شاهین شکاری 

 باشد.می

 BORTOKAN ....................................بُورتوكان

شاهین جنگنده و شکاری، شاهین درهم 
ای از ترکان مغول )ترکی کوبنده، نام طایفه

 مغولی(.

 BÖRTÜN ..................................................... بؤرتون

قایق بزرگی که سابق توپ های جنگی 
بزرگ را از کشتی بدان تخلیه می نمودند 

 تا به خشکی رسانند.

 BÖRÜ AY ................................................. بؤروآی

نام یکی از ماه های سال ترکان آلبان قید 
یمی ارمنی و گرجی به شده در منابع قد

 «.mareماره »فرم تحریف یافته ی 

 BÖRÜÇAK .......................................بؤروچاک
 BÖRÜSAK ........................................ بؤروساک

نام یکی از روحانیون ترک مسیحی در 
آلبانیا قید شده در تاریخ آلبان با نگارش 

وُرازاکیان »ارمنی قدیم به فرم 
vorazakian.» 

این نام ترکی که به ارمنی قدیم وُرازاکیان 
و « بؤروساک»ذ از نام قید شده است مأخو

اسامی فامیلی « ian ،yanیان »پسوند 
ارامنه )دخیل از فارسی میانه به ارمنی( 

 باشد.می
« بؤروساک»نام این روحانی ترک مسیحی 

به « börüبؤرو »ی ترکی از ترکیب واژه
)چاک( به « ساک»ی و واژه« گرگ»معنی 
ساخته شده است « هوشیار»، «بیدار»معنی 

« گرگ زیرک و هشیار»معنی و در کل به 
 باشد.  می

 BOSLAN ....................................................... بُوسالن

 قد و قامت انداز، قد و قامت بگیر

 BOSLU ................................................................ بُوسلو

 دارای قد و قامت

 BOXAN .............................................................بُوخان

ی پنجم ی ترک آلبان در سدهنام شاهزاده
واخان »میالدی قید شده در تاریخ به فرم 

Vaxan.» )ر.ک.واخان( 

 BOY BƏYİ ........................................ بُوی بَه یي

 رهبزرگ و رئیس عشی

 BOYACI ........................................................بُویاجي

 نقّاش، رسّام، رنگرز

 BOYDAŞ ................................................... بُویداش
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 هم قد و قامت

 BÖYÜK ATA............................... بؤیوک آتا

 پدربزرگ

 BOZ AY ......................................................... بُوز آی

قزاقها طبق « تکه چئومیم»نام خانِ ایل 
«= بُوز»ی میفیک قزاقها. روایت افسانه

ها و سفید، رنگِ خدای جهانِ روشنی
یعنی « آی»خدای روی زمین است و 

نام پدر  –ها، آفریننده و خدا خالق انسان
کوراوغلو یا گُوراوغلو به روایت ترکان 

 قزاق.

 BOZ OĞLAN .............................. بُوز اوغالن

عنوان و لقبی که ترکان اُوغوز به بامسی 
اطالق نموده « بای بورخان»ک فرزند بئیره»

 بودند.

 BOZCALU ................................................ زجالوْبو

ی درجه دو های تشکیل دهندهاز اویماق
 ل.دولت صفوی به هنگام تشکی

 BOZRAQ ...................................................... بُوزراق

 مایل به خاکستری

 BOZULMAZ ........................................ بُوزولماز

غیرقابل خلل، عاری از هر گونه خلل در 
اراده، با عزم، راسخ، همیشه مقاوم، همیشه 

 پا برجا و ایستاده

 BOZUQ ............................................................. بُوزوق

 نوعی ساز طنبور بدون پرده، پول خرد

 BOZUQ ÇALAN............. بُوزوق چاالن

 نوازنده ی ساز طنبور بدون پرده

 BRONLİ ........................................................... برونلي

 پوش، دارای زره )ازبکی(زره

 BUA ................................................................................. بوآ

در زبان ترکان تاتار به معنی آب و دریاچه 
 باشد. )ترکی تاتاری(می

 BUÇMAN ...................................................بوچمان

ای از ترکان در بین باشقیردها و نام طایفه
های معاصر. نام این قوم در تاریخ ازبک

ها نگاشته شده «بوس»هرودت به شکل 
ک داخل ی تراست که یکی از شش طایفه

ی طوایف ترکان ماد به شمار در اتحادیه
 رود.می

 BUDAT ..............................................................بودات

 13ای از ترکان مغول در قرن نام طایفه
میالدی. نام این طایفه از ترکیب نام قوم و 

و پسوند « budiبودی »ی ترک طایفه
تشکیل یافته « atآت »جمع ترکی مغولی 

 است.
ها در تاریخ «بودی»الزم به ذکر است که 

ی ترک نام یکی از شش طایفه هرودت
ی طوایف ترکان ماد به داخل در اتحادیه

 رود.شمار می

 BUDİ ........................................................................ بودی

ی ترک تشکیل نام یکی از شش طایفه
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 ی طوایف مادای )ماد(.ی اتحادیهدهنده
این طایفه دارای ریشه و منشاء ترکی بوده 

ای از و برابر آن در منابع روسی نام طایفه
های جنوب دشتترکان قبچاق ساکن در 

بوئودی »شرقی اروپا در قرون میانه بنام 
boudi » ذکر شده است. در بین مغوالن
« budatبودات »ای بنام طایفه 13در قرن 

وجود داشته که نام این طایفه نیز همچون 
بودی »از ترکیب « آریزانت»ی نام طایفه

budi »آت »مغولی -و پسوند جمع ترکی
at ».تشکیل یافته است 

ای از ترکان اسکیف ت نیز نام طایفههرود
قید نموده « budinبودین »)ساکا( را 

توان گفت که است. بنابراین به جرأت می
برای اثبات ریشه و منشاء ترک بودن این 

ای وجود طایفه دالیل اساسی و قانع کننده
قبل از میالد دولت ماد  613دارد. در سال 

گردد و سپس )میدیا( تشکیل و تأسیس می
پیوندد. این ها( به آن میماننا )سرزمین ماق

به حیات خود ادامه  115دولت تا سال 
ها آن را منقرض دهد تا اینکه هخامنشیمی
سال ملت  121کنند. تخمیناً در عرض می

توانست ایجاد شود به همین مادِ واحد نمی
ی فارس آمیزگی و خاطر فکر و ایده

هفتم  پارسی گشتن اهالی ماننا بعد از قرن
پیش از میالد، اشتباه محض است. 
مانناهای ترک نژاد )اهالی ماننا( در زمان 
حکومت هخامنشیان نیز همچنان ناب و 
خالص باقیمانده بودند و به هیچ وجه در 

پارسیان آسیمیله نگشتند و این را از آنجا 
ی توان به دست آورد که در سدهمی

چهارم قبل از میالد در ماد کوچک یعنی 
اراضی ماننا، ملت و خلق آتروپاتئنِ  در

مستقل )آذربایجان(، تشکیل و تأسیس 
گردد. مشخص و معلوم است که اگر می

آنان در بین پارسیان آسیمیله گشته بودند، 
ها به هیچ وجه ملت و خلقی جدا از پارس

 یافت.بنام آتروپاتئن تشکیل نمی
هرودت به هنگام سخن و بحث از 

و سکونت طوایفی ها از زیست هخامنشی
چون کاسپی، ساک، پاوسیک، پانتیمات و 
دارئیت در یازده ایالت سرزمین ماننا 

-)قسمت اعظم سرزمین ماننا را شامل می

راند )هرودت جلد سوم شد( سخن می
 (.22صفحه 

 BUDİN ................................................................. بودین

ای از ترکان اسکیف )اسکیت، نام طایفه
 ساک، ساکا( قید شده در تاریخ هرودت.

 BUĞA DAĞI .................................. بوغا داغي

نام سلسله جبالی که از جنوب آناطولی تا 
قسمت شرقی آن کشیده شده که به غلط 

می « کوه بُلغار»یعنی « بلغار داغی»آن را 
 نامند.

 BUĞAÇ .............................................................. بوغاچ

-دههای دهاز اسامی قهرمانان داستان

« آچ»و « بوغ»قورقورد. این اسم از ترکیب 
به معنی دلیر « بوغ»تشکیل یافته است. 
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نیز به « آچ»ور شکست ناپذیر و مرد، دال
« با مرحمت»، «رحم کننده»، «ترحّم»معنی 

دلیر مرد « بوغاچ»است. بنابراین معنی 
 باشد.شکست ناپذیر با مرحمت می

 BUHU ....................................................................... بوهو

پرنده ای شکاری از جنس جغدها و 
بزرگتر از آن که به هنگام پرواز به هنگام 

از « بوهو»شب از خود صدایی به مانند 
 ی آورد.خود در م

  .......................................... بوكای )بوقای، بوغای(

 ............... BUKAY(BUQAY, BUĞAY) 
قوی و قدرتمند، مغرور، انسان بسیار 

از « بوغان»ی قدرتمند، پهلوان، واژه
« آی»و « بوق»یا « بوغ»ی ترکیب دو واژه

در زبان ترکان « آی»تشکیل یافته است. 
خلق »، «خالق انسان»باستان به معنی 

. بنابراین باشدمی« رب»و « خدا»، «کننده
یا « بوغای»ی شود که واژهنتیجه گرفته می

دالور و دلیر مرد خالق »به معنی « بوقای»
 باشد.می« و خلق کننده

 BUKİLMƏS ........................................ بوكیلمَس

 خم ناپذیر )ازبکی(

 BULAN ................................................................ بوالن

نام خاقان ترکان  -اسب وحشی )ازبکی(
 خزر

 BULANMAZ ........................................... بوالنماز

همیشه صاف و روشن، مبّرا از هرگونه 

 آلودگی

 BULCAR ......................................................... بولجار

محل تجمع اردو و ارتش به هنگام  
 )ازبکی(حرکت و سفر جنگی 

 BULİŞAD ............................................... بولي شاد

نام یکی از خاقانهای ترک خزر در قرن 
 هفتم میالدی

 BULİXAN ............................................ بولي خان

ی چهارم میالدی در از نامهای رایج سده
 بین ترکان اویغور

 BİLÖVLÜ ...................................................... بیلؤولو

 تیز، برّان

 BULQASIN .......................................... بولقاسین

 ی از طوایف ترکاننام یک

 BULUQ ............................................................... بولوق

ی نائل گشتن، به هدف رسیدن. این واژه
ترکی سومری را امروزه در زبان عربی نیز 

کنیم. )ترکی مشاهده می« بلوغ»به صورت 
 سومری(

 BULUQAL .........  بولوق قال )بولوقال(

ی بزرگ طایفه، سرور یا رئیس قبیله. واژه
همان اولوق به معنی طایفه، قبیله، « بولوق»

« گال»یا « قال»ی نسل و نطفه است و واژه
در ترکی سومری یعنی بزرگ، رئیس و در 
مجموع یعنی بزرگ ایل و قبیله است. 

 )ترکی سومری(
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 BULUQAN ............................................... بولوقان

از نامهای مرسوم در بین ترکان مغول 
 ی هشتم میالدیسده

 BULUT GİBİ ........................... بولوت گیبي

 کامال سرخوش، مست و مسرور

 BULUTDƏY .............................. یبولوت دَه

و  گهمانند ابر، ابرگون، بسیار بلند، بزر
 تیز پَر )در مورد اسب( )ازبکی(

 BUN TURQ ...................................... بون تورق

-ترک حقیقی، خالص و اصل، ترک ریشه

از  قبایل  -داردار، ملت اصیل و ریشه
ی خلق بسیار قدرتمند تشکیل دهنده

ی چهارم قبل از میالد آذربایجان در سده
بون »نیز مشهورند. « بون تورک»که به 
ای خشن، غدار و غضبناک ها قبیله«تورک

شدند. آنان در سواحل رودخانه شمرده می
کردند. در چهار شهر زندگی می« کُر»

در زبان ترکان کومان، قرقیز، « بون»ی واژه
-قاراقرقیز، تاتار به معنی نژاد، نسل می

 باشد.

 BUQAĞILI ..............................................بوقاغیلي

 اسبی که ساعدهای آن سفید رنگ است.

 BUQAL ................................................................ بوقال

 مرزبان )ازبکی(

 BURAĞAN .............................................. بوراغان

 بوران

 BURANĞAR ......................................... بورانغار

سپاهیانی که در روز جنگ به سمت 
 راست پادشاه قرار داشته باشد. )ازبکی(

 BURANUN .............................................. بورانون

: هجوم، حمله، شتاب، buرود فرات، بو 
: طغیان رود، طوفان، سیل + raعجله+ را 

 : عظیم، بزرگ )ترکی سومری(nunنون 

 BURAQ .............................................................. بوراق

اسب تیزرو  -مرکب رسواهلل )ص(
 )مجازی( )ازبکی(

 BURİAŞ ........................................................ بوریاش

گرگ در زبان ترکان کاس یا کاسسی. این 
واژه در قسمت آخر نام شاهان و 

نیز « کاسسی»یا « کاس»حکمرانان ترک 
اول و « بورنابوریاش»شود مثل مشاهده می

الزم به توضیح «. اوالمبوریاش»دوم و 
ترش سمبل و است که به دلیل رواج و گس

توتم گرگ در بین ترکان باستان، این توتم 
در اسامی برخی از حکمرانان و سالطین 

ها و طوایف و قبایل مختلف ترک در زمان
خورد مانند اعصار مختلف به چشم می

« میدیا»یا « ماد»در سرزمین « بوریاش»
در کتاب « بایبورا» قبل از میالد، 143سال 

در آسیای میانه « تایبوری»قورقود، دهده
در خراسان « بوری باش»میالدی،  13قرن 

نام یکی از  -قرون میانه میالدی و غیره...
 143شاهان و حاکمان ترکان ماننا )سال 
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 قبل از میالد(.
یانزی »این نام در منبع آن به شکل 

ی ترکی قید شده است. واژه« بوریاش
در بین ترکان کاس یا کاسسی به « یانزی»

باشد. در منبع می« و فرمانرواحاکم »معنی 
« یانزی بوریاش»چنین قید شده است که 

« شور دیر»ی حاکم و فرمانروای قلعه
های است. نام این فرمانروا از ترکیب واژه

به معنی گرگ و « börüبؤرو »ترکی 
« مثل، همچو، همانند»به معنی « eşائش »

ساخته شده است. الزم به ذکر است که 
در بین ترکان مغول نیز « buriبوری »نام 

رایج و مرسوم بوده  است به عنوان مثال 
« buriبوری»ی چنگیزخان به نام از نام نوه

پیوریک »توان یاد نمود. در آلبانیا از نام می
pyorik » نگارش این اسم به ارمنی(

ی پنجم میالدی و در بین است( در سده
« gök boriگؤک بوری »اوغوزها از نام 

تم میالدی و در خراسان از ی هفدر سده
 13در قرن « bura başبوراباش »نام 

 میالدی نام برد.

 BURİBAŞ .......................................... بوری باش

نام یکی از حاکمان ترک در سرزمین 
 خراسان در قرون میانه میالدی.

 BURİTAY ............................................ بوری تای

نام یکی از حکمرانان ترک آسیای میانه در 
 میالدی. 13قرن 

 BURLAĞAN ...................................... بورالغان

 گرداب

 BURLAK .................................................... بورالک

قایق کش، کسی که قایق را برخالف 
 جریان باد و به وسیله طناب می کشد.

 BURNA BURİAŞ ............. بورنابوریاش

نام دو تن از شاهان و حکمرانان ترکان 
های بورنا با نام« کاسسی»یا « کاس»

بوریاش اول و بورنابوریاش دوم در 
 قبل از میالد. 1311-1341سالهای 

 BURSİN ........................................................ بورسین

ومری نام شخص است به در بین ترکان س
 «ی خدا و ایزد سین )سوئن(بچه»معنی 

 BURSUN ................................................... بورسون

های بولجاخان )یافث( نام یکی از قشالق
 «.اینانج»واقع در اطراف شهر 

 BURUNDİQ ...................................... بوروندیق

 سپهساالر، فرمانده لشکر  )ازبکی(

 BUŞİL .................................................................. بوشیل

ی ترکان بوش، ایل ترکان بوش. نام طایفه
به شکل  این قوم در تاریخ هرودت

ها نگاشته شده است که یکی از «بوس»
ی ی ترک داخل در اتحادیهشش طایفه

 رود.طوایف ترکان ماد به شمار می

 BUSLAR ......................................................... بوسالر

ی ترک ها نام یکی از شش طایفه«بوس»
ی طوایف مادای ی اتحادیهتشکیل دهنده
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 باشد.می
طبق نظر ایی. آ. گرانتوفسکی نام این 

بوزا »ی پارسی اژهطایفه برگرفته شده از و
buza » )نوشیدنی مست کننده، آبجو(

باشد. بسی جای تأسف است که اوالً می
ی دانند که واژهایی. آ. گرانتوفسکی نمی

ی ی فارسی نه، بلکه یک واژهواژه« بوزا»
ترکی باستان است. دوماً آقای 

کنند که گرانتوفسکی این را درک نمی
وم آبجو ای به معنی و مفههیچوقت از واژه

ای )آنهم قوم و و شراب نام قوم و طایفه
ای از نژاد ترک با توجه به فلسفه و طایفه

روند نامگذاری طوایف ترک در طول 
 شود.تاریخ تاکنون( ساخته و درست نمی

جای سؤال است از آقای گرانتوفسکی 
ای هم بنام بوزاساز بپرسیم آیا طایفه
 ساز( سراغ ندارید؟)آبجوساز یا شراب

ای که هرودت به در اصل نام قوم و طایفه
در « ش»و « چ»علت عدم وجود صدای 

« busبوس »زبان خود )یونانی( به شکل 
« buçبوچ »و یا « buşبوش »اند، نوشته

هایی از بوده است. در بین ترکان طایفه
ها در اعصار میانه بنام جمله در بین قپچاق

بوچمان » -،«buşmanبوشمان »
buçman »های در بین باشقیردها و ازبک

معاصر و در قرن نوزده در بین ترکان 
« buzmanبوزمان »سیبیر )سیبری( بنام 

های این معلوم و مشخص بوده است. نام
های بوز، بوچ، طوایف ترک با ترکیب واژه

های ترک باستان بوش و بعضی از ائتنونیم
)مثل قارامان، نایمان، تورکمن و غیره( از 

تشکیل یافته است. یاقوت « مان»پسوند 
حموی در خصوص جغرافیای آذربایجان 

« muşilموشیل »ایران از توپونیمی به نام 
برد. محتمالً این نام از تبدیل و نام می

جابجایی صوت ب. م )که از خصوصیات 
ایل »، «elائل »ی زبان ترکی است( و واژه

il » به معنی طایفه تشکیل یافته است یعنی
به « ایل»تبدیل گشته و « موش»ه ب« بوش»

آخر آن نیز افزوده شده است یعنی این 
« buşilبوش ایل »اسم در حقیقت 

ی بوش( بوده و با تبدیل صدای )طایفه
به موشیل تبدیل شده است. « م»به « ب»

برای مقایسه و درک این موضوع الزم به 
ذکر است که در محال اسکوی آذربایجان 

ای مسکونی منطقهی تبریز( ایران )حومه
)مرکب از نام « çiraqilچیراقیل »بنام 
ی ایل یا ائل( و در ی چیراق و واژهطایفه

اعصار میانه در قسمتی از سرزمین 
-آذربایجان که فعالً ارمنستان نامیده می

شیراکئل »ای مسکونی بنام شود، منطقه
şirakel »ی شیراق )مرکب از نام طایفه

ائل( مشخص و  ی ایل یایا چیراق و واژه
 معلوم است.

 BUŞMAN .................................................... بوشمان

ای از ترکان قپچاق در اعصار نام طایفه
میانه. نام این قوم در تاریخ هرودت به 
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ها نگاشته شده است که یکی «بوس»شکل 
ی ی ترک داخل در اتحادیهاز شش طایفه

 رود.طوایف ترکان ماد به شمار می

 BUXU TEKİN .......................... بوخو تئكین

های ترکان سانهنام قهرمان یکی از اف
 باستان

 BUYARİK ........ بوی آریك )بویاریك(

 «.suvarسووار »نام حکمران ترکان 

 BUYDAŞ .................................................... بویداش

 میالدی. 16ها در قرن نام خان قزاق

 BÜYÜ BOZAN ......................... بویو بُوزان

 باطل کننده ی سحر و جادو

 BUYUQ ............................................................. بویوق

 سرمای شدید )ازبکی(

 BUYURMA ................................................ بویورما

 امر، حکم، تشریف

 BUYURUCU ................................... بویوروجو

 آمر، امر کننده، فرمان دهنده، حاکم، والی

 BUYURUQ ........................................... بویوروق

 فرمان، دستور

 BUZ ŞAXTA .................................... بوز شاختا

 یخ و یخبندان و سرمای شدید

 BUZDAĞ ..................................................... بوزداغ

 کوه یخی شناور

 BUZKIRAN ........................................ بوزكیران

 کشتی یخ شکن

 BUZLUSU ............................................... بوزلوسو

 آب یخ

 BUZMAN ...................................................... بوزمان

ای از ترکان سیبیر )سیبری( در نام طایفه
دهم. نام این قوم در تاریخ قرن نوز

ها نگاشته شده «بوس»هرودت به شکل 
ی ترک داخل است که یکی از شش طایفه

ی طوایف ترکان ماد به شمار در اتحادیه
 رود.می

 BUZUL .............................................................. بوزول

 کوه یخ، کوه یخی

 BUZUR ................................................................ بوزور

نام یکی از خدایان و ایزدان سومری، 
-خدای رازها، خدای اسرار، ایزد گذرگاه

 ین )ترکی سومری(های زیرزم
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 CAMİ ....................................................................... جامي

عبدالرحمان جامی از مشاهیر موسیقی 
 مشرق زمین

 CAMUQƏ..................................................... جاموقه

بادبانی که در قایق ها بسته به شدت باد 
 جمع و باز می شود.

 CANATAN ......................................... جان آتان

بسیار آرزو کننده، مصرّ در نیل و تحقق 
 آرزوی خویش

 CANBAŞ ............................................... جان باش

 جان و جسم، صحت، سالمتی

 CANĞI ................................................................ جانغي

 کنکاش، مشاوره، مشورت

 CAQATU ........................................................ جاقاتو

نام رودی جاری در سرزمین آذربایجان که 
ی گذرد و به دریاچهاز شهر میاندوآب می

ریزد. ترکان آذربایجانی بدان اورمیه می
نیز گویند. نام این رود « cığatıجیغاتی »

زم به بوده است. ال« جاقاسو»در اصل 
توضیح است که تبدیل صامت و صدای 

در زبان ترکان باستان امری « ت»به « س»
 معمول و رایج بوده است.

 CARLIQ ......................................................... جارلیق

 اعالمیه، منشور

 CANTIRAQ .................................... جان تیراق

 بزرگ جثه، سرزنده، خوش ریخت

 CƏLASIN .................................................. جَالسین

دلیر مرد چست و چاالک، زبردست و 
 ماهر

 CƏLƏ ........................................................................... جَلَه

 کی(باران تند و شدید )ازب

 CƏNBİL ............................................................ جَنبیل

 -ی خوشبوی خوراکیسبزی یک ساله
 نامی برای آقایان )ازبکی(

 CƏYRƏ ..................................................................جَیرَه

جانور پستاندار شبگرد از  -گربه تیغی
ی جوندگان به طول یک متر و به راسته

ای که پشتش را خارهای بلند و رنگ قهوه
 تیز پوشانده است. )ازبکی(

 CƏZMƏN ........................................................ جَزمَن

معشوق،  -رمصمَم، دارای تصمیم استوا
 یار )ازبکی(

 CİBİL ..................................................................... جیبیل

نام ایزد و خدای آتش در بین سومریان 
ترک تبار. او فرزند آنو )خدای آسمانها( 

 شد.خوانده می

 CİCİ (ZİZİ) ........................... جیجي )زیزی( 
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از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد 
قبل از   114)میدیا( قید شده به سال 

« ج»میالد. این نام به علت نبودن صدای 
بان آشوری، در منابع آشوری به فرم در ز

نگاشته شده است. این نام « ziziزیزی »
همچنین نام خاقان امپراطوری هون 
شرقی، در سالهای قرن یکم میالدی بنام 

میالدی(  36)متوفی به سال « ciciجیجی »
باشد. همچنین نام خان امپراطوری می

ترکان آوار در قرن ششم میالدی بنام 
نگاشته شده در منابع « sizibulسیزیبول »

در « ج»باشد و چون صدای یونانی می
به « جیجی»زبان یونانی وجود ندارد نام 

نگاشته شده است. این نام را « سیزی»فرم 
توان با نام برادر چنگیزخان همچنین می

و همچنین « cuci-xəzərجوجی خزر »
در « cuciجوجی »ی مغول با نام سرکرده

 ه و تطبیق نمود.قرن هشتم میالدی مقایس

 CİCİBUL ............................................. بولجیجي

در قرن « آوار»نام خاقان امپراطوری ترکان 
ششم میالدی که در منابع یونانی به فرم 
سیزیبول نگاشته شده است و به علت 

در زبان یونانی، نام « ج»عدم وجود صدای 
درآمده است. )ر. « سیزی»جیجی به فرم 

 ک جیجی(

 CİĞALTAY ........................................... جیغالتای

ی باز سانان ز راستهی شکاری اپرنده
 )ازبکی(

 CIĞIR AÇAN..............................جیغیرآچان

واضع و ایجادگر نوعی طرز و اصول، 
 بنیانگذار، پی ریز

 CILAV .................................................................... جیالو

پیش، به پیش، لگام اسب، جلو )ترکی 
 قدیم(

 CILAZ .................................................................... جیالز

 بلند قامت و شجاع

 CILĞAR ............................................................ جیلغار

ی یک جفت گاو نر اضافه نمودن دوباره
 به ارابه در سرباالیی

 CİNGİR ............................................................. جینگیر

 نوعی شاهین

 CİNGÖZ ..................................................جین گؤز

زرنگ و هوشیار، دارای چشم تیزبین، 
 باهوش

 CİNTÜRK ...................................... جین تورک

که نام « cinجین »ی ترکان ترکی از طایفه
اولین حکمران و فرمانروای این طایفه 

بوده و « mamiqunمامیقون »فردی بنام 
چون فرماندهان و سرکردگان بعد از او نیز 

شند، به همین خاطر باهمه از نسل او می
 اند.نامیده« مامیکونیانها»در تاریخ آنانرا 

 CİRANĞAR ........................................... جیرانغار

 CIRANQAR ........................................... جیرانقار

 جناح چپ لشکر )ازبکی(
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 CIRDAVAL ...................................... جیرداوال

 چوگان بلند و نوک آهنی

 CİVA ............................................................................ جیوا

مثل فلز مایع جیوه که در یک جا آرام و 
قرار ندارد، بسیار پرتحرک و بی قرار، دائم 

 وشدر جنب و ج

 CIVADRA ................................................. جیوادرا

 دیرک و ستون واقع شده در رأس کشتی

 CIVIQ .................................................................. جیویق

بیش از حد آبدار، رطوبی و آالینده )برف، 
 گِل و الی(

 CONƏĞƏR ............................................. غَرجُونه

 رو کوه )ازبکی( راه پیاده

 CORÇİ .......................................................... جُورچي

ی از پرندگان شکاری منسوب به راسته
 گنجشکیان )ازبکی(

 CORƏBAŞI ................................... باشيجُوره

 ی جمع دوستان )ازبکی(رهبر و سردسته

 COŞMIŞ ................................................. جُوشمیش

به جوش و خروش درآمده، غلیان کرده، 
 متهور، مهیّج

 COŞQIN .................................................... جُوشقین

دارای هیجان، دارای موج، جوشان 
 )ازبکی(

 COVLAN ........................................................ جوالن

نامی برای آقایان  -تاخت و تاز -جوالن
 )ازبکی(

 CUCƏXORAZ ..................... خُورازجوجه

تازه جوان، نوجوان  -جوجه خروس
 )ازبکی(

 CUCİ XƏZƏR ......................... خزر جوجي

 نام برادر چنگیزخان امپراطور مغول.

 CULFA ................................................................. جولفا

نام محالی واقع در ایالت سیساکان آلبان 
استپان اُربئلیان »قید شده توسط 

S.Orbelian » جاهوک »به ارمنی به فرم
cahuk »ی سیزده میالدی.در سده 

شود که اراضی سیساکان از اینجا معلوم می
لی و زنگیالن آلبان شامل مناطق قباد

، «meğriمئغری »آذربایجان و مناطق 
و « basar keçərکئچَر–باسار »
ارمنستان کنونی و « qaçaranقاچاران »

نخجوان « əlincəاَلینجه »مناطق اردوباد و 
ی این نمود. همهرا شامل و احاطه می

« vayosdzorوایُوسدزور »اسامی به جز 
 vediودی باسار »)به آذربایجانی 

basar»باشند ( هیچکدام اسم ارمنی نمی
باشند در این منبع یعنی و اسامی ترکی می

در « S.Orbelianاستپان اُربئلیان »اثر 
ی سیزده میالدی نام توپونیمی که به سده

قید شده است، به « dzorkدزُورک »مانند 
ارمنی « dzorدزور »ی هیچ وجه با واژه

ین عالقه و ارتباطی ندارد وا« درّه»به معنی 
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افزوده شده به این اسم « kک»را صدای 
کند به این علت که همین نیز بیان می

در زبان ارمنی قدیم به « kک»صدای 
عنوان یک قانون، قاعده و مشخصه به 

شد و نشانگر اسامی طوایف افزوده می
جمع بوده است. در اصل نام همین محال 

باشد می(« çur)چور  çorچُور »به مانند 
ی ترک تبار ی نام طایفههومنعکس کنند

این  باشد و می« çor (şor)چُور )شُور( »
مُوئیسئی خوره ناسی »را اثر مورخ ارمنی 

Moisey Xorenasi » که در آن به فرم
قید شده است نیز « şoraporشُوراپُور »

 کند.تصدیق می

 CUMAR............................................................. جومار

 نافذ، صاحب نفوذ

 CUVAR .............................................................. جووار

 مقسم آب در مزرعه

 CUYRUK .............................................. جویروک

 اسب تندرو و تیزتک )ازبکی(
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 ÇABAK ........................................................... چاباک

نوعی کاله راست و بلند و نوک تیز 
ی مخروطی شکل ساخته شده از نمد ویژه

الخصوص ترکان ساک، که در ترکان علی
 مشهور است.« چاباک»بین ترکان بلغار به 

 )ترکی بلغاری(

 ÇABAN ...............................................................چابان

، «شاهزاده»ی مغولی به معنی ی ترکواژه
 .«ولیعهد»

 ÇABANKU ........................................... كوچابان

نام فرمانده کل اردوی ترکان آلبان در 
ی هشتم میالدی قید شده در تاریخ سده

کو جاوان»به فرم ارمنی قدیم 
cavanko .»فرمانده از ترکیب  نام این

، «çabanچابان »ی ترکی مغولی واژه
به « şeybanشِیبان »، «şabanشابان »
ی بیانگر و واژه« ولیعهد»، «شاهزاده»عنی م

کو »تیتول شاهزادگان ترک باستان به فرم 
ku »های ساخته شده است و با واژه

در عربی « شبان»در فارسی و « چوپان»
 ای ندارد.هیچ ارتباط و عالقه

)ماد( به نام « میدیا»این نام با نام حکمران 
قبل از میالد ودر  125در سال « زابان»

و در اعصار میانه در « زابان»نیا با نام آلبا
آسیای میانه و آذربایجان با تعداد کثیری از 

و « şeybanشیبان »نامهای اشخاص 
باشد. این نام از یکی می« çobanچُوبان »

دانقوخان »لحاظ ساختاری با نام شخص 
danqu xan » از خاقانهای امپراطوری

ی هفتم میالدی و با ترک در اواسط سده
قاراکیدانیان »فرمانده اردوی ترکان  نام

qara kidaniyan » آسیای میانه در سال
« tayanquتایانقو »میالدی بنام  1215

 قابل مقایسه و تجزیه تحلیل است.

 ÇABUCAQ .......................................... چابوجاق

با سرعت خیلی زیاد، با شتاب، سریع و 
 بیصدا

 ÇADIRCI .............................................. چادیرجي

 چادر دوز، چادرساز، چادر فروش

 ÇAĞIRĞAN ..................................... چاغیرغان

 نوعی پرنده از جنس کالغ

 ÇAKAN ............................................................ چاكان

 آتش گیرنده، آتش زننده، مست

 ÇAKAR .............................................................. چاكار

نام شاخه ای از طایفه ی ترکان بلغار 
ساکن در سرزمین ترکان آلبان. نام این 

« çaxırlıچاخیرلی »طایفه در نام توپونیم 
واقع در جمهوری آذربایجان محفوظ 
مانده است که نام صحیح این توپونیم در 

 -می باشد.« çakarlıچاکارلی »اصل 
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ی دماغه»ی ترکی باستان به معنی واژه
 «قلعه»، «مکان مستحکم شده»، «کوه

 ÇAL BAİR ............................................ چال بائیر

ی کلبجر جمهوری نام کوهی درمنطقه
 آذربایجان

 ÇALA QILINC ............................. چاالقیلینج

به طور مداوم و بدون هیچ درنگی شمشیر 
 زننده

 ÇALAĞAN .............................................. چاالغان

 ب ، شاهین و ...پرنده ی شکاری، عقا

 ÇALAN ............................................................... چاالن

 شکارچی، شکار کننده

 ÇALANQ ...................................................... چاالنق

جست و چاالک، سریع العمل )واژه 
مورد استفاده در زبان فارسی نیز « چاالک»

 مأخوذ از همین واژه ی ترکی است(.

 ÇALAV .................................................................. چاالو

 آلت نوازندگی موسیقی، ساز

 ÇALĞI ÇALAN .................چالغي چاالن

 نوازنده، نوازنده ی آلت موسیقی  

 ÇALĞICI.................................................. الغیجيچ

 نوازنده ساز موسیقی

 ÇALIN ................................................................... چالین

 درو، زمان درو

 ÇALIŞ-VURUŞ ........... چالیش ووروش

 سعی و تالش، کوشش و مبارزه

 ÇALQANDI ........................................ چالقاندی

 تالطم، تموّج

 ÇAMLI BEL ...................................چاملي بئل

در « شام»یا « چام»کوه پوشیده از کاج. 
 باشد.زبان ترکان به معنی کاج می

 ÇANQ (ÇANQI) ............. چانق )چانقي(

ی ی ترکی باستان )ماننا( به معنی قلّهواژه
ی بسیار بلند و تیز دست نیافتنی، قلّه

ی سخت بلند و ای بسیار بلند، قلّهصخره
 تیز که مشکل بتوان آن را فتح نمود.

 ÇANQLIQ .................................................. چانقلیق

محلی که ناقوس کلیسا را از آنجا آویزان 
 کنند.

 ÇAPAQ .............................................................. چاپاق

 سریع و روان، جاری و پرسرعت

 ÇAPAR ................................................................. چاپار

ی ترکی به محل نگهداری  این واژه
 اسبهای پیک اطالق می گردد.

 ÇAPARI ........................................................ چاپاری

چنگک یا چنگال پر از سوزن، چنگک 
 سوزن دار

 ÇAPICI ..........................................................چاپیجي

 سواره، اسب تاز، مهاجم سواره

 ÇAPIŞ ................................................................ چاپیش
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 تاخت به طور چهار نعل

 ÇAPLI .................................................................. چاپلي

کسی که دارای عرض و قطر جسمانی 
 دباشد، قوی هیکل، تنومن

 ÇAPQI ................................................................ چاپقي

هجوم به خاک دشمن به قصد غارت و 
 چپاول، یغما

 ÇAPRAQ ..................................................... چاپراق

 پوشش روی زین، سرباز سواره

 ÇAPUL ............................................................. چاپول

هجوم به قصد یغما، غارت، چپاول و به 
 دست آوردن غنیمت در خاک دشمن

 ÇAPULCİ .............................................. چاپولجي

مهاجم و حمله کننده به خاک دشمن به 
 قصد غارت و به دست آوردن غنایم

 ÇAQIR .................................................................. رچاقی

 شراب، می، باده

 ÇAQIR PƏNCƏ ...................... چاقیر پنجه

 شاهین پنجه بزرگ

 ÇAQIR TOĞAN .................... چاقیرتُوغان

مرغ شکاری شاهین دارای خطوط آبی 
 رنگ

 ÇAQIRCI ................................................ چاقیرجي

مسئول و نگهدارنده ی شاهین در هنگام 
 شکار پرندگان

 ÇAQIŞ ................................. چاقیش )چاكیش(

 شمشک، رعد و برق

 ÇAQMACI ...........................................چاقماجي

روی نقره « اقماچ»زرگری که با قالب 
 جات اشکال برجسته ای را حک کند.

 ÇAQMAQLI ...................................... چاقماقلي

 تفنگی که با سنگ چخماق آتش کند.

 ÇAR ............................................................................... چار

نورانی، درخشنده، درخشندگی )ترکی 
 شور. ساقای(

 ÇARDAQLI ....................................... چارداقلي

 دارای کلبه و آلونک

 ÇARIQ ............................................................... چاریق

درخشندگی، روشنی، نوردهی )ترکی 
 شور، ساقای(

 ÇARPIŞMA ......................................... چارپیشما

 زد و خورد، تصادم، برخورد ودرگیری

 ÇAŞQIN ...................................................... چاشقین

 مبهوت، حیرت زده، متحیر

 ÇATA ........................................................................... چاتا

به بند کشیدن، به دام انداختن )ترکی 
 اورالیک مجاری(

 ÇATAL DAL ............................... چاتال دال

شاخه ای که نوک آن به دو نیم از هم جدا 
 شده باشد.
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 ÇATAL IRMAQ ............... چاتال ایرماق

 رودی که دو شاخه شده باشد.

 ÇATALANMAZ .......................... مازچاتاالن

هیچ وقت در شک و تردید نخواهد بود، 
 بدون تردید، بدون تشویش

 ÇATAQ ............................................................... چاتاق

جایی که دو کوه به هم متصل شده و در 
 محل اتصال دره پدیدار شود.

 ÇAUQ ................................................................. چائوق

ای باستانی در والیت نخجوان از نام قلعه
والیات سرزمین آذربایجان که این قلعه 

معروف است. « چالخان قاال»فعالً به نام 
« اوق»و « چا»ی چائوق مرکب از دو واژه

های ترکی به در اکثر زبان« چا»باشد. می
« سا»و « یا»رود. به کار می« کمان»معنی 
های دیگر این واژه هستند که با در گونه

و « ی»، «چ»های نظر گرفتن تبدیل صوت
-به یکدیگر که از خصوصیات لهجه« س»

ت این امر های مختلف زبان ترکی اس
ی شود، واژهکامالً طبیعی محسوب می

به « اوخ»ی ی دیگر واژهنیز گونه« اوق»
در زبان بعضی « اوق»باشد. معنی تیر می

های ترکان از جمله قزاق، آلتای و تیره
، «عائله»به معنی « lebedلئبئد»ی لهجه

باشد. بنابراین نام این می« منشاء»و « نژاد»
باشد. یکی به قلعه حامل دو معنی می

و دیگری به معنی « تیر و کمان»معنی 

خاندان و سلسله قدرتمند »یا « خاندان چا»
 «و مستقل

 ÇAVİDAN ....... ایدان(-چاویدان )چاو

نام صحیح و اصلی رهبر و بنیانگذار 
ها در آذربایجان. جنبش و حرکت خرمی

چاو »ترکی ی این نام از ترکیب واژه
çav » ی واژهو به معنی شهرت، آوازه

خدای »به معنی « idanایدان »ترکی 
نام  an = مال و مُلک + آن id)اید« ثروت

یکی از خدایان بزرگ ترکان باستان( یا 
ساخته « آن»ثروت و گنج خدا و ایزد »

شده است و در کل این اسم به معنی 
مشهور و معروف به ثروت و گنج خدا »
« مشهور به خدای گنج و ثروت»، «آن»

 باشد.می
ی ه توضیح و یادآوری است که واژهالزم ب
به معنی شهرت و آوازه « çavچاو »ترکی 

به معنی « idanایدان »ی ترکی واژهو 
خدای ثروت در ترکیب اسامی ترکان 
اسکیف )اسکیت، ساک( رایج و متداول 

عنوان مثال از چنین نامهای بوده است به
-ایدان»و « çavliچاولی »ترکان اسکیف 

 توان برشمرد.میرا « idantirتیر

 ÇAVIN ................................................................ چاوین

شالق و تازیانه ی ساخته شده از پوست 
 حیوان

 ÇAVLİ ................................................................. چاولي
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جوجه ی مرغ شکاری شاهین که تربیت 
-نشده است، جوجه شاهین آموزش نیافته

نام یکی از پادشاهان و حکمرانان ترکان 
اسکیف )اسکیت( قید شده در تاریخ 

« savliساولی »هرودت بضه شکل 
 .(IV،16)هرودت،

« çavliچاولی »نام این پادشاه در اصل 
بوده است که به علت عدم وجود حرف و 

در زبان یونانی، هرودت آنرا « çچ »صدای 
ی قید نموده است. واژه« ساولی»به شکل 

ی به معنی مرغ و پرنده« چاولی»ترکی 
باشد و می« ترالن»شاهین و به ترکی 

همچنین این واژه در سرا و دربار شاهی 
ها و درجات درباری ن باستان از رتبهترکا

رفت. این نام با شمار میو حکومتی به
چاووالن »اسامی خاقان ترکان خزر بنام

çavulan » که در تاریخ به نگارش یونانی
ثبت شده و « zavulanزاووالن »در فرم 

« çavli bəyچاولی بیگ »همچنین با نام 
از امیران سلجوقیان اوغوز در آذربایجان 

ی دوازدهم میالدی قابل مقایسه و سده
اکنون بحث است. الزم به ذکر است که هم

-داش»ای از روستای نیز نام محله

ی قازاخ آذربایجان منطقه« ساالحلی
 شود.نامیده می« چاولی»

 ÇAVLİ BƏY ................................. یچاولي بَه

نام یکی از امیران سلجوقیان اوغوز در 
 ی دوازدهم میالدی.آذربایجان سده

 ÇAVÖKƏN ........................................... چاوؤكن

 چوگان

 ÇAVŞAN .................................................... چاوشان

 سرچاوش، رئیس چاوشان

 ÇAVULAN .............................................. چاووالن

نام خاقان ترکان خزر که در تاریخ به 
قید شده « zavulanزاووالن »یونانی 

 است.

 ÇAYEÇASTA ............................... چایئچاستا

ی چایئچاستا )چیچست( نام دریاچه
و منابع پهلوی « اوستا»اورمیه در کتاب 

 زبان.
کامالً چایئچاستا دارای ریشه و منشاء 

« چای»باشد. قسمت اول این نام ترکی می
های به معنی سرزمین پوشیده از سنگ

به « چاس»آتشفشانی و قسمت دوم یعنی 
و قسمت انتهایی اسم « آبی»، «سبز»معنی 
ی مدل فارسی نگاشته شده« taتا»یعنی 

به معنی آب و « tuتو»ی ترکی واژه
 باشد.دریاچه )مثل مانتو( می

 ÇƏBƏR .................................................................... چَبَر

اهر، بامهارت، جَلد و فرز، زیرک، م
 گیر )ترکی قرقیزی(.چاالک، فنّ

 ÇƏLİK .................................................................. چَلیك

 آهن، فوالد

 ÇEMŞİR ........................................................ چئمشیر
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 نام نوعی درخت کوتاه قد

 ÇƏNGƏ ................................................................ نگَهچَ

 جرقه ی کوچک آتش

 ÇƏNLİ BEL ...................................... چنلي بئل

کوه و مسکن و مأوای کوراوغلو قهرمان 
روحِ کوهِ پوشیده از مه،  -ای ترکانافسانه

 ی خدای کوهمه گرفته، مجسمهروحِ کوهِ 

 ÇERAQ ............................................................ چئراق

چشمه ی آب معدنی. این نام را همچنین 
چاریق سو »با نام محلی به اسم 

çarıqsu »واقع در نزدیکی اردبیل می-

 توان مقایسه و تجزیه تحلیل نمود.

 ÇEREMSAN ................................... چئرئمسان

 نام رودی واقع در امتداد رود ولگا

 ÇERİ BAŞI .................................. چئری باشي

 رلشکر، سپهساالرسرکرده، ساالر، س

 ÇƏVƏR ................................................................... چَوَر

دست )ترکی ماهر، زبردست، چیره
 اویغوری(

 ÇİDOR ............................................................... چیدور

بند، به بند کشیدن، به دام انداختن )ترکی 
 مغولی(

 ÇİDOV ................................................................ چیدوو

 به بند کشیدن، دستگیر نمودن

 ÇİL BAİR ................................................چیل بائیر

ی شاماخی جمهوری هی در منطقهنام کو
 آذربایجان

 ÇİLİNG .......................................................... چیلینگ

 فلز سخت

 ÇİNQ ........................................................................ چینق

در زبان ترکی باستان ماننایی به معنی 
ی ژرف با درّه»، «ی بلندپرتگاه و صخره»

کوه بسیار بلند دست »و « سراشیبی تند
 «نیافتنی

 ÇINQ(ÇINQI).....................  چینق)چینقي(

ی ی ترکی باستان )ماننا( به معنی قلهواژه
ی بسیار بلند و تیز دست نیافتنی، قله

ند و ی سخت بلای بسیار بلند، قلهصخره
 تیز که مشکل بتوان آن را فتح نمود.

 ÇIQIM .................................................................... چیقیم

حمله و یورش اسب، صولت هیبت آمیز 
 اسب، خیز و پرش اسب، هیبت و ظاهر

 ÇIQIŞ ................................................................. چیقیش

هجوم و یورش اسب، صولت و جهش 
 اسب، خیز و پرش اسب

 ÇİRAK ............................................................. چیراک

، «شیراک»نام طایفه ای از ترکان که 
 شوند و از زماننیز نامیده می« سیراک»

های قبل از میالد در سرزمین آذربایجان 
 سکنی گزیده اند.

 ÇIRAQ ............................................................... چیراق
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 ه نور دهد )ترکی ساق(شمع و چراغی ک

 ÇİRAQİL.................................................... چیراقیل

ای مسکونی واقع در محال نام منطقه
ی شهر تبریز. این اسکوی آذربایجان حومه
ی چیراق )چیراغ( نام مرکب از نام طایفه

ایل و » به معنی« ائل»یا « ایل»ی و واژه
 باشد.می« ی چیراقطایفه

 ÇİRAXÇİ.............................................. چیراخچي

 نام طایفه ای در بین ترکمن ها

 ÇİTİN ..................................................................... چیتین

 سخت، سَرت، محکم، دشوار

 ÇİTİN TAĞ ....................................... چیتین تاغ

 کوه سخت و صعب

 ÇİVDIRMƏZ .................................... چیودیرمز

هیچگاه تیر از هدف منحرف نکند، تیر 
-پرتابی او از هدف و نشانه منحرف نمی

 شود.

 ÇİVİK ................................................................ چیویك

تندرست، سریع العمل، چست و  متین،
 چاالک

 ÇİVMƏZ ............................................................ چیومَز

 از هدف منحرف نمی شود

 ÇOBAN BUTA ..........................چوبان بوتا

ای ترکان به نام از قهرمانان داستان افسانه
 «.قاراچَنلی و دَلی داغ»

 ÇOĞU ................................................................... چُوغو

 معظّم

 ÇÖGÜR.......................................................... چؤگور

 کمان بسیار بزرگ )آلت موسیقی(

 ÇÖGÜRCİ ...................................... چؤگورجي

اعر طنبوره نوازنده ی ساز کمان بزرگ، ش
 نواز، آشیق )عاشق( نوازنده ی ساز

 ÇÖKÜC ....................................................... چؤكوج

نام درست و اصلی وسیله ای که به آن 
 .چکش( گفته می شودچکیچ )

 ÇOL (ÇUL) .............................. چُول )چول(

نام یکی از طوایف ترک سرزمین آلبان که 
کُلمانک مئدز»با نام توپونیم 

medzkolmank » واقع در آلبان )قید
پتولئمئی »ی دوم شده توسط مؤلف سده

ptolemey )»باشد.مرتبط می 

 ÇÖLA ....................................................................... چؤال

 پیشگام، لیدر

 ÇOLPA ................................................................. چُولپا

خروس یک و یا دو ساله ی عقاب، 
 شاهین و...

 ÇÖMƏZ ............................................................... چؤمَز

 شاگرد، طلبه

 ÇOPRA .............................................................. چُوپرا

 زمین پر از خاربوته، خارزار
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 ÇOQ BİLƏN ................................... چوق بیلن

 علیم، دانا، بسیار داننده

 ÇOQMAN .................................................چُوقمان

 گُرز جنگی 

 ÇOQMAR ................................................... چُوقمار

 گُرز جنگی

 ÇOR ............................................................................. چُور

نیز « شُور»نام طایفه ای از ترکان که به 
 معروفند.

 ÇORAQ........................................................... چُوراق

 کویر، نمکزار

 ÇORPA ............................................................ چورپا 

ی شیرخوار، نوزاد حیوانات نوزاد، بچه
 اهلی

 ÇORŞ ................................................................ چورش

ی شیرخوار، نوزاد حیوانات نوزاد، بچه
 اهلی )ترکی سومری(

چُورس »ی به احتمال بسیار قوی نام قصبه
çors »از بالد « ماکو»ی واقع در منطقه

-آذربایجان نیز برگرفته شده از همین واژه

باشد یعنی می« چُورش»ی ترکی سومری 
این قصبه و دیار در ازمنه قدیم )در زمان 
سومرها( محل نگهداری و پرورش احشام 
و دامهای تازه به دنیا آمده بوده است و در 

لوغ و این مکان آنها را نگهداری و تا حد ب
پروراندند.  الزم به ذکر بزرگ شدن  می

به معنی « چُودار»ی ترکی است که واژه
های اهلی ی گاو و گوسفند و دامچراننده

ی ترکی سومری نیز مأخوذ از همین واژه
چُوردار »و در حقیقت « چُورس»

çordar »ی باشد و همچنین واژهمی
به معنی تحلیل « çürükچوروک »ترکی 

شده، پوسیده و پالسیده نیز  رفته، کوچک
-ی ترکی سومری میمأخوذ از همین واژه

در « çurukچوروک »ی باشد یعنی واژه
 بوده است.« çorukچُوروک »اصل 

 ÇOŞ .........................................................................چُوش

 عقرب

 ÇOVKƏ .......................................................... چُووكه

 وحشت انگیز، رعب انگیز، هیجان آور

 ÇOVMAZ ..................................................... چُووماز

همیشه در راه راست، هیچگاه منحرف 
 نمی شود.

 ÇOXATLI .......................................... چوخ آتلي

 چند اسبه، دارای اسب های فراوان

 ÇOXBİLƏN ...................................... چوخ بیلَن

 بسیار دانا و مجرّد

 ÇOYAN ............................................................ چویان

 آهن کوبیده نشده، آهن آبدیده نشده

 ÇOYGAN .................................................. چُویگان

 آهن کوبیده نشده، آهن آبدیده نشده 

 ÇÖYKƏN .....................................................چؤیكَن
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 آهن کوبیده نشده، آهن آبدیده نشده

 ÇRA ............................................................................... چرا

 آهن )ترکی تونقوزی(

 ÇUL (ÇOL) .............................. چول )چُول(

نام یکی از طوایف ترک ساکن در شمال 
 شرقی آلبان

 ÇULA ........................................................................ چوال

ی نام قدیمی شهر جلفا که مأخوذ از واژه
به معنی « yul (çul)یول )چول( »ترکی 

 باشد.می« معبر»، «گذرگاه»، «راه»

 ÇULLU ................................................................ چوللو

ساکن در « چول»ی از نسل ترکان طایفه
 سرزمین آلبان

 ÇUR ............................................................................. چور

 peçenekچنک نام طایفه ای از ترکان پ

 ÇURSİN ..................................................... چورسین

نام یکی از حکمرانان طایفه ی سیراکِ 
ی سارمات ها قید شده توسط مؤلف دوره

زورسین »به فرم « tatsitتاتسیت »باستان 
zorsin .»ی این نام ترکی از ترکیب واژه
، «پهلوان»به معنی « çurچور»ترکی 

ی ، و واژه«قوی و قدرتمند»، «قهرمان»
به  sin(şin,çin)سین )شین، چین( »

« همچو»، «پنداری که خود»، «مثل»معنی 
مثل »ساخته شده و در کل به معنی 

 باشد.می« همچون دلیرمرد»، «پهلوان

 ÇURTADUŞ ............................... چورتادوش

 نام خاقانی از ترکان

 ÇUVAN SİRAK .......... چووان سیراک

 نام طایفه ای از ترکان ازبک

 ÇÜYÜR ............................................................. چویور

 شخم زدن مرتع
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 D                                د   
 
 

 DADAY .............................................................. دادای

 DADA ......................................................................... دادا

نام یکی از شاهان و حاکمان ترکان ماننا 
 قبل از میالد(. 125)سال 

محقق مشهور روسی « ایی.آ.گرانتوفسکی»
نام این فرمانروای ترک را به طور 

ی مضحکانه و کمیک مأخوذ از واژه
داند در می« داد»یعنی فعل « دادن»فارسی 

ی کامالً ترکی د که واژهداننحالی که نمی
در زبان ترکی به معنی « dədəده ده»
-دهباشد )مثل دهمی« ریش سفید»، «استاد»

ده علسعگر و غیره(. این نام با قورقود، ده
در بین اویغورها، در قرن پنجم « دادای»نام 

میالدی در آسیای مرکزی با نام خاقانِ 
« داد»و همچنین با نام « داتان»جوجان بنام 

های رونی ترکان قابل مقایسه در نوشته
است. نام یکی از دستیاران شاه اسماعیل 

« بَیدهده»های قزلباش ختائی از بیگ
دَه( بوده است. در سال )عبدالعلی بَی دَه

ی ششم قبل از میالد نام شخصی سده 25
بوده « داتاش« »در سرزمین میدیا )ماد(

است و همچنین نام پسر آراس خان حاکم 
« دَه خاندَه»میالدی  16یروان در قرن ش

 بوده است.
این نام از نامهای رایج در بین ترکان ماد 
)میدیا( قید شده در تاریخ هرودت )جلد 

داتیس »( به شکل 24ششم صفحه 
datis .» این نام از سوی محققین دارای

شود در ریشه و منشاء فارسی قلمداد می
دا دا»حالیکه این اسم ترکی با نام شخص 

dada» ی حک شده در منبع آشوری به
باشد. به قبل از میالد یکی می 125سال 

برگرفته از « dadayدادای »انتهای اسمِ 
، پسوند یونانی «dədəده ده»ی ترکی واژه

افزوده شده و در شمار اسامی « isایس »
تحریف یافته قرار گرفته است. این اسم را 

وری توان با اسم خان و حکمران امپراطمی
ترکان شرقی در اوایل قرن هفتم میالدی 

 مقایسه و مرتبط نمود.« dotaدوتا »بنام 

 DAĞ ÇAPAN .............................. داغ چاپان

 کنکوه

 DAĞA ......................................................................... داغا

 نزدیک ، خویش )ترکی تونقوزی(

 DAĞDAŞ ................................................. داغداش

 سنگ و کوه، سنگ کوه

 DAĞLARAŞ .................................... داغالراش

ها را پشت سر بگذار، امر به کوه
 درنوردیدن کوهها

 DAKU ....................................................................... داكو

 ، خویش )ترکی مغولی(نزدیک
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 DALBAY ........................................................ دالبای

آلتی است که قوشچیان از بال طیور برهم 
-بسته جانوران شکاری را بدان آواز می

 )ازبکی(زدند. 

 DALHAMUN ......................................دالهامون

 طوفان تند و شدید )ترکی سومری(

 DALİ ........................................................................... دالي

یال یا موی بلند گردن اسب و شیر )ترکی 
 آلتائیک(

 DANAKU ........................................................ داناكو

در سرزمین ماد )میدیا( نام توپونیمی واقع 
 قبل از میالد. 113به سال 

نام بیابانی قید شده در زمان خسرو دوم از 
( بنام 121-621ی شاهان ساسانی )سلسله

به معنی « دان»ی ترکی واژه«. داناک»
 باشد.می« وادی»، «دشت»

 DANDAR ........................................................ داندار

نام طایفه ای از ترکان سارمات قید شده 
 « pliniپلینی »ی باستان توسط مؤلف دوره

 DANGLİ .......................................................... دانگلي

 مشهور، نامدار )ازبکی(

 DARATLI ................................................... داراتلي

 صاحب سلطه و سلطنت، پرشکوه

 DARĞA ................................................................ دارغا

 از نامهای رایج در بین ترکان کاسپی
مغولی -ی ترکیاین نام خود مأخوذ ازواژه

ی ایل، به معنی رهبر و سرکرده« تارقا»
باشد. این نام با نام تارغیتای لیدر می

tarğitay  ،در بین ترکان اسکیف )ساک
و تاراغای، « tarkaتارکا »ساکا(، با نام 

tarağay ی سیزهم در بین مغوالن سده
 میالدی قابل مقایسه است.

 DARIŞ ............................................................... داریش

 هجوم، حمله، حمله کن

 DAŞ ORAN ................................. داش اوران

ای مسکونی در سرزمین ترکان نام منطقه
داس »آلبان قید شده در تاریخ به فرم 

این نام )داس « dasxoranخُوران
داش »ی ترکی خُوران( مأخوذ از واژه

daş » ی و واژه« سنگی»، «سنگ»به معنی
، uran ،orenاُوران، اُورئن، اوران »

oran » محل »، «مکان»، «جای»به معنی
و همچنین « ی حیوان و داممحصور ویژه

به « oronاُورُن »در  زبان ترکان آلتای 
محل »، «کوچ محل»، «کوچ کننده»معنی 
 باشد.می« اوبه»، «اطراق

 DASİBAL .................................................. داسیبال

یا « دسیبال»، «داسی بول»، «دیزیبول»
از تیره ترکان « داس»پادشاه قوم « داسیبال»
ها( ساکن در )اسکیت« ساک»یا « داس»

های دریای سرزمین فعلی رومانی تا کناره
سیاه در زمان حکومت ترکان اشکانی 

تور روم. این نام ها( و تراژان امپرا)پارت
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یا « لْبُو»و « داس»های از ترکیب واژه
در » لْبُو»ی تشکیل یافته  است. واژه« بال»

زبان برخی ترکان به معنی مرد، دالور، 
نیز نام قوم ترک تبار « داس»بهادر بوده و 

 باشد.می« هاساک»یا « هاساق»از تیره 

 DAŞLİ .................................................................. داشلي

 مقاوم، با دوام، پایدار )ازبکی(

 DAŞQAYA ............................................ قایا داش

 صخره سنگ

 DATAN ................................................................ داتان

نام خاقانِ جوجان در آسیای مرکزی )قرن 
 پنجم میالدی(

 DATAŞ ............................................................... داتاش

نام شخصی در سرزمین ماد )میدیا( در 
 ی ششم قبل از میالدسده 25سال 

  .............................................  اوكو )دایا اوككو(-دا

 ............................ DAUKU (DAYAUKKU) 
از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 

 قبل از میالد.  111 قید شده به سال
برخی از محققین این نام را دارای ریشه و 

دانند در حالیکه منشاء پارسی )فارسی( می
سخت در اشتباهند و این نام تئوفور از 

به »یعنی « daدا »ی سومری ترکیب واژه
اوکو »ی سومری و واژه« کمک او )خدا(

uku » وارث»، «اوالد»، «فرزند»به معنی »
 .ساخته شده است

 DAV .................................................................................. داو

 -بلند قامت، نیرومند، قوی هیکل
 )مجازی( جسور، دلیر )ازبکی(

 DAVAN ............................................................... داوان

)مجازی( کاری  -ی کوهراه صعود به قلّه
 ی رهگشا )ازبکی(بزرگ و برجسته

 DAVKET.................................................... داوكئت

ترکان اسکیف  از اسامی موجود در بین
 )اسکیت(.

دای »ی این نام ترکی از ترکیب واژه
day » برادرِ مادر( و  «دایی»به معنی(
به معنی « ketکئت »، «qedقئد »ی واژه

، «برگزیده»، «قدرتمند و قوی»، «ماهر»
نچه که در مورد آ)به مانند « محکم»

« marsagetمارساگئت »توضیح نام 
گفته شده( ساخته شده است. این نام را 

در بین « davdakداوداک »توان با نام می
 د.ترکان آلبان مقایسه و تفسیر نمو

 DAVRİM ......................................................... داوریم

 نهضت و تحوّل )ازبکی(

 DAVRUQ .................................................... داوروق

 شهرت، آوازه )ازبکی(

  .............................................................. داوتاق)داوتَك(

 ...................................... DAVTAQ(DAVTƏK) 

 از جنس و تبار کوه، مثل کوه.
از شاعران به نام و معروف آذربایجان در 

 ی هفتم میالدی.سده
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 DAVUL .............................................................. داوول

بوران، بارندگی همراه با باد سخت 
 )ازبکی(

 DAVUŞ ........................................................... داووش

 ، آواز )ازبکی(صدا

 DAVYÜRƏK ................................ کداویوره

 باک )ازبکی(دلیر، نترس، جسور، بی

 DAYAQ ............................................................... دایاق

 تکیه گاه، حامی، پشتیبان

 DAYAUK ................................................. دایائوک

از نامهای رایج در بین ترکان ماد قید شده 
 در قرن هشتم قبل از میالد.

اوککو -این نام در منبع آشوری به فرم دایا
dayaukku نگاشته شده است. در زبان 

در این اسم مکرر « kک »آشوری صدای 
 و متوالی نگاشته شده است.

ای. م. دیاکونوف محقق و مورخ مشهور 
روسی ریشه و منشاء این اسم را پارسی 

ی فارسی دانسته و آنرا مرکب از واژه
به معنی سرزمین، « dahuyiداهویی »

در « kک »ی طوایف و پسوند اتحادیه
عاجز از پندارد و لیکن انتهای اسم می

، «سرزمین»ی درک این موضوع که واژه
« اتحاد طوایف»ی و واژه« کشور»، «دیار»

تواند به اسم اشخاص به هیچ وجه نمی
بدل شود و ترکان آنرا به عنوان اسم 

ی برگزینند. این اسم از ترکیب واژه

طبق قرار »به معنی « daدا »سومری 
ی و واژه« به خواست )خدا(»، «)خدا(

، «اوالد»به معنی « ukuوکو ا»سومری 
 ساخته شده است.« وارث»، «فرزند»

اوک »ی در زبان ترکان باستان نیز واژه
uk » به معنی وارث، فرزند و نسل بکار
رفته است. این اسم در کل به معنی می

-می« فرزند زاده شده به خواست خدا»

 باشد. 

 DAYI ........................................................................... دایي

 پشتیبان، حامی، مدافع

 DAYTƏK ................................................... تكدای

ی هفتم ر ترک آلبان در سدهنام شاع
داوتک »میالدی قید شده در تاریخ به فرم

davtək .» درخصوص این نام مطالب
زیادی نوشته شده و لیکن موفق به 

اند. گشودن معنی واقعی و حقیقی آن نشده
ی محقق مشهور آذربایجانی به عقیده

داوتک »غیاث الدین غیب اله یف نام 
davtək »تلفظ « تکدای»مانند در اصل به

دایائوک »شد و با نام شخص می
dayauk » پادشاه و حکمران ماد که در(

یوک دی»تاریخ هرودت به فرم 
deyyok »باشد قید شده است( یکی می

و « uاو »به صدای « yی »و لیکن صدای 
تبدیل و تعویض گشته و بخش « vو »
درآمده « davداو »اسم به فرم « dayدای »

-به»به معنی « داوتک»است. بنابراین نام 
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« مثل دائی»و « همچو دائی»، «مانند دائی
 باشد. می

ی این نام در تاریخ ما اگر فرم قید شده
را عاری از « davtəkداوتک »یعنی 

توانیم چنین نتیجه تحریف بدانیم می
در اصل « davtəkداوتک »گیریم که 

باشد و این را هم می« tavtəkتاوتک »
ی باستان واژهدانیم که در ترکی می

باشد. این نام می« کوه»به معنی « tavتاو»
ی و واژه« تاو»ی ترکی از ترکیب واژه

، «مثل»، «به مانند»به معنی « təkتک »
ساخته شده و در کل به معنی « همچون»
، «پرصالبت و سخت»، «همچون کوه»
 باشد.می« مثل کوه»

 DƏDƏ .................................................................... ده ده

 استاد، بزرگ و ریش سفید ایل

 DƏDƏ BƏY........................................ ده ده بَي

نام یکی از دستیاران شاه اسماعیل ختائی 
 های قزل باشاز بیگ

 DƏDƏXAN ..................................... ده ده خان

نام پسر آراس خان، حاکم شیروان در قرن 
 میالدی 16

 DƏDİL ................................................................ دیلده

 -شجاع، دلیر، نترس، با غیرت، مرد
 قدرتمند )از نظر مادی یا معنوی( )ازبکی(

 DƏLİ İRMAQ........................ دَه لي ایرماق

فراوان جاری و طغیان رودی که با شدت 

 کند.

 DƏMİR ATAN............................... دَمیر آتان

 لنگر انداز

 DƏMİR BITRAQ ............ ده میر بیتراق

یکی از آالت جنگی که بر سر راه دشمن 
پخش می کردند تا این خارهای آهنی سه 

 گوش بر پای لشکریان دشمن فرو رود.

 DƏMİR ÇARIQ ..................... دَمیر چاریق

مقاوم، صبور و محکم ایستاده، پافشاری 
 صممکننده، م

 DƏMİR QAZIQ......................... دمیر قازیق

یا « توراس»ای در رشته کوه نام قلّه
ی  قاز در در آسیای صغیر. واژه« توروس»

باشد و این اسم به معنی بلند و رفیع می
حالت کثرت و « ائق»، «اوق»، «ایق»پسوند 

رساند که این پسوندها به مبالغه را می
های ها و اتنونیموفور در اسامی توپونیم

ن مثل قومیق )قوم+ ایق(، قاییق ترکا
)قای+ ایق(، قینیق )قین+ایق(، قازیق 
)قاز+ ایق(، قیریق )قیر+ایق(+ ساریق 
)سار+ ایق(، یوروق )یور+اوق(، ئمئق 

 شود.)ائم+ ایق( و سایره دیده می

 DƏMİRDƏN ........................................... دَمیردن

آهنین، از آهن ساخته شده، بسیار متین و 
 تندرست

 DƏMUR ................................................................ دَمور
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 آهن

 DƏNİZ ŞƏPƏ ..................................... دنیز شَپَه

 موج دریا

 DƏNİZ YÜRƏK ................ دَنیز یوره ک

 دریا دل، شجاع، بی باک

 DƏRĞƏ ................................................................. دَرغَه

)مجازی( رهبر، راهنما  -ناخدای کشتی
 )ازبکی(

  DESİBAL .................................................... دسیبال

از »دکتر باستانی پاریزی در کتاب خود 
« دسیبال»نویسد: چنین می« پاریز تا پاریس

ای از ترکان )تیره« داس»نام پادشاه قوم 
در زمان « ساکا»یا « ساق»، «ساک»

حکومت ترکان اشکانی( در جنگ با 
کشته شد. « تراژان»رومیان به امپراتوری 

سرزمین فعلی رومانی تا « داس»قوم ترک 
های دریای سیاه را در اختیار داشتند. کناره

امپراتور روم با این قوم رشید و « تراژان»
روبرو شد. « دسیبال»پادشاه دلیر آنان 

فنون جنگی تازه داشتند. نبرد رومیان 
ی سختی در گرفت، علیرغم همه

نظیر، های بیها و فداکاریجانبازی
شکست خورد، بیشتر سپاهیانش « دسیبال»

ها پناه برد به کشته شدند و خود به جنگل
های چریکی و پارتیزانی این امید که جنگ

را ادامه دهد. اما رومیان در تعقیب او 
جا ناامید شد برای بودند و چون از هر 

اینکه به دست دشمن اسیر نشود، مردانه، 
کارد برگردن خود نهاد و شاهرگش را 
برید. سربازان رومی جسد او را یافته و 

« تراژان»سر او را از تن جدا کرده، پیش 
ی دسیبال با امپراتور روم بردند و حماسه

 ی قهرمانانه پایان یافت.این واقعه
یشتر مردان قوم دستور داد ب« تراژان»
را به قتل برسانند. اموال آنان را « داس»

غارت کنند و زنان آنان را به سربازان 
بخشید، البته این جنگ برای او ارزان تمام 
نشده بود. از آن روز به بعد رومانی جزو 
امپراتوری روم درآمد و زبان رومی جای 

 را گرفت.« داسی»زبان 
 تراژان به یادبود این جنگ که جزو

مهمترین فتوحات معروف  اوست،  دو 
برج تاریخی ساخته است که یکی از آن 

ای قرار دارد که دو برج بر فراز همان تپه
ها این جنگ در آن رخ داده است. این برج

حاوی بیش از پنجاه صحنه از میدان جنگ 
هاست )همه بر روی «داس»تراژان با 

سنگ( و کیفیت جنگ و گرفتن اسیر و 
و دیگر اوضاع جنگ را بسیار قتل اسیران 

کند. دولت رومانی این خوب مجسم می
ها را گرد آورده تا مجدداً برج را سنگ

 بسازد.
ارتفاع برج نزدیک پنجاه متر بوده است و 

ای در کنار یک آبادی به نام بر فراز تپه
)آدام قاالسی( قرار دارد... « آدام کلیسی»

تا  152ها از سال جنگ تراژان با داس
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میالدی طول کشید. تراژان سه چهار  156
سال بعد به فکر تسخیر ایران و جنگ با 
پارتها )ترکان اشکانی( افتاد، روزی که 

خواست از سربازان دیدن کند در می
 ای گفت:ضمن خطابه

ای سربازان رومی، از جنگ با پارتها هیچ »
وحشت نداشته باشید، شما کسانی هستید 

مند و بلند قد اید اقوام تنوکه توانسته
ها در مقابل را نابود کنید، پارت« داس»

دانیم اما همچنانکه می«. اینان هیچند
حساب او غلط از آب درآمد و تراژان 

ن پارتی )ترکان آرزوی پیروزی بر کماندارا
را به گور برد یعنی طولی نکشید  پارت(

که درگذشت و جانشینانش هم نه تنها به 
برابر سربازان تیسفون نرسیدند، بلکه در 

پارتی )که تیر آنها به اندازه سر نیزه بود و 
بر پشت اسب در حال جنگ و گریز 

کردند و گاهی با یک تیر سه تیراندازی می
دوختند(، عاجز سرباز دشمن را به هم می

و درمانده شده، دو سردار بزرگ خود 
-و پسرش را در خاک« کراسوس»یعنی 

 النهرین به خاک سپرده وهای بین
 بازگشتند.

 DƏVƏ BAĞIRDAN .... دَوَه باغیردان

 سرباالیی بسیار تند و گِلی

 DƏVƏ ÇANQI........................ وه چانقيدَه

 زنگوله ی شتر

 DƏVƏ DÖŞLÜ ......................... دَوَه دؤشلو

اسب بدون شکم، اسبی که شکم کوچک 
 دارد.

 DİK AĞAC ..................................... دیك آغاج

 درخت راست و بلند

 DİK BAXIŞ ............................... دیك باخیش

 نگاه دقیق و حقیقی، نگاه سرت و خشن

 DİK QAYA ............................................ قایادیك 

 صخره تند و راست چون دیوار

 DİLCİ ................................................................... دیلجي

 زبانشناس، استاد علم زبان شناسی

 DİLİ...............................................................................دیلي

مجرّد، منحصر به فرد )ترکی  تنها، تک،
 سومری(

 DİLMUN ....................................................... دیلمون

ی پژوهشگران معاصر، همان به گفته
ی بحرین در خلیج فارس است. منطقه

و « enkiاِنکی »محل قرارگیری دو خدای 
است در « ninxursakورساک خنین»

 ی بهشت.اسطوره
عنوان مکانی در این اسطوره از آن به

شود، مکانی روشن وپاک و پاکیزه یاد می
که جانوران درصدد آزار یکدیگر نیستند و 
بیماری و پیری را در آن راه نیست. تنها 
چیزی که دیلمون ندارد، آب شیرین است 

کند. فراهم می« enkiاِنکی »که آن را هم 
ترکان سومری سرزمینهای خاوری 
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 )شرقی( را مقدس میداشتند.
به پند از آنان، مردگان سومر به 

و اجدادی )نیاکانی( باز  سرزمینهای آبا
یافتند. این گشتند و زیست جاوید میمی

خوانده « ماکان»و « دیلمون»سرزمینها که 
« maşuماشو »اند در پسِ کوهِ بلند شده

ی است سر به جای دارند و آن کوه
آسمان کشیده که هر روز خورشید را در 

دهد. این دو اسم پسِ خود جای می
های با نام« ماکان»و « دیلمون»سرزمینهای 

دیلمقان »، «dilmanدیلمان »
dilməqan »ی اسامی قدیمی منطقه

و جای بحث و  آذربایجان قابل مقایسه
پژوهشگران معاصر در این  باشد.تعمق می

شتباه شده اند که دیلمون مورد دچار ا
همان منطقه ی بحرین در خلیج فارس می 
باشد. به احتمال بسیار قوی 

دیلمان »همان منطقه ی « دیلمون»سرزمین
dilman»  سلماس فعلی( در حوزه ی(

دریاچه ی اورمیه می باشد. همچنین 
نیز در « ماکان»و « دیلمون»سرزمین های 

مجموع همان سرزمین و منطقه ی فعلی 
دیل ماکان( «)دیلمقان»ماس می باشد کهسل

نام دیگر و قدیمی این دیار می باشد پس 
نتیجه گرفته می شود که نام قدیمی 
سلماس به فرم دیلمقان ماخوذ از مجموع 

می « ماکان»و« دیلمون»نام دو سرزمین 
دیلمون »باشد و دیلمقان در اصل به فرم 

بوده است که به مرور زمان به « ماکان

ان درآمده و آنچنان که در متن شکل دیلمق
قید شده این دو سرزمین در پسِ کوه بلند 

جای دارند که این کوه «  maşuماشو  »
واقع در منطقه « میشو»در اصل همان کوه 

ی شبستر )شرق منطقه ی سلماس( می 
باشد. از اینجا معلوم میشود که اراضی 

طسوج تا شهر سلماس  –مابین شبستر 
ستان مردگان سومرِ فعلی محل دفن و قبر

انتقال یافته از بین النهرین )سرزمین 
سومریان ( میباشد. چون که سومریان بین 
النهرین چنین می پنداشتند که اگر مردگان 
خودرا به سرزمین آبا و اجدادی خویش 
یعنی )منطقه ی فعلی سلماس( می 
رساندند ودرآنجا دفن مینمودند، آنان 

به زیست جاوید می یافتند.بایستی 
استحضار خوانندگان عزیز رسانده شود که 
دیلمون و ماکان دو سرزمین مجاور و 
همسایه بودند که دیلمون همان منطقه ی 

از شبستر و  «güneyگونئی »فعلی
شرفخانه گرفته تا طسوج و حومه  آنرا 

« tilتیل»شامل می شد و روستای فعلی 
واقع درآن منطقه نیز نام خود را از همان 

)تیلمون( ، دیلمان )تیلمان(  نام دیلمون
برگرفته است وبه احتمال قوی این آبادی 
درآن زمان یعنی در زمان سومریان مرکز 

بوده است . « دیلمان»یا « دیلمون»ایالت 
باید گفت که «  ماکان»در خصوص نام 

« میشو»شامل منطقه ی واقع در شمال کوه 
و از آنجا گرفته تا منطقه ی شمال سلماس 
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را احاطه می نمود « قره تپه»ی تا گردنه 
وبه احتمال بسیار قوی روستای موغانجیق 
واقع در شمال شهر سلماس نیز مرکز این 
سرزمین به شمار می رفت .الزم به ذکر 
است که منطقه ی سلماس دوره ی 
سومریان در جنوب غربی و سرزمین 
ماکان و غرب سرزمین دیلمون )دیلمان( 

 واقع بوده است.
 دیلمان ←کان ما –دیلمون 

ن »)با حذف  ←دیلمان ماقان ←ماکان
                   دیلمقان ←دیلماقان«(ما

 DİNGİZ ............................................................... دینگیز

 دریا )ازبکی(

 DİNGİZÇİ ........................................... دینگیزچي

 دریانورد )ازبکی(

 DİRA ............................................................................ دیرا

 آهنگر، فلزکار )ترکی آلتائیک(

 DİRİ .......................................................................... دیری 

زنده، بزرگ، عظیم، بزرگ جثه )ترکی 
 سومری(

 DİRİDAT .................................................. دیریدات

امپراتور بزرگ ترکان « آرساق»برادر  نام
قبل از  241در سال « ساق»یا « ساک»

 میالد.

 DİRİG ................................................................. دیریگ

در زبان ترکان سومری با غیرت، با حمّیّت 

و بزرگ را گویند. با توجه به این نکته که 
وقتی در آغاز  « d-د»حرف بی صدای 

ای سومری قرار گرفته باشد، مطابق واژه
اوّلِ واژه ساقط  آن در ترکی اوغوزی، از

شود تبدیل می« yی»شود یا به صامت می
از اول « d-د»بنابراین با حذف صامت 

ایری »ی واژه در ترکی اوغوزی به واژه
iri » ایریک»یاirig » با همان معنی تبدیل
 شود )ترکی سومری(می

 DİRİG ................................................................. دیریگ

بزرگ، فعال، پرتحرک، نیرومند )ترکی 
 سومری(

 DİRRƏ .................................................................. دیرره

 )ترکی سومری( کمک، یاری

 DİTRƏMƏZ ............................................. مزدیتره

بدون هیچگونه ترس و لرز، ثابت و 
 محکم

 DİV SULTAN ............................ دیوسولطان

ها و رؤسای ایل قزلباش نام یکی از بیگ
میالدی به نام دیوسولطان  11در قرن 

 روملو

 DİVDAD .......................................................... دیوداد

ها در موسس و بنیانگذار دولت ساجی
سرزمین آذربایجان قرن هشتم میالدی. او 

 میالدی در گذشت. 112 در سال

 DİZAPAT ................................................... دیزاپات
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 نام توپونیمی واقع در سرزمین ترکان آلبان

 DİZDAR ........................................................... ارددیز

 محافظ و نگهبان قلعه

 DİZGİN .......................................................... دیزگین

 عنان و افسار اسب

 DİZMAN ......................................................... دیزمان

 پیرفرزانه، درشت پیکر و سالخورده

 DOLUTÜFƏNG .................... دُولوتوفَنگ

 تفنگ پر از گلوله آماده ی شلیک

 DONAN .............................................................. دُونان

ب یا شتری که تازه چهار سالش شده اس
 باشد )ازبکی(

 DÖNAN .............................................................. دؤنان

 اسب سه ساله، شتر سه ساله

 DONDAR DAĞ ..................... دوندار داغ

 کوه دوندار، کوه دوندارها.
نام این کوه در ارتباط با طایفه ی ترک 

ساکن در سرزمین ترکان  dondarدوندار 
آلبان می باشد. الزم به ذکر است که شهر 

در قره « şuşaوشا ش»معروف و زیبای 
ی باغ آذربایجان نیز متعلق به همین طایفه

 ترک دوندار می باشد.

 DONDARLI ....................................... دوندارلي

از نسل طایفه ی ترک دوندار ساکن در 
سرزمین ترکان آلبان. در رابطه با این 
طایفه چندین روستا و آبادی با نام 

 دوندارلی در آذربایجان وجود دارد.

 DÖNÜŞMƏZ ...................................... دؤنوشمَز

 ا عزم، وفادار به عهد و پیمانراسخ، ب

 DOPİÇİ ..................................................... چيدُوپي

 کالهدوز، کاله فروش )ازبکی(

 DORAQOÇ ..........................................دُوراقوچ

ی قره باغ یا آرساق نام سرزمینی در منطقه
که خاقان واچاقان در آنجا زندگی و 

 کرد.حکمرانی می
به معنی نسل، نژاد و « Dorدور»
باشد. به معنی قوچ می« Qoçقوچ»

نسل و »یعنی « قوچدورا»بنابراین واژه 
-می« همچو قوچ»و « مثل قوچ»، «نژادقوچ

 باشد.

 DÖRT ƏLLİ .................................. دؤرت اَللي

در کمال غیرت و اهتمام به کار چسبیدن، 
 فعال و کاری

 DÖRT QAŞ .................................. دؤرت قاش

چهار ابرو، پسر نوجوانی که با رویش 
اولیه ی سبیل به فرم موهای ریز به مانند 
چهار ابرو در صورت دیده شود یعنی 

 که در صورتش چهار ابرو دارد.کسی 

 DOTA ..........................................................................دُوتا

نام خان و حکمران امپراطوری ترکان 
 شرقی در اوایل قرن هفتم میالدی.

 DÖVƏN ......................................................... دؤوه ن
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 خرمنکوب

 DÖVÜŞ ......................................................... دؤووش

 جنگ، محاربه

 DÜKÜZ ............................................................. دوكوز

 تمام  و کمال، قوی و قدرتمند، توانا

 DULQƏDİRLİ ............................. ليدولقَدیر

نام گروهی از ترکان ساکن در مناطق 
 سرزمین آناطولی. مختلف

 DULU ......................................................................... دولو

 نام خان ترکان بلغار در قرن هفتم میالدی

 DUMANLI ..................................................دومانلي

 هوای مه آلود، مه گرفته، سرخوش، مست

 DUMANLIQ ......................................... دومانلیق

 هوای مه گرفته، هوای پوشیده از مه

 DÜMƏN .............................................................. دومَن

 سکان کشتی

 DÜMƏN TUTAN ............... دومَن توتان

 سکان دار کشتی

 DÜMƏNCİ ............................................... دومَنجي

 اندارسکاندار، فرم

 DUMUZİ .................................................... دوموزی

نام ایزد و خدای تناسل و باروری، خدای 
ی نسل در بین ترکان سومری. واژه

به معنی مایه در بین ترکان هم « دامازلیق»
اکنون نیز رایج و مصطلح است که معنای 

باشد گیرند، میآن: از نطفه، تخم و بذر می
ها. جانچه در مورد جانداران و چه بی

گیری و یق یعنی برای تخمبنابراین دامازل
 ازدیاد بقای نسل چیزی.

 DÖNÜŞSÜZ ................................... دؤنوشسوز

  راسخ، با عزم، وفادار به عهد و پیمان

 DUR ............................................................................... دور

یا « کاس»نام یکی از خدایان ترکان 
 «کاسسی»

 DURDUKKA .................................. دوردوككا

، «زورزوککا»های با واریانت« دوردوککا»
نام قلعه و دژی « زیرداککا»و « سیرداککا»

باشد. به احتمال مین ماننا میواقع در سرز
ی ترکی قوی این واژه از ترکیب واژه

، «ایستگاه»به معنی « turaتورا»، «turتور»
و « شهر»و « محل اطراق»، «توقفگاه»

 تشکیل یافته است.« دوک)لوک(»پسوند 
سیرداککا »همچنین اگر واریانت 

را در نظر بگیریم، در این « )زیرداککا(
به « sirtسیرت»ی ترکی واریانت واژه

داک، »ی معنی کمر و پشت کوه و واژه
 به معنی کوه به کار رفته است.« تاک، تاق

 DURİSİ .......................................................... دوریسي

از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 
 قبل از میالد.  114قید شده به سال 

ی اکدی محتمالً این نام از ترکیب واژه
، «پشتیبان من»به معنی « duriدوری »
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« sinسین »و نام خدای ماه « حامی من»
تشکیل یافته است. الزم به ذکر است که 

ی دارای ریشه« duriدوری »ی اکدی واژه
باشد. همچنین این نام به سامی می

دورو »ی ترکی احتمالی از ترکیب دو واژه
duru »ی به معنی صاف و تمیز و واژه

به معنی آب ساخته « suسو »، «siسی »
معنی آب صاف و شده باشد و در کل به 

 باشد.زالل می
 دوریسی ←دوروسی

durusi→ durisi 

 DURKUN ................................................. دوركون

 تنومند، دارای پیکر رشد کرده )ازبکی(

  ............................................................. دوركون ییگیت

 .................................................... DURKUN YİGİT 
 جوان تنومند )ازبکی(

 DURSUN ................................................. دورسون

ی ترک شاهزاده« اَسَن جالل»ی نام نوه
باغ مسیحی آلبانهای مسکون در بخش قره

ی دوازدهم میالدی. این کوهستانی سده
زنده »، «عمر کن»، «زنده باد»نام به معنی 

باشد و بیانگر آرزوی زنده و می« باش
سالمت ماندن نوزاد از سوی پدر و مادر 

 باشد.می

 DURUŞ ......................................................... دوروش

 تاب، مقاومت

 DUSANNİ ................................................ دوسانني

از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد 
قبل از   114)میدیا( قید شده به سال 

 .میالد
این نام از نامهای دارای ریشه و منشاء 

شود در حالیکه این نام پارسی شمرده می
به « duدو »ی سومری از ترکیب واژه

-)خدا( و واژه« رحم کننده»، «رحیم»معنی 

« niنی »و « قلب، دل»به معنی « saسا »ی 
ساخته شده « بخشید»، «داد»معنی   به

است. در کل این نام ترکی سومری به 
خدای رحیم )رحم کننده( دل و » معنی

 باشد.می« قلب تپنده بخشید

 DÜZ ARAN ........................................ دوز آران

« کُر»نام یکی از نواحی ساحلی رود 
جاری در آذربایجان قید شده توسط 

« ptolemeyپتولئمئی »ی دوّم مؤلف سده
 «.tosarenتُوسارئن »به فرم 

قید شده توسط پتولئمئی « تُوسارئن»
به « düzوز د»ی ترکی مأخوذ از واژه

ی ترکی و واژه« صاف و هموار»معنی 
، «ی گرممنطقه»به معنی « aranآران»
« محل قشالق»، «ی صاف و هموارمنطقه»

باشد. الزم به ذکر است که در امتداد می
در داخل ترکیه نیز « آرپاچای»ساحل رود 

وجود دارد « آران»ای پست به نام منطقه
 diqorدیگور قاراباغ »که نام دیگر آن 

qarabağ »باشد.می 

 DÜZ İLQAR ......................................دوز ایلقار
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کسی که در عهد و پیمان خویش صادق 
 است.
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 E                                اِ   
 
 

 EA ............................................................................ ائا )اعا(

یا « ائا»ها، ی آفرینش بابلیدر اسطوره
یعنی زمین و « nudimmudمود نودیم»

در « ائا»ی کیشار است. آب خدا که زاده
-انلیل سومری را در اسطورهواقع نقش 

صورت خدای کند و بههای بابلی ایفا می
ی جادوها ظاهر فرزانگی و منشاء همه

)مردخدا( پدر مردوک، « ائا»شود. می
ی آفرینش خدای بابلی و قهرمان اسطوره

 است.

 EABANİ ............................................................. ائاباني

طبق عقیده و باور بابلیان و سومریان ترک 
« ائنکیدو» نام دیگر پهلوان« ائابانی»تبار، 

باشد. در شهر باستانی ترکان سومری به می
ها و که به قلعه« اوروخ»یا « اوروک»نام 

باروهایی بزرگ و بلند محصور بود و آنو 
در آن سکنی داشت و « خدای آسمان»
ای لقب یافته بود، شهزاده« ائانای مقدس»

« میشگیلگه»خردمند اما خودکامه به نام 
او ایزدی و  زیست که دو سوم وجودمی

یک سومش انسان گونه بود. او در میان 
های سرزمین خویش آشفتگی خانواده

پراکند، دختران را از پدران، بانوان را از 

-پهلوانان، همسران را از شوهران باز می

)اوروخ( نزد « اوروک»ستاند. شهروندان 
ایزدان و خدایان شکایت بردند. خدایان 

گ سخن ی بزر«آرورو»زده با نیز شگفت
میش را آفریدی، پس تو گیلگه»گفتند 

ی وی اکنون مردی دیگر بیافرین هم نگاره
« اوروک»تا با وی بستیزد و آرامش را به 

 بازگرداند.
)الهه و ایزد بانوی یاور مردوک « آرورو»

که در تولید بذر انسانی به مردوک کمک 
کرد( نیز گل و الی برداشت و از آن 

بساخت که « وائنکید»پهلوانی به نام 
شد. این پهلوان نیز نامیده می« ائابانی»

پیکرش پوشیده از مو بود و گیسوانی زنانه 
داشت. او در بیابان میان ددان و حیوانات 

 وحشی پرورش یافت.
)ائابانی( برای محافظت جانوران « ائنکیدو»

های حفر که همدم وی بودند، گودال
های کرد و دامی شکارگران را پر میشده

کند و چون قدرتش به آنان را بَر می
بود، هیچ کس را یارای « آنو»ی سپاه اندازه

قدم گذاشتن به بیابان را نداشت. گروهی 
بر آن شدند که او را بربایند. اما چگونه؟ 

 میش تدبیری اندیشید:گیلگه
فراز رُو، ای شکار گرم و یک روسپی با 
خود همراه کن! چون ائنکیدو به آبشخور 

اش برکَنَد تا وی گو روسپی جامهرود، ب
تحریک شده از او کام گیرد. پس بدو 
نزدیک گردد. بدینگونه شکارگر و روسپی 
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در نزدیکی آبشخور مقیم شدند و پس از 
دو روز انتظار، ائنکیدو به همراه رمه 

 سررسید.
اش را زن جامه برافکند و آغوش برهنه

نمایان کرد. ائنکیدو چون این بدید، 
وت گشت، نزدیک شد و با مغلوب شه

وی درآمیخت. چون از لذت سیراب 
گشت، پیش رمه باز آمد، اما غزاالن چون 
او رادیدند، پا به فرار گذاشتند. ائنکیدو 
معصومیتش را وا نهاده بود و دیگر 

ی زندگی با جانوران نبود. غمگنانه شایسته
بازگشت و روی پاهای روسپی نشست. 

او را بیشتر گرش های زمزمهزن با نغمه
 ی خویش ساخت:برده

 تو زیبایی ائنکیدو، تو چون ایزدی
 ای؟چرا در بیابان و در میان ددان آواره

بیا تا تو را به درون دیوارهای اوروخ فراز 
 برم

 زیدمش بس نیرومند میآنجا گیلگه
و چونان وَرزایی )گاو نر( وحشی خود را 

 بر مردمان افکنده است!
قاومتی پس ائنکیدو بی هیچ م

 شد.« اوروخ»رهسپار
« همه آگاه»میش، نینسون که مادر گیلگه

بود به فرزندش اطمینان داد که ائنکیدو 
میش بیشتر است، اما با زورش از گیلگه

وی دوست خواهد شد و به راستی 
هنگامی که ائنکیدو در کاخ به حضور 

میش رسید، پس از یک کشتی گیلگه

فت و میش بدو خوش آمدگجانانه، گیلگه
دو پهلوان چون دو برادر در کنار هم 
نشستند. ائنکیدو )ائابانی( رفیق شفیق و 

میش شد و زندگی جدانشدنی گیلگه
 ای آغاز کرد.شاهانه

 EDİMMU ......................................................... ائدیمو

پرندگان بالدار ارواح مردگان در جهان 
زیرین و منزلگاه دوزخ را سومریان و 

خواندند. این پرندگان در بابلیان چنین می
ها و در جهان زیرین و دوزخ سایه قلمرو

 برند.به سر می

 EFTALİT...................................................... ائفتالیت

-هپتالیت»ها یا افتالیت)»نام ایلی از ترکان 

 های سفید.معروف به هون«( ها

 EGE ................................................................................ ائگه

 آقا، سرور )ترکی باستان(

 EGƏRÇİ ...................................................... ائگَرچي

 سازد )ازبکی(زین ساز، کسیکه زین می

 EGİS ....................................................................... ائگیس

ن در نام فردی از ترکان کاسپی ساک
دشتهای شمالی دریای سیاه. این اسم به 

ی ترکی باستان احتمال قوی مأخوذ از واژه
، «əkə  اَکَه»، «ekeائکه »، «egeائگه »
به معنی سرور، آقا، عالیجناب « akaآکا»

 می باشد.

 EL VERDİ ......................................... ائل وئردی
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 ایل و طایفه او را به ما عطا نمود.

 ELAMAN .................................................. آمانائل

 نگهبان، پاسبان )ازبکی(

 ELDAŞ ............................................................ ائلداش

 هم ایل، هم قبیله

 ELDƏN BURUN .............. ائلدَن بورون

 از همه پیشتر، پیشگام )ازبکی(

 ELƏTDAŞ ........................................... داشائلَت

 هم ایل، هم قبیله )ازبکی(

 ELİG ........................................................................ ائلیگ
 ELİK......................................................................... ائلیك

ترکان نام یکی از حکمرانان و سالطین 
اسکیف )اسکیت( قید شده در تاریخ به 

 «.ligلیگ »فرم 
ی ترکی واژه نام این حکمران مأخوذ از

و « باوقار»، «مغرور»به معنی « eligائلیگ »
به « elikائلیک »ی ترکی یا اینکه از واژه

باشد. این نام می« حاکم»، «حکمران»معنی 
پسر آتیال، با نام خاقان « iləkایلَک »با نام 

ی ترکان سابیر)سووار( در اواسط سده
و همچنین « iligərاَر ایلیگ»ششم میالدی 

« türkeşتورکئش »خاقان ترکان  با نام
üç-elik( »152-622 )ائلیک اوچ»بنام 

 باشد. )ر.ک.لیگ(قابل مقایسه و تفسیر می

 ELİPUKSAY ................................ ائلیپوكسای
سلطان و حکمران « تارقیتای»نام فرزند 

ترکان اسکیف )اسکیت( ثبت شده در 
کسای »قسمت «. لیپوکسای «تاریخ به فرم 

ksay »حققین در پایان اسم، از طرف م
-پنداشته می« شاه»ای فارسی به معنی واژه

لیپو »شود و الکن پارسی نبودن قسمت 
lipo »دارند. در این اسم را نیز اذعان می

اینجا الزم به ذکر است این اسم از ترکیب 
و در بین ترکان « elipائلیپ »ی ترکی واژه

و « elipائلیپ »آلتای، تاتار، خاکاس 
« آلپ»ی اژه)فرم دیگر و« alıpآلیپ »

alp بزرگ »، «جسور»، «قهرمان»( به معنی
به « ukاوک »ی و واژه« نهنگ پیکر»، «جثه

سای »ی و واژه« وارث»، «فرزند»معنی 
say » نوجوان»، «جوان»به معنی» ،

ساخته شده است و نامی است « نورسیده»
پسر و فرزند جوان »کامالً ترکی به معنی 

 «.و قهرمان

 ELLAK ............................................................. ائلالک

 سر آتیال امپراتور بزرگ ترکان هوننام پ

 ELULUMEŞ .................................... ائلولومئش

-در سده« کوتی»نام یکی از حاکمان ترک 

ی بیست و سوم قبل از میالد. به احتمال 
بسیار قوی نام این حاکم با نام یکی از 

مرتبط « لوما»خدایان ترکان سومر به نام 
 بوده است.

 EMƏN .......................................................................ائمَن

درختی است دارای چوب بسیار سخت، 
 ای پهن بلند، نوعی بلوط )ازبکی(برگه
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 EMEŞ ................................................................... ائمئش

از خدایان مورد پرستش و ستایش ترکان 
ائمئش »سومری. خدای فصل تابستان. 

ی فعالیت تابستانی و فصل تمثیل کننده»
محصول آفرینش « ائمئش»گرماست. 

یا « ائنلیک»یعنی « نیپپور»خدای حامی 
برادر الهه « ائمئش»باشد. می« ائنلیل»
باشد. الهه و خدای زمستان می «ائنتان»

 )هزاره دوم و سوم قبل ازمیالد(

 ENÇİ ........................................................................ ائنچي

ارث، ملک یا دامهایی که از سوی پدر به 
 فرزند تخصیص یافته است )ازبکی(

 ENKİ ......................................................................... ائنكي

ائا «. ائا»خدای زمین و خِرَد، پیش کسوت 
)خداوندگار « ائنکی»در سرزمین سومر 

 ایزد« اَپسو»زمین( نام داشت و همچون 
 خِرد برتر نیز بود.

 ENKİDU .......................................................... ائنكیدو

-دوست و یار شفیقِ قهرمان نامدار حماسه

که نخست « گیلگه میش»ی سومری بنام 
-ی حیوانی داشت، اما به دست کاهنهگونه

ای پرورش یافت و در کنار پهلوانان 
به نبرد با غول جنگلی به « اوروک»نامدار 

پرداخت و تا دم مرگ در « خومبابا»نام 
 یلگه میش بود.کنار گ

 ENLİL ....................................................................... اِنلیل

یکی از خدایان بزرگ ترکان سومری که 

کی »مظهر آسمان و الهه « آن»از پیوند ایزد 
ki »وجود آمد. خدای هوا، مظهر زمین به

انلیل، زمین و آسمان را از هم جدا 
 ساخت.

 ENQBOL .................................................. بُولائنق

از نامهای مرسوم در بین ترکان کاسپی قید 
ینبولیا ا»شده در تاریخ به شکل 

inbuliya.» 
)در « enqائنق »ی این نام از ترکیب واژه

صف، در جنگ و پیکار( به معنی پیشگام، 
ی ایستاده در صفِ مقدم، اوّلین و واژه

به معنی دلیرمرد، دالورمرد « bolبول »
ساخته شده است. این اسم در کلّ به معنی 

« دالور صف شکن»، «دلیرمرد پیشگام»
 باشد.می

 ENQİ ......................................................................... ائنقي

 نام یکی از بزرگ خدایان ترکان سومری

 ENQUR ............................................................... ائنقور

از اسامی اشخاص مرسوم در بین ترکان 
قبل از  121میدیا و ماننا قید شده به سال 

« گرانتوفسکی»میالد. طبق نظر و ادعای 
-محقق و مورخ روسی، این نام مادی

ی فارسی ماننایی برگرفته شده از واژه
. آقای باشد)میوه خوردنی( می« انگور»

-گرانتوفسکی محقق مشهور روسی نمی

ائنقور -اور»دانند که نام حاکمی چون 
Ur.Enqur » 2112-2521در سالهای 
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قبل از میالد در بین سومریها وجود داشته 
است که در آن زمان در این سرزمین 

ها هیچ خبری نبود و قوم )ایران( از فارس
قرن بعد از این حاکم  11فارس درست 

مین )ایران( از مناطق واقع در به این سرز
بین شمال سیبری و اقیانوس منجمد 

اند. در زبان شمالی مهاجرت نموده
نام خدای آسمان و « enائن »سومری 

رخصت »، «اجازه داد»به معنی « qurقور »
را به فرم « qurقور »باشد. )اگر می« داد

در نظر بگیریم آنوقت معنی « gürگور »
خواهد « آسمان خدای قدرتمند»این اسم 
« kürکور »را به فرم « qurقور »بود و اگر 

در نظر بگیریم آنوقت نیز معنی این اسم 
 خواهد بود(.« از نسل خدای آسمان»

 ENQURRA ...............................................ائنقوررا

-ایزد و خدایی که فاتحانه از جنگ برمی

 گردد. )ترکی سومری(

 ENRİDAVAZİR .................... ائنریدا وازیر

م یکی از نا« ائرریدوپیزیر»یا « ائنریداوازیر»
حکمرانان ترکان کوتی در سده بیست و 
سوم قبل از میالد. این نام در بین ترکان 

 puzurپوزور ساخان»سومر نیز به شکل 

saxan» ،« پوزور ایلیpuzur ili» ،
و در بین ترکان « puzursunپوزور سون»

« puzursinپوزورسین »ماننا به شکل 
رایج بوده است. در قسمت اول این نام 

نام خدای آسمان ترکان « enان»یعنی 

به « dibدیب »سومری بکار رفته است و 
به معنی و « ozirاوزیر »معنی نگهدارنده و 

باشد. می« مواظب»، «محافظ»مفهوم 
بدین « ائنریداوازیر»بنابراین معنی و مفهوم 

دارد و )خدا( نگه می« آن»قرار است: 
کند و اگر نام این حکمران محافظت می

باشد آن وقت نام شهر « یدوپیزیرائر»کوتی 
-و واژه« ereduائرئدو »سومری و اکدی 

)سر و راز خداوند( در « پوزور»ی سامی 
 شود.این اسم نمایان و ظاهر می

 ENTAN ................................................................. ائنتان

ی دوم و سوم قبل از میالد. از  در هزاره
خدایان مورد پرستش و ستایش ترکان 

« ائنتان»سومری. خدای فصل زمستان. 
ی سرما و زمستان، محصول ندهتمثیل کن

« ائنلیک»آفرینش خدای حامی نیپپور یعنی 
برادر خدای « ائنتان»باشد. )ائنلیل( می

 باشد.می« ائمئش»تابستان 

 EPÇİL ................................................................. ائپچیل

 چابک، با عرضه )ازبکی(

 EPLİ ............................................................................ ائپلي

 با عرضه، کاردان )ازبکی(

 EQAN TAİSİ ............................. ائقان تائیسي

ی نام یکی از امیران سلجوقی درسده
 وازده.د

 EQANLU ........................................................... ائقانلو

اوستاجلو »ی ای از طایفهنام شاخه



  
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                       اسامی پسر  
 

325 

ustaclu ».از طوایف قزلباش آذربایجان 

 ERAN ...................................................................... ائران

-نام خاقان امپراطوری ترکان هون در سده

 ی سوم میالدی.

 ERGƏŞ ............................................................ ائرگَش

 پیرو، مقلّد )ازبکی(

 ERGƏŞMƏ ............................................. ائرگشمه

 پسر یا دختر خوانده )ازبکی( -مقلّد، پیرو

 ERGƏŞUVÇİ....................... شووچيائرگه

 مخلص، هم مسلک )ازبکی( -پیرو

 ERİNCAQ ............................................... ائرینجاق

ای باستانی در والیت نخجوان از نام قلعه
والیات سرزمین آذربایجان. این قلعه فعالً 

معروف است. قسمت « اَلینجه قاال»با نام 
و یا « ائریک»، «ائرین»اول این واژه از 

به « ائرینق»ساخته شده است. « ائریق»
رتمند، پرقوت، دارا و معنی محکم، قد

« چاق»باشد و قسمت دوم نام، ثروتمند می
یا « ائرینجاق»پسوند مکان است. بنابراین 

یعنی مکان محکم یا مکانی که « ائرینجک»
حاکمیتی محکم، قدرتمند و ثروتمند بر 

 آن حاکم باشد.

 ERİŞ ....................................................................... ائریش

ضیافتی که با خاطر موفقیت یا خرید چیز 
عل امر به ف -شودنوی ترتیب داده می

 معنی نائل شو، موفق شو )ازبکی(

 ERİŞƏN ........................................................... ائریشَن

 نائل، واصل

 ERİSİN ........................................................... ائریسین

نام یکی از شاهان و حاکمان سرزمین 
 قبل از میالد(. 112ترکان ماننا )سال 

اقرار »این اسم را محقق آذربایجانی 
« حوری»دارای ریشه و منشاء « علییف

شمارد. در زبان ترکان )حورریت( می
به معنی غالم، بنده و « ereائره »سومری 

نام یکی از خدایان سومری « sinسین »
باشد و معنی این اسم ( میsuen)سوئن 
« ی خدا و الهه سین )سوئن(بنده»در کل 

باشد. این نام با نام سومری شخص می
ی خدا و به معنی بچه« bursinبورسین »

الهه سین )سوئن( قابل مقایسه است. این 
ی دیگر نیز معنی و وان به گونهتنام را می

)به « ərاَر»ی ترکی تفسیر نمود. واژه
( به معنی مرد، دالور، مبارز، ərəمغولی اَرَه

ی واژه« şinشین»، «sinسین»جنگنده و 
باشد )آغشین = نشانگر شباهت و نظیر می

قاراشین= سیاه  -سفید وش، سفیدگونه
وش، سیاه گونه(. این نام را با نام خاقان 

« bukuçinبوکوچین »کان اویغور بنام تر
از سران و بزرگان  ərkəsinو اَرکه سین 

مغول در قرن هشتم میالدی و سانکلی 
از جانشینان مغول در  sanklısinسین 

ترکمنستان یکی دانست. اسم مذکور به 
همچون یک »، «همچون دلیر مرد»معنی 
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 باشد.می« مبارز جنگنده

 ERİŞUV.......................................................... ائریشوو

 پیروزی )ازبکی( -نیل، دستیابی

 ERKƏTAY ............................................ تایائركه

ای واژه -ی نازدانه و محبوب خانوادهبچّه
 مهرآمیز برای کودکان )ازبکی(

 ERLİK ................................................................ ائرلیك

 خدای خاک و زمین.
و « ائر»ی این اسم میفی مرکب از واژه
-می« لیک»پسوند انبوه نما و کثرت نمایی 

در زبان بعضی از ترکان به فرم « ائر»باشد. 
رود. زمین به کار می«= yerیئر» و واریانت

در زبان ترکان قاقائوز و باشقیرد و بعضی 
گویند. می« Erائر»، «یئر=زمین»ترکان به 

کثرت و زیادت شیئی یا « لیک»پسوند 
، «داشلیق»رساند مثل چیزی را می

و سایر. « لیققامیش»، «سامانلیق»، «قایالیق»
صاحب »، «ائرلیک»بنابراین معنی واژه 

دارای زمین و خاک »، «زمین خاک و
های ترکی به باشد. در اکثر زبانمی« بسیار

کسی که دارای زمین و خاک زراعی باشد، 
 گویند.می« یئرلیک»

 ERTƏK ............................................................... ائرتَك

 افسانه )ازبکی(

 ERTƏKÇİ ................................................ ائرتَكچي

ی افسانه افسانه سرا، سازنده یا گوینده
 )ازبکی(

 ESAN ....................................................................... ائسان

 در صحت و سالمتی )ازبکی(

 ESAY ...................................................................... ائسای

از « واراز تیریدات»نام یکی از فرزندان 
ی مهرانیان )نسل منسوب به سالله

 جوانشیر( قید شده در تاریخ آلبان.

 ESAY ƏSƏN ................................ائسای اَسَن

ی هفدهم ترکان نام مورخ مسیحی سده
-می« ائسای اَسَن جالل»آلبان که در اصل 

 باشد.

 ESBİROKBİT ........................ ائسبیروكبیت

که و نام فرزند تومیریس )تُومار( مل
ی فرمانروای ترکان ساک تیره

های ساکن در «ماساژت»ها یا «ماسساکئت»
قبل از میالد.  135آسیای میانه سال 

فرم نگارش یونانی نام ترکی « اسپارقاپیت»
باشد. این می« esbirokbitائسبیروکبیت »

ائس »ی ترکی نام ترکی از ترکیب واژه
es »ّکه و ابه معنی عقل، ذکاء، هوش و در
به معنی « birokبیروک »ی ترکی هواژ

به « bitبیت »ی یگانه، واحد، یک و واژه
رشد »و « رشید باش»، «بزرگ شو»معنی 

 ساخته شده است.« کن

 ESBİROKBİT ........................ كبیتائسبیرو

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
ی هفتم قبل از میالد قید اسکیف در سده

شده در تاریخ هرودت به فرم 
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را « اسپارقاپیت»این نام  «.اسپارقاپیت»
دارای ریشه و منشأ پارس برشمرده و آنرا 

درزبان « sparəqaقا اسپاره» یواژهبا 
-ی گیاه مرتبط میاوستا به معنی ساقه، تنه

دانند. درحالیکه این نام فرم نگارش 
« esbirokbitائسبیروکبیت »یونانی نام 

ائس »ی ترکی باشد و از ترکیب واژهمی
es »ی عاقل، ذکی، باهوش، با درّاکه به معن

به معنی تنها، « birokبیروک »ی و واژه
به معنی « bitبیت »ی واحد، یگانه و واژه

بزرگ شو، بالغ و رشید شو، ساخته شده 
فقط عاقل و »است و در کل به معنی 

 باشد.می« باهوش بزرگ شو
، «بزرگ شو»)به معنی « bitبیت »ی واژه

رفته در اسامی  بکار«( کبیر و رشید شو»
ترکان باستان در ترکیب نام خاقان ترکان 

و همچنین « barsbitبیت بارس»خزر بنام 
از « ariyapitآرییاپیت »در ترکیب نام 

-ترکان اسکیف )اسکیت( نیز مشاهده می

به مانند یک « »بیتبارس»شود. معنی نام 
 باشد.می« ببر بزرگ شو

 EŞBOKA ...................................................... ائشبوكا

کمرانان ترکان نام یکی از سالطین و ح
ساک داخل در سرزمین ماننا قید شده در 

 «.ایشپاکای»تاریخ به فرم 
ی نام این سلطان ترک از ترکیب واژه

به معنی « işایش »، «eşائش »ترکی 
بُوکا »ی دوست، همدم، رفیق و واژه

boka » ،به معنی پهلوان، قوی و قدرتمند
بازو، جنگنده، مبارز ساخته شده است قوی

رفیق »، «دوست پهلوان»به معنی  و در کل
 باشد.می« جنگنده و مبارز

 ESƏN BUQA ................................... اِئسَن بوقا

 ی سیزدهم میالدی.از ترکان مغول در سده

 ESEN TEYMUR .................. ائسئن تیمور

 ی سیزدهم میالدی.از ترکان مغول در سده

 EŞİKBAŞ ............................................... ائشیكباش

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترکان 
ریخ اسکیف )اسکیت( قید شده در تا

« eskopasاسکوپاس »هرودت به فرم 
(. نام این سلطان ترک IV،125)هرودت، 

ائشیک، ائشیق  »های ترکی از ترکیب واژه
eşiq ،eşik » درگاه خداوند»به معنی» ،

و یا « خانه و کاشانه»، «بارگاه خداوند»
« ışık ،ışiqایشیق، ایشیک »ی ترکی واژه

ی به معنی نور، روشنی، ضیاء و و واژه
، «لیدر»، «سرکرده»به معنی « başباش »
ساخته شده است که هرودت به « رهبر»

هنگام نگارش آن را به فرم و سیاق یونانی 
نگاشته است. « eskopasاسکوپاس »

 )ر.ک.اسکوپاس(

 EŞİYOQ .................................................. ائشي یُوق

 بی همتا، بی مانند، واحد

 EŞKAM .............................................................. ائشكام

شامان و کاهنِ دوست، شامانِ رفیق و 
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 دوست

  .................................... اَب )اسكاتَرَب(-اَرائسكات

 ........................................................... ESKATƏRƏB 
ترکان نام یکی از سالطین و حکمرانان 

اسکیف )اسکیت( قید شده توسط مورخ 
به فرم « ktesiyکتئسیی »مشهور 

این نام به فرم «. skifarbاسکیفارب »
از سوی محققین دارای ریشه « اسکیفارب»

شود در حالیکه و منشاء پارسی شمرده می
و از ترکیب  این اسم کامالً ترکی بوده

، «عاقل»به معنی « esائس »های ترکی واژه
ی ، واژه«با درّاکه»، «با ذکا»، «باهوش»
سخت و »، «محکم»به معنی « katکات »

، «مرد»به معنی « ərاَر »ی ، واژه«سفت
اَب »ی و واژه« مبارز و جنگنده»، «دلیرمرد»

əb » زبردست»، «ماهر»به معنی» ،
ته شده است. ساخ« کاردان»و « بافراست»

دلیرمردعاقل، »این اسم در کل به معنی 
باشد. )ر.ک. می« محکم و بافراست

 اسکیفارب(

 ESKİL ................................................................. ائسكیل

اکنون ای از ترکان قرقیز که همنام طایفه
دهند. نیز به زیست خود ادامه می

های ترکان از اتنونیم-)ر.ک.اسکیف(
ی باستان اسکیف قید شده توسط دوره

در نام این «. skilیل اسک»هرودت به فرم 
ائسئق »یا « eskائسک »طایفه )اتنونیم(، 

eseq » ایل »یا « ائل»نام طایفه وİl » به

 باشد )ر.ک.کئروان(.معنی طایفه می

 EŞKİL ................................................................. ائشكیل

ای از ترکان ازبک و قاراقالپاق که نام طایفه
 دهند.اکنون نیز به زیست خود ادامه میهم

 ESKULBİT ........................................ ائسكولبیت

مرانان ترکان اسکیف نام یکی حک
ی  مورخ مشهور )اسکیت( طبق گفته

 «.پُمپئی»

« Esائس »ی این نام ترکی ازترکیب واژه
کول »ی واژهو « ذکاء» ، «عقل»به معنی 

Kul » از القاب و عناوین خانها و(
به معنی « Bitبیت »ی واژهخاقانها( و 

ساخته « کبیر و رشید شو»، «بزرگ شو»
« پُمپئی»ر است که شده است. الزم به ذک

نگاشته « اسکولوپیت »این نام را به فرم 
 است.

 ESKULUR ............................................. ائسكولور

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترکان 
اسکیف )اسکیت(. این نام ترکی ازترکیب 

» ، «عقل»به معنی « Esائس »ی ترکی واژه
« Kulکول »ی واژهو « درّاکه و فهم»، «ذکاء

ان( و )از القاب و عناوین خان و خاق
« وارث»، «فرزند»به معنی« Urاور »ی واژه

 ساخته شده است.

  ............................................................ ائسكون)ائسقون(

 ................................................ ESKUN(ESQUN) 
 ESKUNAY ............................................ ائسكونای
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نام یکی از سالطین و حکمرانان ترکان 
قبل از  121ساک آسیای میانه در سال 

میالد که برعلیه حاکیمت پارسیان قیام و 
 عصیان نمود.

م نام فرم نگارش فارسی قدی« اسکونها»
باشد که با می« eskunayائسکونای »

موجود در اوّل « eاِ »ساقط شدن صدای 
در « hح »اسم و افزوده شدن صدای 

وسط اسم به این فرم درآمده است. این 
ائسکون »ی از ترکیب واژه« ائسکونای»نام 

eskun » آی »و پسوندay » ساخته شده
از ترکیب « eskunائسکون »ی است. واژه

هوش »، «ذکاء»، «عقل»به معنی  «esائس »
کون »، «qunقون »ی و واژه« و فراست

kun » که برای برخی اسامی قدیمی
اشخاص ترک باستان دارای کاربرد بوده 

باشد، ساخته به معنی شاهزاده )کنیاز( می
شده است. نام این سلطان و حکمران 

ائسکون »ترک ساکایی در اصل به فرم 
eskun» ،» ائسقونesqun »ه معنی ب
 باشد.ی عاقل و باهوش میشاهزاده

 ESKUTAY ............................................ ائسكوتای

ی باستان های ترکان دورهاز اتنونیم
ها( قید شده توسط هرودت به )اسکیف

 «.skutayاسکوتای »فرم 

 ESLAK ........................................................... ائسالک

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترک 
ساک )ساکایی( که قبل از میالد بر ارامنه 

مانروای ترک کرد. این فرفرمانروایی می
ی مورخ مشهور ارمنی ساکایی، طبق گفته

 اسکائوردی»ناسی، یکی از موئیسئی خوره
eskaordi» فرزند ساک»ها )یعنی» ،

باشد. نام این فرمانروای می«( زادهساک»
به « esائس »ی ترکی ترک از ترکیب واژه

معنی عقل، ذکاء، هوش و درّاکه و یا از 
به معنی « işiایشی »ی مغولی ترکیب واژه

« lakالک »مُدرک، با درّاکه، فهیم و پسوند 
توان با نام ساخته شده است. این نام را می

قید شده در جدول « eslixanخان ائسلی»
ی خانهای اوغوز در کتاب شجره

له،  مقایسه افضلی رشیدالدین اوغوزنامه
 نمود.

 EŞQİL ............................................................ ایلائشق

( ی باستان )اسکیفاز طوایف ترکان دوره
اسکیل »قید شده توسط هرودت به فرم 

Skil.» )ر.ک.کئروان( 

 ETANA ...................................................................... ائتانا

النهرین که زیر فرمان قهرمان بزرگ بین
خدای خورشید بود و بدو اقتدا « شَمَش»

ها و کرد. او نخستین شهریار انسانمی
 ی خدایان بود.برگزیده

 ETAR ........................................................................... ائتار

چراگاه، مرتع. از اسماء رایج در بین ترکان 
 و قاراقالپاق کاسپی

 ETİKÇİ ...........................................................ائتیكچي
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 چکمه دوز )ازبکی(

 EVOĞLU .................................................... ائواوغلو

پسر سرخانه، پسری که به خانه و خانواده 
 وابسته و دلبستگی دارد.
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 Ə                                اَ   

 
 

 ƏBUSAC ...................................................... ابوساج

نام کوچک مؤسس و بنیانگذار دولت 
ها در سرزمین آذربایجان قرن ساجی

میالدی  112. او در سال هشتم میالدی
 درگذشت.

 ƏFRASİYAB .................................... افراسیاب

نام حکمران و پهلوان قدرتمند تورانیان 
)ترکان ساک( . نام دیگر این حکمران و 

باشد. نام می« آلپ اَرتونقا»پهلوان ترکان 
-ی محققین، ریشهگفته فافراسیاب برخال

ی پارسی نداشته و کامالً ترکی است. در 
« آفرا»ول اسم یعنی این نام ترکی قسمت ا

به معنی ناجی، خالص کننده، « آبرا»یا 
نگهدارنده، محافظ، خیردهنده، خادم 

ی نیاز و حاجت بزرگ، برطرف کننده
)چی( و قسمت « سی»ی بزرگ و واژه

به معنی محکم، « آب»ی آخر اسم را واژه
بافراست، کاردان و چیره دست تشکیل 
داده است و به طور کلی معنی این اسم 

« دالور و بهادر ناجی و خالص کننده»
 باشد.می

 ƏKSİKSIZ ...................................... اكسیك سیز

 بدون کم و کاست، کامل

 ƏLAÇIQ ................................................... اَل آچیق

 کریم، سخی، دست و دلباز

 ƏLİ SULU .............................................. اَلي سولو

 ماهر، کاردان، زبردست، چیره دست

 ƏLİK .......................................................................... اَلیك

 گوزن، بزکوهی، قوچ

 ƏLİNCƏ ............................................................. اَلینجه

نام محالی واقع در ایالت سیساکان آلبان 
استپان اُربئلیان »د شده توسط قی

S.Orbelian » به ارمنی به فرم
ی سیزده در سده« erindjakائریندژاک »

 میالدی.

 ƏLİŞ............................................................................ اَلیش

 فریب )ازبکی(

 ƏLİZORBA ......................................... اَلي زوربا

 قوی دست، قوی بازو

 ƏLQAR .................................................................... اَلقار

 گوسفند وحشی کوهی )ازبکی(

 ƏLVERİŞLİ .................................. اَل وئریشلي

 مفیدکافی و وافی، مناسب، موافق، نافع، 

 ƏLYAR ...................................................................... اَلیار

-ای که در میهمانیها و جشنسخن یا ترانه

ها قبل از قدح برداشتن گفته یا خوانده 
 شود )ازبکی( می

 ƏLYARÇİ .................................................. اَلیارچي
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ها قبل از کسی که در میهمانیها و جشن
 قدح برداشتن ترانه بخواند )ازبکی(

 ƏMBAK ............................................................اَمباک

نام یکی از حکمرانان ترک سرزمین آلبان 
اَم »ی ترکی باستان واژه که از ترکیب

əm » و « با مهارت»، «ماهر»به معنی
به معنی « bakباک »ی همچنین واژه

ساخته شده « رئیس ایل و طایفه»، «بیگ»
است و در کل به معنی بیگ و فرمانروای 

 باشد.موفق می

 ƏMƏM .......................................................................... اَمَم

-نام یکی از حکمرانان ترک مسیحی آلبان

نهم  یباغ علیا در سدهی قرههای منطقه
میالدی، قید شده در تاریخ آلبان به ارمنی 

نام این «. hamamحامام »قدیم به فرم 
حکمران ترک آلبانیایی که به هنگام 
نگارش به ارمنی قدیم، به ابتدای آن 

افزوده شده است، از « hح »صدای 
به معنی « əmاَم »ی ترکی ترکیب واژه

اَم »و پسوند « درمان»، «چاره»، «عالج»
əm »ته شده است. مورخین ساخ

آذربایجانی نیز در آثار خویش نام این 
-قید نموده« hamamحامام »حکمران را 

اند که کامالَ اشتباه است و به پیروی از 
 نگارش ارمنی این اسم بوده است.

 ƏMİR KAKAŞ ........................ امیر كاكاش

 نام یکی از بزرگان و حاکمان ترکان اوغوز

 ƏNÇAK ........................................................... اَنچاک

رک سرزمین آلبان نام یکی از فرمانروایان ت
اَنق »ی ترکی باستان که از ترکیب واژه

ənq » پیشاهنگ»، «پیشرو»به معنی» ،
و « ی دشمنشکن و برگرداننده صف»

، «بیدار»به معنی « چاک»، «ساک»ی واژه
 ساخته شده است.« هوشیار»

 ƏNGƏRƏK .......................................... انگه رک

 افعی

 ƏNGİN .................................................................. اَنگین

واسع، وسیع، فراخ و گسترده، دریای آزاد، 
ه وسیع و گسترده ی دور از ساحل منطق
 دریا

 ƏNİK .......................................................................... اَنیك

بچه ی حیوان درنده مثل شیر، ببر، 
 پلنگ،...

 ƏNŞAR ................................................................... اَنشار

افق آسمان، در آفرینش بابلی نام ایزدی 
از گل و الی « کیشار»است که به اتفاق 

ایزد آسمان « آنو»اند و والدین آفریده شده
)اصل نرینگی( و « اَنشار»باشند. می

ی دو )اصل مادینگی( هر دو زاده« کیشار»
که ظاهراً یک زوج « لَحامو»و«لَحمو»ایزد 

اَنشار، جهان « لحمو»مار اژدهاوش بودند. 
کیشار، جهان زمینی را « لحامو»آسمانی و 

زادند. ایزدان )خدایان( بزرگ از همین 
پدید آمدند که عبارت « کیشار»و « اَنشار»
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شمند ی هو«ائا»ی قدرتمند، «آنو»بودند از: 
ی «هاایگیگی»و ایزدان دیگر که شامل 
ی «هاآنوناکی»مسکون در آسمان و 

پراکنده بر روی زمین و جهان زیرین 
 بودند. 

 ƏPRİMƏZ .......................................................اَپریمَز

هیچگاه پیر و فرتوت نخواهد شد، همیشه 
 جوان و شاداب

 ƏRBAK ............................................................. اَرباک

از نامهای رایج در بین ترکان ماد قید شده 
و قید « رپاقها»در تاریخ هرودت به فرم 

قبل از میالد در منبع  113شده به سال 
این اسم نام وزیر «. آرباکو»آشوری به فرم 

آستیاق آخرین سلطان لشکر و سردار 
رود. این اسم از دولت ماد به شمار می

به معنی « ərاَر »ی ترکی ترکیب دو واژه
ی ترکی دالورمرد، جنگاور، مبارز و واژه

براق، »به معنی « bakباک »سومری 
ساخته « درخشنده، شروع به درخشیدن

« دلیرمرد درخشنده»شده و در کل به معنی 
 باشد. ر. ک آرپاق )ترکی ماد(می

نام یکی از حکمرانان ترک سرزمین آلبان 
در سرزمین ماد « آرباک»که با نام شخص 

)میدیا( وزیر آستیاک آخرین سلطان ماد، 
باشد. این نام ترکی از ترکیب یکی می

، «مَرد»به معانی « ərاَر »ی ترکی هواژ
ی و واژه« جسور و جنگنده»، «دلیرمرد»

رئیس »، «بیگ»به معانی « باک»ترکی 

 ساخته شده است.« طایفه

 ƏRBƏGSAY ........................................ اَربَگسای
سلطان و حکمران « تارقیتای»نام فرزند 

ترکان اسکیف )اسکیت( که در تاریخ به 
قید شده « arpaksayآرپاکسای »فرم 

اسم از سوی محققین دارای  است. این
شود و ریشه و منشاء پارسی برشمرده می

کنند. معنی می« پادشاه اعماق آبها»آنرا 
درحالیکه این اسم کامالً ترکی بوده و از 

به معنی « ərاَر »ی ترکی ترکیب واژه
و « جنگنده»، «مبارز»، «دالور مرد»، «مرد»

، «بیگ»به معنی « bagباگ »ی واژه
« سای »ی و واژه« رگ طایفهرئیس و بز»

« نوجوان»و « نورسیده»، «جوان»به معنی 
ساخته شده است. این اسم از لحاظ 

« arbakآرباک »ساختار با نام شخص 
و تفسیر  دربین ترکان ماد قابل مقایسه

 آرپاکسای( )ر.ک. باشد.می

 ƏRBƏK ............................................................... اَربَك

« بک»ی دلیرمرد سخت و مقاوم )اگر واژه
معنی سخت و محکم را در زبان ترکی به 

 در نظر بگیریم(

 ƏRÇƏZAR .............................................. زاراَرچه

 سروستان، کاجستان، جنگل کاج )ازبکی(

 ƏRDAQ .............................................................. اَرداق

پرورش، غمخواری، مراضقبت، نوازش، 
 حرمت و اعزاز )ازبکی(
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 ƏRDAQLİ .................................................. اَرداقلي

 زز )ازبکی(عمحترم، م

 ƏRƏB GİRLİ ............ اَرَب)عرب(گیرلي

ی درجه دو های تشکیل دهندهاز اویماق
 فوی به هنگام تشکیل.دولت ص

 ƏRƏK ...................................................................... اَرَک

 قلعه و دژ داخلی، حصار و باروی کوچک

 ƏRƏN BOY ..................................... یْن بواَره

ی یک مرد جنگاور و در قد و قواره
 سلحشور

 ƏRƏNLƏR ........................................................ اَرَنلر

 مردان بزرگ و شجاع

 ƏRƏS ................................................................. اَس-اَر

دارای احساس مردانه، مرد احساس، مرد 
 صاحب حس و ذکاء، مرد عاقل

 ƏRFƏÇİ ....................................................... چياَرفه

 )ازبکی(« اَرفه»ی ساز نوازنده

 ƏRĞƏDAL .............................................دالاَرغه

 ی کوهها، درّه )ازبکی(های پست دامنهتپه

 ƏRĞUMA....................................................... اَرغوما

 اسب اصیل و چابکتاز )ازبکی(

 ƏRKAN .............................................................. اَركان

 سران، بزرگان )ازبکی(

 ƏRKƏNCİ ................................................ اَركنجي

 صبح خیز

 ƏRKƏSİN .............................................. سیناَركَه

از سران و بزرگان مغول در قرن  نام یکی
 هشتم میالدی.

به معنی « ərkاَرک »ن ترکی باستان در زبا
به « ərkəاَرکَه »اراده، قدرت، توان و یا 

باشد القلب، لطیف میمعنی مهربان، رقیق
نام خدای سومریان و « سین»ی و نیز واژه

، «سین»ی باشد. واژهبابلیان )سوئن( می
ی بیانگر برابری، شباهت و واژه« شین»

ین. در باشد مثل آقشین، قاراشنظیر نیز می
همچون »تواند به معانی کل این اسم می

« همچون دالورمرد»، «یک مبارز جنگنده
 باشد.« سوئن)خدا( مهربان»یا 

 ƏRKIRAN ................................................. اَركیران

مرد سنگین و با وقار، متین، مرد وزین و 
 موقّر

 ƏRKİŞİ ........................................................... اَركیشي

 جوانمردمرد دلیر، 

 ƏRLAT ................................................................ اَرالت

 از قبایل ترک 

 ƏRNƏK ............................................................... اَرنَك

نروایان ترک سرزمین آلبان نام یکی از فرما
« ərاَر »ی ترکی باستان که از ترکیب واژه

مبارز و »، «دلیرمرد»، «مرد»به معنی 
ایناک »ی ترکی و همچنین واژه« جنگنده
ınak » فرد معتبر»، «دوست»به معنی» ،

تشکیل یافته « شخص خوب و نیکو»
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است. این نام با نام یکی از فرزندان آتیال 
و همچنین با نام « irnakایرناک »به نام 

خان خیوه در آسیای مرکزی به نام 
-( یکی می1611-1661« )irnakایرناک »

 باشد.

 ƏROĞLU ................................................. اوغلو-اَر

 مرد زاده، بهادر زاده

 ƏRQIL ................................................................... اَرقیل

فرزند ارشد « گون خان»نام وزیر 
 اوغوزخان.

 ƏRŞƏ ........................................................................ اَرشَه

« چَه»یا « شَه»جوان، مرد. اَر+پسوند 
 )اورارتوئی(

 ƏRTƏN .................................................................. اَرتَن

نام یکی از فئودالهای ترکان سرزمین آلبان 
 ی پنجم میالدی.در سده

به « ərاَر »ی این نام ترکی از ترکیب واژه
تَن »ی و واژه« دلیرمرد»، «مرد»معنی 

tən» مثل»و « برابر»، «همانند»به معنی »
ساخته شده است و در کل به معنی 

به مانند یک »، «همچو یک دلیر مرد»
-می« ه مثابه یک جنگندهب»و « دالورمرد

های باشد. در زبان ترکی آذربایجانی واژه
)به معنی « təkتَک »و « tənتَن »
عنوان مثال در سخن به« مثل»، «همچون»
یعنی همچون کوراوغلو( « کوراوغلو تک»

 کاربرد دارد.

بر اثر تکامل زبانی « تک»و « تَن»های واژه
و « tənqتَنق »یا « təngتَنگ »ی واژه
و در « ن»( به صدای nqغنّه)« ن»یل تبد

وجود به«  qق»حالت دیگر به صدای 
ی ترکی عنوان مثال واژهآمده است. به

در بین « tenqriتئنگری »باستان 
در بین « tanrıتانری »آذربایجانیها به فرم 

و در بین « taqarıتاقاری »ترکان یاکوت 
-می« teqirتئقیر »ترکان خاکاس به فرم 

 باشد.

 ƏRYƏN .................................................................. ناَریَ

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترکان 
اسکیف )اسکیت( قید شده در تاریخ 

این نام «. Ariantآریانت »هرودت به فرم 
-را محققین دارای ریشه و منشأ پارسی

اجداد « آریا»دانند و آنرا با نژاد آریا می
دانند. پارسیان مرتبط و مأخوذ می

کامالً ترکی بوده و  درحالیکه این اسم
به « Əryənاَریَن »ی ترکی مأخوذ از واژه

رشد و بلوغ یافته ولی ازدواج »معنی 
باشد. می« رشید و بالغ مجرد»، «نکرده

به انتهای اسم بعداً « Tت »حرف و صدای 
و به هنگام تلفظ افزوده شده است. 

 )ر.ک.آریانت(

 ƏRYƏNBİT ..........................................بیتاَریَن

نام یکی از پادشاهان و حکمرانان ترکان 
سکیت( قید شده در تاریخ اسکیف )ا

«. ariyapitآریاپیت »هرودت به فرم 
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محققین و مورخین این اسم را دارای 
کنندو آنرا ریشه و منشأ پارسی قلمداد می

-( مرتبط میaria)آریا « ariآری »با قوم 

-اَریَن»دانند. درحالیکه فرم اصلی این نام 

باشد و هرودت یا می« əryənbitبیت 
« nن »تلفظ صدای  راهنمای پارسی او

موجود در این نام را از قلم انداخته و 
اند و به بیان دیگر از نظرشان نادیده گرفته

اَریَن »ی ترکی پنهان مانده است. واژه
əryən » به »، «به عرصه رسیده»به معنی

، )پسر مجرد و «ی ظهور رسیدهمنصه
به « bitبیت »ی ازدواج نکرده( و واژه

-می« بالغ شو»، «وبزرگ و رشید ش»معنی 

بالغ »باشد و این اسم ترکی درکل به معنی 
باشد و می« بالغ و رشید باش»، «و رشید

به هنگام نامگذاری فرزند پسر، بیانگر 
آرزوهای والدین درخصوص فرزند نوزاد 

باشد. این نام، با نام شخص خویش می
دربین مغوالن در قرن « Arqanآرقان »

و بحث و  سیزدهم میالدی قابل مقایسه
 تعمق است.

 ƏRZİGUDİK .............................. اَرزیگودیك

سزاوار تعریف و تمجید، ارزشمند 
 )ازبکی(

 ƏRZİGULİK ................................. اَرزیگولیك

ارزشمند، سزاوار تعریف و تمجید، 
 )ازبکی(

 ƏSAV ...........................................................................اَساو

 رام نشدنی، شتر وحشی، سرکش )ازبکی(

 ƏSƏN CƏLAL ...........................اَسَن جالل

ی آلبانهای مسیحی مسکون در نام شاهزاده
ی دوازدهم وهستانی سدهباغ کبخش قره

گرافیک به ارمنی میالدی. در لوح اپی
قید شده است. بخش « حاسان جاالل»
ی لقب و این اسم، اختصاریافته« جالل»

است که در « الدولهجالل»تیتول عربی 
اعصار میانه بطور وسیعی نشر و مستعمل 

اَسَن »بوده است. نام اصلی این حکمران 
əsən »ابتدای آن به باشد و الکن به می

افزوده شده و « hح »ارمنی قدیم صدای 
در زبان ارمنی، « əاَ »به علت نبود صدای 

مبدّل و در کل به « aآ »به « əاَ »صدای 
نگاشته شده است « hasanحاسان »فرم 

و مورخین ما نیز نام این ترکمرد را از فرم 
خاسان »، «qasanقاسان »ارمنی به روسی 

xasan » به ترکی و از فرم روسی
قید « həsənحسن »آذربایجانی یعنی 

اَسَن »اند. بدینگونه نام شخص نموده
əsən » با ریشه و منشأ کامالَ ترکی )به

معنی سالم و تندرست، قبراق و سرحال( 
با ریشه و منشأ « həsənحَسَن »نام به

عربی تبدیل و معاوضه گشته است در 
حالیکه نام حکمران بخش مسیحی آلبانها 

هیچ من سرسخت عربها بوده، بهکه دش
تواند نامی عربی بوده باشد. الزم وجه نمی

به ذکر است که ارامنه نام شخصی را که 
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« hambarsumianهامبارسومیان  »آنرا 
هنگام نگارند، بهکنند و میتلفظ می

هیچ وجه آنرا برگردان به روسی به
قید « قامبارسومیان»و یا « خامبارسومیان»

« آمبارسومیان»ه آنرا به فرم کنند بلکنمی
حق هم درست و صحیح نویسند و بهمی
نگارند و اگر چنین است نامی که به می

قید شده پس به چه علتی « حاسان»ارمنی 
« فریده محمداُوا»مورخ آذربایجانی خانم 

و به ترکی « قاسان»آنرا به روسی 
اند؟ برای قید نموده« حسن»آذربایجانی 

احتمال وجود دارد. جواب این سوال دو 
یکی اینکه خانم فریده محمداُوا با اینکه 
مورخ هستند، اطالع و معلومات کافی 
ازنوع نگارش اسامی ترکان آلبان به ارمنی 

دانند به قدیم را ندارند یعنی اینکه نمی
هنگام برگردان اسامی به ارمنی به ابتدای 

شود )مثل افزوده می« hح »آن صدای 
ینکه اسمی چون حاسان( و ا←اَسَن

را به هنگام برگردان به « هامبارسومیان»
-قید می« آمبارسومیان»روسی، ارامنه آنرا 

-کنند. دومین احتمال اینکه این نوع نتیجه

گیری ناشی از انزجار و نفرتی باشد که 
نسبت به ملت ترک داشته باشند و 
هرطوری شده و به هر قیمتی که باشد 

ک جدا نگه آلبانها را از قوم و نژاد تر
داشته باشند که مبادا هویت ترک آلبانها 

 آشکار و نمایان گردد.
الزم به یادآوری است که نام پدربزرگ 

بوده و آن نیز به « اَسَن»نیز « اَسَن جالل»
 نگاشته شده است.« حاسان»ارمنی قدیم 

سر )بنا شده در معبد و دیر )کلیسا( گنجه
( در کتیبه و 1216-1231های در سال

میالدی  1245ای متعلق به سال تهنوش
ی پسر واختانق، نوه»چنین قید شده: 

 vaxtanqınحاسان کبیر حاسان جالل، 

oğlu böyük hasanın nəvəsi 
hasan calal .»شود از اینجا معلوم می

باشد و می« اَسَن»که نام جد پدری او نیز 
تواند نام روشن است که این نام نیز نمی

شد. بنابراین مشخص بوده با« حسن»عربی 
شود که به ابتدای اسامی اشخاص و می

ها به هنگام نگارش به ارمنی قدیم، توپونیم
شد. در منابع افزوده می« Hح »صدای 
هاترک »فعلی را « atrekاترک »ارمنی 

hatrek» ،«داش هران»فعلی را « داشآران
hrandaş » هران »فعلی را نیز « آران»و

hran »اند.قید نموده 
در نام فردی ازآلبانها بنام « اَسَن»ی واژه

نیز خود را « sanesanسانئسان »
منعکس و نمایان نموده است. مؤلف عهد 

نام « dion kassiyدیون کاسیی »باستان 
آزیک »ی ترک ی طایفهرهبر و سرکرده

azık » یازیق(yazıqمسکون در منطقه )-

قید « zantikزانتیک »ی قفقاز شمالی را 
 ت.نموده اس

ها )یازیق «azıkآزیک »محققینی که 
yazıqای با ریشه و منشأ ( را طایفه
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دارند درخصوص پارسی محسوب می
ثبوت ریشه و منشأ این قوم بسیار سعی و 
تالشها نمودند و لیکن از ایضاح و تفسیر 

ی زبان پارسی و اقمار آن آن به واسطه
عاجز و ناتوان ماندند در حالیکه نام این 

، «اَسَن»ی ترکی کیب واژهشخص از تر
، «تندرست»، «سالم»به معنی « əzənاَزَن »
« tıkتیک »و پسوند « قبراق و سرزنده»

( ساخته شده است و الکن lık)لیک 
اَ »و یا « eاِ »ی باستان صدای مؤلف دوره

ə » موجود در ابتدای اسم را قید ننموده و
یا آنرا آنطورکه راهنما و بلدچی او تلفظ 

« اَسَن جالل»ید کرده است. نام نموده، ق
آسان »و « asanآسان »با اسامی اشخاص 

از ترکان اویغور در « asan tiqinتیقین 
، «esen buqaائسئن بوقا » -اعصار میانه

اَسَن »، «esen teymurائسئن تیمور »
ازترکان مغول در « əsən tuqayتوقای 

ی سیزدهم میالدی و همچنین با نام سده
آسان »قار )بُلغار( بنام خان ترکان بول

asan »ی چهارده میالدی قابل در سده
 مقایسه و تجزیه تحلیل است.

 ƏSƏN TUQAY ........................ اَسَن توقای

 ی سیزدهم میالدی.از ترکان مغول در سده

  ................................................. لیك(تیك )اَسَناَسَن

 ................................ ƏSƏNTIK (ƏSƏNLIK) 

ی ترک ی طایفهنام رهبر و سرکرده
ی قفقاز شمالی قید شده مسکون در ناحیه

دیون »ی باستان توسط مؤلف دوره
نام این «. zantikزانتیک »به فرم « کاسیی

اَسَن »ی ترکی حکمران از ترکیب واژه
əsən» ،« اَزَنəzən » سالم»به معنی» ،

و پسوند « قبراق و سرحال»، «تندرست»
( ساخته شده است و lık)لیک « tıkتیک »

اِ »هنگام ثبت، صدای  الکن این مؤلف به
e » اَ»یا ə » موجود در ابتدای اسم را قید

ننموده و یا اینکه آنرا، آنطور که راهنما و 
 بلدچی او تلفظ نموده، قید کرده است.

 ƏSİ .................................................................................. اَسي

 ی )آقا بیک(برادر بزرگ، آغابَه

 ƏSİRGİN .................................................. اَسیرگین

 رحیم، رحم کننده، با مرحمت

 ƏSKİ ARAN ............................... اسكي آران

« əsgəranعسگران »ی نام حقیقی منطقه
ربایجان به معنی آران قدیم، جمهوری آذ

 آران باستانی، بخش قدیمی آران

 ƏSKİ KÖTÜK .................اَسكي كؤتوک

 با تجربه، تجربه دیده، دنیا دیده

 ƏŞKİN ................................................................. اَشكین

 اسب راهوار، دونده، اسب یورغه رو

 ƏSKİT ................................................................ اَسكیت

 تارک دنیا، زاهد )ازبکی(

 ƏŞULƏÇİ .............................................. چياَشوله

 ترانه خوان، آواز خوان )ازبکی(
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 ƏTƏKƏ ................................................................ كَهاَته

 ی شدید )ازبکی(حمله

 ƏYAVLİ ............................................................. اَیاولي

عزیز، با ارزش، درخور احتیاط و 
 مواظبت، مهمان )ازبکی(

 ƏYĞAQ .................................................................اَیغاق

 هوشیار، زیرک )ازبکی(

 ƏYİQ PALVAN ....................... اَییق پالوان

 خرس قوی هیکل، خرس پهلوان )ازبکی(

 ƏYİRİCİ ....................................................... اَییریجي

 ریسنده

 ƏYİRİK ............................................................ اَییریك

 گرداب کوچک)ترکی چغتایی(

 ƏYMAQI ......................................................... اَیماقي

 -نوعی تاک که با سرما سازگاری دارد
ای از مربوط یا منسوب به ایماق )تیره

اقوام ترک که بیشتر در افغانستان زندگی 
 کنند( )ازبکی(می

 ƏYRİ QILINC ..............................اَیری قلینج

 شمشیر کج

 ƏYRİM ................................................................... اَیریم

مستقل، یکّه  -گرداب کوچک، برج و بارو
 )ازبکی(

  ....................................................لیك(تیك )اَزَناَزَن

 .................................ƏZƏNTIK (ƏZƏNLIK) 

ی ترک ی طایفهنام رهبر و سرکرده
ی قفقاز شمالی قید شده مسکون در ناحیه

دیون »ی باستان توسط مؤلف دوره
نام این «. zantikزانتیک »به فرم « کاسیی

اَسَن »ی ترکی حکمران از ترکیب واژه
əsən» ،« اَزَنəzən » سالم»به معنی» ،

و پسوند « قبراق و سرحال»، «تندرست»
( ساخته شده است و lıkلیک « )tıkتیک »

اِ »هنگام ثبت، صدای  الکن این مؤلف به
e » اَ »یاə » موجود در ابتدای اسم را قید

ننموده و یا اینکه آنرا، آنطور که راهنما و 
 بلدچی او تلفظ نموده، قید کرده است.
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 F                               ف  

 
 

 FARABİ ............................................................ فارابي

یقی علمی و یا علم بانی و بنیانگذار موس
موسیقی در خاور میانه زاده ی شهر 

واقع در قزاقستان. آثار بزرگ او « فاراب»
در زمینه ی موسیقی هم اکنون نیز مورد 
توجه و دقت صاحب نظران و موسیقی 
شناسان بزرگ جهان و دیگر مراکز علمی 
موسیقی جهان می باشد. آثار این موسیقی 

تاب ک»شناس بزرگ ترک عبارتند از: 
کتاب الفی احصاء »، «الموسیقی الکبیر

از آثار « کتاب الفی احصاء العلوم»و « االیقا
 زیربنایی موسیقی به شمار می رود.

 FİŞEK ................................................................ فیشئك

 فشنگ، تیر

 FİŞƏNG .......................................................... فیشَنگ

 فشنگ، گلوله ی تفنگ و تپانچه

 FURTUNA ............................................... فورطونا

 توفان
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 G                               گ 

 
 

 GANG(QANQ) .................... گانگ )قانق(

مغول به معنی  -های بوریاتدر زبان
« ای رود خانهساحل بلند و صخره»
 باشد.می« ی بلند و راستصخره»و

 GEÇİM ............................................................... گئچیم

رواج،  -همزیستی، معاشرت، امتزاج
 زره و جوشن کامل و یکپارچه -رایج

 GƏDƏLIC ............................................... گَده لیج

 تیردان بزرگ، تیرکش بزرگ

 GEL ............................................................................... گئل

آلبان که با ای از ترکان سرزمین نام طایفه
در سرزمین « qlavuقالوو »نام توپونیم 

به فرم « پتولئمئی»آلبان )قید شده توسط 
 باشد.مرتبط می«( qeldaقئلدا »

 GƏLDİR ............................................................. گَلدیر

نام  -آشفته حال ناشی از سودای عشق
 یکی از آهنگهای مردمی ازبک )ازبکی(

 GƏLƏKTİKƏ ........................................ گَلَكتیكه

 راه شیری )ازبکی( -کهکشان

 GƏMİ .........................................................................گَمي

 ، قایق بسیار بزرگکشتی

 GƏMİ YATAĞI ..................... گمي یاتاغي

 بندر، بندرگاه کشتی ها، اسکله ی کشتی

 GƏNC AT ............................................... گنج آت

 اسب جوان

 GƏNCƏCİK ................................ گنجه جیك

 خیلی جوان، صغیرالسّن

 GƏNCƏK .................................................... گنجَك

ای از ترکان ساک آسیای میانه نام طایفه
قید شده در دیوان لغات ترک به قلم 

 محمود کاشغری

 GƏRAY ...............................................................گرای

 ترک اُوغوز. از قبایل

 GƏRİM .................................................................. گریم

 رود، نهر )ترکی سومری(

 GEZAK .......................................................... گئزاک

حافظ و پاسدار، نگهبان  -سیر و گردش
 )ازبکی(

 GƏZƏ .......................................................................... گَزَه

 تپه، بلندی )ازبکی( -ی کوهقلّه

 GƏZGİN ........................................................ گزگین

 سیّار، گردش کننده

 GƏZGİNCİ......................................... گَزگینجي

بسیار سیر و گردش کننده، جهانگرد، 
 جهاندیده

 GƏZMƏ ................................................................. گَزمَه
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 ، پاسبان شب )ازبکی(شبگرد، عسس

 GİBƏR ...................................................................... گیبر

نوعی تیر بزرگ شکاری  -پیکان، تیر
 مخصوص صید وحوش)ازبکی(

 GİCİNG ....................................................... گیجینگ

 اسب شوخ و مست رفتار )ازبکی(

 GİGƏNT ......................................................... گیگَنت

)مجازی(  -، عظیم الجثّهرگبسیار بز
کسیکه بنابر ویژگی خاص برجستگی و 
 شهرت یافته است، سیمای بزرگ )ازبکی(

 GİLGƏMEŞ .................................. گیلگه میش

پهلوان و شهریار نامدار ترک سومری 
ی سوم پیش از در هزاره« اوروک»شهر

ای به همین نام میالد. او قهرمان حماسه
ی بشری است و ترین حماسهبود که کهن

برخی از الواح سومری آن یافت شده 
میش در جستجوی جاودانگی است. گیلگه

است و تالش او برای دستیابی به آب 
شدن در خور ستایش  حیات و خداگونه

 است.

 GİLO ........................................................................... گیلو

 سرد، شبنم برف، سرما )ترکی آلتائیک(

 GİRGİN ......................................................... گیرگین

 پرتشبث، زرنگ

 GİRİŞ ................................................................. گیریش

 تار کمان که با آن تیر پرتاب شود )ازبکی(

 GÖKTAŞI ..................................... گؤک تاشي

 سنگ آسمانی، شهابسنگ

 GÖNCƏ MATAY ............ گؤنجه ماتای

نام یکی از طوایف ترک ساکن در 
 قزاقستان.

 GÖNDƏR ................................................. گؤنده ر

 مزراق، نیزه، پرچم

 GORAN............................................................ گُوران

ایکه لشکری در گرد چیزی تشکیل حلقه
ی نوعی اردوگاه که به وسیله -دهد

هایی به شکل دایره تنظیم کنند و گردونه
 سنگربندی شود. )ازبکی(

 GORUS ....................................................... گُوروس

نام یکی از طوایف ترک ساکن در شمال 
شرقی سرزمین آلبان. قید شده توسط 

 petolemeyپتولئمئی» ی دوممؤلف سده

یا « xoruzluخُوروزلو »نام منطقه ی «. 
واقع در پارس آباد « xorusluخُروسلو »

مغان استان اردبیل نیز در ارتباط با طایفه 
می باشدو اشکال « گُوروس»ی ترک 

« gorusluگُوروسلو »تحریف یافته ی 
 می باشد.

 خُوروسلو خُوروز لو  گُوروسلو
gorusluxoruzlu xoruslu 

 GÖSTƏRİŞLİ ........................... گؤستَریشلي

دارای شکل و هیئت خارجی زیبا، خوش 
 نما، خوش قد و قواره، خوش ترکیب
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 GÖVDƏLİ .......................................... گؤوده لي

 دارای تن و اندام درشت، درشت پیکر

 GÖY AQASİ .............................. آقاسيگؤی

 ایزد آسمان، کدخدا، خرد و خردمندی

 GÖY GÜNƏŞ ........................ گؤی گونش

سماء و آفتاب، دو عنصر اساسی از 
 ایان ترکان باستان.مقدسات و خد

 GÖY OĞLU .................................. گؤی اوغلو

ی آسمان. از القاب پسر آسمان، زاده
ها و امپراتوران بزرگ ترکان و خاقان

 ها(بعضی ملل شرقی )مثل چینی

  ........................................ دئشیر(تئشیر )گؤیگؤی

 .................... GÖYTEŞİR (GÖYDEŞİR) 
نام یکی ازخدایان ترکان اسکیف 
)اسکیت، ایشگوز، اسکوت(. قید شده در 

توسیر گوی»ه فرم تاریخ هرودت ب
goytosir »توسیر(.)ر.ک.گوی 

 GOYTOSİR ....................................سیرْتوگوی

نام یکی ازخدایان ترکان اسکیف 
 )اسکیت، ایشگوز، اسکوت(.

را نیز دارای ریشه و منشأ  این نام تئوفور
دانند و الکن این اسم نیز ترکی پارس می

، «göyگؤی »ی ترکی بوده و از واژه
ان آبی به معنی آسمان، آسم« gökگؤک »

مأخوذ از « teşirتئشیر »، «tesirتئسیر »و 
فعل تئشمک، دئشمک به معنی سوراخ 
نمودن، شکافتن و سُفتن، ساخته شده 

تئشیر  گوی»است و درحقیقت به فرم 
goyteşir »ی آسمان به معنی شکافنده

باشد و به ترکی امروزین نام این خدا، می
، «göydeşirدئشیر گؤی»به فرم 

گؤیو »، «göyüdeşənگؤیودئشن »
« göyü yarıb gələnگلن  یاریب

ی شکافنده»)شعاع نور خورشید( به معانی 
آنکه آسمان را شکافته و آمده »و « آسمان
باشد. درستی این توضیحات و می« است

ی ذیل به تفسیرها را معلومات مشروحه
نماید. او قلم هرودت تصدیق و گواهی می

توسیر گوی»گوید که خدای می
goytosir »ها همان آپولون اسکیف

ها است. آپولون در بین یونانیها به یونانی
 باشد.می« نور و روشنی خورشید»معنی 

  .............................................................. گؤیوس وئره ن

 .................................................. GÖYÜS VERƏN 
 مقاومت کننده، پایدار، مقاوم

 GÖYÜSLƏN ..................................... گؤیوسلَن

 مقاوم باش، سینه سپر کن، مقابله کن

 GÖYÜSLİ.............................................. گؤیوسلي

 هدارای سینه ای فراخ و گسترد

 GÖYÜSLİK ................................... گؤیوسلیك

لباس زرهی محافظ سینه در جنگ و 
منازعه که از پوست ویژه ای ساخته می 

 شود.

 GÖZAÇIQ .......................................... گؤزآچیق
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 بیدار، هوشیار، آگاه، خبردار

 GÖZCİ ............................................................گؤزجي

 نگهبان، دیده بان، کشیک

 GÖZCÜ .......................................................... گؤزجو

 نگهبان، محافظ، پاسدار، حارس، مشاهد

 GÖZÜ KƏSKİN ................. گؤزوكسكین

 تیزچشم، تیزبین

  ................................................................. و قورخمازگؤز

 ............................................ GÖZÜ QORXMAZ 
 جسور، شجاع، بی باک

 GÖZÜ TOK .................................... گؤزوتُوک

 بلند نظر، بلند طبع، سیرچشم

 GÜDƏR ............................................................ رگوده

 چوپان، چراننده

 GÜDİCİ ...................................................... گودیجي

چوپان و چراننده ی حیوانات، هدایت 
 کننده ی رمه و گله

 GUHKİNBANDA .......... گوهكین باندا

ایزد و خدای ناظر بر هنر و صنایع دستی 
بل قدیم. زرگران به این ایزد زرگران در با

 جستند.توسل می

 GÜLDURƏK ...................... کگول دوره

 رعد، تندر )ازبکی(

 GÜMÜRDÜ ......................................... گوموردو

نعره ی بلند و وحشتناک حیوانات بزرگی 

 چون شیر و شتر

 GÜN ORTAC .......................... گون اُوْرتاج

ی آسمان که خورشید در بلندترین نقطه
آنجا قرار گرفته و به طور عمود بر زمین 

 تابد.می

 GÜNDAŞ BEY ................. اش بئي گوند

نام یکی از حاکمان و شاهان ترکان ماننا 
قبل از میالد( که در منابع  114)سال 

نگاشته شده « کونداشپ»آشوری به شکل 
های ترکی است. این اسم از ترکیب واژه

)بئی( « بی»و « daşداش »، «günگون »
به معنی « günگون»ساخته شده است. 
ای که در واژه« داش»شعاع و نور آفتاب 

زبان ترکی نشانگر هم رأی بودن و 
همسان و برابر بودن است )مثل یولداش، 

)بئی( )پی( به « بی»سیرداش، قارداش( و 
-معنی شاهزاده، سرور، رهبر و لیدر می

 باشد.

 GÜNDÜZLÜ .................................... گوندوزلو

 ای از ترکان افشارحلب.نام تیره

 GÜPSƏR ........................................................ گوپسَر

ها و نوعی قایق که از باد کردن مشک
شود. آنها به یکدیگر ساخته می اتصال

 )ازبکی(

 GÜR UĞUR ................................... گور اوغور

 خوشبخت و سعادتمند، خوش اقبال

 GÜRBÜZ ..................................................... گوربوز
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جوان درشت پیکر، دارای تن و وجودی 
 قوی و قدرتمند

 GÜRƏ ..................................................................... گوره

 نر، قهرمان )ترکی مغولی(

 GÜRƏŞƏN ........................................ گوره شن

 پهلوان، کشتی گیر

 GÜRGƏN ................................................... گورگَن

 چوب جنگلی

 GÜRLƏK ....................................................گورلَك

 ، راهنمارهبر

 GÜRLƏMƏ ............................................... گورلَمَه

 صدای بلند و وحشتناک چون رعد و برق

 GÜRLƏN ...................................................... گورلَن

شدیداً قوی و پرزور  -آتشین و قوی باش
 باش

 GÜRLƏYƏN .................................... گورله ین

غرّان، با شدت و حدّت زیاد نعره کشنده، 
 غرّنده

 GÜRÜLDİCİ............................. گورولدیجي

با صدای بسیار بلند و وحشتناک به صدا 
 خروش -در آمده

 GÜRÜLTÜ ...............................................گورولتو

صدای بسیار بلند و وحشتناک چون 
 صدای رعد و برق

 GÜRÜLTÜLÜ .............................. گورولتولو

دارای صدای بسیار بلند و وحشتناک چون 
 رعد و برق

 GÜRZ ...................................................................... گورز

 جوان، مرد نوخاسته )ازبکی(

 GÜRZİ ............................................................. گورزی

ی بلند گرز، جنگ افزاری به صورت میله
با سرفلزی برآمده که برای ضربه زدن به 

 ی(رود. )ازبککار می

 GÜYƏY ......................................................... گویه ی

مرد یا پسری که در آستانه ی ازدواج و 
 تشکیل خانواده است، داماد
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 ĞARAN ............................................................... غاران

 ی آب در بین ترکان یاقوتنام خدا
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 HALBA ................................................................... حالبا

 برف و یخ، انجماد، برودت )ترکی
 سومری(

 HANASİRUKA ......................... حاناسیروكا

از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد 
 قبل از میالد. 125)میدیا( قید شده به سال 

محقق و « گرانتوفسکی»طبق نظر و ادعای 
ی مورخ روسی این نام از ترکیب واژه

، «قدیم»به معنی « sanaسانا »هندی 
زیرک »ی فارسی و واژه« کهنه»، «کهن»

zirək » یافته است. ولی حقیقت تشکیل
امر این است این نام در اصل از ترکیب 

ح »)که « anآن »نام سومری خدا و ایزد 
h » افزوده شده به ابتدای آن یک صوت

آزیر »باشد( و افزوده با منشاء سامی می
azir » محافظ»، «ناظر»، «مراقب»به معنی »

، «اوالد»به معنی « ukuاوکو »ی و واژه
ده و یک اسم کامالً ساخته ش« فرزند»

-ترکی با ریشه و منشاء ترکی آلتایی می

در کل به معنی « حانا سیروکا»باشد. 
، «آن»وارث محافظت شده خدا و ایزد »
فرزند محافظت شده توسط خدا و ایزد »

فرزندی که خدا و الهه )آن( آنرا »یا « )آن(

 باشد.می« کندمحافظت می
آنازیروکو »این اسم در اصل به شکل 

anaziruku ».بوده است 

 HANDAKUR ................................... حانداكور

 از اسامی رایج در بین ترکان مغول

 HARBAŞİPAK ..................... حارباشیپاک

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
ی در اواسط هزاره« کاسسی»یا « کاس»

 دوم قبل از میالد.
ها به نام این نام از ترکیب نام خدای کاس

به معنی « آش»ی سومری و واژه« حاربه»
به معنی و « باک»، «پاک»ی و واژه« کی»

شکفتن و »، «شروع به درخشیدن»مفهوم 
تشکیل یافته است و در کل « بازشدن

« به کمک خدا و ایزد»معنی این اسم: 
« برای یک بار شکفته و باز شده« حاربه»

 باشد.می

 HARBE ................................................................ حاربه

و « لولوبی»نام یکی از خدایان ترکان 
جادو،  خدای سحر  و«.کاسسی»یا « کاس»

 خدای افسون و طلسم قبیله

 HARMƏS .................................................... هارمَس

خستگی ناپذیر، توانمند، پر انرژی 
 )ازبکی(

 HAROV .............................................................. هارُوو

باغ آذربایجان ی قرهنام محالی در منطقه
اَرروب »قید شده در منبع عرب به فرم 
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ər-rub« .»ی فرم تحریف یافته« روب-اَر
باشد. الزم می« harovهارُوو »نام توپونیم 

است که هم اکنون نیز روستایی  به ذکر
ی در منطقه «harovluهارُوولو »بهنام 

 فضولی آذربایجان وجود دارد.

 HARŞİ .............................................................. حارشي

از توپونیم های واقع در سرزمین سومر به 
از سالله« şulqiشولقی »هنگام حکمرانی 

قبل  2114-2561)سالهای « اور»ی سوم 
 از میالد(.

در زبان های « کارشی»واژه ی ترکی 
مکان »و « قلعه»مختلف ترکی به معنی 

 .باشدمی« مستحکم شده

 HAŞMAR ..................................................... هاشمار

یا « کاس»شاهین و عقاب در زبان ترکان 
 «کاسسی»

« hح»این اسم کامالً ترکی بوده و صدای 
به اول آن افزوده شده و در اصل به شکل 

بوده است. در زبان « asmarآسمار»
گاز »به معنی « asآس»ترکان باستان 

در چندین دفعه با منقار »، «و کندن  گرفتن
« esائس »و همچنین « پاره کردن و کندن

به معنی قربانی پرندگان و حیوانات 
به معنی آرزو نمودن، « اومار»و « درّنده

 باشد.منتظر ماندن، متوقع بودن می
را « ش»به « س»در این اسم احتماالً تبدیل 

های زبان و از خصوصیات و ویژگی
 ها بایستی دانست.«اکد»نگارش 

با «: »آسمار»در کل معنی این اسم یعنی 
ی گوشت و منقار و نوک، تکّه پاره کننده

-می« آن را از تن ولَشِ شکار جدا کننده

های بارز پرندگان باشد که این از ویژگی
 آید.وحشی درّنده به شمار می

به  aبا در نظر گرفتن تبدیل حرف صائت 
مندرج در  «usاوس»ی واژه« uاو»صائت 

دیوان لغات ترک محمود کاشغری به 
ی ی وحشی و درندهمعنی کرکس )پرنده

ی گوشتخوار( را واریانت فونتیکی واژه
 توان برشمرد.می« asآس»

 HATMAN ...................................................... هاتمان

همان آتامان ترکی و در سابق به سرکرده 
 شد.ی سربازان قزاق گفته می

 HAYDAMAQ .................................... هایداماق

 ، یغماگرمهاجم، حمله کننده، چپاولگر

 HAYDUQ ................................................... هایدوق

 مهاجم، حمله کننده، چپاولگر، یغماگر

 HAYLAN TÜRK ............ هایالن تورک

ترک منتخب و برگزیده، ترک محترم. نام 
ی ملت یکی از قبایل ترک تشکیل دهنده

ی این ترکان از آذربایجان. اصل و ریشه
 باشد.می« هاهون»

 HƏDİKSİZ .............................................. هَدیكسیز

 باک، نترس، دلیربی

 HƏYDAVÇI ....................................... هَیداوچي
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ی گاو آهن و ی زمین، رانندهشخم زننده
 خیش )ازبکی(

 HINÇLI ........................................................... هینچلي

 کینه جو، انتقامجو

 HİRAVUL ................................................ هیراوول

 صف مقدم سپاه )ازبکی( -پیشگام

 HIŞIMLI ..................................................... حیشیملي

 خشمناک، خشم آلود خشمگین،

 HIZAR .................................................................... حیزار

 منشار

 HONA ........................................................................ هُونا

 گوزن نر

 HOV AĞASI ............................... هُوو آغاسي

دسته ی  قوشجی باشی، کسی که مسئول
نگهدارنده و مواظب مرغان شکاری می 

 باشد

 HUCUMÇİ ........................................... هجومچي

 مهاجم، حمله کننده )ازبکی(

 HUDƏYÇİ ...................................... چيیهوده

کسیکه عریضه و حرفهای مراجعین را به 
رساند و امر و فرمان خان خان یا امیر می

کند. یا امیر را به مراجعین ابالغ می
 )ازبکی(

 HUMBE .............................................................. هومبه

ین ترکان ماد از نامهای مستعمل در ب

قبل از   114)میدیا( قید شده به سال 
 میالد.

« humdadaهومدادا »این نام با نام 
شخصیت قید شده در میفولوژی سومری 

 همخوانی دارد.

 HUN OBA .............................................. هون اُوبا

یورت و مسکن ترکان هون. الزم به 
نام توپونیمی « هون اُوبا»توضیح  است که 

نونیم در قره باغ آذربایجان است که نام ات
در منطقه ی قره باغ « هون»و قوم ترکان 

آذربایجان در اعصار میانه را در خود 
محفوظ و منعکس می کند. این نام 

فعلی در « خان آباد»تحریف یافته به فرم 
خون  هون آبادآمده است. هون اُوبا

 خان آباد آباد 
Hun oba  hun abad  
xun abad  xan abad 
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 X                                خِ  

 
 

 XABOLAK ........................................ خابُوْ الک

ی ترک تبار نام یکی از حکمرانان طایفه
 14ساکن در سیبری، قرن « تای بوقین»

 میالدی

 XAÇMATAK ............................... خاچماتاک

نام یکی از طوایف مسکون در شمال 
 شرقی سرزمین آلبان.

 XAN GİBİ ........................................... خان گیبي

 همچو خان، مثل یک خان

 XANİŞ .................................................................خانیش

 ان و خدایان ترکان سومرینام یکی از ایزد

 XANLIQ ...........................................................خانلیق

 حاکمیت، حکمرانی، امپراطوری

 XANTAQ .................................................... تاقخان

ی قره باغ نام کوهی است در منطقه
آذربایجان که به علت نگارش غلط و سهو 
کاتبان به هنگام رونویسی از اثر مؤلف 

حندان »ی عرب آن را به فرم تحریف یافته
həndan »اند و فرم تحریف ثبت نموده

خانادزاک »ی آن به ارمنی یافته
xanadzak »باشد.)خان کندی( می 

 XAR TAQAN..................................... خارتاقان

ای از ترکان مغول به معنی نام طایفه
شاهین سیاه، شاهین بزرگ )کارا توقان(. 
این نام ترکی مغولی نیز شباهت و نزدیکی 
بسیار زیادی با نام ذکر شده توسط 

« partakenپارتاکئن »هرودت یعنی 
ی . پارتاکئن نام یکی از شش طایفهدارد

ی طوایف ترکان ترک داخل در اتحادیه
 باشد. )ترکی مغولی(مادای می

 XARA .........................................................................خارا

به « کارا»ی ی مغولی مترادف با واژهواژه
 «بزرگ»، «سیاه»معنی 

 XARASİN................................................ خاراسین
ترکان نام یکی از سالطین و حکمرانان 

اسکیف )اسکیت( ساکن در دشتهای 
 سیاه. شمالی دریای

آنرا به زبان « V.İ.Abayevو.ایی.آبایئف »
معنی نموده است « خر خاکستری»پارسی 

)االغ( « خر»ی پارسی و آنرا مأخوذ از واژه
قید نموده است. اگر ایشان کمی در این 

-تعبیر و تفسیر خویش تعمق و اندیشه می

رسیدند که نمودند، به این نتیجه می
خر »هیچگاه، هیچ پدر و مادری نام 

را روی فرزند خویش « خاکستری رنگ
نهد و ایشان بدون علم و اطالع از نمی

ترکیب و معانی اجزاءِ این اسم و بدون 
علم و اطالع از فرهنگ نامگذاری ترکان و 

های ترکی در تشکل اتیمولوژی واژه
اسامی ترکان، خواسته و ناخواسته، دانسته 
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و یا ندانسته اقدام به معنی و تفسیر نام 
اند. البته نام یک سلطان ترک نموده یک

شخص عادی ترک نه، بلکه نام یک 
سلطان و حکمران ترک را اینچنین معنی و 
تفسیر کردن، شجاعت و جسارت بسیار 

کند، که ستودنی در قبال تاریخ را طلب می
بایستی در قبال این چنین ادعایی در معنی 
و تفسیر نمودن نام یک سلطان ترک، 

ی بسیار محکم و ادلّهصاحب دالیل و 
قاطعی بود. حال ببینیم که آیا معنی و 
تفسیر ایشان در صحّت و درستی به قوّت 

 خویش باقیست یا نه؟
ایشان عاجز از درک این موضوع هستند 
که نام این سلطان ترک در اصل از ترکیب 

و ترکی « xaruخارو »ی ترکی مغولیواژه
، «عزیز»به معنی « karuکارو »باستان 

« دوست داشتنی»، «محبوب»، «لبندد»
سین »ی نشانگر تشابه و شباهت وواژه
sin» ،« چینçin» ،« شینşin » در زبانهای

ی آلتای ساخته شده است. ترکی شاخه
در ترکیب « شین»، «چین»، «سین»هایواژه

، «مثل»اسامی ترکان باستان به معنی 
کاربرد داشته و « چون»، «انگاری»، «همچو»

ها در ترکیب است. این واژه اشتراک جسته
اسامی خانها و خاقانهای بزرگی چون 

کونچین »خان امپراطوری هون شرقی 
künçin » قبل از  251-114که در سالهای

روی کار آمده و « خانمته»میالد بعد از 
همچنین در ترکیب نام اصلی و حقیقی 

و « temuçinتیموچین »چنگیزخان یعنی 
وجه به این چند . با تباشدمیسایر موجود 

و « و.ایی.آبایئف»سطر توضیح بایستی به 
دیگر محققینی که چون ایشان، در مورد 
این نام طرز تفکر و باور دارند، خاطرنشان 
سازیم که این اسم ترکی باستان درکل به 

همچون محبوب و »، «عزیز مانند»معنی 
مثل یک عزیز و »، «دوست داشتنی

است  باشد. الزم به توضیحمی« محبوب
با « karuکارو »ترکی باستان  یکه واژه

به « göz karasiگؤز کاراسی »ی واژه
معنی سیاهی چشم )تخم چشم( مرتبط 

، به دلیل اهمیّت و «کارو»ی بوده و واژه
ارزش بیش از حدّ عضو مهمّی چون 
چشم انسان و در مقام مقایسه با آن، معنی 

و « محبوب»، «دوست داشتنی»، «عزیز»
کسب کرده است و در زبان ترکی  غیره را

به « خ»به « ک»مغولی نیز با تبدیل صدای 
 درآمده است. xaru فرم خارو

 XARMEŞAND ..............................خارمئشاند

نام توپونیمی در سرزمین میدیا)ماد( )سال 
قبل از میالد( که عالوه بر این  125

توپونیم، نام توپونیمی دیگر نیز در 
« xarmaşiخارماشی »سرزمین ماد بنام 

قبل از میالد( وجود دارد که در  112ال )س
با منشاء « xərəmخَرَم »ی این اسامی واژه

ی مغولی که در زبانهای مختلف و ریشه
شود و نامیده می« kərmənکرمن »ترکی 
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باشد، اشتراک نموده به معنی قلعه می
است. احتماالً نام توپونیمی که 

قید شده است نام همان « خارمئشاند»
کارماسین »ونی ی مسکمنطقه

karmasin » واقع در سی فرسخی شهر
همدان منسوب به قرن نهم میالدی که در 
منابع عرب )در اثر طبری( قید شده است، 
بوده باشد. به همین خاطر شکل و فرم 

را باید به « خارمئشاند»اصلی نام توپونیم 
برپا نمود « xarməşinخارمئشین »شکل 
« çinچین »ی پایانی این نام یعنی و واژه

به معانی « çinqچینق »ی ترکی همان واژه
-دار شاقولی میی درّهی بلند، دامنهصخره

 باشد.
نام این توپونیم از لحاظ ساختاری با نام 

واقع « darmarzinدارمارزین »توپونیم 
در آذربایجان ایران، قید شده توسط 

 باشد.حمداله قزوینی یکی می

 XARŞA ............................................................... خارشا

در سرزمین ماد )میدیا(  نام توپونیمی واقع
 قبل از میالد(. 144)سال 

گرانتوفسکی محقق روسی عالوه بر این 
« xarşayخارشای »توپونیم نام توپونیم 

شمارد و هر را نیز دارای منشاء فارسی می
« کارشی»ی فارسی دو را مأخوذ از واژه

)شیار ایجاد شده در خاک « شیار»به معنی 
ین حقیقت داند و لیکن اتوسط خیش( می

ای چون کند که هیچگاه واژهرا درک نمی

تبدیل به نام یک منطقه یا « شیار»به معنی 
حارشی »شود. همچنین سرزمینی نمی

harşi » سورموررو »وsurmurru » قید(
قبل از میالد  121و سال  144شده به سال 
های واقع در توپونیم«( ماننا«در سرزمین 

از « şulqiشولقی »سرزمین سومر از زمان 
-2561)سالهای « Urاور »ی سوم سالله
قبل از میالد( معلوم بوده است.  2114
در زبانهای « karşiکارشی »ی ترکی واژه

مکان »، «قلعه»مختلف ترکی به معنی 
« بارتولد»باشد. به نظر می« مستحکم شده

و « کاخ»، «سرای»به معنی « کارشی»ی واژه
ام باشد. این واژه در نمی« پایتخت»

و « کارشی بوت»هایی چون توپونیم
 نیز خود را منعکس نموده است.« آرسیتا»

 XATA ........................................................................... خاتا

 سخت، سفت، انبوه )ترکی تونقوزی(

 XATAY ............................................................... خاتای

ی خلق از قبایل ترک تشکیل دهنده
 آذربایجان

 XAXI ...................................................................... خاخي

ای باستانی در والیت نخجوان از نام قلعه
والیات سرزمین آذربایجان. این قلعه فعالٌ 

معروف است. نام « گاوور قلعه»نام  با
برگرفته « خاخ»ی ی این قلعه از واژهاولیه

شده است که در زبان ترکان تئلئوت، 
آلتای، قرقیز، قاراقرقیز، تاتار و دیگر ترکان 

دهد. )قاق//خاخ( محکم و سرت معنی می
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کسی که محکم، »یعنی « خاخی»بنابراین 
 «سخت و سَرت است

 XAYLAN TÜRK ........... خایالن تورک

ترک منتخب و برگزیده، ترک محترم. نام 
ی ملت یکی از قبایل ترک تشکیل دهنده

ی این ترکان از آذربایجان. اصل و ریشه
 باشد.می« هاهون»

 XENİ ......................................................................... خئني

های واقع در آلبان قید نام یکی از توپونیم
ی دوّم میالدی شده توسط مؤلف سده

آ -سانو»به فرم « ptolemeyپتولئمئی »
sanua» 

 XƏSTƏ QASIM ........................خسته قاسم

از آشیق های به نام و مشهور ترکان 
 آذربایجانی

 XEYXE  ............................................................. خئیخه

یکی از نامهای مرسوم بزرگان ترکان 
این نام «. atarliآتارلی »کاسپی، نام فرزند 

-به احتمال بسیار قوی شکل تحریف یافته

باشد. این نام می« keyekeکئیئکه »ی نام 
ی واژه و« keyکئی »ی از ترکیب واژه
« آقا»به معنی « ekeائکه »ترکی باستان 

توان با نام ساخته شده است. این نام را می
از نسل چنگیزخان « keyxatuکئیخاتو »

ی سیزدهم میالدی مقایسه و بحث در سده
 نمود.

 XINISLU ....................................................... خینیسلو

ی درجه دو های تشکیل دهندهاز اویماق
 دولت صفوی به هنگام تشکیل.

 XIZLI URİŞ ........................... خیزلي اوریش

 پرشدت، شدید

 XIZLI YÜRÜŞ ................ خیزلي یوروش

 هجوم و حمله ی سریع، سریع الهجوم

 XONAXİS............................................ خوناخیس

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
قید شده در تاریخ هرودت. این  اسکیف

« xonaxخوناخ »اسم متشکل از قسمت 
 isایس »و پسوند حال اسمی زبان یونانی 

و منشأ باشد و جزو اسامی با ریشه می
شود و در زبان اوسئتین پارسی شمرده می

osetin خونئک »ی با واژهxonek » به
دانند. طبق مرتبط می« دعوت کننده»معنی 

ایی.آ.گرانتوفسکی »نظر 
İ.A.Grantovski » این نام مأخوذ از

« کَنزمین»ی هندی  به معنی واژه
باشد. به ابتدای این اسم در )یئرقازان( می

، این «hح »زوده شدن صدای محاوره با اف
ایناک »ی ترکی نام برگرفته شده از واژه

inak» ،« اوناکunak » دوست»به معنی» ،
« امید»و « رفیق صمیمی»، «شخص معتبر»

باشد. این نام با نام یکی از سرکردگان می
ی ترک مهاجرت نموده از ترکستان طایفه

ی سوم میالدی بنام چین به قفقاز در سده
، با نام خاقان ترکان خزر «konakکوناک «
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قوناک »ی هفتم میالدی بنام در سده
qonak»ی لشکر ، با نام رئیس و فرمانده

سواره نظام ترکان آلبان در آلبانیا بنام 
)تاریخ آلبان، کتاب دوم، « qonaqقوناق »

فصل پانزدهم( و همچنین با نام خان 
های میانی بنام ترکان بولقار در سده

قابل مقایسه و تعمق « konakکوناک »
گردد که است. با این توصیفات ثابت می

نام این حکمران ترک اسکیفی دارای ریشه 
و منشأ ترکی بوده و محققین و مورخین 
محترم بدون متحمل شدن اندک رنج و 
زحمتی درخصوص تحقیق و کاوش ریشه 
و منشأ اسامی، عدم آگاهی و معلومات 

ترکی، های درخصوص ریشه و منشاء واژه
بدون احساس هیچگونه مسئولیتی در قبال 

وار و کورکورانه، عمداً یا تاریخ، طوطی
غیر عمد از یکی دو محقق و مورخ 
اروپای غربی تقلید نموده و عین عقاید و 

های آنان را برای خویش مالک قرار گفته
 اند.داده و آنرا تکرار نموده

 XOR OĞLU .................................... خُور اوغلو

روشنی، فرزند  فرزند آتش، فرزند نور و
به « قُور»واریانت دیگر « خُور»خورشید. 

یا « خُور اوغلو»باشد. لحاظ فونتیکی می
کور »نام واقعی و راستین « قُوراوغلو»

ای ترکان قهرمان میفی و افسانه« اوغلو
 باشد.اُوغوز می

 XRAM ..................................................................... خرام

نام توپونیمی واقع در سرزمین آلبانیا که 
خرم »مغولی -ی ترکیمأخوذ از واژه

xərəm » باشد. می« دژ»، «قلعه»به معنی
این نام را همچنین با نام توپونیم 

)فرم تحریف « xramortخرامُورت »
به « xərəm yurtخرم یورت »ی یافته

-باغ علیا میی قرهارمنی( واقع در منطقه

 توان مقایسه و تجزیه تحلیل نمود.

 XUBİŞKA.................................................. خوبیشكا

انی ی ترکان کوشنام پادشاهی از سلسله
 در آسیای میانه

 XULUGU ................................................... خولوگو
 61-11نام خاقان ترکان هون در سالهای 

 قبل از میالد

 XUMBAM .................................................... خومبام

از ایزدان و خدایان عیالمی همتای بابلی 
 بود.« مردوک»خود 

 XUN (HUN) ............................... خون )هون(

نام یکی از طوایف ترک سرزمین آلبان که 
خوناناکرت »با نام توپونیم 

xunanakert »بان )قید شده واقع در آل
ی دوم میالدی توسط مؤلف سده

 باشد.مرتبط می«( ptolemeyپتولئمئی »

 XURSAN .................................................. خورسان

نام یکی از طوایف مسکون در شمال 
 شرقی سرزمین آلبان.

 XYANQON .........................................قُونخیان
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ساحل بلند و »در زبان مغوالن به معنی 
 باشد )ترکی مغولی(می« مرتفع
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  ................................................ تیر(دیر )ایدانایدان

 ..................................... İDANDİR (İDANTİR) 
نام یکی از پادشاهان ترکان اسکیف 
)اسکیت( فرزند چاولی قید شده در تاریخ 

-ایدان»هرودت به فرم نگارش یونانی 

تیر، دیر، ایدانایدان«. idantirsتیرس 
های فونتیکی یک گونه ایدیندیر واریانت

ی ترکی اژهروند و از ترکیب وشمار میبه
به معنی مال و مُلک، سالمتی و « idاید »

تندرستی، خزینه، گنج و ثروت و نام 
خدای مشهور و بزرگ ترکان باستان 

خدای آسمانها و « anآن »ها( )سومری
به معنی « tirتیر »یا « dirدیر »پسوند 

ساخته شده است و درکل به معنی « است»
، «است« آن»از خزانه و ثروت خدا »
 باشد.می« آن»و گنج خدا  ثروت»

 İLDIRIM QILINC........ایلدیریم قیلینج

همتای کوراوغلو قهرمان نام شمشیر بی
میصری »ای ترکان. این شمشیر به افسانه
 نیز مشهور است.« قیلینج

 ILĞARCI.................................................. ایلغارجي

هجوم کننده به خاک دشمن جهت غارت 
 و چپاول

  ........................................................ ایناک اَر )ایناكار(

 ........................................ INAKƏR (INAKAR) 
رایج اشخاص در بین ترکان  هایاز نام

اسکیف قید شده در تاریخ هرودت به فرم 
محققین این «. anaxarsisآناخارسیس »

اسم را )آناخارسیس( دارای ریشه و منشأ 
ی دانند و آنرا مأخوذ از واژهپارسی می

به « anahvartiوارتی آناه»زبان اَوِستایی 
-می« متضرر نشده»، «مصون مانده»معنی 

حالیکه این اسم ترکی بوده و از پندارند در
به « ınakایناک »ی ترکی ترکیب واژه

انسان »، «صادق»، «امید»، «دوست»معنی 
اَر »ی ترکی و واژه« پاک و تمیز»، «معتبر

ər » و « مبارز»، «دلیرمرد»، «مرد»به معنی
تشکیل یافته است. « çiچی »پسوند 
در پایان این اسم، پسوند « sس »صدای 

ان یونانی است که از سوی اسمی در زب
 یونانیان بدان افزوده شده است.

 IRIMATA ..................................................... آتاایریم

از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد قید 
قبل از میالد. این نام از   144شده به سال 

به معنی « ırımایریم »ی ترکیب دو واژه
ی ترکی پیشگو، از پیش خبر دهنده و واژه

 «(تئیاراما»آتا ساخته شده است. )ر. ک 

 IRIS .......................................................................... ایریس

-نام یکی از پادشاهان ترکان آلبان در سده

ی یکم قبل از میالد قید شده توسط 
به معنی « oroysاُرُیس »پلوتارک به فرم 
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، «قسمت و نصیب»، «فرد خوشبخت»
 .«مال وثروت»، «تندرستی»

ی به احتمال بسیار قوی نام منطقه
از توابع تبریز نیز مأخوذ از این « هریس»

رکی پادشاه ترکان آلبان بوده باشد و نام ت
به اوّل این نام که « hح »با افزودن صدای 

-از خصوصیات زبان پارسی باستان می

درآمده  heris« هِریس»باشد به فرم 
ی قدیم پارسیان به است. معموالً در ازمنه

 افزودند.می« ح»اوّل اسامی ترکی صدای 
 هِریس ←هیریس ←ایریس

ırıs→ iris→ hiris→ heris 

 IRQI TÜRK .............................. ایرقي تورک

 ترک نژاد، از نسل و تبار ترکان

 ISLIK .................................................................. ایسلیك

 صفیر، سوت

 IZĞIN ................................................................... ایزغین

 صدای وزش تند باد )ازبکی(

 IZĞIRIN ..................................................... ایزغیرین

 گردباد، بوران )ازبکی(  -تندباد سرد
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 İ                               ئي  
 
 

 İBİLU ........................................................................ ایبیلو

 فرزند پسر )ترکی سومری(

 İBUZİR ............................................................. ایبوزیر

نام یکی از خاقانان ترکان خزر. به احتمال 
بسیار قوی نام این خاقان ریشه سامی دارد 

ی دین یهودیت )ترکان خزر و به واسطه
دارای دین یهودی بودند( در بین ترکان 

در  ibbiخزر مرسوم شده است. ایببی 
و « شودنامیده می»ها یعنی زبان سامی

« خداوندسر و راز »یعنی « puzurپوزور »
باشد.به احتمال بسیار قوی نام مرسوم می

و همچنین به « ابوذر»در بی عربها به فرم 
نام یکی از بزرگان و اندیشمندان صدر 

ی حیات پیغمبر اسالم اسالم در دوره
با نام این خاقان ترکِ خزر « ابوذر»
 باشد.یکی می« ایبوزیر»

 İÇ QALA....................................................... ایچ قاال

چک حصار وباروری کوچک، قلعه ی کو
 داخل قلعه ی بزرگ

 İDANTİRS .......................................... ایدانتیرس

نام یکی از پادشاهان ترکان اسکیف 
)اسکیت( فرزند چاولی )به یونانی ساولی 

savli قید شده در تاریخ هرودت )

-(. این نام از ترکیب واژهIV،16)هرودت،

به معنی مال و مُلک، « idاید »ی ترکی 
« indirایندیر »ی سالمتی، تندرستی و واژه

نی خرمن ساخته شده است. قسمت به مع
بطور « indirایندیر »دوّم این نام یعنی 

محل و »، «معدن»کلی عموماً به معنی 
محل »، «مکان کثرت و وفور چیزی
-می« ایهحصول و استخراج چیزی یا مادّ

خرمن »باشد و در کل این اسم به معنی 
باشد. می« معدن ثروت»، «مُلک و ثروت

ود در انتهای موج« sس »حرف و صدای 
این اسم در نگارش یونانی بدان افزوده 

-گشته و پسوند اسمی در زبان یونانی می

 باشد.

چاو »ی ترکی الزم به ذکر است که واژه
çav » به معنی شهرت و آوازه در اسامی

و « çavliچاولی »ترکان اسکیف مثل 
موجود در « idanایدان »ی ترکی واژه

تیر ایدان»اسامی ترکان اسکیف مثل 
idantir » در ترکیب نام رهبر و بنیانگذار

های آذربایجان حرکت و جنبش خرمی
کار رفته است. بنابراین چنین به« جاویدان»

شود که نام حقیقی و نتیجه گرفته می
ایدان -چاو»ها اصلی رهبر و بانی خرمی

çav-idan » جاویدان»بوده است نه.» 

 İDEL VOLQA ............................... ایدئل وُلقا

« اورال باتیر»و دالور  نام فرزند رشید
 ای ترکان باشقیرد.قهرمان افسانه
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 İDİNDİR................. ایندیر(-)اید ایدیندیر

نام یکی از « ایدینتیر»یا « ایدیندیر»
پادشاهان ترکان اسکیف )اسکیت( فرزند 

( قید شده savliچاولی )به یونانی ساولی 
-ایدان»در تاریخ هرودت به فرم یونانی 

-ترکیب واژه این نام از«. idantirsتیرس 

به معنی مال و مُلک، « idاید »ی ترکی 
ایندیر »ی سالمتی و تندرستی و واژه

indir » کان»، «معدن»، «خرمن»به معنی »
 ساخته شده و

، «خرمن مُلک و ثروت»در کلّ به معنی 
-می« معدن گنج و ثروت»، «کان ثروت»

 باشد. )ر.ک.ایدانتیرس(

 İDİQ TAĞ ............................................ایدیق تاغ

 کوه مقدس.
عنوانی که ترکان باستان به بعضی از نام و 

های مقدس مورد ستایش و عبادت کوه
 نمودند.ترکان اطالق می

 İGİGİ ..................................................................... ایگیگي

در بین بابلیان ایزدان آسمانی را گویند. 
ایزدان آسمانی، گاهی در تضاد با ایزدان 

-قرار دارند که ایزدان زیر زمینی« آنوناکی»

 اند.

 İGRİM ...................................................................ایگریم

ی آب )رود، تودهگرداب، جایی در یک 
دریا( که آب در آن با سرعت بچرخد. 

 )ازبکی(

 İKƏ ................................................................................. ایكه 

این واژه به معنی برادر در زبان ترکی 
باشد. می« آکا»یا « اَکه»ی همان واژه

 )عیالمی(

 İKUKUSA ............................................. ایكوكوسا

فرمانده، خاقان، خان، لیدر، رهبر. این 
های ی مرکب سومری متشکل از واژهواژه
باشد می iy-ku-ku-saسا -کو–کو–ایی

 )ترکی سومری(

 İLABRAT ................................................ ایال برات

ی بابلیان و سومریان طبق باور و عقیده
-خدای آسمان« آنو»آور ترک تبار، نام پیام

 باشد.ها می

 İLAM ..................................................... ایالم )عیالم(

عیالم، سرزمینی واقع در بخش کوهستانی 
ی خاور بابل است که زمانی در هزاره

بود و  چهارم پ.م خاستگاه تمدنی بالنده
نام داشت. تمدنی « شوش»مرکز مهم آن 

که پیوستگی نزدیکی با تمدن سومر داشت 
و مذاهب آنها اشتراکات بسیار داشتند و 

اند که عیالم و بابل دارای خاستگاهی گفته
شان از اند و همانندی اعتقادات دینییگانه

یک خویشاوندی دیرینه حکایت دارد. 
معنی  ی ایالم در زبان سومری بهواژه

 است.« سرزمین بلند و مرتفع»

 İLBAYRAM ....................................... ایل بایرام

 عید سال نو
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 İLDAM .................................................................. ایلدام

 جنگ، حرب )ازبکی(

 İLDƏM .................................................................... ایلدم

چست و چاالک، تند و تیز  -سریع، تند
 )ازبکی(

 İLDİZ ....................................................................... ایلدیز

بنیاد و سرچشمه هر چیزی  -ریشه، بن
 )ازبکی(

 İLDİZ ATAN................................. ایلدیز آتان

یابنده ریشه دواننده، ریشه افکن، گسترش 
 )ازبکی(

 İLƏK .......................................................................... ایلَك
 نام پسر آتیال

 İLƏRİ .......................................................................ایلَری

در جلو، در پیش، در صف مقدم، ترقی و 
 پیشرفت، مترقی، مقدّم

 İLƏRİ GƏLƏN ..................... ایله ری گَلَن

 سرآمد، اعیان واشراف، رؤسا وزعما

 İLƏRİDƏ ....................................................... ایلَریده

در جلو، در پیش، در صف مقدم، ترقی و 
 پیشرفت، مترقی، مقدّم 

 İLĞAR ..................................................................... ایلغار

پیشاهنگ  -یه، بخش مقدم سپاهطال
 )ازبکی(

 İLİGƏR .......................................................... اَرایلیگ

نام خاقان ترکان سابیر )سووار( در اواسط 
 ی ششم میالدی.سده

 İMAŞKUN ........................................... ایماشكون

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
ی بیست و سوم قبل از لولوبی در سده

« ایما»میالد. احتماالً قسمت اول این اسم 
د مشهور ترکان ایز« آنا»، «آما»همان 

« işkunایشکون »سومری و قسمت دوّم 
اندازه گرفته و »ی اکدی به معنی واژه

یعنی به هنگام خلقت با حساب و « بریده
 کتاب خلق نموده است، باشد.

 İMTA ............................................................................ ایمتا

در سده « کوتی»نام اولین پادشاه ترکان 
بیست و سوم قبل از میالد. محتمالً نام این 

به « آم»سومری پادشاه در زبان  ترکان 
به »به معنی « دا»و « اینست»، «این»معنی 

تشکیل یافته و از « حکم و قرار)خداوند(
شود. شمرده می teo forاسامی تئوفور 

بنابراین مضمون و محتوای این اسم بدین 
اسم و نام این )بچه، نوزاد( »قرار است: 

 «با خواست و حکم خداوند است

 İNAK ...................................................................... ایناک

شخص معتبر، امید دوست، رفیق صمیمی، 
 )ترکی باستان(

 İNANC ................................................................... اینانج

 شایان اعتماد، امین، معتمد

 İNAQ .......................................................................... ایناق
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 معتمد، مؤتمن، مشاور، مستشار

 İNBULİYA .................................................... اینبولیا

 از نامهای مرسوم در بین ترکان کاسپی.
)در « enqائنق »ی این نام از ترکیب واژه

صف، در جنگ و پیکار( به معنی پیشگام، 
ی ، اوّلین و واژهایستاده در صفِ مقدم

به معنی دلیرمرد، دالورمرد « bolبول »
ساخته شده است. این اسم در کلّ به معنی 

« دالور صف شکن»، «دلیرمرد پیشگام»
 باشد.می

 İNƏKCİ ........................................................... اینكجي

 چوپان گاو، گاوپرور، دامپرور

 İNİMABAKEŞ.................... ایني ماباكئش

-در سده« کوتی»نام یکی از حاکمان ترک 

میالد. در زبان ی بیست و دوم قبل از 
طبق »به معنی « اینیم»ی واژهترکان سومر 

« اشطبق سخن و گفته»، «قرار و حکم او
به « آباک»یا « آبا»ی و واژه« طبق نظر او»و 

یا « پدر»و « پیر و فرزانه»، «اجداد»معنی 
-پسوندی در پایان کلمه می« ائش»و « نیا»

به گفته و »باشد و در کل معنی این اسم: 
 باشد.می« و اجداد حکم آبا

 İNQEŞUŞ.......................................... اینقه شوش

-در سده« کوتی»نام یکی از حاکمان ترک 

ی بیست و سوم قبل از میالد. به احتمال 
زیاد این نام مرکب از نام یکی از خدایان 

« enqiائنقی»بزرگ ترکان سومری به نام 

به معنی « şuşشوش»ی سومری و واژه
پخش و گسترده »، «آغوشش را باز کرد»

 وده باشد.ب« شد

 İPARTU............................................................. ایپارتو

از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 
  614قید شده در منابع آشوری به سال 

 قبل از میالد.

ائپارتو »این نام در منابع آشوری به فرم 
epartu » حک شده است. این نام تئوفور

به « ipaایپا »ی سومری از ترکیب واژه
« ərəرَه اَ»ی معنی )او( انتخاب کرد و واژه

و نام خدای « برده»، «عبد»، «بنده»به معنی 
تشکیل « utuاوتو »آفتاب ترکان سومری 

اوتو)خدای »یافته است و در کل به معنی 
ی خویش انتخاب آفتاب( او را بنده و برده

 باشد.می« نمود

 İPPULİYA ........................................................ ایپولیا

 از نامهای مرسوم در بین ترکان کاسپی.
به معنی  ipکی ی تراین نام از ترکیب واژه

دست، با استعداد، با قابلیت و ماهر، چیره
های )در نوشته bul ،bolی بول واژه

با یک اشاره نوشته  u,oمیخی صداهای 
شد( به معنی مرد، دالور، دلیرمرد و می

های مبارز ساخته شده است. این نام با نام
در « isbulایسبول »خان ترکان بلغار بنام 

ی ترکان هون شاهزاده نام -های میانهسده
 -)نگارش به فرم یونانی(« belبئل »

)مرکب « bledaبلئدا »خاقان ترکان هون 
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ی آتا با نگارش و واژه bulیا  bolاز 
خاقان ترکان خزر بولجان  -یونانی(

bulcan–  بوالن »خاقان ترکان خزر
bulan»-  بولوشboluş  در بین ترکان
ی از خاقانها pulixanپولی خان  -قپچاق

ی ششم ترک )برادر توبوخان در سده
در بین ترکان خزر « بولیشاد»نام  -میالدی(

بولی خان در بین  -ی هفتم میالدیسده
بولوقان  -ی چهارم میالدیاویغورها سده

 -ی هشتم میالدیدر بین مغوالن سده
پولیچیک در بین ترکان کاراکالپاک قرن 

در داستان  bolubəyی بولوبَه -هیجدهم
غلو قابل مقایسه و بحث است. این کوراو

« دلیرمرد موفق»اسم کاسپی درکل به معنی 
در اول اسم با قسمت  ipباشد. قسمت می

ایبی »در نام خاقان ترکان آلتای « ibایب »
ی ششم میالدی( )سده ibi tulu« تولو

 باشد.یکی می

 İR QUT .......................................................... ایر قوت

به معنی مرد، دلیر مرد، « اَر»، «آر»، «ایر»
« ایرقوت»باشد بنابراین سرخ میقرمز و 

یعنی انسان و مردی که روح و مغز 
-حیات، سعادت و خوشبختی را عطا می

را « آر»ی کند. اگر معنی سرخ و قرمز واژه
در نظر بگیریم آن وقت معنی این اسم 

، «سعادت و خوشبختی سرخ و قرمز»
روح و جانی که از »، «روح و جان قرمز»

و « شودمی سوی آفتاب و خورشید اعطا

خواهد « آفتاب جانبخش و روحبخش»
 شد.

 İRANZU ............................................................ ایرانزو

نام یکی از شاهان و حاکمان ترکان 
 قبل از میالد(. 116سرزمین ماننا )سال 
توان به دو گونه تفسیر این نام ترکی را می

 و توضیح نمود:
به « ərاَر »ی این نام از ترکیب واژه -1

کی ی ترو واژه« دلیرمرد»، «مرد»معنی 
، «حاکم»به معنی « yanziیانزی »کاسسی 

 ، تشکیل یافته است.«پادشاه»
به احتمال دیگر این نام ترکی از  -2

به معنی « ərənن اره»ی ترکی ترکیب واژه
و در زبان ترکی « دلیرمرد»، «جسور»

و « جنگاور و مبارز»سومری به معنی 
به معنی « zuزو »ی سومری همچنین واژه

ساخته « فهیم و عاقل»، «اکهبادرّ»، «مُدرِک»
مرد »شده و درکلّ این اسم به معنی 

« دلیرمرد عاقل و باهوش»، «بادرّاکه و فهیم
 باشد.می

 İRAVUL........................................................ ایراوول

سرباز سواری که پیشاپیش لشکر سواره 
 نظام حرکت کند )ازبکی(

 İRİ TAŞ ................................................... ایری تاش

 سنگ بزرگ و درشت
 

 İRKAK ƏR....................................... ایركاک اَر

مند، قوی )ترکی مرد نر و جنگاور، قدرت
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 چغتایی(

 İRKİN ..................................................................ایركین

ای از ترکان آلتای. نام طایفه
 )ر.ک.اسکیف(

 İRKİT ................................................................. ایركیت

ای از ترکان آلتای. نام طایفه
 )ر.ک.اسکیف(

 İRMƏN ................................................................. ایرمَن

ی گلهای مرکبان گلی چندین ساله از تیره
روید و برگهای ای میکه به شکل توده

کوچک سبز و خوشبوی آن در داروسازی 
 دارد. )ازبکی( کاربرد

 İRNAK .............................................................. ایرناک

نام یکی از پسران آتیال و همچنین نام 
یکی ازفرمانروایان ترک سرزمین آلبان که 

« irایر »ی ترکی باستان مرکب از دو واژه
و « دلیرمرد»، «مرد»به معنی « ərاَر »یا 

به معنی « ınakایناک »ی ترکی واژه
و « شخص معتبر و محترم»، «دوست»

دلیرمرد خوب و »به معنی درکل این اسم 
 باشد.می« نیکو

 İŞAN ......................................................................... ایشان

ی احترام آمیز برای عالم واژه -سیّد، آقا
 روحانی )ازبکی(

 İSBAK ............................................................. ایسباک

از نامهای ترکی رایج در بین ترکان 

 بالکار ساکن در قفقاز شمالی.-کاراچای

 İŞBAŞI .......................................................... ایشباشي

 سرکارگر )ازبکی(

 İŞBAY ................................................................. ایشبای

ترکان تاتار از اسامی ترکی رایج در بین 
 ی ولگا.ساکن در سراسر سواحل رودخانه

 İŞBİLƏRMAN .......................... بیلرمانایش

 کارآزموده، ماهر، کاران )ازبکی(

 İŞBİLİR ...................................................... ایش بیلیر

 کار آشنا، ماهر و زبردست

 İSBUL ................................................................ ایسبول

 نام خان ترکان بلغار در قرون میانه

 İŞƏ YARAR ...................................... ایشه یارار

 به درد بخور، مقبول، معقول

 İSƏN ........................................................................... ایسَن

سالم، تندرست، صاف و صحیح و 
 خالص، ذکی، عاقل

 İŞƏRİ............................................................ ایش اَری

 مرد ماهر و زبر دست، مردکاری

 İŞGUZAY ............................................. ایشگوزای

فرم نگارش آشوری نام قومی از ترکان 
باستان که در تاریخ هرودت به 

 ها معروفند. «اسکیف»
 )ر.ک.اسکیف(

 İSİ .................................................................................... ایسي
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 گرمی، گرما، گرم

 İŞIKBAŞ ........................................... ایشیك باش

رانان ترکان نام یکی از سالطین و حکم
اسکیف )اسکیت(. قید شده توسط 

نام «. skopasاسکوپاس »هرودت به فرم 
این سرکرده و حکمران ترک از ترکیب 

ایشیک »یا « işıqایشیق »ی ترکی واژه
işık » و « ضیاء»، «روشنی»، «نور»به معنی
به معنی « başباش »ی ترکی واژه

ساخته شده « رهبر»، «لیدر»، «سرکرده»
رهبر و حکمران »کل به معنی است و در 

-می« حاکم و سلطان مترقی»، «روشنفکر

 باشد.

 İSKATA............................................................. ایسكاتا

ای از ترکان باستان ثبت نام قوم و طایفه
اَوِستا »در کتاب « ایسکاتا»شده به فرم 

avesta .» نام این قوم در منابع آشوری
، در «آشگوزای»، «ایشکوزای»به فرمهای 

در  و« skut اسکوت »منابع التین به فرم 
منابع یونانی و تاریخ هرودت به فرم 

ها نگاشته شده است. «اسکیف»
 )ر.ک.اسکیف(

 İSKULUT ............................................. ایسكولوت

ی باستان های ترکان دورهاز اتنونیم
ها( قید شده توسط هرودت به )اسکیف

 «.skolotاسکولوت »فرم 

 İSKUTAY .............................................. ایسكوتای

 İŞKUTAY .............................................. ایشكوتای

ان فرم درست و صحیح نام قومی از ترک
باستان که در منابع آشوری به شکل 

 درج شده است.« ایشکوزای»
ی ترک، در منابع نام این قوم و طایفه

، «ایشکوزای»آشوری به فرمهای 
، در منابع التین به فرم «آشگوزای»
و در منابع یونانی و « skutاسکوت  »

ها «اسکیف»تاریخ هرودت به شکل 
 نگاشته شده است. )ر.ک.اسکیف(

 İŞKUZ ................................................................. ایشكوز

نامی قومی از ترکان باستان که در تاریخ به 
ها ثبت شده «اسکیت»ها یا «اسکیف»فرم 

 است.

 İNŞUŞİNAK .............................. اینشوشیناک

نام ایزد و خدای مهم عیالمیان به معنی 
چنان که نامش نشان «. برخاسته از شوش»

دهد، نه تنها ایزد بومی شوش بود، بلکه می
صاحب آسمان و »، «فرمانروای ایزدان»

-به شمار می« ی کیهانسازنده»و « نزمی

رفت. نظیر این عناوین برای ایزدان بزرگ 
رفت. اینشوشیناک نام بابل نیز به کار می

خاص است و نشانگر خاستگاه آن نیست. 
هویت اینشوشیناک دقیقاً دانسته نیست، اما 
عموماً بر این نکته موافقت دارند که او با 

( یا حتی )قهرمان ایزدان آسمانی« نینورتا»
ایزد و خدای تندر و طوفان مربوط « آداد»

تردید در بوده است. اینشوشیناک بی
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ی آن خدایان نیز شریک سرشت دوگانه
 بود.

 İŞPAK .............................................................. ایشپاک

از اسامی ترکی رایج در بین ترکان تاتار 
 ساکن در سرتاسر سواحل رود ولگا.

 İŞPAKAY ................................................ایشپاكای

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترکان 
 داخل در سرزمین ماننا.ساک 

ی نام این سلطان ترک از ترکیب واژه
به معنی « işایش »، «eşائش »ترکی 

بُوکا »ی دوست، همدم، رفیق و واژه
boka » ،به معنی پهلوان، قوی و قدرتمند

بازو، جنگنده، مبارز ساخته شده است قوی
رفیق »، «دوست پهلوان»و در کل به معنی 
. این اسم در باشدمی« جنگنده و مبارز
بوده « eşbokaائشبوکا »اصل به فرم 

 است.

 İŞTELUKU ......................................... لوكوایشته

 از اسامی مرسوم در بین ترکان ماد

 İŞTESUKU ..................................... سوكوایشته

 از اسامی مرسوم در بین ترکان ماد

 İSTİ DON ............................................ نْدوایستي

، )اسکیت، «اسکیف»ای از ترکان نام طایفه
ایشگوز( قید شده در تاریخ هرودت به 

-نام این طایفه«. issedonدون هایس»فرم 

و « istiایستی »ی ی ترک مرکب از واژه
به معنی آستر « donدون »ی واژه

 باشد.)آسترخزی لباس( می
به بیان دیگر افراد این طایفه )که دقیقاَ نام 
واقعی آن نامعلوم است( بخاطر اینکه در 

-زمستان لباس کُرکی خزدار به تن می

راهنمای   کردند، معلومات دهنده و
نامیده بود. « دونایستی»هرودت، آنان را 

 )ر.ک.اسکیف(

 İŞTUBAR ....................................................ایشتوبار

نام اصلی و حقیقی یکی از شاهان و 
حکمرانان ترکان ماد )میدیا( قید شده 

در « ktesiyکتئسی »توسط مورخ مشهور 
قرن پنجم قبل از میالد. این اسم در تاریخ 

نگاشته شده « astibarآستیبار »به فرم 
ست. این اسم یکی از اسامی تئوفور ا

شود و از ترکیب ترکان ماد محسوب می
)دارای منشاء « iştuایشتو »نام خدا و ایزد 
به « barبار »ی سومری ایالمی( و واژه

ساخته شده و در کل به « درخشید»معنی 
 باشد. می« ایشتو درخشید»معنی 

 İŞTUBEKU .......................................... ایشتوبئكو

« ستیاقآ»این نام ترکی مادی نام دیگر 
اخرین حکمران دولت ماد از ترکیب 

)نام یکی از خدایان با ریشه « iştuایشتو »
به »ی سومری و منشاء ایالمی( و واژه

be » به معنی حکمدار، حاکم، بیگ و
مال »به معنی « kuکو »ی رئیس ایل و واژه

باشد. این اسم در کل به معنی می« من
-می« ایشتو خدای حاکم و حکمران من»
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در « kuکو »ی . به احتمال دیگر واژهباشد
ی پایان این اسم ممکن است همان واژه

به معنی فرزند، « ukuاوکو »سومری 
وارث باشد که در این صورت معنی این 

فرزند ایشتو خدای حاکم و »اسم 
 خواهد بود )ترکی سومری(« حکمران

 İTALĞI ............................................................... ایتالغي

ی شکاری روز پرواز از نوعی پرنده
انان با بالهای بلند و چشمان ی باز سراسته

 سیاه )ازبکی(

 İTİ QILIC.............................................. ایتي قیلیج

 شمشیر تیز و برّنده

 İTİK (İTİ) ....................................... ایتیك )ایتي(

 برّان، برّنده، قاطع، تیز

 İTİLMİŞ ....................................................... ایتیلمیش

تیز و برّان شده، برّنده شده، سرت و شَقّ، 
 قاطع شده

 İTİMİŞ ............................................................. ایتیمیش

تیز و برّان شده، برّنده شده، سرت و شَقّ، 
 ع شدهقاط

 İVİDİ .................................................................... ایویدی

 عجول، شتابان

 İZCİ.......................................................................... ایزجي

شخص ماهر در تعقیب اثر و ردّ و نشان 
 دزد و تبهکار، پیشاهنگ

 İZÇİ.......................................................................... ایزچي

آنکه ردّ پا و راه حرکت را خوب پیدا کند 
 )ازبکی(

 İZÇİL ................................................................... ایزچیل

 دارای حرکت و راه منظّم )ازبکی( -پیگیر

 İZDAŞ .............................................................. ایزداش

 پیرو )ازبکی(

 İZİR (İZER) .................................. ایزیر )ایزئر(

به معنی گذرگاه کوهستانی، معبر 
 کوهستانی )ترکی ماننا(

 İZİR TAQ .................................................ایزیر تاق

ای واقع در سرزمین نام محل و منطقه
 خاکاسیای آلتای

 İZİRSU ............................................................ ایزیرسو

ای واقع در سرزمین نام محل و منطقه
 خاکاسیای آلتای

 İZLAVÇI .................................................. ایزالوچي

 جستجو کننده، محقق، پژوهشگر )ازبکی(

 İZLƏŞ ................................................................... ایزلَش

 یش، جستجو، کاوش )ازبکی(پو
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 KABUKŞIN ...................................... كابوكشین

 نام یکی از طوایف ترکان

 KAÇINQAN ....................................... كاچینقان

 گریزپا

  ............................................................ كاداش )قاداش(

 ............................................. KADAŞ (QADAŞ) 
های ترکی به فرم کلمه کاداش در زبان

به « qaقا»های از ترکیب واژه« قاداش»
، «همخون»، «خویشاوند»، «فامیل»معنی 

هم »به معنی « داش»ی و واژه« عضو قبیله»
 تشکیل یافته است.« رأی

  ............................................................. كاداشمان حاربه

 ................................. KADAŞMAN HARBE 
یا « کاس»نام دو تن از شاهان ترکان 

های این نام از ترکیب واژه«. کاسسی»
ترکی کاداش )قاداش( به معنی خویشاوند 

به معنی بهادر و « مانق»ی و همخون، واژه
نام یکی از خدایان تشکیل « حاربه»ی واژه

 یافته است.

  ............................................................ كاداشمان تورقو

 ................................. KADAŞMAN TURQU 
نام یکی از شاهان  و حکمرانان ترکان 

کاس یا کاسسی. کاداش یا قاداش در زبان 
، «فامیل و خویشاوند»ترکی به معانی 

به « مانق»و « منسوب به یک نسل»، «عزیز»
 باشد.می« بهادر»معنی 

به « تورقو»م یعنی قسمت پسین این اس
احتمال قوی در زبان ترکان باستان 

، «راستین»به معنی « تورو»، «توری»
ی و واژه« راست و درست»، «عادل»
که در زبان ترکان باستان عنوان و « kuکو»

ی شاهزادگان ترک لقبی خاص و ویژه
-بوده و یا به معنی شهرت و آوازه نیز می

اهان باشد. در ترکیب اسامی چهار تن از ش
ی کاداشمان ترکان کاس )کاسسی(، واژه

به کار رفته است که از این چهار تن، دو 
تن دارای نام کاداشمان حاربه و دو تن 

 باشند.دیگر دارای نام کاداشمان ائنلیل می

 KADI ....................................................................... كادی

 حاکم شرع، قاضی

 KADİNQİR ..............................................كادینقیر

ی خدایان، درگاه خدا، بارگاه حق دروازه
 تعالی )ترکی سومری(

 KADIRKAT ..................................... ادیركاتك

 نام کوهی واقع در سرزمین آلتای

 KAKİ ....................................................................... كاكي

از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 
 قبل از میالد.  114قید شده به سال 

این اسم همچنین در یکی از منابع به سال 
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قبل از میالد متعلق به شخصی از  125
مادها )میدیا( نیز قید شده است. این اسم 

حاکم سرزمین ماننا قید همچنین با نام 
قبل از میالد در منبع  112شده به سال 

باشد. این نام مشتق از آشوری نیز یکی می
باشد. در زبان ی سومری کیاکا میواژه

به معنی « ki-ak(a)کیاک )آ( »سومری 
 باشد.می« دوست داشتنی»، «محبوب»

ی ترکی این نام را همچنین با واژه
«qaqa » توان می« گبرادربزر»به معنی

 مقایسه و تحلیل نمود.

 KAKİA .................................................................... كاكیا

نام یکی از حاکمان و شاهان ترکان ماننا 
 قبل از میالد(. 112)سال 

قبل  125در یکی از منابع منسوب به سال 
از میالد نام شخصی از اهالی ماد )میدیا( 

قید شده است. « kakiکاکی »به نام 
)محقق روسی( این « ایی.آ.گرانتوفسکی»

امی را دارای ریشه و منشاء گونه اس
ی افغانی پارسی دانسته و آن را با واژه

مرتبط دانسته است و متوجه « کاکا، قاقا»
-این موضوع نبوده که در هیچ یک از زبان

موجود نبوده و « قاقا»ی های پارسی، واژه
ها نیز نیست و این واژه در زبان افغان

باشد. در دارای ریشه و منشاء ترکی می
به معنی و مفهوم « کیاک»سومری زبان 

ی محبوب و دوست داشتنی است و واژه
باشد به معنی برادر بزرگ می« قاقا»ترکی 

و این واژه نقش خود را در بین ترکان 
و در اوغوزها در « آق کاقا»هون در نام 

 منعکس نموده است.« امیرکاکاش»اسم 

 KALANKATLI ............................. كاالنكاتلي

ی رندهنام مورخ مشهور ترک آلبان نگا
تاریخ آلبان. نام کوچک این مورخ مشهور 

 بود.« موسی»ترک 

 KALAS .............................................................. كاالس

 تخته ی بزرگ

 KALFA .................................................................... كالفا

سرکارگر، دستیار و کمک استاد، دستیار 
 معمار

 KAMA ......................................................................... كاما

 سخت، سفت )ترکی اورالیک(

 KARTAKAT..................................... كارتاكات

نام توپونیمی در سرزمین آلبان قید شده 
 لی(در تاریخ آلبان )موسی کاالنکات

 KAMAR................................................................ كامار

نام آبادی و  -مرد شامان دلیر و مبارز
روستایی در آذربایجان ایران که برگرفته 

ی کَمَر یا قَمَر )کیمِر( شده از نام طایفه
ی کام به معنی باشد و از ترکیب واژهمی

شامان، کاهن و روحانی ترکان باستان و 
به معنی مرد، دلیرمرد، « ərاَر »ی واژه

ور ساخته شده است و درکل مبارز و جنگا
ی ترکِ دلیرمرد و جنگاور طایفه»به معنی 
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 باشد.می« کَمَر

 KAMASİN ............................................... كاماسین

ای از ترکان  آلتایی تبار ساکن در نام طایفه
 سیبری غربی

  ....................................................... كانداش )قانداش(

 .................................. KANDAŞ (QANDAŞ) 
نام یکی از شاهان و حاکمان ترکان 

 «. کاسسی»یا « کاس»
، «کان»ی ترکی این اسم از ترکیب واژه

به « داش»ی به معنی خون و واژه« قان»
هایی معنی هم رأی و برابری )مثل واژه

چون قارداش، یولداش، سیرداش و...( 
-هم»، «همخون»ودر کل معنی این اسم 

باشد. می« کسانی که از یک پدرند»و « نژاد
یا « داش»ی الزم به ذکر است که واژه

به شکل  در اکثر اسامی ترکان کاس« تاش»
ای به کار رفته است مثل وسیع و گسترده

، «تاشماروت»، «نازیماروت تاش»
، «کیدین هوتروتاش»، «تاشکارائین»
« نانتاش»، «داشنامبانی»، «کیککی اورتاش»

در « تاش»ی و سایر. احتمال دارد واژه
سختِ و »ها به معنی ترکیب اسامی کاس

 نیز بوده باشد.« محکم

 KANİŞKA .................................................... كانیشكا

ی ترکان کوشانی نام پادشاهی از سلسله
 در آسیای میانه

 KANLI TÜRK ...................... كانلي تورک

ترکِ دارای اصل و نسب، ترک اصیل و 
 صاحب نیا

 KANQ ...................................................................... كانق

ای در ساحل بلند و راست نام قلعه
 ی سیر دریا در آسیای میانهرودخانه

 KANQA .................................................................. كانقا

ی سیر دریا نام ایالتی در سواحل رودخانه
سالهای اول میالدی.  در آسیای میانه

-نیز نام ایل و طایفه« کنگر»ی ترکان طایفه

-ی خود را از نام همین سرزمین برگرفته

 اند.

 KANQAY .......................................................كانقای

نام سرزمینی در آلتای کوهستانی 
)کوهستان آلتای( به معنی کوه راست و 
بلند یعنی کوهی که با شیب بسیار تند و 

 باشد.بلند می

 KANTINQ ................................................... كانتینق

ارسالی دولت خاقانی ترکان آوار  نام سفیر
میالدی. این نام  111به بیزانس در سال 

به معنی « کان»ی ترکی از ترکیب واژه
ی خان، رئیس، حکمران، سلطان و واژه

به معنی محکم، قوی و « tınqتینق »ترکی 
 قدرتمند ساخته شده است.

 KAQOY ÇAR ........................... كاقُوی چار

« arsakآرساک »ای در والیت نام منطقه
به « تاریخ آلبان»زمین آلبان قید شده در سر

نام «. kaykoy-çorکایکُوی چُور »فرم 
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کاق »ی ترکی این توپونیم از ترکیب واژه
kag » به هنگام نگارش به « ی»)صدای

ارمنی قدیم بدان افزوده شده( به معنی 
محل اطراق »، «محل قشالق دامداران»

اُوی »ی ترکی و واژه« زمستانی دامپروران
oy»  ی و واژه« کاشانه»، «خانه»به معنی

 باشد.می« درّه»به معنی « çarچای »

 KARA SİRAK ........................ كارا سیراک

 ای از ترکان قاراقالپاقنام طایفه

 KARA TUMAT .......................... كاراتومات

 teleutای از ترکان تئلئوت نام طایفه
 سیبری.

 KARA XARDAŞ.............. كاراخارداش

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
ی( یا اسکیف به معنی برادر )کاسس« کاس»

بزرگ که به زبان ترکی امروزین 
 باشد.می« قاراقارداش»

 KARAÇOR ........................................... كاراچُور

ای از ترکان خزر ساکن در نام طایفه
 سرزمین ترکان آلبان

 KARAİNTAŞ ..........................كارائین تاش

نام دو تن از شاهان و حکمرانان ترکان 
کارائین »به نام های « کاسسی»یا « کاس»

کارائین «. ارائین تاش دومک»و « تاش اوّل
ی دوم قبل هزاره 45داش اول در سالهای 
نمود. طبق نظر مورخ از میالد حکومت می

این نام با نام « اقرار علییف»آذربایجانی 

 مرتبط بوده است.« کاری»ها خدای کاس

 KARAKAS .......................................... كاراكاس

ای از ترکان آلتایی تبار ساکن در نام طایفه
 سیبری غربی

 KARAKAT ............................................ كاراكات

ی سیزدهم نام فردی از مغوالن در سده
 میالدی.

 KARAKKU ............................................ كاراككو

از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد 
قبل از   114)میدیا( قید شده به سال 

 میالد.
ی این نام از نامهای دارای منشاء و ریشه

شود بدینگونه که این پارسی محسوب می
ی نام را در زبان پارسی باستان با واژه

، «جماعت»، «خلق»به معنی « karaکارا »
دانند و همچنین بعدها مرتبط می« مردم»

نیز این نام را با نام شخصی ارمنی تبار بنام 
مرتبط دانسته و « karapetکاراپئت »

نمایند در حالیکه در زبان مقایسه می
کارا »ی مستعمل پارسی باستان واژه

kara »دارای ریشه و منشاء ترکی می-

ین زبان رسوخ پیدا کرده و از باشد که به ا
پارسیان نیز به ارامنه رسوخ پیدا کرده 

در زبان ترکی باستان « قارا»یا « کارا»است. 
« kuکو »ی ی مردم و واژهبه مفهوم توده

باشد. به معنی مشهور و پرآوازه می
مشهور و »بنابراین معنی این اسم ترکی 

-می« سلطان ملت»، «ی مردممعروف توده
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همچنین به احتمالی این نام ترکی باشد و 
نام یکی از « kuriکوری »ی از ترکیب واژه

ها و خدایان در بین ترکان لوللوبی و کاس
به معنی « uquاوقو »ی سومری واژه

تشکیل یافته است. الزم به توضیح « اوالد»
در زبان ترکی « ukاوک »است که واژه 
« فرزند»و « اوالد»، «وارث»باستان به معنی 

 باشد. یم

 KARAŞAT ............................................. كاراشات

از نامهای بسیار مرسوم و رایج در بین 
ی بزرگ. ترکان باستان به معنی شاهزاده

 )ر.ک. کاراستوس( 

 KARASTOS ................................. كاراستوس

نام فردی از ترکان اسکیف )اسکیت( قید 
شده در تاریخ. محققین این نام را دارای 

شمارند و آنرا ریشه و منشأ پارسی برمی
کنند. تعبیر و تفسیر می« لودوق»به معنی 

و « Karastکاراست »این نام از قسمت 
« Osاوس »پسوند اسمی زبان یونانی 

تشکیل یافته است. الزم به توضیح است 
که این اسم برخالف اظهار نظر محققین 
دارای ریشه و منشأ پارسی نبوده بلکه 

کارا »ی ترکی ترکی بوده و از واژه
Kara» ،« قاراQara »شات »ی و واژه

Şat » ولیعهد»، «شاهزاده»به معنی »
ساخته شده است. این نام از لحاظ 
ساختاری و معنی با نام شخص 

در بین ترکان « Karakstکاراکست »

باشد. همچنین این نام سارمات یکی می
و « Karakatکاراکات »ترکی با نامهای 

در بین مغوالن « Karakçinکاراکچین »
ل مقایسه است. ی سیزدهم میالدی قابسده

و « قاراخان»این نام همچنین با نامهای 
رایج در بین ترکان باستان یکی « کاراشات»

 باشد.می

 KARASUK ....................................... كاراسوک

های ترکان اسکیف آلتای و از تمدن
ی اوّل جنوب غربی سیبری اوائل هزاره

 ی هفتم میالدی.قبل از میالد تا سده

 KARGI ............................................................. كارگي

 نیزه

 KARILI ............................................................ كاریلي

 همسردار، زن گرفتهزن دار، 

 KARMASİN .......................................كارماسین

ای واقع در سی فرسخی شهر نام منطقه
همدان قید شده به قرن نهم میالدی در 
منابع عرب )طبری( و همچنین قید شده 
در منبع آشوری به فرم 

که بایستی آن « xarmeşandخارمئشاند»
برپا « xarmeşinخارمئشین »را به فرم 

 نمود.

 KARŞİ ............................................................... كارشي

کی باستان به معنی محل و جای ی ترواژه
 مستحکم شده
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  ....................................................... كارسین )كارزینو(

 .................................... KARSİN (KARZİNU) 
از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 

  113قید شده در منابع آشوری به سال 
 قبل از میالد.

این نام در منابع آشوری با تعویض صدای 
در پایان « uاو »و افزودن « zز »به « sس »

حک شده است که « زینوکار»اسم به فرم 
باشد. این می« karzinکارزین »در اصل 

قار »ی سومری نام ترکی از ترکیب واژه
qar » ارزشمند و »،  «پربهاست»به معنی

و نام یکی از خدایان « قیمتی است
ساخته شده است « sinسین »سومری بنام 

در کل « qarsinقارسین »و این نام یعنی 
بها، قیمتی و )خدا( پر sinسین »به معنی 

و جزو اسامی تئوفور « ارزشمند است
 باشد.ترکی می

 KARTAŞ ..................................................... كارتاش

نام سلطان و حکمران ترکان ساک در 
ی چهارم قبل از میالد قید شده در سده

 «.کارتازئس»تاریخ به فرم یونانی 
این سلطان ترک در مقابل هجوم اسکندر 
مقدونی به آسیای میانه مقاومت نمود. این 

مأخوذ از  kartazesکارتازئس نام یعنی 
، )قارداش( به «کارتاش»ی ترکی واژه

باشد و به علت عدم وجود معنی برادر می
در زبان یونانی، مؤلفین « şش »صدای 

باستان به جای این حرف و صدا، از 

استفاده نموده و به « zز »حرف و صدای 
پایان اسم، پسوند اسمی در زبان یونانی 

 اند.را افزوده« esائس »

 KARTAZES ..................................... كارتازئس

نام سلطان و حکمران ترکان ساک در 
ی چهارم قبل از میالد که در مقابل سده

هجوم اسکندر مقدونی به آسیای میانه 
مقاومت نموده بود. این نام مأخوذ از 

ی ترکی کارتاش )قارداش( به معنی واژه
باشد و به علت عدم وجود حرف برادر می

نانی، مؤلفین در زبان یو« şش »و صدای 
باستان به جای این حرف و صدا از حرف 

استفاده نموده و همچنین « zز »و صدای 
به پایان اسم، پسوند اسمی در زبان یونانی 

 اند.افزوده« esائس »

 KARZİ YABKU .................. كارزی یابكو

«. کاسسی»یا « کاس»ای از ترکان نام طایفه
در زبان « یابکو»با « یابکو»در این نام 

رهبر و بزرگ ایل »تان به معنی ترکان باس
هم طراز است و از لحاظ « و طایفه

های اوغوز مندرج ساختاری با اسامی خان
تالیف رشیدالدین « اوغوزنامه»در کتاب 

و « دیب یاوکوی»، «کورس یاوکوی»چون 
 باشد.یکی می« تُوْکوز یاوکوی»

 KARZIN ........................................................ كارزین

قبل از میالد(  114)قید شده به سال 
« xarzanخارزان »زینو( و یا کارزین )کار

به « خارا»، «کارا»مغولی -ی ترکیاز واژه
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چینق »ی ترکی معنی سیاه، بزرگ و واژه
çinq »ی بلند، پرتگاه، به معانی صخره
ی دست دار شاقولی، کوه و قلّهی درّهدامنه

نیافتنی، پرتگاه بلند کوه ساخته شده است 
ی ترکی و به احتمالی این نام از واژه

به معنی محل و جای « karşiکارشی »
مستحکم شده ساخته شده است. قسمت 

ی ترکی دوم این نام به احتمال زیاد واژه
ی کوه به معنی کمر و تیغه« sinسین »

تواند باشد و از لحاظ ساختاری با نام می
و « ماننا»واقع در « پارسیندو»های توپونیم

)قید شده در اثر طبری قرن « کارماسین»
هجری( واقع در سی فرسخی همدان، نهم 

ی تبریز )قرن واقع در منطقه« دارمارزین»
واقع در « asfacinآسفاجین »(، 14

باشد. نام این نزدیکی همدان، یکی می
واقع در « بوزسینا»توپونیم با نام فعلی کوه 

تواند ی ارومیه نیز مینزدیکی دریاچه
 لوکالیزه شود.

 KASATURA ........................................ كاساتورا

 هخنجر، سرنیز

 KASKATI ......................................... كاس كاتي

 کامال سخت

 KASLAR ...................................................كاس الر

ها نام یکی از طوایف ها یا کاسسیکاس
ی اجداد ملت ترک تشکیل دهنده

 آذربایجان

 KASPİ ................................................................. كاسپي

ها یکی از طوایف ترک ساکن در کاسپی
 روند.اراضی سرزمین ماننا به شمار می

ها درهر دو قسمت آذربایجان از کاسپی
از اقوام قدیمی  ادوار کهن ساکن بوده و

شوند. نام این طایفه را ترکان محسوب می
اولین بار هرودت ذکر کرده بود. تعیین 
محل دقیق زیست و سکونت و تعیین 

ها در سرزمین ماد حدود جغرافیایی کاسپی
و آلبانیا مشکل است ولی براساس منابع 

ها در آلبانیا در دو قدیمی سکونت کاسپی
بند و در ی درمنطقه، یکی در منطقه

اثبات و « mildüzüدوزو میل»ی منطقه
ها، کشف شده است و بخش دیگر کاسپی
« کر»در ماد )میدیا( از محل تالقی دو رود 

گرفته تا سواحل خزر به طرف « ارس»و 
 جنوب، ساکن بودند.

در قدیم این اراضی غیر متعلق به سرزمین 
آلبانیا، در حال حاضر جزو اراضی 

شود. از سوب میآذربایجان شمالی مح
ی سوم به بعد این اراضی با نام سده

 باشد.معلوم و مشخص می« باالساکان»
معلوماتی بسیار « ptolemeyپتولئمئی »

دهد و جالب و درخور توجهی را ارائه می
آن اینکه رود ارس تا کوههای مشرف به 
شرق کاسپی امتداد یافته سپس به سمت 

 اش به خزرشمال خم یافته، یک شاخه
« کر»ی دیگر با رود ریزد و شاخهمی
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شود. با این معلومات، تالقی یافته یکی می
محل کوههای کاسپی، اراضی کوهستانی 

ی فیضولی( و ساحل ارس )در منطقه
اراضی کوهستانی آذربایجان ایران واقع در 

باشد. بخش سوم روبروی آن ساحل می
در شرق ماد )میدیا( مسکون ها کاسپی
  بودند.
ها قومی قفقازی شناسی، کاسپیاریخدر ت

شوند. دیاکونوف آنان را منشاء شمرده می
ی داند. این نظریهها میخویشاوند کاسیت

ها را ایشان صحیح است و لیکن او کاس
ها را( نژاد و قومی، ها و کاسپی)کاسیت

شمارد که در این قسمت ایالمی زبان برمی
که روند. قبالً گفته شده بود به خطا می

شناسان در آسیای پیشین قدیم، به ایران
ی زبانی اشاره موجودیت یک خانواده

ی زبان نموده بودند و آنرا از خانواده
اند. این طرز تفکر و ایده از کاسپی دانسته

در پایانِ نامِ کاسپی، « piپی »ی وجود واژه
ی زبان زاده شده و آنرا پسوند جمع ویژه

اطر خود عیالمی دانسته و به همین خ
ها را نیز دارای ریشه و منشاء کاسپی

ها نه تنها در شمارند. کاسپیعیالمی می
سرزمین میدیا )ماد( و آلبانیا بلکه طبق 

ی هرودت در آسیای میانه در پانزده گفته
ایالت )ساتراپ( دولت هخامنشی نیز به 

دادند. واضح است زیست خود ادامه می
زبان و یا که در آسیای میانه ملتی قفقازی 

عیالمی زبان مسکون نبوده و نزیسته 

-شود که واژهاست. چنین نتیجه گرفته می

-در پایان نام قوم کاسپی، واژه« piپی »ی 

ی دخیل از خارج و غیر نبوده است. این 
( در مبحث ائتنونیمیای ترک piپسوند )پی 

دارای سابقه و قدمت بوده و به احتمال 
« kasbi کاسبی»قوی ترک کاسپی به فرم 

توان شد. در این خصوص میخوانده می
به نام شهر قزوین در آذربایجان ایران و 
ارتباط آن با نام قوم کاسپی را خاطرنشان 
نمود و این نگرش بسیار راست و حقیقی 
است چونکه به یکی از مناطق مسکونی 

ها یعنی به ساتراپ )ایالت( یازدهم کاسپی
ها خوریم که کاسپیهخامنشیان برمی

تاریخاً در آن مسکون بوده و به زیست و 
دادند و هم اینکه حیات خویش ادامه می

از طرفی، اهالی ترک قزوین را 
اند و این شهر از آذربایجانیان تشکیل داده
ترین شهرهای مهمترین و بزرگ
آید. در نام شهر آذربایجانی به شمار می

کاسبین »ی نام قزوین که تحریف یافته
kasbiyən »وی »ست، قسمت اvi »

کاسبی »در نام « biبی »شکل و همتای 
kasbi » ها و «کوتی»است. صرفنظر از

ها )بدون در نظر گرفتن این دو «لوللوبی»
ها در طایفه و قوم مشهور ترک( کاسپی

اراضی سرزمین آذربایجان بعد از کاسها، 
ها، بزرگترین قوم ها و آلبانمانناها، مادای

روند. مهمترین و می ترک باستانی به شمار
ترین فاکت و سند برای اثبات ترک قاطع



  
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                       اسامی پسر  
 

445 

ها چه از بُعد ریشه و منشاء و بودن کاسپی
جه از بُعد زبان، اسامی اشخاص متعلق به 

ی ششم قبل از میالد ها در سدهکاسپی
 باشد.قبل از میالد( می 121)دقیقاً سال 

از یک ریشه « کاس»ها با ترکان کاسپی
اط مختلف سرزمین هستند و در نق

 آذربایجان مسکون بودند.

 KAŞŞU .............................................................. كاششو

یا « کاس»نام یکی از خدایان ترکان 
 «.کاسسی»

 KAŞTARİTA ...................................... كاشتاریتا

  نام یکی از شاهان دولت ماد که
 شود.نیز نامیده می« خشتریت»

 KASTARİTAY .......................... كاستاریتای

از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 
  613به سال قید شده در منابع آشوری 

 قبل از میالد.

این اسم در منابع آشوری به شکل 
حک شده است و « kaştaritaکاشتاریتا »

این نام حاکم ماد )میدیا( است که بر علیه 
دولت آشور عصیان نموده و با آنان به 
جنگ و مبارزه برخاست. او همچنین در 

ی سرزمین دولت ماد، رهبر و سرکرده
نیزبوده است.  «kasکاس »ی ترکان طایفه

این نام را برخی محققین دارای ریشه و 
دانند و آنرا برگرفته از منشاء پارسی می

به « hşadruaهشادروآ »ی فارسی واژه

کنند ولی معنی حاکم، حکمدار قلمداد می
باشد این ادعا به هیچ وجه معقوالنه نمی

یا « حکمدار»ی چونکه کلمه و واژه
تان به تنهایی ی ترکان باسدر دوره« حاکم»

به عنوان اسم بر روی شخصی گذاشته و 
شد. نگارش آشوری این نام نیز نهاده نمی
باشد. این اسم ترکی از ترکیب اشتباه می
و « kasکاس )کاش( »ی ترکان نام طایفه

تاری »، «tərəتره »مغولی -ی ترکیواژه
tari» ،« توروtörü » به معنی قانون و

به معنی « tayتای »ی قاعده و واژه
ساخته شده است و این « مثل»، «همچون»

ی رعایت کننده»اسم در کل به معنی 
باشد. این اسم از لحاظ می« هاقوانین کاس

ساختاری با نام خان ترکان اویغور در قرن 
-kutکوت توره خان »هشتم میالدی 

tore ».قابل مقایسه و تجزیه تحلیل است 
 این نام همچنین مشابه نام کشوری است

در آمریکاری التین بنام کاستاریکا که از 
لحاظ شباهت ساختاری و تلفظی جای 

 تعمق و تفحص را دارد.

 KATA ............................................................................ كاتا

 سخت، سفت و غلیظ )ترکی مغولی(

 KATAK ............................................................ كاتاک

نام یکی از طوایف ترک سرزمین آلبان که 
« tuçkatakتوچکاتاک »با نام توپونیم 

واقع در آلبان )قید شده توسط مؤلف 
پتولئمئی »م میالدی ی دوسده



 
 TÜRKÇE İNSAN ADLARI (ad ve soyad)IV                           4تورکجه اینسان آدالری  

 

  441 

ptolemey )»باشد.مرتبط می 

 KATTA SİRAK ................... كاتتا سیراک

 نام طایفه ای از ترکان ازبک

 KAVA ......................................................................... كاوا

نام محالی واقع در غرب سرزمین آلبان که 
کاوازین »در منبع گرجی از آن به فرم 

kavazin » .کاوازین»نام برده شده است »
ی قید شده در منبع گرجی مأخوذ از واژه

« صخره»)کایا( )قایا( به معنی « کاوا»ی ترک
به « sin ،san سان، سین»ی ترکی و واژه
باشد. این می« پشت کوه»، «کمرکوه»معنی 

گؤیه زن »نام همچنین در نام کوه فعلی 
göyəzən » نیز خود را حفظ و نمایان

 سازد.می

 KAYALIK ..................................................كایالیك

 صخره زار، محل کوهستان سنگی

 KAYASAN .............................................. كایاسان

 KAYASIN.................................................. نكایاسی

نام محالی واقع در غرب سرزمین آلبان که 
کاوازین »در منبع گرجی از آن به فرم 

kavazin » .کاوازین»نام برده شده است »
ی قید شده در منبع گرجی مأخوذ از واژه

« صخره»)کایا( )قایا( به معنی « کاوا»ترکی 
به « sin ،san سان، سین»ی ترکی و واژه
باشد. این می« وهپشت ک»، «کمرکوه»معنی 

گؤیه زن »نام همچنین در نام کوه فعلی 
göyəzən » نیز خود را حفظ و نمایان

 سازد.می

 KAYIRICI .............................................كاییریجي

 حامی، پشتیبان، حمایت کننده

 KAZAN ............................................................... كازان

نام شاخه ای منشعب از طایفه ی ترکان 
بلغار ساکن در سرزمین ترکان آلبان. نام 

« چیقازان»این طایفه در نام توپونیم 
نام امیر و رئیس  -محفوظ مانده است.

ای از ترکان که با طایفه خویش در طایفه
ی پنجم میالدی به سرزمین ترکان سده

آلبان مهاجرت نموده بود. این نام ترکی 
-جزو اسامی با ریشه و منشاء ترکی می

صورت وسیع در بین ترکان باشد که به
« کازان»نشر و رواج یافته است و با نام 

-قورقود یکی میدهشده در کتاب ده قید

 باشد. همچنین معلوم گردیده که در تقویم
ها(، کازان در ملی ترکان )مثالً در بین قزاق

باشد. عین حال نام ماه اکتبر نیز می
« کازان»علت تولد در ماه بنابراین کودک به

اند. )اکتبر(، به او چنین نامی را نهاده
جانی نیز به چنانچه در بین ترکان آذربای

، «محرّم»، «اُروج»، «مولود»اسامی چون 
و غیره برمیخوریم که به علت « نوروز»

ها یا اعیاد، این نوع تولد در چنین ماه
 اند.اسامی را به فرزند خود نهاده

 KƏBBASDI ........................................ كَبباسدی

تورماهیگیری دوالیه کار گذاشته شده 
 درکنار ساحل
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 KƏBƏR ..................................................................... كَبَر

ساکن در  نام طایفه ای از ترکان خزر
 سرزمین ترکان آلبان

 KEBOZEN .............................................. كئبوزئن

جاری « Biyبیی »نام شاخه ای از رود 
 درآلتای

 KEKÇİ ............................................................... كِكچي

 انتقامجو )ازبکی(

 KƏKƏ ..........................................................................كَكه

 چوگان

 KELGİNDİ ............................................ كِلگیندی

 مهاجر )ازبکی(

 KƏLXƏT ...................................................... خطكل

ی باز سانان ای بزرگ از راستهپرنده
 )ازبکی(

 KƏMƏLƏK .............................................. لَككمَه

می که با آن تیر کمان، جنگ افزاری قدی
رنگین کمان، قوس قزح  -پرتاب کنند

 )ازبکی(

  ...................................................................... اَر( )كام كَمَر

 ........................................... KƏMƏR (KAMƏR) 
ای از ترکان باستان که در نام قوم و طایفه

معروفند. نام این  kimerتاریخ به کیمئرها 
تبار را نخستین بار ی ترکقوم و طایفه

کیمئر »به شکل « هومر»شاعر یونان باستان 
kimer » ی کند و پس از او همهمیقید

مؤلفین یونان باستان نیز نام این قوم را به 
 اند.تلفظ و نگاشته« kimerکیمئر »شکل 

 KƏMİKLİ .................................................... كَمیكلي

درشت اندام و استخواندار، دارای اندامی 
 بلند و تنومند

 KENƏGƏS ............................................ گَسكینه

 نام یکی از قبایل ترک ازبک

 KƏNGƏR ........................................................... كنگر

بان که نام یکی از طوایف ترک سرزمین آل
واقع « kangarkکانگارک »با نام توپونیم 

ی در آلبان )قید شده توسط مؤلف سده
«( ptolemeyپتولئمئی »دوم میالدی 

 باشد.مرتبط می

 KƏPƏZ ....................................................................... زكَپَ

 داری ریشه در زمین و بنصخره

 KERAN ................................................................. كران

سنگین، وزین، متین، واژه مستعمل در 
 «گران»فارسی به فرم 

 KERAVN ...................................................... كئروان

ه زبان ترکان اسکیف )اسکیت( نام کوهی ب
واقع در جنوب شرقی قفقاز. این نام، فرم 

قارانای »نگارش یونانی نام کوه 
qaranay »باشد. ی باستان میدر دوره

قرار دارد. با « دربند»ی این کوه در منطقه
 112تبعید ترکان خزر توسط عربهادر سال 

آذربایجان، « شمکیر»ی میالدی به منطقه
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نیز توسط آنان به این منطقه  نام این کوه
همراه خویش آورده شد و در نتیجه به

اکنون شاهد موجودیت توپونیمی با نام هم
ی شمکیر در منطقه« qaranuyقارانوی »

 باشیم.جمهوری آذربایجان می
ها و اشخاص وجود اسامی توپونیم

اسکیف )اسکیت( با ریشه و منشأ ترکی 
است نشانگر و بیانگر این حقیقت محض 

ها( و یا همان ها )اسکیتکه اسکیف
-های ساکن در اراضی ماد«ایشکوزای»

ی ترکان زبان از زمره ماننا نیز، خلقی ترک
ی طوایف ترک تشکیل داخل در اتحادیه

باشند. نام ماننا می-ی دولت ماددهنده
های مهاجرت رهبر و حکمران اسکیف

ی سلطه نموده به سرزمین ماد در دوره
را هرودت، « کیاکسار»وحکمرانی 

کند )متشکل قید می« maduisمادوئیس »
و پسوند اسمیِ زبان یونانی « مادو»از نام 

و این نام در اثر مورخ ارمنی «( isایس »
« ناسیموئیسئی خوره»قرن پنجم میالدی 

ثبت شده است. « madesمادئس »به فرم 
با توجه به ویژگی تعویض و جابجایی 

اذعان نمود که توان ب، می-صداهای م
یکی « batuباتو »و « maduمادو »اسامی 

ی نام نوه« باتو»باشند. )برای اسم می
توان به عنوان مثال ذکر چنگیزخان را می

کنیم(. به دیگر سخن نام خاقان ترکان 
ماده »ی سوم قبل از میالد بنام هون سده

made » به فرم مئتِه(mete  نیز نگاشته

در بین « maduمادو »شود( و نام می
باتو »ترکان اسکیف )ایشکوزای( و نام 

batu »هایی در بین مغوالن همگی اسم
 هستند با معنی واحد و عین هم.

، در «baduبادو »، «batبات »ی واژه
های مختلف زبان ترکی به معنی گویش

باشد و به می« بهادر»، «قوی و قدرتمند»
ی همین دلیل، طرز فکر و عقیده

مبنی بر « V.İ.Abayev و.ایی.آبایئف»
« maduمادو »تفسیر نمودن نام شخص 

« madhuمادهو »ی هندی براساس واژه
به « muduمودو »ی اوسئتینی و واژه

افتد و کامالً به معنی عسل، مقبول نمی
 اند.خطا رفته

ر.کیرشمان »باستانشناس مشهور 
R.Kirşman »زیوییه »ی مشهور خزینه

ziviye »ی آذربایجان یافته شده در اراض
ایران را، همان قبر و مزار رهبر و حکمران 

مادو »ترکان اسکیف )ایشگوزای( بنام 
madu » قبل از  624)در گذشته به سال

کند و این ادعا و نظر میالد( قلمداد می
باستانشناس را، آالت و ادوات و اشیاء 
اسکیفی مدل، مکشوفه در خزینه نیز، 

ین فاکت ترکنند. قویتصدیق و گواهی می
ی و سند معتبر، دال بر منشاء و ریشه

ها(، اشیاء ها )ایشگوزایترکی اسکیف
ی منقّش به اشکال و شمایل مکشوفه

تیر و  حیوانات سَبکِ اسکیفی و نوک
های مدلِ اسکیفی، متعلق به پیکان
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های آلتای و جنوب غربی سیبری اسکیف
ی اوّل قبل از میالد تا )از اوائل هزاره

-فتم میالدی( تحت عنوان تمدنی هسده

تاقار »و « karasukکاراسوک »های 
taqar »ی کاوشباشد که در نتیجهمی-

های باستانشناسی آشکار گشته است. در 
تاریخ سیبیر که براساس تحقیقات و 

های باستانشناسی نگاشته شده کاوش
است، فاکت و سندی دیگر را نیز به 

: رسانیماستحضار خوانندگان گرامی می
این تمدن بیشترین و بارزترین نمود خود »

های ساکن در سواحل را در بین اسکیف
دریای سیاه، بروز و نشان داده بود. ولیکن 

ی اورال و قزاقستان، سیبری در حوزه
ی ی دریاچهجنوبی، سیبری غربی، حوزه

بایکال، مغولستان و نهایتاً در منچوری به 
 خوریم که شباهت بیش ازاشیایی برمی

ی حد و بسیاری به اشیاء مورد استفاده
های ساکن در سواحل دریای سیاه اسکیف

دارد. روشن و واضح است که در این 
ای از الذکر هیچ قوم و طایفهمناطق فوق
ی زیسته است. حال به ارائهپارس نمی

ها( ها )اسکیف«ایشکوزای»اطالعاتی از 
 پردازیم.ی مادها )میدیا( میدر دوره

نویسد که سلطان و پادشاه یهرودت م
. 621-111« )کیاکسار»مقتدر مادها بنام 

ها قبل از میالد(، رهبر و حکمران اسکیف
را دعوت و میهمان « مادو»ها( )ایشکوزای

جا نیز همگی آنان نموده و سپس در همان

ی او، را به قتل رسانده بود. طبق نوشته
ها تا دشتهای پس از این حادثه، اسکیف

نشینی شمالی دریای سیاه عقبسواحل 
، IVنموده در آنجا ساکن شدند )هرودت،

I برخی از محققین به حقیقت این .)
معلومات ارائه شده توسط هرودت هیچ 

ای تردیدی ندارند. ولی در اینجا مسئله
بسیار مهّم در ابهام و پوشیده مانده است 
که بایستی معمای آن حل شود و آن مهّم 

ی کدام رهبر و سرکردهاینست که حقیقتاً 
ی مشخص ترک، به قتل رسید؟ طایفه

ی پوشیده و ها؟ مسئلهایشکوزها یا ساک
شود که مورخ مشهور مبهم از آن ناشی می

یونانی )پدرعلم تاریخ( آقای هرودت، هر 
ها را، «ساک»ها و «ایشکوز»دو قوم ترک 

نامد و به احتمال قوی در می« اسکیف»
منظورنظر  این معلومات ارائه شده،

-ها می«ایشکوز»ی هرودت، قوم و طایفه

باشد و این احتمال قوی ناشی از 
 باشد:مالحظات و دالیل ذیل می

اوّل اینکه در اراضی آذربایجان ایران، 
ی های زیادی که منعکس کنندهتوپونیم

و  )کَمَر(« کیمئر»اسامی اقوام و طوایف 
)شاکا( باشد، موجود بوده و « ساک»

موجودیت خویش را حفظ  تاکنون نیز
-اند ولی هیچ توپونیمی که منعکسنموده

یا « ایشکوز»ی ی نام قوم و طایفهکننده
 باشد، وجود ندارد.« آشقوز»

ی باستان، دوم اینکه برخی از مؤلفین دوره
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همخونی و خویشاوندی مادها )میدیاها( 
های ساکن در دشتهای شمال با سارمات

ا قید و اذعان دریای سیاه و قفقاز شمالی ر
رود که بخش معینی از اند. گمان مینموده

همراه بخشی از مادها ها به«ایشکوز»
)میدیا( به سمت شمال کوچ کرده باشند 
)به میل خویش یا با جبر و زور( و این را 

های بسیاری که وجود اسامی توپونیم
و « ماق»ی نام قوم بیانگر و منعکس کننده

-ز شمالی میدر داغستان و قفقا« موق»

 کند.باشد، تصدیق و آشکار می
نویسد: زنان سوم اینکه، هرودت می

هایی که به سمت شمال برگشته اسکیف
بودند )به محل سکونت خویش برگشته 
بودند( آنان را به طرز بد و ناخوشایندی 

(. از IV ،I)هرودت،استقبال نموده بودند 
شود که اینجا به خوبی معلوم می

)کَمَر( « کیمئر»الف ترکان ها برخ«ایشکوز»
همراه به سرزمین ماد )میدیا( به« ساک»و 

های خویش سفر نکرده بودند. به خانواده
عبارت دیگر سفر آنان )ایشکوزها( به 
سرزمین ماد، کوچ نبوده، بلکه یک یورش 
و سفر جنگی بوده است چونکه زنان و 

های آنان در شمال باقی مانده بودند. بچه
نشینی و که به هنگام عقبرود گمان می
ها به سمت شمال، «ایشکوز»برگشت 

« اَرَس»بخش معینی از آنان در شمال رود 
در اراضی کنونی جهموری آذربایجان 
باقی و مسکون شدند و بعدها هم اینان در 

قید « اوغوزایچ»با نام « قورقوددهکتاب ده»
با کمک و « کیاکسار»اند. و معرفی شده

و « ایشکوز»ان مساعدت جنگی ترک
موفق به شکست و محو « ساک»

امپراطوریهای اورارتو و آشور که طی 
صدها سال همواره به اراضی سرزمین ماد 

-و ماننا حمله برده آنرا غارت و ویران می

آمیز نمودند، شد. کیاکسار با قتل خیانت
ها سرکردگان و حکمرانان اسکیف

)چنانچه در فوق اشاره شد، معلوم نیست 
ها، چه «اسکیف»ودت تحت نام که هر

تواند کسانی را منظور نظر نموده و این می
ها نیز «ساک»ها باشد و یا حتی «ایشکوز»

تواند باشد( برای نخستین بار در تاریخ می
ترکان، تخم نفاق، کینه و دشمنی در بین 

چنانچه  های بزرگ ترک را کاشت.قومیت
های خونین خیلی بعدها، جنگ و دشمنی

، «ایلدیریم بایزید»و « مور گورکانیتی»بین 
شاه »، «تُوختامیش»با « تیمورگورکانی»

شاه »، «سلطان سلیم»با « اسماعیل
توان را در تاریخ می« شیبانی»با « اسماعیل

های خونین بین خاطر نشان نمود. جنگ
فاتحان و سالطین قدرتمند ترک در قرون 
میانه )وسطی( در تعیین سرنوشت تاریخ 

یی و آسیای پیشین، رل بزرگ و ملل اروپا
ای را داشته است. تصادفی تعیین کننده

ی تیمورلنگ بر نیست که پس از غلبه
سلطان عثمانی، )ایلدریم بایزید( خطر 
تهدید اروپا از سوی ترکان عثمانی، رفع 
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گردیده و به دنبال آن، پادشاه فرانسه 
)کرال چهارم( به مناسبت این پیروزی 

-ای تبریکبایزید( نامه)پیروزی تیمور بر 

آمیز آکنده از شادی و سرور به تیمور 
آمیز قتل خیانتارسال نموده بود. 

 سرکردگان و رهبران ترکان اسکیف
ها( توسط پادشاه ماد )ایشکوزها یا ساک

)کیاکسار(، پس از مدتی زمینه را برای 
ها از حاکمیت جدایی و استقالل پارس

ط با مادها را آماده ساخت. در ارتبا
ی قابل توجهی نیز وجود ایشکوزها نکته

دارد و آن اینست که برخی از محققین 
« اوغوز»آذربایجانی به ارتباط بین قومیّت 

ها معتقد بوده و اذعان میدارند «ایشکوز»با 
را « اوغوز»، اتنونیم «ایشکوز»که اتنونیم 

نماید. سند یا فاکتی در خود منعکس می
ساند و یا آن را که این ادعا را به ثبوت ر

باشد. به انکار کند، در دست موجود نمی
تواند صحیح عبارت دیگر، این ادعا، می

تواند صحیح نباشد. مسئله باشد و هم می
در اینجاست که به وجود اتنونیم )خلق، 

های در بین اسکیف« اوغوز»ملت، طایفه( 
ساکن در دشتهای شمال دریای سیاه، در 

ای نشده تان، اشارهی باسآثار مؤلفین دوره
ها بخشی از «ایشکوز»است. درحالیکه 

دادند و ها را تشکیل میهمین اسکیف
سپس نیز بدانجا )شمال دریای سیاه( 

نشینی نموده بودند. البته مراجعت و عقب
هایی نیز وجود دارد مبنی بر چنین دیدگاه

های اصلی اسامی انتونیماینکه، فرم 
منابع  موجود در« آشگوز»، «ایشکوز»

باشد و در می« skudاسکود »آشوری، 
زبان آشوری سامی منشاء، به اوّل اسم 

و به پایان اسم به جای « aآ »یا « iایی »
« zز »، صدا و حرف «dد »حرف  صدا و

گیری و ادعا، افزوده شده است. این نتیجه
و اشتباه است. به این دلیل  نداشتهحقیقت 

ها یفکه، آنچنانکه از اسامی اشخاص اسک
در فوق مشاهده شد، مؤلفین یونان، در 

موجود « eاِ »اکثر اوقات، حرف و صدای 
اند. مانند نموده در اوّل اسامی را اختصار
، akilاسکیل »آنچه که در اسامی 

، اسکیلور sparqapitاسپارقاپیت 
skilur لیگ ،lig لیپوکسای ،lipoksay 

 رخ داده است.« و...

اتنونیم قید شده بنابراین، به نظر ما نام 
و « ایشکوز»درمنابع آشوری به فرم 

« eskutayائسکوتای »در اصل « آشکوز»
بوده است و « iskutayایسکوتای »و یا 

های اتنونیمیک اشاره شده در از پارالل
توان به این موضوع پی برد. در ذیل می

اطالعات و معلومات ارائه شده از سوی 
اسکولوت »هرودت، وجود طوایف 

skolot » و در قرون میانه در بین بُلغارها
و در بعضی از خلقهای ترک معاصر، 

، «eskilائسکیل »، «eseq-elائل ائسئق»
 اشاره شده است.« eşq-ilایل ائشق»
قید شده توسط « skolotاسکولوت »
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-iskulایسکول اوت »هرودت، در اصل 

ut » ائسکول اوت »و یاeskul-ut »می-

پسوند جمع  ut اوت»باشد. در این اسامی 
، «eseqelائل ائسئق»باشد و در اسامی می

-واژه« eşq-ilایل ائشق»، «eskilائسکیل »

باشد. به معنی طایفه می« ائل، ایل»ی 
ی به معنی طایفه« eseq-elائل ائسئق»
است. بنابراین، بخش « esekائسئک »
ائسئق »( و isk)ایسک « eskائسک »

eseq »های در نام اتنونیم
)ایسکوتای « eskutayکوتایائس»

iskutay ،)« ائسکولوتeskulut » یا
-eseqائل ائسئق»، «iskulutایسکولوت »

el» ،« ائسکیلeskil»شوند. ، ازهم جدا می
معین و مشخص نمودن فرم اصلی آن 

باشد. ولی با این توصیفات پذیر نمیامکان
و توضیحات، ادعای انعکاس نام اتنونیم 

بسیار « ایشکوزای»در اتنونیم « اوغوز»
 نمایاند.سخت و مشکل می

ی نهایتاً در ارتباط با قوم و طایفه
، درخصوص دولت و حکومت «ایشکوز»

ی هفتم قبل اسکیف، تأسیس شده در سده
از میالد که اراضی آذربایجان را احاطه 

-ایی.ح.علی»نمود، محقق آذربایجانی می

و محقق مشهور روسی « یئف
ومات و اطالعاتی را معل« ایی.م.دیاکونوف»

 اند. ارائه نموده

ولیکن بایستی درنظر گرفت که موقعیکه 
ها سخن از پادشاهی و حکومت اسکیف

رود، به هیچ وجه حکومت و پادشاهی می
شود. به این ها درنظر گرفته نمی«ایشکوز»

دلیل که همین مؤلفین تحت نام و عنوان 
ی ، به مانند مؤلفین دوره«اسکیف»اتنونیم 

ستان، اهالی ساکن در سواحل شمال با
طور کلی و عمومی، دریای سیاه را به

نامند و نام اسکیف را در مورد اسکیف می
برند. حکومت و پادشاهی کار میآنان به

اسکیف، درحقیقت، حکومت و پادشاهی 
« aşkenazآشکئناز »ها است. «ساک»

ها در نامیدن حکومت و پادشاهی اسکیف
ین موضوع و حقیقت انجیل نیز نشانگر ا

به معنی « آشکئناز»است به این دلیل که 
« ها(ها )شاکحکومت و پادشاهی ساک»

-ها«ایشکوز»باشد. ولیکن نقش و رُلِ می
گیری ملت ها در تشکّل و شکل«آشگوز»

تردید و مسلم است. الزم به آذربایجان بی
پَر های سهذکر است که نوک تیر و پیکان

سرزمین مدل اسکیفی در اراضی 
های ششم و آذربایجان مربوط به سده

هفتم قبل از میالد در اکتشافات 
و « چئویرمینگه»باستانشناسی مناطق 

به دست آمده است. جالب « یبهگئده»
-دهتوجه اینست که در کتاب داستانهای ده

های قورقود نیز محض نوک تیر و پیکان
 پَر قید شده است.سه

 KƏRMƏN ........................................................ كَرمَن

 ترکی باستان به معنی قلعه هایاز واژه
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 KƏRQA ................................................................... كرقا

 چوب اطراف آالچیق )ازبکی(

 KERYAL....................................................... كئریال

نوعی تمساح که در رودخانه های 
 ترکستان یافت می شود.

 KƏSGİNDİL .............................. كسگین دیل

 زبان تیز و برّان، دارای زبانی قاطع

 KƏSMƏ QAYA ............................ كَسمَه قایا

ی تند و تیز و برش خورده ، صخره
 وار مانندصخره ی بریده شده و دی

 KƏTAVUL ................................................ كَتاوول

بان، دژبان. این واژه را کوتاول و قلعه
 کوتوال نیز نامند. )ازبکی(

 KETO ......................................................................... كئتو

 سخت، سفت، غلیظ )ترکی آلتائیک(

 KƏTTƏ DƏDƏ ............................دهكَتته ده

 نام مردانه )ازبکی( -پدربزرگ، جد

 KƏTTƏKAN ........................................كانكتته

 برزگتر، اکبر )ازبکی(

 KEYEKE.......................................................... كئیئكه

م بزرگان ترکان یکی از نامهای مرسو
این نام «. atarliآتارلی »کاسپی، نام فرزند 

خئیخه »ی که به شکل تحریف یافته
xeyxe » در تاریخ ثبت شده است از

ی ترکی و واژه« keyکئی »ی ترکیب واژه

ساخته « آقا»به معنی « ekeائکه »باستان 
توان با نام شده است. این نام را می

گیزخان از نسل چن« keyxatuکئیخاتو »
 ی سیزدهم میالدی مقایسه نمود.در سده

 KİAKSAR .................................................. كیاكسار

از نامهای رایج تئوفور در بین ترکان ماد و 
قبل  114-621نام پادشاه ماد در سالهای 

 از میالد.
این پادشاه و حاکم مادی اولین فرمانروای 
مادی است که به تجاوزات مکرر و 

ی های غارتگرانه و خونریزانهیورش
شور پایان نهاد و حکومت حکومت آ

دولت آشور را که به طور مداوم به اراضی 
نمود، سرزمین ماد و ماننا حمله می

ی هرودت دولت شکست داد. طبق گفته
امان و سال، به طور بی 125آشور طی 

مداوم به سرزمین ماد و ماننا یورش برده و 
ی ی وحشیانهدر هر بار هجوم و حمله
هرهای غارت خود، مردان روستاها و ش

شده را به طرز فجیع و وحشیانه به قتل 
رساند. آنان بازوان و گوشهای مردان می

اسیر را مُثله کرده و چشمهای آنان را از 
آوردند و به هنگام دستگیری حدقه درمی

سرکردگان، سرداران و حاکمان، آنان را با 
خود به دربار حکومتی امپراطور آشور 

انظار امپراطور و  برده و در دربار در مقابل
 کندند.بزرگان و اعیان، پوست آنان را می

واقعی نام این برپا نمودن فرم اصلی و 
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بدون شک  پادشاه )کیاکسار( سخت است.
هرودت مورخ بزرگ یونانی نام این 
پادشاه را به همان شکل و فرم  که از زبان 
معلومات دهندگانِ فارس شنیده آنرا 

استان( در اثر مطابق فرم یونانی )یونان ب
 خود نگاشته است.

قبل از  112پارسیان این اسم را در سال 
ی بیستون به شکل میالد در کتیبه

اند حک نموده« huvaxştraهوواخشترا »
باشد به این که این نیز دقیق و مطمئن نمی

علت که اسمی که فارسی نیست، متناسب 
با اسلوب اصوات و فونتیک زبان فارسی 

چهره داده و به شکل تغییر ماهیت و 
درآمده است که در اصل این « هوواخشترا»

یا « kuvaksatarکوواکساتار »اسم 
باشد. می« kuyaksatarکویاکساتار »

الزم به توضیح است که کلیه اسامی 
های )مکانها و مناطق( اشخاص و توپونیم

سرزمین ماد و ماننا در تاریخ هرودت به 
ده شده، تحریف یافته و تغییر شکل دا فرم

نویسد که نگاشته شده است. هرودت می
تمامی معلومات دهندگان و منابع اطالع 
رسانیِ حوادث تاریخی مربوط به سرزمین 

 ها(فارسماد و ماننای او، همگی پارسیان )
اند. بنابراین تمامی اسامی مربوط به بوده

مادها و مانناها که غیر فارسی بوده 
ت و متناسب با قانون هماهنگی اصوا

گرامر و فونتیک زبان فارسی تلفظ شده و 
نگاشته شده است و مورخ بزرگی همچون 

هرودت یونانی نیز با اتکا و استفاده از 
همین تلفّظ، در اثر خود آنان را به فرم 
تحریف یافته و تغییر شکل داده شده 
منعکس نموده است و همان اسامی 
تحریف یافته و تغییر شکل داده شده را 

به فرم یونان باستان در آورده و دوباره 
اند. یعنی تحریف اندر تحریف. با نگاشته

این وصف و اوضاع و احوال معلوم است 
که چه بر سر اسامی غیر فارسیِ ترکان ماد 
و ماننا در تاریخ که نیامده است؟! در منابع 
آشوری در ترکیب بعضی اسامی مادی 

خورد به چشم می« satarساتار »بخش 
پانو  ساتار»، «satarpayارپای سات»مثل 

satar panu» ،« ساتارئتsataret » و
رود در نام غیره. به همین خاطر گمان می

نیز بخش « kuvaksatarکوواکساتار »
ی ترکی بوده و از ، واژه« satarساتار»

به معنی « şatشات »ی ترکی ترکیب واژه
به « ərاَر »ولیعهد، شاهزاده و واژه ترکی 

الور، مبارز و جنگنده تشکیل معنی مرد، د
 یافته باشد.

در آرشیو اسناد دولت خاقانی خیوه قرن 
هیجدهم میالدی، نام نه نفر از ترکان 

قید شده « sadırسادیر »قاراقالپاق با نام 
 است.

ایی.م. دیاکونوف و ایی. آ. گرانتوفسکی 
محققین و مورخین مشهور روسی، بخش 

و ماننا  موجود در اسامی ترکان ماد« ساتار»
ی فارسی باستان را برگرفته از واژه
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به معنی حاکمیت، « hşatraهشاترا »
« ساترا»دانند و حکمرانی و فرمانروایی می

ی هشاترا را فرم آشوریِ نگارشِ واژه
کنند و براساس همین تجزیه و قلمداد می

تحلیل خویش، قوم ماد را پارسی نژاد 
-یعنی دارای ریشه و و منشاء فارسی می

الذکر دانند. الکن گفتار و جمالت فوق
ی حقایق بوده، پوچ و دروغین فاش کننده

اساس بودن ادعای این دو مورخ و بی
 کند. مشهور را اثبات می

در آسیای میانه نام یکی از فرمانروایان 
ساکساتار »ترکان ساک در تاریخ، 

saksatar » معلوم و قید شده است )این
ز میالد مورخ اسم را در قرن دوم قبل ا

ذکر نموده  poliyenین بزرگ پولی
« کوواکساتار»است( بخش نخست اسم 

مته »در نام پسر « kuvakکوواک »یعنی 
خاقان بزرگ امپراطوری هون شرقی « خان

)نگاشته شده به چینی(  kiekبنام کیئک 
« kuvakکوواک »، «kuyakکویاک »که 

تواند تلفظ و خوانده شود و نیز می
 quyukنام قویوک خان همچنین در 

xan ( 1251-1241ی چنگیز خان )نوه
 نیز شرکت جسته است.

( آنطور که kiaksarاین اسم را )کیاکسار 
شد، هرودت نگاشته، خوانده و تلفظ می

کیاک »توان مرکب از واژه سومری: می
kiak » دوست »، «محبوب»به معنی

« sarسار »و نام خدای آشور « داشتنی

که با این وصف معنی  ( دانستşar)شار 
« )خدا( محبوب است sarسار »این اسم 

خواهد « )خدا( محبوب است şarشار »یا 
از  kiaksarبود.  بدینگونه کیاکسار 

وفور رایج در بین ترکان ماد نامهای تئ
 رود.)میدیا( به شمار می

 KİAKA .................................................................... كیاكا

 KİAQA ............................................................. كي آقا

 لرد، آقا، عالیجناب )ترکی سومری(

 KİARA ..................................................................... كیارا

امهای مستعمل در بین ترکان ماد از ن
 قبل از میالد. 125)میدیا( قید شده به سال 

های تئوفور در بین این نام یکی از نام
باشد که در رابطه با نام خدا ترکان ماد می

به وجود آمده است و در زبان سومری 
به معنی « آرا»نام خدای زمین و « kiکی »
به  باشد این اسم در کلمی« برده»، «بنده»

باشد. الزم می« ی خدای زمینبنده»معنی 
به « kiکی »ی به توضیح است که واژه

در نام شخص دیگری « خدای زمین»معنی 
قید شده به سال « kibabaبابا کی»بنام 
قبل از میالد نیز مشاهده شده است.  113

« kiکی »های سومری همین اسم از واژه
 )بخشیدن، عطا کردن(« با »)خدای زمین(، 

به معنی کلی « baبا »ی فونتیکی و واژه
 تشکیل یافته است. « بخشش خدای زمین»

 KİBABA ........................................................... باباكي
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از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد قید 
قبل از میالد. متشکل از  125شده به سال 

به « baبا »و « خدای زمین»به معنی « کی»
ی معنی بخشیدن، اعطا کردن و واژه

ام در کل به معنی این ن«. baبا »فونتیکی 
باشد. ر. ک می« بخشش خدای زمین»

 کیارا )ترکی سومری(

 KİBƏR ....................................................................... كیبَر

نوعی پیکان بزرگ شکاری که  -پیکان، تیر
 مخصوص صید وحوش است. )ازبکی(

  ....................................................... كیدین هوتروتاش

 .......................................... KİDİN HUTRUTAŞ 
نام یکی از شاهان و حکمرانان ترک 

 «کاسسی»یا « کاس»

 KİK ............................................................................... كیك

در زبان ترکی آسمان و سماء. این واژه 
 باشد )عیالمی(می« گؤی»و « گؤگ»همان 

 KİKKİURTAŞ ........ كیك كي اورتاش

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
 «. کاسسی»یا « کاس»

به « گؤک»ی ترکی این نام از ترکیب واژه
خدای « کی اور»معنی آسمان و سما و 

تشکیل « تاش»ی ترکی رعد و برق و واژه
« کیک»است که  یافته است. الزم به ذکر

« گؤی»در زبان ایالمی )عیالمی( همان 
 باشد.یعنی آسمان و سما می

 KİLİMBAT ............................................ كیلیمبات

 نام توپونیمی واقع در سرزمین ترکان آلبان

 KİMƏÇİ ...................................................... چيكیمه

 مالح، ملوان، دریانورد )ازبکی(

 KİMER .................................................................. كیمئر

 نام یکی از طوایف ترک باستانی.
ی هشتم ی هرودت در سدهطبق نوشته

از میالد ترکان اسکیف از شرق به  قبل
دشتهای شمالی دریای سیاه، مسکن و 

اند. کیمئرها بدون سرزمین کیمئرها آمده
هیچگونه درگیری و جنگ جمع شده به 
جنوب قفقاز و از آنجا نیز به آسیای صغیر 
کوچ کردند. در این معلومات ارائه شده 

ها به طور مجرد و «اسکیف»منظور از 
و مشخص نیست که دقیقاً  انتزاعی، واضح

به کدام قومیت و نسلی اطالق شده است 
و آن به این دلیل است که در آثار مؤلفین 

مختص و « اسکیف»ی باستان نام دوره
ی یک قوم مشخص نبوده است. نام ویژه

قومی که هرودت در اثر خود از آن به 
کند، نام اصلی و ها یاد می«کیمئر»عنوان 

قمر »و یا  «kəmərکمر »صحیح آن 
qəmər »باشد. نخستین بار شاعر می

نام این قوم و  homerیونان باستان هومر 
بکار برده و سپس « کیمئر»نژاد را به شکل 

مؤلفین باستان نیز به تبعیت از او و بنا به 
پایبندی به رسم و سنت، نام این قوم را 

اند. بنابراین به همان فرم کیمئر نگاشته
ی ن نام قوم و طایفهمورخین یونان باستا
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را به شکل کیمئر تلفظ و « قمر»یا « کمر»
 اند.نگاشته

طبق نظر محققین کیمئرها از ساحل غربی 
دریای سیاه و یا از گذرگاه و معبر 

به قفقاز جنوبی، به قسمت غربی « داریال»
ی به منطقه« ارس» -«کُر»دشت و بیابان 

گرجستان آمده الکن -سرحدّات آذربایجان
توقفی کوتاه به اراضی ارمنستان  بعد از

های قدیم اند. گرجیفعلی کوچ نموده
نامیدند. در آن می« هاپهلوان»کیمئرها را 

دوره در اراضی ارمنستان فعلی هیچ قوم و 
طایفه و اَحَدی از ارامنه وجود نداشته 
است. در آنجا فقط اهالی و اقوام ترک 

زیستند. این اراضی در آسیای زبان می
« اورارتو»تحت نظارت دولت صغیر 

قبل از میالد( قرار داشت.   1-2های )سده
ها با «کیمئر»قبل از میالد  111در سال 

به جنگ و نزاع « اورارتو»اردوی دولت 
پرداختند. اورارتوها در این جنگ خونین 
مغلوب کیمئرها گشتند. کیمئرها در اراضی 
ارمنستان فعلی نیز به مدت زیادی اقامت 

چون کسانی که آنان را از  نگزیدند،
سواحل شمالی دریای سیاه فراری داده 
بودند، به دنبالشان به قفقاز جنوبی رهسپار 
گشته بودند و آنان کسانی نبودند جز 

و به همین خاطر « sakساک »ترکان 
کیمئرها به طرف آسیای صغیر حرکت 
نموده و دولت حاکم بر آنجا )دولت 

ای که تحت نهفریگیه( را برانداختند و ارام

تابعیت این دولت بودند و در ایالتی بنام 
کردند )به زندگی می« hayasaهایاسا »

یا « های»همین خاطر ارامنه خود را 
خوانند( مجبور به می« hayesهایس »

ترک و فرار از این ایالت شدند. گروهی از 
آنان به اراضی ترکان )آذربایجان( که فعالً 

و گروهی دیگر شود ارمنستان نامیده می
ی ارس پراکنده در امتداد سواحل رودخانه

گشتند. گروهی از کیمئرها از آسیای صغیر 
به اراضی ترکان ماننا سرازیر گشتند و در 
اعصار بعدی، همین کیمئرهای مهاجر در 
داخل مانناها و مادها حل و ادغام گشتند. 

ی ترک تنها در اسامی نام این طایفه
کمر »تاهایی بنام هایی چون روستوپونیم

kəmər» ،« کمرلیkəmərli » قمرلی »و
qəmərli» ،«کمر کوهkuhkəmər » خود

 را تاکنون محفوظ نگاه داشته است.
در اینجا الزم است که به این سؤال جواب 
داده شود که حقیقتاً کیمئرها مالک چه 

باشند؟ هویت قومی و منسوبیت نژادی می
س زبان شناسی کیمئرها، پاردر علم تاریخ
شناسی شوند و در تاریخقلمداد می

آذربایجان نیز این نوع طرز فکر و ایده 
-« ایی. م. دیاکونوف»مقبول افتاده است. 

به این قوم، « کیمئر»عقیده دارند که نام 
نامی است که از خارج و کنار به این قوم 

اند و در زبان پارسی به معنی اطالق نموده
-می« کوچ دائم در»، «همیشه در حرکت»

آید باشد. از این نظریه چنین به دست می
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که نام اصلی و حقیقی این قوم معلوم و 
مشخص نیست. البته قطعاً و حتماً تمامی 

ها غلط و اشتباه ها و ابراز عقیدهاین نظریه
باشند. به هیچ وجه عقل سلیم قبول می

کند اسمی که )کیمئر( از خارج و کتار نمی
د چگونه و به چه شوبه قومی اطالق می

هایی بنام کیمئر، نحو در اسامی توپونیم
 نماید؟خود را محفوظ و منعکس می

هایی که بر ی تحقیقات و بررسیکلیه
روی این قوم مصروف شده همگی دال 
بر این است که ریشه و منشاء قومی و 

باشد و آنچنانکه نژادی کیمئرها، ترک می
ین در فوق اشاره شد نام اصلی و حقیقی ا

بوده است به دالیل « قَمَر»یا « کَمَر»قوم 
 زیر:

به « kamکام »ی ترکی این نام از واژه -1
اَر »ی ترکی و واژه« شَمَن»، »شامان»معنی 

ər » مبارز»، «دلیرمرد»، «مرد»به معنی »
در « ərاَر »ی تشکیل یافته است. واژه

ترکیب اسامی تعداد کثیری از طوایف 
بولقار »، «avar آوار»قدیم ترک همچون 

bolqar» ،« قاجارqacar» ،« سابار
sabar» ،« خزرxəzər » و غیره به کار

رفته است. این نظریه و تحلیل نخستین 
بار توسط عالم بزرگ و مشهور 
آذربایجانی فریدون جلیل اوف ارائه شده 
بود. الزم به قید است که قسمت اول نام 

( qəmər)قمر « kəmərکمر »ی طایفه
باشد ریشه و « قام»یا « کام»ی که واژه

اساس نام دیگر طوایف ترک را نیز 
کاماک »دهد: به عنوان مثال نام تشکیل می

kamak » در نام روستاهایی با نام
کومان »یا « kamanکامان »-«قایماقلی»

kuman » که در منابع روسی پولووئس
poloves کامات  -شودنامیده می

kamat  کومات(kumat .و سایر ) 
شود که بنابراین چنین نتیجه گرفته می

« کَمَر»نام قوم « kəmکم »یا « کام»قسمت 
ای بر حسب تصادف واژه و یا کلمه

 نیست.
 .G. Aگ.آ. مئلیکیشویلی -2

Melikişvili  نویسد که کیمئرها در می
-غرب آلبان )آلبانیا( نیز مسکون و می

دهد که قسمتی زیستند. تحقیقات نشان می
ی جنوب ه )کیمئر( به منطقهاز کمرهائیک

اند، در قسمت غرب قفقاز مهاجرت نموده
آذربایجان و در گرجستان و ارمنستان 
کنونی به طور دائم و ابدی مسکون شدند. 

، «بؤیوک و کیچیک کَمَرلی»نام روستاهای 
 -«کَمَرلی بزرگ»، «کَمَرلی کوچک»

و قمرلی  kəmərqayaکمرقایا 
qəmərli ی ترک تبار هنیز با نام این طایف

باشد. در )کمر یا قمر( مرتبط و مأخوذ می
کمرلی »قرن نوزده هفت روستا با نام 

kəmərli »ی قفقاز مشخص و در منطقه
معلوم گشته است. کیمئرها یا کمرها در 
توپونیمیای اراضی غرب آذربایجان که 

شود ردّ و اثر خود فعالً ارمنستان نامیده می
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دی و روستای اند. آبارا برجای گذارده
آذربایجانی در نزدیکی ایروان در اعصار 

قمری »، «qumriقومری »میانه بنام 
qəmri »( قمر»ی )فرم تلفظ ارمنی واژه»

وجود دارد. در منابع ارمنی نام این توپونیم 
نگاشته شده « kumayrکومایر »به فرم 

 .Y. Aی. آ. ماناندیان »است. مورخ ارمنی 

Manandyan »ه نام کند کقید می
به « ی»)صدای « kumarکومار »توپونیم 

 kumayrارمنی به این اسم یعنی کومایر 
افزوده شده است. کومار همچنین فرم 

باشد( تداعی می« kamarکامار »فونتیکی 
ی نام قوم و تبار کمر یا و منعکس کننده

باشد. در ترکیه نیز قمر )کیمئر( می
موجود « kəmərliکمرلی »روستایی بنام 

ی ای از طایفهباشد. در ایران شاخهمی
باشد همچنین می« قَمَر»قشقایی به نام 

روستایی در حومه شهرستان مرند و 
« kuh kəmərکوه کمر »حوالی زنور بنام 

ی وجود دارد که در ارتباط با این طایفه
باشد و به احتمال )قمر( می« کمر»ترک 

بسیار قوی این دو طایفه و آبادی محل 
جمع اخالف کمرها یا قمرهای زیست و ت

 باشند. نژاد میترک
بنابراین نام قومی که مؤلفین باستان به فرم 

نگاشتند نامی نبود که از می kimerکیمئر 
خارج و کنار به قوم ترک تباری چون 

نهاده باشند بلکه این نام « قمر»یا « کمر»
در ذات خویش بوده و خود به خویش 

ود تراویده نهاده بود و از ذات وجود خ
بود. صحت و درستی نام این قوم ترک و 

یا « کمر»درستی تلفظ و نگارش آن به فرم 
حتی منابع آشوری نیز مهر تأیید بر « قمر»

قامئر »آن زده است و در این منابع به فرم 
qamer ».ثبت شده است 

 KİNÇİNQ .................................................. كینچینق

 121نام توپونیمی در سرزمین ماد سال 
در تاریخ به فرم قبل از میالد( قید شده 

و در منابع آشوری به « qinzinقینزین »
در «. qizinikissaقیزینی کیسسا »فرم 

به معنی « kinکین»ی این نام ترکی واژه
پرتگاه و »به معنی « çinqچینق»و « قلعه»

ی ژرف با سراشیبی درّه»، «ی بلندصخره
-می« کوه بسیار بلند دست نیافتنی»و « تند

 باشد.

 KİNDUTAUŞ .......................... كیندوتائوش

نام توپونیم و مکانی در سرزمین میدیا 
 قبل از میالد(. 125)ماد( )سال 

طبق نظر و احتمال محقق روسی 
این نام دارای ریشه و « گرانتوفسکی»

باشد. در حالیکه این نام منشاء پارسی می
به معنی « kinکین »ی ترکی از ترکیب واژه

ی و واژه« دو )لو(»قلعه، شهر و پسوند 
به معنی رود پر « تائوس»یا « شتائو»

خروش تشکیل یافته است. قسمت پایانی 
-را می« تائوس»یا « تائوش»این نام یعنی 

های جاری در توان با نام رودخانه
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« tavusçayچای تاووس»آذربایجان بنام 
 مقایسه نمود.« tauşçayچای تائوش»و 

 KİNG DAŞ .................................... كینگ داش

 میانههای نام خاقان ترکان اویغور در سده

 KİNGERİK ................................ كینگ ائریك

نام توپونیمی در سرزمین ماد قید شده به 
کینگاریکو »قبل از میالد به فرم  114سال 

kinqariku .»ی نام این توپونیم از واژه
، «قلعه»به معنی « kinqکینق »ترکی باستان 

)در مغولی « erikائریک » و واژه
ساحل بلند و »( به معنی ereqائرئق

ساخته شده است. الزم « درّه»و « پرتگاهی
به ذکر است قسمت دوم این اسم شاید 

به معنی « ərquاَرقو »ی ترکی واژه
 بوده باشد.« اقامتگاه، توقفگاه»

 KİNGU ..................................................................كینگو

در اساطیر بابل ایزدی ازلی و هم پیمان 
در سومری به معنی رنج و کار «. تیامَت»

ی آفرینش، مردوک است. بنابر حماسه
گیری از سان را با بهرهپیکر نخستین ان

 خون کینگو قالب گرفت.

 KİNQARİKU ..................................... كینقاریكو

ای در سرزمین ماد نام توپونیم و منطقه
قبل از  114)میدیا( )قید شده به سال 

 میالد(.
ی ترکی باستان نام این توپونیم از واژه

اَرقو »ی به معنی قلعه و واژه« kinqکینق »

ərqu »توقفگاه  گاه، اقامتگاه،به معنی تکیه
و به « erikائریک »ی ترکی و یا واژه

ساحل بلند »به معنی  ereqمغولی ائرئق 
 ساخته شده است.« دره»و « و پرتگاهی

  ...................................................................كینقیشتیلئنزاخ

 ........................................... KİNQİŞTİLENZAX 
نام توپونیمی در سرزمین ماد )میدیا( )قید 

قبل از میالد(. این نام از  125شده در سال 
نی قلعه، به مع« kinqکینق »ی ترکی واژه

« iştilenایشتیلئن »ی نامعلوم شهر و واژه
ک اؤزه»، «üzəkک اوزه»ی ترکی و واژه
özak » به معنی رود، رودخانه تشکیل

ایشتیله »ی یافته است. محتمالً واژه
iştile » ایش »از دو قسمتiş » تیله »و

tile » تیله»ترکیب یافته باشد که راجع به »
« tilaşuriتیالشوری »در قسمت نام 

 توضیح داده شده است. 

 KİNTAU ........................................................... كینتائو

نام کوهی در سرزمین ماد )میدیا( )قید 
 قبل از میالد(. 114شده به سال 

محقق مشهور آذربایجانی « یوسف اوف»
تعبیر و « قاراداغ»نام این توپونیم را به 

معنی کرده است ولی باید اظهار نمود که 
به « kinکین »ی نام این کوه ازترکیب واژه

« کوه»به معنی « tauتائو »معنی قلعه و 
تشکیل یافته است و نام آن به زبان کنونی 

یا « کوهِ قلعه»یعنی « qaladağقاالداغ »
 باشد.می« ی کوهیقلعه»
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الزم به ذکر است که در اشکال و فرمهای 
هایی نام توپونیم« qinqقینق »، «qinقین »

ایبیر قینق»، «qinxuxtخوخت قین»چون 
qinqibir» ،« قینقیردqinqird » و غیره در

سرزمین میدیا )ماد( وجود دارد که به 
توان معانی آنها را تعبیر و درستی نمی
 تفسیر نمود.

در سرزمین میدیا )ماد( در نام گروهی از 
ایشته »و « iştaایشتا »ی ها واژهتوپونیم

işte »کند. دقت نظر را به خود جلب می
یجانی نام محقّق آذربا« یوسف اوف»

ی ها را مأخوذ از واژهبرخی از این توپونیم
)ایلیق « istiایستی »، «issiایسسی »ترکی 

ılıqداند و نام توپونیمی چون ( می
ایستی چای »را به « iştrauraایشترائورا »

isti çay » رود گرم( معنی نموده است و(
)قرون میانه( به معنی « گرمرود»با نام رود 

ی رود معتدل و گرم یکی یعن« ایلیق چای»
 دانسته است.
بکار رفته در « iştaایشتا »ی محتمالً واژه

ی ترکی ها همان واژهنام دیگر توپونیم
به معنی طرف پایین، سمت « astآست »

پایین بوده باشد و بلکه هم به خاطر قرار 
ها در سمت پایین رود گرفتن این توپونیم

ا هدر نام بعضی از این توپونیم« ارس»
خود را منعکس نموده « astآست »ی واژه

هایی است. این مورد را در نام توپونیم
در سرزمین « astabeneآستابئنه »چون 

ی پتولئمئی آتروپاتئنا )طبق نوشته

ptolemey ،)« آزارazar »ی )طبق نوشته
های فعلی و معاصر استرابون( و در نام

« astrabadآسترآباد »و « آستارا»چون 
 مشاهده نمود. توانمی

پتولئمئی »نام توپونیم قید شده توسط 
ptolemey » در سرزمین میدیا بنام

فعالً نیز در « astabeneآستابئنه »
آذربایجان ایران نام خود را تاکنون حفظ 
نموده است و این نام، نام آبادی و 

-داغ که همی قرهروستایی است در منطقه

وف معر« üştibinاوشتیبین »اکنون با نام 
است. در همین منطقه در ساحل راست 

ی غربی ی ارس در سمت دامنهرودخانه
آستامال »کوه سید جبرائیل روستایی بنام 

astamal » قرار دارد. به همین خاطر
 114)سال « iştaippaایشتائیپپا »توپونیم 

ی همین توان به واسطهقبل از میالد( را می
ا( )آست« آست»یا « ایشتا»کامپانئنت یعنی 

 توضیح و تفسیر نمود.
داغ آذربایجان در حال ی قرهدر منطقه

اوچ »حاضر کوهی متشکل از سه تپه بنام 
توان )سه برادر( وجود دارد. می« قارداش

به « astآست »ی ترکی گفت که واژه
در نام توپونیمی « زیرین»، «پایین»معنی 
)قید شده در « tutaştiتوتاشتی »چون 
د( نیز خود را قبل از میال 144سال 

منعکس نموده است. این نام نیز از ترکیب 
-توقف»به معنی « tutتوت »ی ترکی واژه

آست »و « جای اطراق»، «اقامتگاه»، «گاه
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ast » به معنی پایین، سفلی، زیرین تشکیل
 یافته است.

 KIRIM .................................................................... كیریم

 ی کریمهقتل عام، شبه جزیره

 KİRTİARA ................................................ كیرتیارا

ترکان ماننا  نام یکی از حاکمان و شاهان
قبل از  111-115های )قید شده در سال

 میالد(.

ق.آ.ملیکیشویلی، دیاکونوف و اقرار 
های محلی و نام»علییف این نام را جزو 

دانسته و ایی.آ.گرانتوفسکی نیز آن « بومی
به « کریتوآ»را در زبان هندی باستان با 

در  -معنی مناسب، شایسته و به دردبخور
به معنی « kərətaه تا کر»زبان اوستا با 

ساختن، ایضاح و تفسیر نموده است و 
، «فعالیت کننده»، «کاردان»معنی کلی آن را 

دانسته است در حالی که این نام « فعال»
« kiurکی اور »کامالً ترکی، از ترکیب نام 

ی سومری خدای ترکان لولوبی و واژه
به « araآرا»به معنی سازنده و « diدی»

تشکیل « غالم»، «دمتگزارخ»، «بنده»معنی 
ی بنده»یافته است و در کل معنی این نام 

 باشد.می« کی اور»سازنده و خالق )خدا( 

 KİŞAR ................................................................... كیشار

 نام یکی از خدایان و ایزدان بابلی

 KİŞİRDİ .................................................... كیشیردی

 صدای شیهه ی اسب

 KİŞNAV ............................................................ كیشناو

 شیهه و فریاد اسب )ازبکی(

 KİTBATAY ............................................ كیتباتای

رزمین ترکان نام توپونیمی واقع در س
نام توپونیمی واقع در سرزمین ماد  -آلبان

قبل از میالد.  144)میدیا( قید شده به سال 
به « کیت»ی ترکی این نام متشکل از واژه

معنی قوی، محکم، دارای اساس و بنیان، 
نما در اسامی ی مکانواژه« بات»ی و واژه

های میدیا، ماننا و آلبانیا و پسوند توپونیم
-ستعمل در زبانهای آلتایی( می)م« آی»

 باشد.

 KİTU ............................................................................ كیتو

نام شخصیت ایزدی انتزاعی زاده شده از 
)خدای خورشید( و « شَمَش»زوج 

کیتو نماد دادگری و قانون «. آیا»همسرش 
 بوده است.

 KİUR ................................................................... كي اور

و « لولوبی»نام یکی از خدایان ترکان 
 «کاس»

 KIYICI ....................................................... كییي جي

 قاطع، برّا

 KIYMIKSIZ ........................... كیي میك سیز

 بدون خار و تیغ

 KIZAN .................................................................. كیزان

 جوانک )پسر(
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 KİZİL BUNDA ....................... كیزیل بوندا

قبل از میالد( نام رودی جاری  114)سال 
 در سرزمین میدیا )ماد(.

بخاطر نگارش آن به فرم کیزیل بودا، 
محقق مشهور آذربایجانی « یوسف اوف»

های این نام را مأخوذ و متشکل از واژه
« بود»مز و به معنی سرخ، قر« کیزیل»ترکی 

داند که آن می« ای از کوهشاخه»به معنی 
« ای ازکوه سرخ و قرمزشاخه»را در کل به 

ی کند. این نام با نام رودخانهمعنی می
سرچشمه گرفته از کوههای بالکاز بنام 

-لوکالیزه می« qızıl özanن قیزیل اوزه»

گردد. این نام بخاطر اینکه از اسامی 
وز به درستی شود هنقدیمی محسوب می

و به وضوح معنی آن مشخص و آشکار 
کیزیل »ی ترکی نگردیده است و از واژه

kizil » و بخش « سرخ»، «قرمز»به معنی
تشکیل یافته است که احتماالً از « بوندا»

به معنی آب « buyaبویا »های آلتایی واژه
باشد و به خاطر قانون تبدیل مأخوذ می

بودا »به فرم « dد »به « yی »صدای 
buda » درآمده است و شاید به هنگام

« nن »نگارش این نام به آشوری حرف 
به شکل « بودا»بدان افزوده شده است و 

کیزیل »درآمده است. بنابراین « بوندا»
ب سرخ، رود )آ« قیزیل سو»یعنی « بوندا

باشد و نام رودی جاری ( میقرمزو سرخ
باشد و از لحاظ در سرزمین میدیا می

کیزیل خئم »با نام رودهای ساختاری 
kızil xem »جاری در سیبری که شاخه-

باشد و می« یئنی سئی»ی ای از رودخانه
 kızilکیزیل ایرماک »همچنین با نام رود 

irmak » کزیل سو»و رودkızıl su  »
 باشد. جاری در ترکیه یکی می

 KIZQIN ............................................................ كیزقین

 خشمناک، غضبناک

 KOÇ BURCU ......................... كُوچ بورجو

 یاکبرج حَمل، زود

 KÖÇ TÖN .............................................. تؤنكؤچ

آرساک »ی نام روستایی واقع در منطقه
arsak » سرزمین ترکان آلبان قید شده به

الزم «. kostکُوست »ارمنی قدیم به فرم 
به توضیح است که اختصار نمودن قسمت 
پایانی اسامی در زبان ارمنی قدیم، از 
خصوصیات و ویژگی های آن زبان به 

ه ارمنی قدیم شمار می رود. اگر این نام ب
شد، بایستی به فرم کامل نوشته می

شد که آن نیز قید می« kostonکُوستُون »
به « kosکُوس»ی ترکی مأخوذ از واژه

تؤن »ی ترکی وواژه «هجرت»، «کوچ»معنی 
tön » ی تپه»، «ی طولیتپه»به معنی

 باشد.)اوزون واری تپه( می« درازوار

 KÖÇARİ ................................................... كؤچاری

 )ازبکی(نشین چادرنشین، کوچ

 KOÇKEN ................................................ كُوچكئن
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نام یکی از روحانیون ترک مسیحی 
ی پنجم میالدی که سرزمین آلبان در سده

خُوسکئن »ی یافتهدر تاریخ به فرم تحریف
xosken » قید شده است. معنی این نام

باشد. این نام ترکی با نام می« عقاب»ترکی 
در « کُوشکئن »و « koçgenکُوچگئن »

ق از یک ریشه و منشاء بین ترکان قاراقالپا
 باشد.می

 KÖÇKİ .......................................................... كؤچكي

ای برفی که به صورت انبوه و توده -بهمن
 )ازبکی(بزرگ از کوه فرو ریزد 

 KOÇKÜR ............................................... كوركُوچ

تری »نام کشیش )روحانی( مسیحی شهر 
tri »زور فعلی سرزمین آلبان از محال زنگه

ی پنجم میالدی که در تاریخ به در سده
چکُوریک خُو»ی یافتهفرم تحریف

xoçkorik » ،قید شده است )تاریخ آلبان
کتاب اوّل، فصل نوزدهم(. بخش اوّل این 

قُوچ » -«koçکُوچ »ی ترکی نام واژه
qoç » دلیرمرد جنگنده»، «قوچ»به معنی» ،

ی و بخش دوّم اسم، واژه« مبارز و جسور»
، «با ثبات»به معنی « kürکور »ترکی 

نام را  باشد. اینمی« پرصالبت»و « محکم»
ثبت « خوچکوریک»به ارمنی قدیم به فرم 

« ikایک »اند که با افزودن پسوند نموده
آنرا « خُوچکُور»ی ارمنی به انتهای واژه

علت عدم اند. بهخُوچکُوریک قید نموده
ی در زبان ارمنی واژه« üاو »وجود صدای 

تلفظ شده و « kurکور »به فرم « kürکور »
انی باستان به سپس تحت تأثیر زبان یون

نگاشته شده است. « korکُور »فرم 
اوروز »همچنانکه در منابع یونانی نام 

uruz » اُرُویس »به فرمoroys » و نام
« Korکُور »به فرم « kürکور »ی رودخانه

 قید شده است.

 KÖÇMƏS ............................................... كؤچمَس

 )ازبکی(ثابت و یکجانشین 

 KODAMAN .......................................... كُودامان

 بزرگ، اعیان، وجیه

 KOGUDEY ....................................... كوگودئي

 ای ترکان آلتایهای افسانهاز داستان

 KÖKƏ .................................................................... كؤكه

 نوعی کشتی جنگی قدیمی

 KÖKQUTAN .............................قوتانكؤک

 ی باز سانان )ازبکی(ای از راستهپرنده

 KOL (KUL) ................................ كُول )كول(

نام یکی از طوایف ترک سرزمین آلبان که 
« kolbکُلب »و « koltکُلت »با نام توپونیم 

واقع در آلبان )قید شده توسط مؤلف 
«( ptolemeyپتولئمئی »ی دوم سده

 باشد.مرتبط می

 KOL CU ...........................................................كُولجو

 نگهبان، محافظ، پاسدار، حراست کننده

 KOLAKSAY .................................. كوالكسای
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سلطان و حکمران « تارقیتای»نام فرزند 
 ترکان اسکیف )اسکیت(.

این نام را محققین دارای ریشه و منشاء 
ی پارسی برشمرده و آنرا مرکب از واژه

، «خورشید»به معنی « hvarهوار »پارسی 
« ksayکسای »ی پارسی ، و واژه«آفتاب»

پندارند و می« حکمران»، «شاه»به معنی 
ی شود که این اسم با واژهچنین وانمود می

متداول در فارسی مرتبط و « خورشید»
باشد. در حالیکه غافل از آنند مأخوذ می

-ی فارسی نمیواژه« خورشید»ی که واژه

را « خورشید»ز محققین باشد و برخی ا
ی سانسکریتی مأخوذ از واژه

« qurusiddhaquruقوروسیددهاقورو »
به « siddhaسیددها »و « رهبر»به معنی 

دانند. می« صاحب سحر و جادو»معنی 
کوالکسای »این نام ترکی یعنی 

kolaksay »ی در اصل از ترکیب واژه
« sayسای »ی و واژه« kulakکوالک »

کوالک »قسمت  ساخته شده است.
kulak »کول »ی ترکی باستان از واژه

kul »های خانی )مثل نام خاقان از تیتول
در کتاب « باشکول»و « تکینکول»ترک 

قورقود و سایر( و حرف ربط و پیوند دهده
ی نشانگر واژه« kuکو »و « aآ »ی دهنده

ی شاهزادگان منسوب به نسل تیتول ویژه
ن، تشکیل یافته حاکم در بین ترکان باستا

است. بنابراین، قسمتی از اسم که هرودت 
نگاشته است « kolakکوالک »آنرا به فرم 

باشد و این می« kulakuکوالکو »در اصل 
در سالهای نام با نام خاقان ترکان هون 

« xuluguخولوگو »قبل از میالد  11-61
و خان دولت خاقانی ترک شرقی در 

بنام ی هفتم میالدی سده 15سالهای 
و با نام « kulug-çurکولوگ چور »
ی از نسل چنگیزخان در سده« هوالکو»

سیزدهم میالدی قابل مقایسه و تفسیر و 
  تعمیم است.

-)به« külügکولوگ »ی ترکی باستان واژه

ی عنوان مثال در بین اویغوران قدیم سده
ی ترکی یازدهم میالدی( مرکب از واژه

و « نشأ»، «شهرت»به معنی « küüکو »
بوده « lükلوک »پسوند نشانگر نسبیت 

لوق »و پسوند « qutقوت »ی )مثل واژه
luq » در ساختار نام شخص چون

صاحب شأن و »معنی  و به«( قوتلوق»
باشد. ( میküülü)به ترکی « شهرت

کوالکسای »بنابراین قسمت اوّل نام 
kolaksay »ی مرسوم و مأخوذ از واژه

کولوگ »ی مغول-رایج درزبانهای ترکی
külüg » دلیرمرد»، «قهرمان»به معنی» ،

باشد. قسمت می« مشهور و نامی»، «دالور»
ی ی اسم یعنی واژهدهنده انتهایی تشکیل

نو»، «جوان»به ترکی به معنی « sayسای »
باشد. اشتباه و گمراهی محققین می« رسیده

نیز ناشی از این است که صدای پایانی و 
را با « kک »صدای  انتهایی این اسم، یعنی

اسم درهم آمیخته، به « sayسای »قسمت 
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را « ksayکسای »هم پیوسته و فرم 
ی پارسی باستان گرفته و سپس آنرا با واژه

 اند.یکی پنداشته hşay)شاه( « هشای»

 KÖLƏMƏN ........................................... كؤله من

دسته و رسته ی سرباز و نظامی تشکیل 
یافته از برده ها در ممالک و مملوک های 

مثل حکومت ترک مملوک ترک قدیم 
 مصر، ممالیک ترکمان و ممالیک چراکسه

 KOLT ........................................................................ كُلت

نام محالی واقع در ایالت سیساکان آلبان 
استپان اُربئلیان »قید شده توسط 

S.Orbelian » قُوختان »به فرم ارمنی
qoxtan »ی سیزده میالدی.در سده 

 KONAK ..........................................................ناکْكو

ی ترک نام یکی از سرکردگان طایفه
از ترکستان چین به قفقاز  مهاجرت نموده

نام خان ترکان  -ی سوم میالدیدر سده
 های میانی.بولقار در سده

 KONÇAK .............................................. نچاکْكو

 نام خان ترکان قبچاق.

 KOPİL ................................................................. كُوپیل

 بچه شیطان، بچه ی شرور و شلوغ

 KOR QAYA ............................................. كُورقایا

سنگ بزرگ داخل آب دریا که  دیده نمی 
 شود.

 KORNAK ................................................ كُورناک

ان ترک سرزمین آلبان نام یکی از فرمانروای
کور »ی ترکی باستان که از ترکیب واژه

kür » و « مردبا ثبات و محکم»به معنی
به معنی « ınakایناک »ی ترکی واژه

 ساخته شده است.« فرد معتبر»، «دوست»

 KÖRÜK ...................................................... كؤروک

 دم کوره ی آهنگری

 KORUS ....................................................... كُوروس

نام یکی از طوایف ترک مسکون در 
 سرزمین آلبان.

 KOŞ ......................................................................... كُوش

نام روستایی « qoşقُوش»یا  (koş)وش کُ
آلبانیا. نام « arsakآرساک»در سرزمین 

ی ترکی این روستا مأخوذ از واژه
، «محل کوچ موقتی»به معنی « koşکُوش»
 باشد.می« محل اطراق»، «محل کوچ»

 KÖSƏLƏ .................................................... كؤسه له

 چرم سخت و سفت

 KÖSƏMƏN .......................................... مَنكؤسه

قوچ بزرگی که برای نزاع و درگیری تعلیم 
دت داده شده باشد، قوچی که در و عا

جلوی رمه و گلّه به پیش رود و بقیه را 
به دنبال خود بکشاند، راهنما و پیشرو گلّه 

 و رمه

 KOSTON ..................................................كُوستُون

آرساک »ی نام روستایی واقع در منطقه
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arsak » سرزمین ترکان آلبان قید شده به
الزم «. kostکُوست »ارمنی قدیم به فرم 

تصار نمودن قسمت به توضیح است که اخ
پایانی اسامی در زبان ارمنی قدیم، از 
خصوصیات و ویژگی های آن زبان به 
شمار می رود. اگر این نام به ارمنی قدیم 

شد، بایستی به فرم کامل نوشته می
شد که آن نیز قید می« kostonکُوستُون »

به « kosکُوس»ی ترکی مأخوذ از واژه
تؤن »ی ی ترکوواژه «هجرت»، «کوچ»معنی 
tön » ی تپه»، «ی طولیتپه»به معنی

 باشد.)اوزون واری تپه( می« درازوار

 KOTURÇAT ............................... كُوتورچات

نام توپونیمی واقع در سرزمین آلبان قید 
شده در منبع عرب. این نام از ترکیب 

به معنی « koturکُوتور »ی ترکی واژه
زمین »، «زمین لم یزرع»، «زمین کم علف»

-)کچل( و واژه« ستنیعاری از هر گونه ر

محل »به معنی « çatچات »ی ترکی 
صخره و »، «اتصال دو کوه به همدیگر

ی شکاف یافته و درّه دار دامنه»، «بلندی
 ساخته شده است.« بازوی کوه»، «کوه

 KOVAN ............................................................ كُووان

 پوکه ی فشنگ، کندوی عسل

 KOVUŞ ........................................................ كُوووش

اطاق واقع در زندان، اطاق زندان )در 
در زندان به دنیا  خصوص پسر بچه ای که

 آمده باشد(

 KOYBAL ...................................................... یبالْكو

ای از ترکان آلتایی تبار ساکن در نام طایفه
 سیبری غربی

 KOYVA ............................................................... كویوا

 قایق، زورق )ترکی اورالیک(

 KOZİS ............................................................. كُوزیس

ی ترکان آلبان و نام برادر نام سرکرده
قید شده توسط پلوتارک. « oruzاُروز »

نی به این نام متناسب با فنوتیکای زبان التی
این شکل ارائه شده است و فرم اصلی و 
حقیقی این اسم دقیقاً معلوم و مشخص 

باشد و به احتمال بسیار قوی مأخوذ نمی
های مختلف ای که در لهجهاز نام ستاره

 kozikکُوزیک اولدوزو »زبان ترکی بدان 

ulduzu »گویند، بوده باشد. مثالً در می
آلتین » ی قطبیزبان ترکی قرقیزی به ستاره

و به برجِ )اوغالق(  altın kozikکُوزیک 
 تَمیر کوزیک

təmir kozik »شود. در بخش گفته می
« اوغوزنامه»اختصاص یافته به اویغور در 

نام « kazukکازوک »نام از شخصی به
برده شده است. الزم به ذکر است که نام 

مستعمل در « kuçukکوچوک »شخص 
از واریانت  ایبین ترکان ومغوالن نیز گونه

 است.« کُوزیک»فونتیکی همین نام 

 KU AR .................................................................. كو آر
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 نام یکی از خدایان ترکان باستان

 KU KƏMƏR ............................................. كوكَمَر

نام آبادی و روستایی در آذربایجان ایران 
یا « کَمَر»ی که برگرفته شده از نام طایفه

ی باشد و از ترکیب واژه)کیمِر( می« قَمَر»
مدار و به معنی مشهور، نامی، نا« kuکو »

ساخته شده است « کَمَر»ی ترکان نام طایفه
« شامان و کاهن نامدار»و در کل به معنی 

-می« ی کَمَرهای مشهور و نامدارطایفه»یا 

اکنون به باشد. نام این روستا و آبادی هم
شود. نگاشته و خوانده می« کمرکوه»فرم 

به احتمال دیگر این روستا و آبادی در 
کؤک کَمَر »فرم تواند به می  اصل

kökKəmər » یعنی اهالی که ریشه و
یا « kəmərکَمَر »ی نسبش از ترکان طایفه

)کیمِر( است، بوده باشد که در زبان « قَمَر»
به فرم « kökکؤک »محاوره و عامیانه 

تلفظ شود و براساس آن نیز « köhکؤه »
کمر کوه»اکنون به فرم نام این روستا هم

kuhkəmər »فظ شود.خوانده و تل 

 KUAKİNDA ...................................... كوآكیندا

 134نام توپونیمی در میدیا )ماد( )سال 
 قبل از میالد(.

ی ترکی در این اسم ترکی باستان، واژه
)قرقیزی، ازبکی و قزاقی( و « kiyaکییا »

به معنی « kayuکایو »به ترکی آلتایی 
، «پرتگاه»، «ی دیوار مانندصخره»، «بلند»
، «گنشیب و سرازیری پر از تخته سن»

سراشیبی و »، «ای بلندپرتگاه صخره»
پرتگاهی که به سختی و دشواری بتوان ار 

به معنی « kinکین »ی و واژه« آن گذر کرد
 پسوند است.« دا»قلعه و 

 KUAR ...................................................................... كوآر

 خدای رعد و برق ترکان باستان

 KÜÇÜK AYI..................... كوچوک آییي

 مجموعه ستارگان دب اصغر

 KUDİM ............................................................... كودیم

 زرگر، طالگر )ترکی سومری(

 KUDUR ENLİL ................. كودور ائنلیل

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
-1216در سالهای « کاسسی»یا « کاس»

 میالدی. 1264
یعنی « kudurriکودورری»در زبان اکدی 

و در « قسمت من است»، «سهم من است»
نام یکی از « ائنلیل»زبان ترکان سومر 

خدایان است و در کل معنی این اسم 
 باشد.می« ائنلیل استسهم و قسمت من، »

 KÜKRƏŞƏN ............................... كوكره شن

 چون رعد و شیر غرّنده

 KUKUQA ....................................................كوكوقا

 سیاه، مشکی )ترکی سومری(

 KUL ............................................................................. كول

نام شاخه ای منشعب از طایفه ی ترکان 
بلغار ساکن در سرزمین ترکان آلبان. نام 
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« qullarقولالر »این طایفه در نام توپونیم 
واقع در جمهوری آذربایجان محفوظ 

 است. مانده

 KULAKU ...................................................... كوالكو

ی ترکی باستان این نام از ترکیب واژه
های خانی )مثل نام از تیتول« kulکول »

در « باشکول»و « تکینکول»خاقان ترک 
قورقورد( و حرف دهکتاب داستانهای ده
« kuکو »و « aآ »ی ربط و پیوند دهنده

ی شاهزادگان ی نشانگر تیتول ویژهواژه
در بین ترکان  منسوب به نسل حاکم

باستان، تشکیل یافته است. این نام با نام 
ق.م  61-11خاقان ترکان هون در سالهای 

وخاقان دولت « xuluguخولوگو »بنام 
ی هفتم سده 15ترکان شرقی در سالهای 

و « kulug çurکولوگ چور »میالدی بنام 
از نوادگان « هوالکو»همچنین با نام 

 دیی سیزدهم میالچنگیزخان در سده

قابل مقایسه و تفسیر و تعمیم است. به 
در « kuکو »احتمال بسیار قوی واژه 

ی ترکی باستان انتهای این اسم همان واژه
بوده « شأن»، «شهرت»به معنی « küüکو »

 باشد. )ر.ک. کوالکسای( 

 KUMA ....................................................................... كوما

 برف )ترکی اورالیک(

 KUMURDİY .................................. كوموردیي

نام یکی از طوایف ترکان ماننا ذکر شده 

 ر منابع آشوری.د

 KUNDAŞP ........................................ كونداشپ

نام یکی از حاکمان و شاهان ترکان ماننا 
 قبل از میالد(. 114)سال 

  دیاکونوف محقق مشهور روسی قسمت
را همان « aşpاشپ »دوم این نام یعنی 

پندارد و می« اسب»ی فارسی واژه
دیگر محقق هموطن او نیز « گرانتوفسکی»

و  با او در این گونه طرز فکر شریک
سهیم است و افسوس که هر دو به بیراهه 

در « qunقون »ی ترکی اند. واژهگام نهاده
-اعیان»، «شاهزاده»ترکی باستان به معنی 

شعاع و »به معنی « günگون »و یا « زاده
به « daşداش »ی و واژه« نور خورشید

)مثل « همگام و برابر»، «همرای»معنی 
و های یولداش، سیرداش، قارداش( واژه
رهبر و »به معنی « piپی»، «biبی»ی واژه
-اعیان»، «نجیب زاده»، «شاهزاده»، «لیدر

باشد. این نام در حقیقت به شکل می« زاده
 qundaş)قونداش بئی « بیقونداش»

bey » گون « گون داش بَی»و یا به شکل(
بوده است که  gündaş beyداش بئی( 

در « کونداشپ»در نگارش آشوری به فرم 
توان با اسم است. این اسم را میآمده 

در اوغوز نامه، با « gün xanخان گون»
ها )فرم یونانی در اسکیف« qnurقنور»نام 

ی ترکی متشکل از واژه« قون اوری»اسم 
ی ترکی اوری به معنی پسر، قون و واژه
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قُونور »وارث، اوالد، فرزند ذکور(، با نام 
-دهدر کتاب ده« qonur qocaقُوجا

در « gün toğdiگون تُوغدی »، قورقود
کون »میالدی،  12ی بین اوغوزهای سده

کون »ها و در بین قزاق« kun suluسولو 
« زیبا مثل آفتاب»به معنی « kun piluپیلو

 در بین باشقیردها، مقایسه نمود. 

 KÜNDƏ ................................................................ كُندَه

غل و زنجیری که بر پای زنند، دام، تله، 
 کمین، ترصد

 KUNSULU .............................................. كونسولو

از بزرگان و متشخصین ترکان  نام یکی
 قزاق در عهد باستان

 KUQARSİN ..................................... كوقارسین

 ای از ترکان باشقیردنام طایفه

 KÜR .............................................................................. كور

نام رودی جاری در داخل سرزمین آلبان. 
نام این رود را دارای ریشه و منشاء 
قفقازی می پندارند و لیکن تحقیقات 
بعدی، خصوصا وجود رودهایی با نام 

قاز شمالی و جاری در قف« kürکور»
سیبری، موجب ایضاح و تفسیر نام این 
هیدرونیم براساس زبان ترکی را گردید. 

ی ترکی نام این رود مأخوذ از واژه
، «قدرتمند»، «پرآب»به معنی « kürکور»
و « مداوم»، «خستگی ناپذیر»، «پرسرعت»
 باشد.می« مغرور»

 KÜR DƏMİR ................................. میركور ده

ار ی بسیی سالم و سالمت، نطفهنطفه
محکم و سالم، حاصل نطفه و ژن بسیار 

 سالم و قوی، از نسلی بسیار قوی و سالم

 KÜRDƏK ................................................. كوردَک

جسته در اجالس نام یکی از افراد شرکت 
مذهبی دعوت یافته از سوی -دینی

میالدی، قید  156کلیسای ترک آلبان سال 
شده در تاریخ آلبان به ارمنی قدیم 

ه در این نام ک«. kürdakianکورداکیان »
قید شده است « کورداکیان»تاریخ به فرم 

ک کورده»ی ترکی مأخوذ از واژه
kürdək » و پسوند مختص اسامی فامیلی

)دخیل از فارسی « ian ،yanیان »ارامنه 
 باشد. میانه( می

ی نام این فرد ترک آلبانیایی از ترکیب واژه
، «پرصالبت»به معنی « kürکور »ترکی 

به معنی « dək دَک»ی و واژه« محکم»
ساخته شده « گویی»، «مثل»، «همچون»

همچون پر »است و در کل به معنی
باشد. این نام با نام حاکم و می« صالبت

اَری( فرمانروای ترکان آغاجری )آغاج
شرقی اروپا در ساکن دشتهای جنوب

« kuridakکوریداک »اعصار میانه بنام 
( kürباشد. بخش اوّل این اسم )یکی می

دربین ترکان « kürsixکورسیخ »امی در اس
ی و واژه« kürکور »هون )مرکب از 

شیق »، «siqسیق »بیانگر تشابه و همانندی 
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şiq » همچو محکم و »و در کل به معنی
، «(همچون پر صالبت»، «قدرتمند

بنیانگذار دولت « kürşad»کورشاد »
ی هفتم خاقانی ترک شرقی در سده

کور »ی میالدی )این اسم مرکب از واژه
kür » و « محکم و پرصالبت»به معنی

کورسان »و«( ولیعهد»به معنی « شاد»
kursan » حاکم ترکان مجار ساکن در

دشت های جنوب روسیه در اعصار میانه 
به « kürکور»ی )این اسم مرکب ازواژه

اَسَن » و« محکم و پرصالبت»معنی 
əsən » نیز «( تندرست»، «سالم»به معنی

 شود.موجود و دیده می

  ............................................................... كوره ک چَكن

 ..................................................KÜRƏK ÇƏKƏN 
 پاروزن قایق

 KÜRƏKÇİ ...................................... كوره كچي

 پاروزن قایق

 KURİ ......................................................................كوری

 «کاسسی»یا « کاس»نام خدای ترکان 

 KURİDAK ..........................................كوریداک

اَری( نام حکمران ترکان آغاجری )آغاج
شرقی اروپا در ساکن در دشتهای جنوب

اعصار میانه. نام این حکمران از ترکیب 
محکم »به معنی « kürکور »ی ترکی واژه

به « دَک»، «داک»ی و واژه« و پرصالبت
ساخته « گویی»، «مثل»، «همچون»معنی 

همچون »شده است و در کل به معنی
 باشد.می« قدرتمند و پرصالبت

 KURİQALZU .......................... كوری قالزو 

یا « کاس»نام دو تن از شاهان ترکان 
ی دوم قبل از میالد. در هزاره« کاسسی»

ترکیب دو قسمت  این نام تئوفور از
تشکیل یافته است. « قالزو»و « کوری»

و « کاس»قسمت اول نام خدای ترکان 
باشد و می« kiurکی اور»به نام « لولوبی»

« kuruکورو»ی سومری به احتمالی واژه
باشد.در می« خیر و نیکی دهنده»به معنی 

اسامی شاهان و حکمرانان ترکان کاس نام 
کم و خدای قبیله، همچنین معنی حا

رساند چون حاکم قبیله حکمران را نیز می
رئیس کاهنین و همتای خدای قبیله 

 شد.شمرده می
به « کاس»و « لولوبی»خدا و ایزد ترکان 

خدای « کو آر»توان با را می« اورکی»نام 
ترکان باستان مقایسه نمود. قسمت دوم 

به زبان سومری « قالزو»این اسم یعنی 
هیم وبا دراکه ( به معنی فgalzu)گالزو

« galگال»باشد. در زبان سومری بودن می
به « zuزو»یعنی بزرگ، کبیر، معظم و 

باشدو در کل معنی دانش و آگاهی می
معنی و مفهوم این اسم عبارت است از 

،  فهیم و kiurاور خدا و ایزد کی»
فهیم و دانای خیر ونیکی »یا « داناست

ی به معن« galگال»ی سومری واژه«. دهنده
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بزرگ، کبیر و محتشم در اسامی شاهان 
ی سوم قبل از میالد نیز اکد )آکاد( هزاره

شود. به عنوان مثال مشاهده می
ائرشکی »و همسرش « nerqalنئرقال»

نخستین « قال»ی واژه«. ereşkiqalگال 
« نینقال»بار در اسم خدای سومریان بنام 

 نمود یافته و نمایان شده است.
و « بزرگ»به معنی « گال»ی سومری واژه

ی را می توان با واژه« رهبر و حاکم»
در زبان « محترم»، «پیر»به معنی « kalکال»

ترکان باستان چه از لحاظ ظاهری و چه از 
 لحاظ سمانتیک مقایسه نمود.

 KÜRNAK ................................................. كورناک

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترک که 
به پادشاهی ارمنستان گمارده شده بود. 

ناسی نام این وئیسئی خورهمورخ ارمنی مُ
« kornakکُورناک »سلطان ترک را به فرم 

قید نموده است. این نام ترکی از ترکیب 
به معنی )مرد( « kürکور »ی ترکی واژه

ی ترکی محکم، جسور، با ثبات و واژه
به معنی دوست، رفیق، یار « ınakایناک »

 ساخته شده است.

 KURQAL ................................................... كورقال

ه عظیم و رفیع، کوه بلند و مرتفع، کو
 کوهستان عظیم )ترکی سومری(

 KÜRSİX ...................................................... كورسیخ

نام یکی از متشخصین در بین ترکان هون 
به  « kürکور »ی ترکی مرکب از واژه

 یو واژه« پرصالبت»، «محکم»معنی 

، «siqسیق »نشانگر تشابه و همانندی 
همچون »و در کل به معنی « şiqشیق »

 باشد.می« قدرتمند و پرصالبت

 KURUM........................................................... مكورو

در « کوتی»نام یکی از پادشاهان ترکان 
سده بیست و سوم قبل ازمیالد. این اسم و 

ی سوم قبل از میالد در بین نام در هزاره
نام یکی از « اور»ترکان سومری در شهر 

دولتمردان نیز بوده است. این اسم دارای 
ی ترکی سومری بوده و در زبان ریشه

ان دهنده و ی نشواژه« قور»ترکان باستان 
بیانگر درجه و رتبه بوده و همچنین معانی 

« ارزش و بها»، «شایسته»، «الیق»، «بالیاقت»
کرد و در زبان را ایفا می« قدر و قیمت»و 

به معنی خیردهنده « guruگورو»سومری 
باشد. بنابراین معنی حقیقی و راستین می

ارزش و »، «لیاقت من»، «قورِمن»این اسم 
 باشد.می« ی منر دهندهخی»و « بهای من

 KUSAKAN .......................................... كوساكان

نام محالی واقع در ایالت سیساکان آلبان 
استپان اُربئلیان »قید شده توسط 

S.Orbelian » کووساکان »به فرم
kovsakan »ی سیزده میالدی.در سده 

 KUŞTAŞPİ ...................................... كوشتاشپي

نام یکی از شاهان و حاکمان ترکان ماننا 
 قبل از میالد(. 142)سال 
« کوش»های ترکی م مرکب از واژهاین نا
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باشد. در اسامی می« پی»و « داش»)قوش(، 
بیانگر « کوش»ی اشخاص ترکی واژه

پرندگانی چون شاهین، عقاب و امثالهم 
« kuş təqinکوش تگین »باشد. مثل می

نام حکمران خوارزم در قرن هشتم 
 میالدی و غیره.

 KUT TÖRE ..................................... كوت تؤره

رن هشتم نام خان ترکان اویغور در ق
 kut tore xan« کوت توره خان»میالدی 

 KUTALÇİ ............................................... كوتالچي

 پرچمدار، علمدار )ازبکی(

 KÜTƏLMƏZ ............................................ كوتَلمَز

 همیشه تیز و برّنده

 KUVYAR ....................................................... كوویار

نام شاخه ای از طایفه ی ترکان بُلغار 
ساکن در سرزمین ترکان آلبان. نام این 

خوبیارلی »طایفه در نام توپونیم 
xubyarlı »جان شمالی محفوظ در آذربای

مانده است که نام صحیح این توپونیم در 
یعنی از نسل « kuvyarlıکوویارلی »اصل 

 باشد.ها می«کوویار»

 KUYAV ................................................................ كویاو

مردی که تازه ازدواج کرده  -داماد
 )ازبکی(

 KUYKA ................................................................ كویكا

ی باز سانان ی شکاری ازتیرهپرنده

 )ازبکی(
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 QA ........................................................................................... قا

خرس، بچه خرس )ترکی آلتای و 
 تئلئوت(

یعنی خرس سمبل قدرت و صاحب « قا»
بیشه و جنگل در بین ترکان باستان 

 رفت.خصوصاً اوغوزها به شمار می

 QAAN QEREDE ................ قاآن قئرئده

ای ترکان آلتای از قهرمانان داستان افسانه
این قهرمانِ داستان، یک «. کوگودئی»به نام 

 نوع پرنده است.

 QABA ............................................................................ قابا

 بلند و خشن، سَرت و سخت

 QABAQCIL ..........................................قاباقجیل

 پیشرفته، مترقی

 QABATAYİ .............................................. قاباتایي

 قهرمان، جنگاور، شخص بزن بهادر

 QAÇ ................................................................................ قاچ

 نام یکی از قبایل ترک

 QAÇMAS ................................................. قاچماس

 )ازبکی(شکست ناپذیر، جسور 

 QAÇQIR .......................................................... قاچقیر

 )ازبکی(تیزتک، بادپا، تیزرو 

 QAFQAZ ............................................................ قافقاز

ها، کوه منسوب به اسها // ک«قاس»کوه 
 ها.«کاس»ی ترک تبار قبیله

 QAĞAN ASLAN .............. قاغان آسالن

از « باسات»نام پدر میفی )میفولوژیکی( 
قورقود. باسات دههای دهقهرمانان داستان

 بوده است.« آروزخان»فرزند 

 QAĞAN QATLI .................... قاغان قاتلي

خاقان برگزیده و منتخب، سرزمین خاقان 
 قدرتمند، سرت و سخت.

مورخ بزرگ ترکان آلبان و آران، زاده  نام
شده در والیت اوتی در سده هفتم 

 میالدی.

 QALA TAP .............................................. قاال تاپ

نام توپونیمی واقع در سرزمین آلبان که با 
تاپ »و « tapatتاپات »نام توپونیم های 

از یک « tap qaraqoyunluقاراقویونلو 
ی ریشه و هم منشاء بوده و مأخوذ از واژه

 باشد.به معنی تپّه می« tapتاپ »ترکی 

 QALA TOPU .......................................قاال تُوپو

 توپِ قلعه

 QALA VERMƏZ ......................... قاال وئرمز

 شجاع و مقاوم،  فراری دهنده ی دشمن

 QALADAĞ ................................................قاالداغ

کوه قلعه مانند، قلعه ی کوهی، قلعه ی 
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 واقع در کوه

 QALA BƏDƏN................................. قاال بَدَن

قوی تن، دارای تن و بدنی چون قلعه و 
باروی کشیده  دژ مستحکم، دیوار قطور و

 شده دور قلعه

 QALAYCI.................................................. قاالیجي

کسی که ظروف مسی و فلزی را قلع 
 کشی نموده آنها را سفید و براق کند.

 QALEY MUQ ............................... قالئي موق

ی «قوبا»ی نام کوهی واقع در منطقه
آذربایجان. نام این کوه برگرفته شده از نام 

یا همان مانناهای « ماق»ی ترکان طایفه
 باشد.کان ماد میساکن در سرزمین تر

 QALMALI .................................................... قالمالي

 ماندنی، همیشگی

 QALMAQI .................................................. قالماقي

 نوعی لباس زره، جبّه ی پولک دار

  .......................................... قالمیش ایگید آرخاسي

 ............................ QALMIŞ İGİD ARXASI 
یکی از القاب سالور قازان خان در کتاب 

 قورقوددهده

 QALPAQÇİ .......................................... قالپاقچي

 )ازبکی(کالهدوز، کاله فروش 

 QALPAQLI ............................................. قالپاقلي

 سر کاله به

 QALQA .................................................................... قالقا

اندرز، پند، مشورت، مصلحت، خبر، 
آگاهی، نظر، عقیده، علم ودانش که در 

گفتند. )ترکی نیز می« بیلگه»ترکی باستان 
 سومری(

 QALQAN ......................................................... قالقان

 )ازبکی(سپر جنگی 

 QALQI .................................................................... قالقي

 ماندگار، باقی )ترکی آذربایجانی، مغولی(

  .............................................................. قالقیق )قالخیق(

 ........................................ QALQIQ (QALXIQ) 
 پابرجا، سرباال قائم، برپا،

 QAM BECAN ................................ قام بئجان

 هارئیس و بزرگ شامان
حاکم شامان و دارا، حاکم و فرمانروایی 
که عالوه بر شامان بودن، بسیار ثروتمند و 

 دارا است.
های های مشهور در داستاناز شخصیت

قورقود. قام بئجان همچنین نام والیتی دهده
از سرزمین ترکان اوغوز واقع در خاک 

ی آغداش کنونی است. این ان و منطقهآلب
های مدید به شکل خانلیق والیت سده

شد و بعد از )خانخانی( و مستقل اداره می
ی افول و  ی هفتم نام آن به واسطهسده

انقراض شامانیسم و روی آوردن ترکان به 
ها(، های بیگانه چون مسیحیت )هوندین

بودائیسم )اویغورها(، اسالم )اوغوزها( و 
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تغییر « بای بئجان»هودیت )خزرها( به ی
ی روی آوردن ترکان به یافت. در نتیجه

ادیان غیر خودی و بیگانه، انزجار، دشمنی 
و کینه به روحانیون خودی یعنی شامانها و 
قامها به حدی تشدید یافت که رهبران 

ها را از دینی و رئیس بزرگ شامانها و قام
 دم تیغ گذراندند و آنان را قتل عام

های نمودند. پس از این واقعه اکثر نام
ها و حتی ها، رودها، کوهمناطق و سرزمین

« قام»ی هایی که در ترکیب آن واژهانسان
های بوده عوض نموده و نام« شامان»یا 

ی فشار و دیگر بر آن نهادند و به واسطه
تضییق ادیان بیگانه خصوصاً اسالم و 

ی هامسیحیت، حتی معبدها و عبادتگاه
شامانی را نیز ویران و با خاک یکسان 

 نمودند.

 QAMA ........................................................................... قاما

در زبان ترکان سومری به  -خنجر کوچک
معنی بزرگ، اعظم، بزرگ نمایی و غرور 

ی نشان دادن بوده است که معادل واژه
برادر »و « بزرگ»به معنی « قاقا»و « آکا»

درزبان ترکی است. با تبدیل حرف « بزرگ
قاما به حرف ی سومری در واژه« mم.»
در زبان ترکی « قاقا»به فرم « ق»یا « ک»

 رایج گشته است. )ترکی سومری(

 QALQAÇI ................................................. قالقاچي

مشاور، راهنما، مصلحت دهنده، پیک، 
حامل پیام و خبر، آگاهی دهنده، صاحب 

نظر، صاحب عقیده، علیم و دانا، عالم و 
 دانشمند )ترکی سومری(

 QAMAR ................................................................. قامار

 مرد شامان دلیر و مبارز

 QAMATA ......................................................... آتاامق

از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 
  112قید شده در منابع آشوری به سال 

 قبل از میالد در منابع آشوری.
این نام ترکی در منابع آشوری به فرم 

 حک شده است.« qaumataقائوماتا »
این نام مغ و کاهن ترک مادی است که 
بر علیه سلطه و حاکمیت پارسیان قیام و 

صیان نموده و حکومت و تخت و تاج ع
پادشاهی را تصاحب نمود. نام قام آتا در 

ی بیستون با نگارش نوشته و کتیبهسنگ
قائوماتا »فارسی باستان به فرم 

qaumata »ی نگارش بابلی و در نمونه
نگاشته شده است. « qumataقوماتا »آن 

در نگارش پارسی باستانِ این نام، طبق 
ن زبان، حرف و صدای قانون و گرامر ای

به آن اضافه گشته است. به عنوان « uاو »
ی مثال در همین کتیبه و سنگ نبشته

شیبات پای»بیستون نام قلعه و دژهای 
payşibat » ساکابات »وsakabat »

-پای»واقع در سرزمین ماد را به فرم 

 و« payşiyauvadشیائوواد 

حک شده است. بنابراین « ساکایائووات »
« uاو »هر دو توپونیم صدای در نام 
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افزوده شده است و نام این شخص )رهبر 
های ترکان ماد( و بزرگ کاهنین و شامان

به فرم  «uاو »نیز با افزوده شدن صدای 
حک شده است. « qaumataقائوماتا »

قام »ی ترکی این نام ترکی از ترکیب واژه
qam » ،به معنی شامان، حکیم، پیشگو

کاهن، جادوگر،  مفسر، تعبیر کننده،
به معنی « ataآتا »ی ترکی روحانی و واژه

بزرگ و رهبر نسل و عائله، پیشوا و 
سرکرده تشکیل یافته است و این اسم در 

پدر »، «بزرگ و رهبر شامانها»کل به معنی 
باشد. این تعبیر و تفسیر می« روحانی

نخستین بار توسط پروفسور ف. جلیل 
 ت.ابراز شده اس f. calilovاوف 

ناسی موئیسئی خوره»مورخ مشهور ارمنی 
moisey xorenasi » در قرن پنجم

میالدی به هنگام نگارش حوادث تاریخی 
قرن یکم میالدی در اثر خود از شخصی 

در ارمنستان « paskamپاسکام »به نام 
 نام برده و سخن رانده است.

نام این شخص ترکی بوده و ایشان به فرم 
است. این شخص  نگاشته« پاسکام»ارمنی 

ترک بوده است به این دلیل که همین 
)فرم « türkتورک »مؤلف، شخصی را بنام 

( را از نسل پاسکام torkنگارش ارمنی آن 
قید نموده است و او را زمخت چهره، بلند 
باال، بینی پَخ، با چشمهای درگودی رفته، 
دارای بدنی بزرگ و تنومند و دارای 

نموده است آور بیان نگاهی خشن و رعب

که این مشخصات نیز با مشخصات 
فیزیکی و خارجی فرد منسوب به نژاد 

باشد به همین دالیل مغول منطبق می
-باش»فرم ارمنی نام « paskamپاسکام »

به معنی رئیس و بزرگ « başqamقام 
 باشد.شامانها می

به معنی « eşkamائشکام »این نام با نام 
، «مانرفیق شا»، «شامان و کاهنِ دوست»

از « sambakسامباک »همچنین با نام 
ترکان اسکیف که در عصر سوم قبل از 

 bosporمیالد بر علیه حاکمیت بوسپور 
عصیان و قیام نمود )سامباک « کریمه»در 

باشد فرم نگارش یونانی قامباک می
قام=شامان باک=بیگ و بزرگ طایفه( و 

در  qamxanهمچنین با نام قامخان 
ود و در ترکمنستان در قورقدهکتاب ده

« صوفی شیخ سید آتا»اعصار میانه با نام 
 قابل مقایسه است.

قامبای »الزم به توضیح است که نام 
qambay » رایج در بین ترکان

 sambakآذربایجانی را با نام سامباک 
ذکر شده در فوق که شکل صحیح آن 

qambak باشد باشد قابل مقایسه نمیمی
در بین ترکان چون نام قامبای رایج 

آذربایجانی، از لحاظ منشاء به معنی 
باشد که می« مدافع»، «پشتیبان»، «حامی»

قامبو »یکی از اشکال فونتیکی نام 
qambo »باشد.)رایج در بین مغوالن( می 
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 QAMBAK .................................................... قامباک

از ترکان اسکیف )اسکیت یا ساکا( که 
ی سوم قبل از میالد بر علیه حاکمیت سده

در کریمه قیام نمود. « bosporبوسپور »
الزم به ذکر است که در تاریخ این نام را 

اند. قید نموده« سامباک»به نگارش یونانی 
قام = شامان، کاهن، روحانی + باک = 

 بیگ و بزرگ طایفه، رئیس و رهبر طایفه

 QAMBAY ....................................................... قامبای

حاکم و شامان ثروتمند ودارا، رئیس 
 هاوبزرگ شامان

 QAMÇI QILIC ....................... قامچي قیلیج

 وعی شمشیر کم عرضن

 QAMĞAN ...................................................... قامغان

نام  -هاپدر روحانی، رئیس و بزرگ شامان
-دههای پدر خاقان بزرگ ترکان در داستان

ی قورقود. این نام از ترکیب دو واژهده
« قام»تشکیل یافته است. « غان»و « قام»

یعنی مُغ، کاهن روحانی ترکان، شامان و 
-می« خان»یعنی قاغان و به معنی « غان»

با نون صغیر گفته شود، به « غان»باشد اگر 
باشد. قامغان= خاقان و می« پدر»معنی 

« شامان»یا « قام»خانی که در عین حال 
قام و  -ایل و ملت خود نیز بوده است

شامان پدر یعنی بزرگ و ریش سفید 
 هاشامانها و قام

  ................................................. ایگید(ایگیت )قامقام

 ..................................QAMİGİT (QAMİGİD) 

ت جسته در اجالس نام یکی از افراد شرک
مذهبی دعوت شده از سوی -دینی

میالدی، قید  156کلیسای ترک آلبان سال 
-خام»ارمنی قدیم   شده در تاریخ آلبان به

 «.xamqitقیت 
ی نام این ترک آلبانیایی از ترکیب واژه

، «شامان»به معنی « قام»، «کام»ترکی 
ی و واژه« روحانی و کاهن ترکان باستان»

، «دلیرمرد»به معنی « ایگید» ،«ایگیت»ترکی 
 ساخته شده است.« جوانمرد»

 QAMŞAMAN ................................... قامشامان 

روحانیون کیش و مذهب ترکان باستان که 
کارشان رتق و فتق امور اعتقادی و مذهبی 

 مردم بود.

 QAN TAŞI ........................................... قان تاشي

 عقیق رگه دار

 QANCA ..................................................................قانجا

 چَنگَل

 QANDAĞAÇ ..................................... قانداغاچ

 )ازبکی(درخت توسکا 

 QANLI DÖYÜŞ ............... قانلي دؤیوش

 مبارزه و جنگ خونین

 QANLIK ........................................................... قانلیك

 )ازبکی(جاندار، موجود زنده 

 QANLIŞAFAQ ....................... قانلي شافاق
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 شفق سرخ

 QANSAQ ....................................................... قانساق

نام دیگر شهر گنجه از شهرهای بسیار 
 معروف و تاریخی آذربایجان.
« کان»یا « قان»این نام مرکب از دو قسمت 

و « خان»باشد. می« ساک»، یا «ساق»و 
های ترکی به معنی در زبان« قان»
رود پس معنی این اسم بکار می« پدر=آتا»
باشد. بنابراین می« پدرِ ساق»، «خانِ ساق»

شود که در گنجه خان و خاقان معلوم می
ی ساق اقامت داشته است و ترکان قبیله

این شهر پایتخت امپراتوری ترکان ساق یا 
 ساک بوده است.

 QANTARMA ........................................... قانتارما

 ه بر دهان اسب زده می شود.تکه آهنی ک

 QAOLİ ..................................... قا اولي )قائولي(

از قبایل بسیار قدیمی ترک زبان قید شده 
را « آّب»ها. این قبیله در منابع چینی

مقدس شمرده آن را عبادت و ستایش 
کردند و در بهار مراسم خاص و با می

کردند. خاقان این قبیله شکوهی را اجرا می
بهاری، در پس از مراسم و آیین با شکوه 

حال با همان لباسی که بر تن دارد، داخل 
شد. در این هنگام مردم به دو آب می

قسمت جداگانه تقسیم شده به همدیگر 
پاشیدند. بعد از مراسم با شکوه آب می

عید بهار، به داخل آب پریدن و به روی 

همدیگر آب پاشیدن حکایت از ایمان و 
اعتقاد این قبیله به قداست و ستایش 

 دای آب است.خ

 QAPAL ................................................................. قاپال

 )ازبکی(مخفی، ناپیدا، نامرئی  -پنهان

 QAPAN ................................................................. قاپان

 peçenekنام طایفه ای از ترکان پچنک 

 QAPÇAQ ..................................................... قاپچاق

چنگال بزرگ که در محاصره ی قلعه یا 
 دژ به  دیوار فرو می برند.

 QAPIŞ ..................................................................قاپیش

 تصرف جبری، یغما، غارت

 QAPQAN ........................................................ قاپقان

گرفتار  تله، دام، هرگونه وسیله برای
 )ازبکی(نمودن موجود زنده 

 QAQ................................................................................ قاق

اقامتگاه زمستانی کوچ کنندگان، محل 
 اطراق و قشالق کوچ کنندگان

 QAQ ÇÖLÜ ....................................... قاق چؤلو

قارایازی »ی نام بخشی از منطقه
qarayazı » دشت قاق»فعلی و به معنی »

ی ترکی باشد. در نام این توپونیم واژهمی
انی اقامتگاه زمست»به معنی « qaqقاق »

محل اطراق زمستانی »، «کوچ کنندگان
های باشد. و با واژهمی« کوچ کنندگان

بکار رفته در اسامی « کاق»و « قاق»
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 kaqکاگ حاجیلی »توپونیم های 

hacılı »ی در منطقه
« qaqoyقاقوی »، «kürdəmirکوردَمیر»

و « lerikلئریک »ی واقع در منطقه
غ بای قرهدر منطقه« kaqartsiکاقارتسی »

علیا )همگی واقع در جمهوری آذربایجان( 
 یکی بوده و از یک ریشه و منشاء هستند.

 QAQA ........................................................................... قاقا

در رفت و « اَنشار»نام پیام آور و قاصد 
 آمد به نزد دیگر ایزدان و خدایان

 QAQAN................................................................ قاقان

خان، حاکم،  -ضربه زننده، ضربه زن
 خاقان

 QAQİMÇİ ................................................ قاقیمچي

« قاقیم»ی درمان سنتی آنکه با کاربرد شیوه
 )ازبکی(بیماران را درمان کند. 

 QAQYAN ........................................................ قاقیان

های بولجاخان )یافث( نام یکی از قشالق
 «.اینانج»واقع در اطراف شهر 

 QAR BABA ................................................. قار بابا

 بابانوئل )ازبکی(

 QAR GÜN ................................................. قارگون

برف و آفتاب، آفتاب تابیده به برف، تابش 
 آفتاب به برف

 QAR ŞƏPƏ................................................. قارشَپَه

 موج و کوالک برف

 QAR TOPU .............................................. وپوقارتُ

انبوه و پشته ی بزرگ جمع شده ی برف 
 به صورت گرد و کره ای شکل

 QARA AT .................................................. قارا آت

 نیز گویند.« یاغیز»اسبی که به آن در ترکی 

 QARA ATLI ....................................... قارا آتلي

ای های معروف داستان افسانهاز شخصیت
قارا »که به « کوگودئی»ترکان آلتای به نام 

 نیز معروف است.« باتیر

 QARA BAĞ .............................................. قاراباغ

ای ای که در آنجا اتحادیهسرزمین و منطقه
ی ترک که بزرگ از اقوام متحده

سرکردگی و رهبری دیگر اقوام ترک را بر 
ی باشند. در منطقهعهده دارند، مسکون می

قره باغ بخشی از اجداد بزرگ و دیرین 
ترکان آذربایجان ساکن بودند. در این 

ند که ی بسیار قدرتماراضی زمانی قبیله
ی قدرت و عظمت آن از آسیای آوازه

میانه تا قفقاز گسترده شده بود به نام 
)آرتساق( « آرساق»زیستند. می« هاآرساق»

ای مرکب است که از واژه« آرشاق»یا 
)تساق( « ساق»و « آر»ی ترکیب دو واژه

یا « ساق»تشکیل یافته است. « شاق»یا 
. ای معروف از ترکان استنام قبیله« شاق»

تبدیل صوت « شاق»یا « ساق»ی در واژه
از لحاظ فونتیک از « ش»به « س»حرف 

آید و خصوصیات زبان ترکی به شمار می
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امری کامالً طبیعی است مثل تبدیل صوت 
، «شیراق»و « سیراق»در « ش»به « س»

و « چ»به « ش»همچنین تبدیل صوت 
نیز امری طبیعی است مثل « چ»به « س»
 «.چیراق»و « سیراق» ،«چیراق»و « شیراق»

 QARA BAŞ ............................................ قاراباش

راهب، کشیش و روحانی مسیحی که 
درویشی که  -هیچگاه ازدواج نمی کند

 دستار و عمامه ی سیاه بر سردارد.

 QARA BASAN ............................. قاراباسان

 کابوس

 QARA BASQAN ..................... قاراباسقان

 کابوس

 QARA BATIR ................................... قارا باتیر

ای های معروف داستان افسانهاز شخصیت
قارا »که به « کوگودئی»به نام  ترکان آلتای

 نیز معروف است.« آتلی

 QARA BURAN ............................ قارابوران

-باد گرمی که از سوی شمال شرقی منطقه

ی تاریم واقع در سین کیانگ )ترکستان 
 )ازبکی(وزد. چین( می

 QARA ÇƏNLİ ............................... قارا چنلي

ای ترکان، های افسانهنام یکی از داستان
 ای ترکان.نام کوه افسانه

 QARA KEÇİLİ ........................ ليقاراكئچی

 ای از ترکاننام قبیله

 QARA QAM.............................................. قاراقام

شامانی که به مناسبت خدای زیرزمین 
در حین انجام مراسم و « ائرلیک»یعنی 

 رود.آیین به زیر زمین فرو می

 QARA QOCA ................................... قاراقُوجا

 پیری که موهایش سفید نشده است.

 QARA QUL ........................................... قاراقول

 محافظ، دیده بان

 QARA ŞAMAN ........................... قاراشامان

امانی که به مناسبت خدای زیرزمین ش
در حین انجام مراسم و « ائرلیک»یعنی 

 رود.آیین دعا به زیرزمین فرو می

 QARA SAQ ............................................ قاراساق

در زبان « قارا»نام یکی از قبایل ترکان. 
ترکی به معنی معظم، بزرگ، قدرتمند و 

ی سمت محتشم و همچنین بیان کننده
-دهو همچنین بیان کنن« شمال»جغرافیایی 

نیز « مشکی»و « تیره»، «سیاه»ی نوع رنگ 
-باشد. بنابراین معنی نام این قبیله، قبیلهمی

-یعنی ساق« های قدرتمند شمالیساق»ی 

های قدرتمندی که در شمال سرزمین 
 باشد.کنند، میترکان زندگی می

 QARA SONĞUR ................. قارا سونغور

 نوعی شاهین سیاه رنگ

 QARA TABAN ................................ قاراتابان

هیه شده در خراسان، آهن نوعی آهن ت
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 ساخت خراسان

  ............................................... قاراباشلي )قاراباشتي(

 ......... QARABAŞLI (QARABAŞTI) 
نام توپونیمی واقع در سرزمین آلبان قید 

کراپاشتی »شده در تاریخ به فرم 
krapaşti .» نام این توپونیم مأخوذ از

« başباش »و « qaraقارا »ی ترکی واژه
خر آن باشد که به آمی« رأس، قلّه«به معنی 
 ( افزوده شده است.lı)لی « tıتی »پسوند 

 QARABUĞA ......................................... قارابوغا

برند و آنرا منجنیقی که در جنگ به کار می
به گاو نر سیاه )به علت قدرتمند و پر 

نام  -)ازبکی(اند. زور( بودن نسبت داده
یکی از شخصیت های تاریخی و مشهور 

 ترکان

 QARACAR ............................................... قاراجار

و رئیس شکل کامل و راستین نام بیگ 
-می« قاجار»اکنون بنام ایلی که آنرا هم

شناسیم که محتمالً نام این بیگ به تدریج 
ی آن یعنی به شکل خالصه و کوتاه شده

درآمده است. این بیگ همان « قاجار»
از  14است که ایل قاجار را در قرن 

 سرزمین آناطولی به ایران کوچانده است. 

  .................................................... قاراچوغون قاپالني

 .................... QARAÇUĞUN QAPLANI 
یکی از القاب سالور قازان خان در کتاب 

 قورقوددهده

 QARAÇURİ .................................... قاراچوری

 )ازبکی(شمشیر دراز  -شمشیرزن

 QARAĞAY .............................................. قاراغای

 )ازبکی(درخت کاج 

 QARAMALÇI ............................... قارامالچي

گاودار، دامدار، کسیکه به کار نگهداری و 
 )ازبکی(پرورش گاو مشغول است. 

 QARAN ................................................................قاران

 کان یاقوتی آب در بین ترنام خدا

 QARANAY ................................................ قارانای

نام کوهی از سلسله جبال قفقاز واقع در 
شمال شرقی سرزمین آلبان، قید شده 

مؤلف « ptolemeyپتولئمئی»توسط 
کئراون »ی دوّم میالدی به فرم سده

keravn.» 
قید شده توسط « keravnکئراون »
نگارش فرم یونانی « ptolemeyپتولئمئی»

واقع در « یقارانا»نام فعلی اُورونیم 
باشد. نام این ی دربند داغستان میمنطقه

نای، »و « قارا»ی ترکی کوه مأخوذ از واژه
، «بیشه»به معنی « nüy ،nayنوی 

-باشد. این نام را افراد و عائلهمی« جنگل»

 112به سال « خزر»هایی که از سرزمین 
ی میالدی توسط اعراب به منطقه

ند، کوچانده شده بود« şamxorشامخور »
ز یاند که در حال حاضر نبا خود آورده

در « qaranuyقارانوی »توپونیمی به نام 
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 باشد.والیت شامخور موجود می

 QARAQ............................................................... قاراق

ی چشم که قسمت اصلی عضو بینایی کره
 )ازبکی(سیاهی و سفیدی چشم  -است

 QARAQUŞ ........................................... قاراقوش

ی مشتری یا برجیس که در هنگام سیاره
 )ازبکی(سپیده دیده شود. 

 QARAŞ ............................................................. قاراش

ی ارزیابی ذهنی، نگرش، نگریستن، شیوه
 )ازبکی(ی نظر نقطه

 QARATAL .................................................. قاراتال

های سرنگون، نوعی درخت بید با شاخه
 )ازبکی(سخت و مقاوم 

 QARATĞU ................................................. قاراتغو

آلتی است که قوشچیان از بال طیور برهم 
-بسته، جانوران شکاری را بدان آواز می

 )ازبکی(زدند. 

 QARAVSIZ ........................................... قاراوسیز

 )ازبکی(فاقد وابستگی یا تعلق، مستقل 

 QARCI .............................................................. قارجي

 کسی که در فصل بهار برف فروشد

 QARÇİĞAY ....................................... قارچیغای

ی بازها، ی شکاری از تیرهباشه، پرنده
 )ازبکی(قرقی 

 QARĞAŞA ................................................ قارغاشا

 شورش، نزاع، فتنه

 QARĞI ................................................................ قارغي

 نیزه ی بزرگ و طویل

 QARĞU................................................................قارغو

ه هنگام بنایی به شکل مناره بر بلندی که ب
فراز آمدن دشمن در آن آتش افروزند تا 
هر کس خبردار شده ساز و برگ خود را 

 )ازبکی(ی نبرد شود. برگیرد و آماده

 QARİMTA .....................................................قاریمتا

پاداش خوب در مقابل  -انتقام، تقاص
 )ازبکی(خوبی 

 QARMUQ ................................................... قارموق

 ی بزرگنیزه

 QARQAR ......................................................... قارقار

نام طایفه ای از ترکان سرزمین آلبان و 
 ایجانآذرب

 QARQINMAZ ................................... قارقینماز

 .کسی که هیچ وقت مسخ نشود

 QARSAQ ..................................................... قارساق

نوعی حیوان شبیه روباه با شکمی سفید 
 رنگ که از پوست آن کُرک تهیه کنند.

 QARSI .................................................................قارسي

 خشم، غضب

 QARSIMAZ .......................................... قارسیماز

همیشه مهربان، هیچ زمان مغضوب و 
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 خشمگین نمی شود.

  ........................................................... قارسین )قارزین(

 ......................................... QARSİN (QARZİN) 
نامهای رایج تئوفور در بین ترکان ماد  از

قبل از میالد. این نام  113قید شده به سال 
نگاشته « کارزینو»در منابع آشوری به فرم 

ی شده است. این نام از ترکیب واژه
پربها، ارزشمند و »به معنی « قار»سومری 

نام خدای ماه سومریان و « سین»و « قیمتی
سین »عنی بابلیان ساخته شده و در کل به م
 باشد.می« )خدای ماه( گرانقدر و ارزشمند

 QARTUTAN ........................................ قارتوتان

 برفگیر

 QAS OQ .................................................. قاس اوق

 ای از ترکاننام قبیله

 QASIRĞA ................................................... قاسیرغا

 توفان، گرد و باد

 QAŞQAY ...................................................... قاشقای

 ی منیر و درخشانآفریدگار و الهه

 QAŞQİR ............................................................ قاشقیر

 )ازبکی(درنده  -گرگ

 QATAĞAN ................................................ قاتاغان

 رک ازبک نام یکی از قبایل ت

 QATALPA ....................................................... قاتالپا

 نوعی درخت بزرگ برگ آمریکایی

 QATAY ................................................................. قاتای

باشد. خالق و همان خاتای یا ختای می
آغازگر سرت و محکم، خدای قدرتمند و 

 قادر، خدای سخن، کالم و هنر

 QATI YAY ............................................. قاتي یای

 کمان سخت و محکم

 QATLAV............................................................. قاتالو

-نوعی از جوشن است که برگ برگ می

گفتند. هم می« الماقق»ساختند و آنرا 
 )ازبکی(

 QATQAQ ........................................................ قاتقاق

 )ازبکی(زمین سخت و یخ بسته 

 QAYA BAŞI.......................................... قایاباشي

نوک صخره، رأس و قلّه ی صخره، 
 بلندترین نقطه ی صخره

 QAYACIQ ................................................ قایاجیق

صخره ی کوچک، پرتگاه کم ارتفاع و 
 کوچک

 QAYAĞAN ................................................ قایاغان

برگ یعنی منقسم بر  -نوعی سنگ برگ
ه جهت سنگفرش طبقات و الیه ها ک

 نمودن بکار میرود.

 QAYAN ................................................................. قایان

سیالبی  -پرسرعت، پرشدت، سریع، شدید
که از کوه با سرعت و شدت تمام پایین 

 آید.

 QAYAR ................................................................... قایار
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نعل چنگالی و چنگک دار مخصوص 
 کند.حیوانی که روی یخ حرکت می

 QAYASIN ...................................................قایاسین

نام کوهی در سرزمین ترکان آلبان با نام 
این نام در « göyəzənزن گؤیه»»فعلی 

کاوازین »یک منبع گرجی نیز به فرم 
kavazin » ذکر گردیده است که در زبان

ترکی آذربایجانی به مرور زمان به فرم 
درآمده است. « göyəzənزن گؤیه»
کاوازین »یا « göyəzənزن گؤیه»

kavazin »کاوا »ی ترکی مأخوذ از واژه
kava » کایا(kayaقایا ،qaya )»به معنی 

« ی کوهصخره»، «صخره سنگ»، «صخره»
به « sinسین»، «sanسان»ی ترکی و واژه
 باشد.می« پشت کوه»، «کمرکوه»معنی 

 QAYIN AĞAC .......................... قایین آغاج

 درخت مقدّس ترکان باستان

 QAYITMAZ .............................................. قاییتماز

مبارز و جنگاوری که هیچگونه پا پس 
نگذارد و همواره به پیش و سوی دشمن 

 بتازد.

 QAYNAQ ........................................................ قایناق

 پنجه ی تیز و برنده ی پرندگان شکاری

 QAYPAQ ......................................................... ایپاقق

در یک جا بند نشدنی، دائم در جنب و 
یغما،  -جوش و حرکت، لیز چون ماهی

 چپاول، غارت

 QAYRAĞAÇ ...................................... قایراغاچ

درخت نارون که دارای چوب بسیار 
 )ازبکی(سخت و محکم است. 

 QAYSAR ........................................................ قایصار

قیصر، لقب برخی امپراتوران اروپایی در 
 )ازبکی(لجوج و یک دنده  -قدیم

 QAYTABAN ............................................ قایتابان

 محل نگهداری شترها

 QAYTARILMAZ ...................... قایتاریلماز

دست نیافتنی، غیر قابل شکست، مبارز و 
جنگاوری که دشمن به هیچ وجه نتواند 

 مانع پیشروی و هجوم او شود.

 QAZ BEK.................................................. قاز بئك

 های کوهها، شاه قلّهشاه و بزرگِ بلندی
ه، بیگ و رئیس بیگ و رئیس بلند مرتب

رفیع منزلت، بیگ و رئیس ایلی که در 
 بلندی و جای مرتفع ساکن هستند.

 QAZAN XAN............................... قازان خان

خان بزرگ و مقتدر ترکان اوغوز. نام این 
سرکرده و حکمران بزرگ ترکان اوغوز از 

نشات « واال»، «بلند»به معنی « قاز»ی واژه
در نام قازان « آن»گرفته است. قسمت 

است. بنابراین « نماصفت»مت نشان و عال
، «رفعت گیرنده»، «اوج گیرنده»قازان یعنی 

بلند شونده و به سوی بلندی اوج »
 باشد.می« گیرنده
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 QAZANAN .................................................. قازانان

 کاسب، فعال، صاحب کسب و کار

 QAZAQ ............................................................... قازاق

ای بسیار مشهور و بزرگ از نام قبیله
« آق»و « قاز»ترکان. این نام از دو قسمت 

یا « قاس»یا « قاز»است.  تشکیل یافته
ی ای بزرگ از ترکان. واژهنام قبیله« کاس»
در زبان ترکی در عین حال به معنی « قاز»
بلندی، ارتفاع، محل مرتفع، تصعید شدن، »

 باشد.می« صعود نمودن و باال رفتن
یکی از « هاقاس»و یا « قازها»ها یا قازاق

ی ملت آذربایجان در قبایل تشکیل دهنده
 باشد.ن قبل از میالد میوراد
« قازاق»ی نیز واریانت دیگر کلمه« قاساق»

است که به لحاظ فونتیکی از تبدیل 
ی آید. واژهبدست می« س»به « ز»صامت 

در زبان ترکان قرقیز، ساقای و « قاز»
محل »، «تپه»، «بلندی»کویبال به معنی 

باشد. همچنین ترکان اویغور به می« مرتفع
-خطاب می« قاز»بلند نیز های سلسله کوه

« آق»ی قازاق کردند. قسمت دوم واژه
است که در زبان ترکی بعضی مواقع در 

باشد و نقش پسوند زیادت و مبالغه می
بعضی مواقع نیز رل پسوند مکانی را ایفا 

ی قازاق به احتمالی رل کند که در واژهمی
کند که در آن پسوند مکانی را ایفا می

مسکون شده »شود میصورت معنی قازاق 
در زبان خیلی از « آق«. »در کوه و بلندی

اوج »، «رفعت گیرنده»ترکان نیز به معنی 
، «اوج»، «رفعت»، «صعود کننده»، «گیرنده

باشد که در چنین شرایطی می« بلندی»
به »، قاز+ آق//قاز+ آغ، «قازاق»معنی 

سوی بلندی و رفعت اوج گیرنده و صعود 
 باشد.می« کننده

 QAZAQ BAY ................................. اق بایقاز

در داستان « قارا نُوغای»نام خان ترکان 
 هاای و میفیک قزاقافسانه

 QAZLI .................................................................... قازلي

ای از ترکان افشار منسوب به نام قبیله
اُوغوز. قاز//قاس به معنی بلندی و تپه، 

، «مکان»پسوند « لی»محل مرتفع بوده و 
باشد. بنابراین قازلی می« زیادت و مبالغه»

افراد مسکون شده در بلندی و  انبوه»یعنی 
ی عظیم مسکون توده»و یا « محل مرتفع

 باشد.می« در کوه و بلندی

 QAZLIQ ............................................................ قازلیق

مرد رفیع منزلت، مرد واال مقام و بلند 
 مرتبه.

 QAZLIQ AT ................................... قازلیق آت

اسب بلند باال، اسبی که دارای قد و قامتی 
 بلند و کشیده باشد.

 QAZLIQ DAĞ ........................... قازلیق داغ

قورقود از آن نام دهر کتاب دهکوهی که د
ها و برده شده است به معنی کوه بلندی

سرزمین پرارتفاع، کوهستان بلند و 
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 پرارتفاع.

 QAZOQ .............................................................. قازوق

ای از ترکان نام قبیله« قازوق»یا « قاسوق»
 باستان

و « قاز»ی متشکل از دو واژه« قازوق»
در زبان ترکان « اوق»باشد. می« اوق»

« وحدت»، «اتحاد»، «ئلهعا»باستان به معنی 
عائله و »باشد. قاسوق یا قازوق یعنی می

، «متحد»، «ی در اوج و بلندیطایفه
 «دارای تیر و پیکان بلند»و « اتحاد»

 QAZTAQ ......................................................... قازتاق

کوه بلند و پر ارتفاع، کوهستان بلند و 
 مرتفع

 QDİXON .................................................... قدیخون

ی سده« syuniسیونی»نام شخصی در 
ارش به فرم پنجم میالدی. این نام در نگ

ارمنی قدیم مورد تحریف قرار گرفته 
است. این نام ترکی در اصل از ترکیب 

، «محکم»به معنی « qedقئد »ی ترکی واژه
« qunقون »ی و واژه« قوی»، «قدرتمند»

که در ترکیب برخی از اسامی با ریشه و 
شود و به معنی منشاء ترکی مشاهده می

ه شده باشد، ساختمی« شاهزاده»، «ولیعهد»
این « qunقون »است. در رابطه با قسمت 

سکونها »توان اسامی چون اسم، می
skunha »ی در بین ترکان ساک سده

های اجداد چینی -ششم قبل از میالد

ی ترکان چینی مسکون در ارمنستان سده
که ارامنه آنرا « مامیقون»سوم میالدی بنام 

و « mamikonمامیکون »به فرم 
-درآورده« mamikonianمامیکونیان »

جوجان »نام خان حکومت خاقانی  -اند
cucan » آناخون »بنامanaxun » در

در بین مغوالن  -ی پنجم میالدیسده
« arqunآرقون »ی هشتم میالدی سده

( و غیره را نام برد. در این 1221-1214)
، «شاهزاده»ی )قون( به معنی اسامی واژه

 به کار رفته است.« ولیعهد»

 QEDQUN ................................................... قئدقون
 syuniنام فردی در سرزمین سیونی 

ی پنجم میالدی. این نام در نگارش سده
به فرم ارمنی قدیم مورد تحریف قرار 

« qdixunقدیخون »گرفته و به شکل 
 نگاشته شده است. )ر. ک. قدیخون(

 QƏFTAN ............................................................ قَفتان

خفتان، لباس مزیّن رسمی که در مراسم 
 رسمی تلطیف پوشیده می شود، خلعت

 QƏMƏL ................................................................... قَمَل

 )ازبکی(محاصره، احاطه 

 QƏMƏR (QAMƏR) .......  اَر( قَمَر )قام

ای از ترکان باستان که در نام قوم و طایفه
معروفند. نام این  kimerتاریخ به کیمئرها 

تبار را نخستین بار ی ترکقوم و طایفه
کیمئر »به شکل « هومر»شاعر یونان باستان 
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kimer »ی کند و پس از او همهقید می
یونان باستان نیز نام این قوم را به مؤلفین 

 اند.تلفظ و نگاشته« kimerکیمئر »شکل 

 QƏNCİR ............................................................. قنجیر

ی غاز سانان دارای نوک ای از راستهپرنده
پهن یا باریک که از گیاهان آبزی تغذیه 

 )ازبکی(کند. می

 QƏRƏ QUŞ ....................................... قره قوش

 عقاب

 QƏRƏQƏ ......................................................... قهقره

خانه و منزل زمستانی کوچ کنندگان، محل 
 نمودن آالچیق های نمدیبرپا 

 QƏRĞƏ ................................................................. قَرغَه

 )ازبکی(شکارگاه، صیدگاه، نخجیرگاه 

 QƏROVÇİ .............................................. قرووچي

 )ازبکی(مراقب، نگهبان، ناظر 

 QƏTİQ ...................................................................... قَتیق

دارای پایداری زیاد در مقابل  -سخت
 )ازبکی(دارای شدت  -ضربه و فشار

 QEYNAQ ......................................................... قئیناق

 پنجه، چنگال

 QİBİL (GİBİL) .................... قیبیل )گیبیل(

ها در باورها و اساطیر  نام یکی از آتش
 سومریان )ترکی سومری(

 QİDAR ................................................................... قیدار

یا « کاس»نام یکی از خدایان ترکان 
 «کاسسی»

 QİLAL .................................................................... قیالل

 کابوس، بختک، قاراچوخا )ترکی سومری(
در باور ترکان سومری، موجودی « قیالل»

ای اساطیری همانند قاراچوخا یعنی افسانه
بوده است. قاراچوخا درباور ترکان 

ای و بیشتر افسانه-ی اساطیریموجود
 های مثبت است.دارای جنبه

 QILAVUZ ..................................................... قیالووز

 راهنما

 QILIC QIFTAN ........................ قیلیج قفتان

از عالمات اعطای امتیاز به فرماندهان 
 درزمان های قدیم

 QILIÇ YALMANI ............. قیلیچ یالماني

شمشیری که هر دو طرف آن تیز و برنده 
 است.

 QİLİÇDAY .......................................... قیلیچدای

العمل چاالک، سریع -هبسیار تیز و برّند
 )ازبکی(

 QILINC ÇƏKƏN ................. قیلینج چكن

 شمشیر زن، تیغ زن

 QILINC URAN ..................... قیلینج اوران

 شمشیرزن

 QİNQİBİR ............. قینقیبیر )گینگ ایبیر(

 نام توپونیمی در سرزمین ماد )میدیا(
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 QİNXUXT ...................................... قین خوخت

 نام توپونیمی در سرزمین ماد )میدیا(

 QİNZİN .............................................................. قینزین

ی در سرزمین ماد انام توپونیم و منطقه
 قبل از میالد(. 121)میدیا( )سال 

به احتمالی این توپونیم با نام توپونیم 
قید شده « qizinikissaقیزینی کیسسا »

قبل از میالد  121در منبع آشوری به سال 
ی ترکی یکی بوده باشد. در این نام واژه

« çinqچینق »به معنی قلعه و « kinکین »
ی درّه»، «ی بلندپرتگاه و صخره»به معنی 

کوه بسیار بلند »و « ژرف با سراشیبی تند
باشد. این نام را از لحاظ می« دست نیافتنی
کارزین »توان با نام توپونیم ساختاری می

karzin ».در میدیا )ماد( مقایسه نمود 

 QIRAT ................................................................ قیرآت

ای نام اسب کوراوغلو قهرمان افسانه
 در زبان ترکی به« qırقیر»ی ترکان. واژه

سلسله »، «آتش»های معانی و مفهوم
و « داربیابان تپه»، «رشته کوه»، «جبال

رود. بنابراین معنی به کار می« بلندی»
، «هااسب بلندی»، «اسب کوه»قیرآت: 

 باشد.می« اسب آتش»، «اسب خدای کوه»

 QIRBAN ........................................................... قیربان

 )ازبکی(کماندان، ترکش 

 QIRÇİLLƏMƏ ............................. مهقیرچیلله

 بکی()ازپر زور و نیرومند 

 QİRƏTAŞ................................................ تاشقیره

 )ازبکی(دار سنگ تیغه

 QIRIM ...................................................................... قیریم

 مبارز، هماورد

 QIROV ................................................................... قیروو

 شبنمِ یخ بسته

 QIŞLIK ........................................................... قیشلیك

زمستانی، اختصاص یافته به زمستان 
 )ازبکی(

 QİSNUQAL ......................................... قیسنوقال

ی روشنایی، خدای روشنایی آفریننده
 )ترکی سومری(

 QISQANC .................................................. قیسقانج

ه یا کسی که نگاه دیگران بر معشوق
همسرش را نتواند تحمل کند، غیور، 

 غیرت، رقابت، حسد، غبطه

 QISSA TORA ..................................... قیساتُورا

 سرنیزه ی تعبیه شده در سر تفنگ

 QİTAN .................................................................... قیتان

 از قبایل بسیار قدیمی ترکان

 QIYAQ ...................................................................... قیاق

شدید، پرشدت، جسور، بی رحم، فوق 
 العاده

 QİYAT ...................................................................... قیات

 از قبایل ترک ازبک
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 QİYĞIR ................................................................. قییغیر

 بکی()ازقرقی، باشه 

 QIYICI ................................................................. قییجي

صیاد و ماهیگیری که در ساحل و کنار 
 دریا به صید مشغول است.

 QIYISIZ ....................................................... قییي سیز

بیکران، بدون ساحل و کرانه، فراخ و 
 گسترده، وسیع

 QIZAN ................................................................... قیزان

 جوان جسور و مسلح

  .................................................................. قیزغین ده میر
 ..................................................... QIZĞIN DƏMİR 

 آهن سرخ و گداخته

 QIZIL BAİR ..................................... قیزیل بائیر

زنگه زور « مهری» ینام کوهی در منطقه
 جمهوری آذربایجان

 QIZIL BAŞ ...................................... قیزیل باش

نام صنفی از نظامیان و سربازان شاه 
 اسماعیل

 QIZIL DƏMİR ............................. قیزیل دَمیر

 آهن سرخ و گداخته

 QIZIL KEÇİLİ ................... قیزیل كئچیلي

 ای از ترکاننام قبیله

 QIZIQÇI...................................................... قیزیقچي

آور مردم را بخنداند و آنکه با سخنان خنده

 ازبکی()دلشاد نماید. 

 QLAÇ ........................................................................ قالچ

ای در آرساخ آلبانیا که محتمال نام منطقه
به « kılıçکیلیچ »ی ترکی مأخوذ از واژه

 باشد.ی کوه )داغ قیلینجی( میمعنی تیغه

 QLAVU .................................................................. قالوو

نام توپونیمی واقع در سرزمین ترکان آلبان 
ی دوم میالدی قید شده توسط مؤلف سده

قئلدا »به فرم « ptolemeyپتولئمئی »
qelda.» 

 QLAVUZ.......................................................... قالووز

مستحفظ  -راهبر، رهبر -ی لشکرمقدمه
 )ازبکی(اردو، قراول 

 QLUAR .................................................................قلوآر

نام یکی از طوایف مسکون در شمال 
 شرقی سرزمین آلبان.

 QNUR ........................................................................ قنور

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترکان 
اسکیف )اسکیت( قید شده در تاریخ 

 (.IV،16هرودت )هرودت،
قون »ی اژهاین نام ترکی ازترکیب و

Qun » رهبر»، «شاهزاده»به معنی» ،
به « Urاور »ی ترکی و واژه« سرکرده»

ساخته شده است « وارث»، «فرزند»معنی 
بوده « Qunurقونور »و در اصل به فرم 

 است.

 QOÇ BUYNUZ ........................ قُوچ بوینوز



  
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                       اسامی پسر  
 

416 

 شاخ قوچ

 QOÇ TOSU ..................................... قُوچ تُوسو

 ضربه ی سر، پیشانی و شاخ قوچ

 QOCA BAŞI .................................. قُوجا باشي

 ار، بزرگ ده و روستا، کدخدامخت

 QOÇAÇ........................................................... قُوچاچ

 ماهر و ورزیده در اسب سواری

 QOÇBAŞI .......................................... قُوچ باشي

نوعی وسیله که به هنگام قلعه گیری و 
 حمله به قلعه کاربرد داشته است.

 QOÇKÜR ................................................. كورقُوچ

تری »نام کشیش )روحانی( مسیحی شهر 
tri »زور فعلی سرزمین آلبان از محال زنگه

الدی که در تاریخ به ی پنجم میدر سده
خُوچکُوریک »ی یافتهفرم تحریف

xoçkorik » ،قید شده است )تاریخ آلبان
کتاب اوّل، فصل نوزدهم(. بخش اوّل این 

قُوچ » -«koçکُوچ »ی ترکی نام واژه
qoç » دلیرمرد جنگنده»، «قوچ»به معنی» ،

ی واژه ،و بخش دوّم اسم« مبارز و جسور»
، «با ثبات»به معنی « kürکور »ترکی 

باشد. این نام را می« پرصالبت»و « محکم»
ثبت « خوچکوریک»به ارمنی قدیم به فرم 

« ikایک »اند که با افزودن پسوند نموده
آنرا « خُوچکُور»ی ارمنی به انتهای واژه

علت عدم اند. بهخُوچکُوریک قید نموده
ی در زبان ارمنی واژه« üاو »وجود صدای 

تلفظ شده « kurکور »به فرم « Kürکور »
و سپس تحت تأثیر زبان یونانی باستان به 

نگاشته شده است. « korکُور »فرم 
اوروز »همچنانکه در منابع یونانی نام 

uruz » اُرُویس »به فرمoroys » و نام
« korکُور »به فرم « kürکور »ی رودخانه

 قید شده است.

 QOÇQAR..................................................... قُوچقار

 ()ازبکیشخص نیرومند و پر زور  -قوچ

 QODU ...................................................................... قُودو

ی قُودو، موجب در میفولوژی ترکان خنده
باشد. بند آمدن باران و درآمدن آفتاب می
« قودو»در فولکلور ترکان آذربایجانی 

بارد و وقتی گرید، باران میوقتی که می
« قُودو»ی آید. واژهخندد، آفتاب در میمی
های ترکان ها و نوشتهدر کتیبه« قُودی»یا 

، «نسل»، «قدرتمند»، «قوی»نی باستان به مع
 باشد.می« جناب»و « طبقه»، «دسته»، «نژاد»

 QOĞIRÇI .............................................. قُوغیرچي

آنکه با ساختن عروسک  -خیمه شب باز
 )ازبکی(سر و کار دارد. 

 QOL BÜKƏN .............................. قُول بوكن

 غالب، پیروز، مظفّر

 QOLDAŞ .................................................. قُولداش

 دوست، رفیق

 QONAK........................................................... ناکْقو
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ی هفتم نام خاقان ترکان خزر در سده
 الدی.می

 QONAQ .............................................................. قُوناق

ی لشکر سواره نظام اردوی نام فرمانده
ترکان آلبان )تاریخ آلبان، کتاب دوّم، فصل 

16) 

 QONĞIRAT ........................................ قُونغیرات

 -ی اوغوزنام یکی از قبایل ترک از شاخه
اسبی که رنگ آن خاکستری تیره باشد. 

 )ازبکی(

 QONUR ALP .............................. قُونور آلپ

 قهرمان، جسور، شجاع

 QOR AT ....................................................... قور آت

آتشین، اسب آتش، اسب آفریده  اسب
واریانت فونتیکی دیگر نام -شده از آتش

ای ترکان به اسب کوراوغلو قهرمان افسانه
 «قیرآت»نام 

 QOR OĞLU ...................................... قُور اوغلو

نور و  یفرزند آتش، فرزند آفتاب، زاده
« کوراوغلو»نام واقعی و راستین  -روشنی

 ای ترکان اُوغوز.قهرمان میفی و افسانه

 QOR QAN .................................................. قورقان

خان آتش، خدای آتش، محل و مکان 
 اسکان خدای آتش

 QOR QUT ............................................. قور قوت

 روح مقدس آتش

 QOR TAQ ................................................... قُورتاق

 کوه آتش، مثل آتش، از جنس و تبار آتش

 QORAMTA ................................................ قُورامتا

ای که در ان تیرهای ترکش، جعبه یا کیسه
-دادند و به پهلو میکمان را جای می

 )ازبکی(آویختند، تیرکش، تیردان 

 QORBAŞI ............................................... رباشيقُو

 -رئیس سالحداران، رئیس اسلحه خانه
رئیس گروههای چریکی آزادیخواه در 

ی بیستم که علیه استیالی سده 25سالهای 
-داروغه -جنگیدندروسها در ترکستان می

ی شهر در ترکستان قبل از استیالی 
 )ازبکی(روسها 

 QORBUSTAN ............................ قُوْربوستان

نام دیگر خدای آسمان به معنی محل 
ع و فجر آفتاب، محل پاییدن آتش. طلو

 قُوْر+ بوس+ تان  قُوْر= آتش، خورشید
فجر «= تان»بوس=پاییدن، مترصد ماندن و 

و پگاه. به احتمال بسیار زیاد نام واقعی و 
ی باستانی و محل قوبوستان درست تپه

-کیلومتری شهر باکو می 65فعلی واقع در 

« ب»قبل از « ر»باشد که حرف و صدای 
 ه است.حذف شد

  ...................................................... قُورجي )قوریجي(

 ................................................QORCİ (QORİCİ) 
 محافظ، مأمور حفظ و حراست

 QORĞAN.................................................... قُورغان
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 )ازبکی(قلعه، دژ 

  ...................................................................... قُورغان بیگي

 ............................................... QORĞAN BEYGİ 
حاکم قلعه، رئیس و رهبر نگهبانان قلعه 

 )ازبکی(

 QORLIQ ......................................................... قورلیق

 آتش منوّر حاصل از ذغال و چوب

 QORTAQ ..................................................... قُورتاق

 کوهِ آتش، کوه آتشفشان

 QORUCU .................................................. وقُوروج

 پاسدار، نگهبان

 QOŞ ........................................................................... قُوش

 -قرارگاه -اقامتگاه موقتی در سفر
 )ازبکی(توده، گروه، دسته  -اردوگاه

 QOŞALAQ ............................................. قُوشاالق

 )ازبکی(دوقلو 

 QOŞAN ............................................................. قُوشان

 دونده، دوان، پرسرعت

 QOŞAR ............................................................... قُوشار

 )ازبکی(ی گوسفند رمه -افزون کننده

 QOŞÇİ ............................................................قُوشچي

 -آنکه با گاوآهن زمین را شخم زند
هقانی که در زمین زمیندار )مالک( کار د

 )ازبکی(کند. 

 QOŞİLMA .................................................. قُوشیلما

 )ازبکی(ی بزرگ نظامی دسته

 QOŞİN ............................................................... قُوشین

 )ازبکی(قشون، لشکر و اردو، ارتش 

 QOŞİQÇİ .............................................. قُوشیقچي

ی اشعار خواننده -آواز خوان -ترانه خوان
 )ازبکی(های مردمی و سروده

 QOŞTİĞ .................................................... تیغقُوش

به شکل شمشیر  خنجر، قمه، جنگ افزاری
 )ازبکی(کوتاه دو دَم 

 QOVA ........................................................................ قُووا

نام یکی از قبایل بسیار قدیمی ترکان که 
 شود.نیز نامیده می« توبا»

 QOZĞALAN ..................................... قُوزغاالن

 )ازبکی(عصیان، شورش، طغیان 

 QOZXAN ................................................... قُوزخان

 -یاکوی )دیب -نام یکی از فرزندان دیب
 ی بولجاخانیابکوی( و نوه

 QUAR ....................................................................... قوآر

برق ترکان هون.  نام خدای رعد و
قو//کو//کوی در زبان ترکان آذری، ازبک، 
آلتای، اویغور، قازاق، تاتار، باربین، تئلئوت 

، «صفیر»، «نعره»، «صدا»و غیره به معنی 
 باشد.می« خبر دادن»، «غرش»

به معنی صدا و « قو»در زبان ترکی آذری 
« قوالق»ی رود مثال در واژهنعره به کار می
به معنی صدا و پسوند  «قو»یعنی گوش، 
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نشانگر کثرت و زیاد بودن چیزی «  الق»
دهد. پس در جای بخصوصی را نشان می

قوالق یعنی جائی که در آنجا صدا باشد، 
مرکز و محل تجمع صدا. مشابه این مورد 
در کلماتی مثل اوتالق، سوالق، باتالق، 

شود. قسمت قیشالق، یایالق و.. دیده می
در زبان « آر»عنی ی« قوآر»ی دوم واژه

خالق و »، «انسان»، «مرد»ترکی به معانی 
« مقدس و الهی»، «دلیر و دالور»، «آفریننده

یعنی مرد و انسان « قوآر»باشد. بنابراین می
ی آتشین و طنین مقدس، الهی، غرّنده

 باشد.افکن می

 QUBAN ............................................................... قوبان

ای در شمال سرزمین قفقاز که نام منطقه
ها ق و کازاکزمانی مسکن ترکان قبچا

ی قوبان متشکل از بوده است. کلمه
-)مان( می« بان»و « قو»ی ترکیب دو واژه

در زبان اکثر ترکان « quقو»ی باشد. واژه
ی رعد و برق باستان به معنی الهه

نیز در زبان « بان»باشد. )شمشک( می
، «رفیع»، «بلند»ترکی باستان به معنی 

معنی دهد. بنابراین معنی می« پشت بام»
مسکن و جایگاه »یعنی « قوبان»ی واژه

« بلند و رفیع الهه و خدای رعد و برق
باشد. واریانت دیگر این نام به فرم می

در بعضی زبانهای ترکی « qupanقوپان »
قوی و »، «بلند و رفیع»، «بزرگ»به معنی 
 باشد.می« قدرتمند

 QUD ................................................................................ قود

-تیر و پیکان را ترکان سومری چنین می

واژه هم اکنون در ترکی  گفتند. این
و « oqاوق»، «okاوک»اوغوزی به صورت 

رود. یعنی صامت به کار می« oxاوخ»
از اول واژه ساقط شده است. « qق»

 )ترکی سومری(

 QUDAY ............................................................ قودای

ان، رئیس و بزرگ خدایان، خدای خدای
و خاک. این واژه  ی آب، آتشآفریننده

در زبان « خدا»، «خدای»ی همان واژه
ت که فارسی زبانان آن را از فارسی اس

 اند.ترکان به عاریت گرفته
 خُدای خودای کودای قودای

 خدا
quday → kuday→ xuday→ 
xoday→ xoda 

 QUDEA ................................................................. قودئا

که توانست ساختن « الگاش»نام پادشاه 
را در پی فرمان « نین گیرسو»پرستشگاه 

رسمی ایزدی که به هنگام خواب بر او 
 .ظاهر شده بود، بپذیرد

 QUL OĞLU ..................................... قول اوغلو

 فرزندی که سرباز و پاسدار وطن است

 QULA .......................................................................... قوال

آنکه بعد از مرگ دوباره به زندگی باز 
 گردد، غالم، برده، اسیر )ترکی سومری(می

 QULAĞUZ ............................................... قوالغوز
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 رهبر، راهنما

 QULUNTAY........................................ قولونتای

ها به معنی ای مهرآمیز برای پسر بچهواژه
نشده  کرّه اسبی که هنوز یک سالش تمام

 )ازبکی( است.

  .....................................................................قوقارسین قاال

 .......................................... QUQARSİN QALA 

  .....................................................................ین قاالشقوقار

 .......................................... QUQARŞİN QALA 

  ................................................................... ین قاالچقوقار

 .......................................... QUQARÇİN QALA 
ی ترک قلعه و دژ متعلق به طایفه

نام اصلی و حقیقی  -ها )گوگار(«قوقار»
روستایی در محال انزل از توابع اورمیه از 
بالد آذربایجان. نام این روستای 

، هم اکنون با نام انحرافی و آذربایجان
گؤوَرچین قاال »ی تحریف یافته

gövərçin qala » گورچین قلعه( یعنی(
-باشد که نامی بیقلعه و دژ کبوتران می

-محتوا نسبت به آن روستا میربط و بی

باشد. اهالی ساکن این روستا از اعقاب و 
ها )گوگار( «قوقار»ی ترک نسل طایفه

اهالی این روستا  ی تاریخیهستند. سابقه
های قبل از جهت قدمت تاریخی به سال

رسد )حدود دوهزار و هفتصد از میالد می
ی ترک سال(. در ارتباط با این طایفه

مسکون در بخش انزل اورمیه بایستی 
ی ترک یادآور شد که از همین طایفه

ای به نام )گوگار(، طایفه« قوقار»
در بین ترکان « kuqasinکوقارسین »

قیرد در جمهوری خودمختار باش
)از جمهوری های « باشقیردستان»

ها( وجود خودمختار تحت سلطه روس
ی ترک از ترکیب نام دارد.  نام این طایفه

و پسوند « کوگار»، «قوقار»ی طایفه
، «چین»منسوبیت یا نسبی زبان ترکی 

ساخته شده است. الزم « شین»یا « سین»
 ،«چین»به ذکر است که پسوند ترکی 

در ترکیب نام برخی از « سین»، «شین»
طوایف ترک شرکت جسته است مثل 

« کابوکشین»، «بولقاسین»، «آلشین»ی طایفه
و همچنین در ترکیب نام بعضی از 

، «ماجارشین»ها چون روستاها و آبادی
 و غیره نیز اشتراک دارد.« آوارسین»

در خصوص معنی لغوی نام این طایفه 
دو احتمال وجود بایستی گفت که » قوقار»

دارد: احتمال اول اینکه این نام از ترکیب 
، «آسمان»به معنی « گؤک»ی ترکی واژه

به معنی « ərاَر »ی ترکی و واژه« سماء»
« جنگنده»، «مبارز»، «دلیرمرد»، «مرد»

مرد »تشکیل یافته و در کل به معنی 
« دلیر مرد مقدس و سماوی»، «آسمانی

 باشد.می
نام این طایفه از ترکیب احتمال دوم اینکه 

به معنی « قاق»ی ترکی باستان واژه
ی ترکی و واژه« سفت و محکم»، «سخت»
ساخته شده و در کل به معنی « ərاَر »
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 باشد.می« دلیر مرد سخت و محکم»

 QUMATA ......................................................... قوماتا

فرم نگارش بابلی نام مغ و کاهن ترک 
)گئوماته( که برعلیه سلطه « آتا قام»مادی 

امنشی قیام نموده، و حاکمیت هخ
حکومت و تخت و تاج پادشاهی را برای 
مدت کوتاهی تصاحب نمود. این نام 
ترکی از نامهای رایج در بین ترکان ماد 

 بوده است.

 QUN URİ ............................................. قون اوری

نام یکی از حاکمان ترکان اسکیف که در 
نگاشته « qnurقنور»منابع یونانی به فرم 

ی شده است. این اسم متشکل از واژه
زاده، به معنی شاهزاده، لرد، اعیان« ونق»

به معنی پسر، « uriاوری»زاده و نجیب
 باشد.وارث، اوالد و فرزند ذکور می

 QUNDA ................................................................ قوندا

 نوعی عنکبوت سمی و زهردار

 QUNDAŞ BEY .................... قونداش بئي

نام یکی از حاکمان و شاهان ترکان ماننا 
قبل از میالد( که در منابع  114)سال 

نگاشته شده « داشپکون»آشوری به شکل 
های ترکی است. این اسم از ترکیب واژه

)بئی( « بی»و « daşداش »، «qunقون »
به معنی شاهزاده، « قون»ساخته شده است. 

ای که در زبان واژه« داش»لُرد، اعیان زاده، 
ترکی نشانگر هم رأی بودن، یکی بودن و 

همسان و برابر بودن است )مثل یولداش، 
)بئی( )پی( به « بی»و سیرداش، قارداش( 

-معنی شاهزاده، سرور، رهبر و لیدر می

 باشد.

 QUNT YAPILI........................ قونت یاپیلي

 قوی وقدرتمند، پرزور

 QUNTLİ............................................................ قونتلي

 )ازبکی(دارای عزم راسخ  -صبور، شکیبا

 QUNUR ............................................................... قونور

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترکان 
اسکیف )اسکیت( قید شده در تاریخ 

 (.IV،16هرودت )هرودت،
« qunقون »ی ین نام ترکی ازترکیب واژها

و « سرکرده»، «رهبر»، «شاهزاده»به معنی 
، «فرزند»به معنی « urاور »ی ترکی واژه

 ساخته شده است.« وارث»

 QUQAR................................................................ قوقار

 -نام یکی از طوایف ترک ساکن در آلبان
نام محالی واقع در ایالت سیساکان 
سرزمین ترکان آلبان قید شده توسط 

به « stepan orbelianربئلیان استپان اُ»
« qeqarkuniقئقارکونی »ارمنی به فرم 

 ی سیزدهم میالدی.در سده

 QUR ................................................................................ قور

ی ماکیانسانان دارای ای از راستهپرنده
پاهای قوی با چهار انگشت که در جنگلها 

ی اهل ی نشستهحلقه -کندزندگی می
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مهمات جنگی، ساز  -سور، جشن و بازی
بنیاد و پی  -مربندک -و برگ جنگی، سالح

ای است ساخته شده از طال نشانه -دیوار
زنی نصب ی نشانهکه بر سر چوب مسابقه

 )ازبکی(همسان،  -کنند

 QURBAN ...................................................... قوربان

ای از چرم که در آن ی ویژهکماندان، کیسه
 )ازبکی(کمان را گذارند. 

 QURBANİ ................................................. قورباني

از آشیق های به نام و مشهور ترکان 
 آذربایجانی

 QURCI ............................................................ قورجي

سرباز زره پوش که کمر آهنی به کمر 
 بسته است.

 QURLAQ ...................................................... قورالق

 سالح، اسلحه، تله ، دام

 QURŞAN .................................................... قورشان

 )ازبکی(کمربند، شال کمر 

 QURTARAN ...................................... قورتاران

 ناجی، خالص کننده

 QURUMLI .............................................. قوروملي

 متکبر، مغرور، با عظمت و محتشم

 QURUN .......................................................... قورون 

درو کردن و چیدن محصول از باغ و 
 مزرعه

 QUŞAR ............................................................... وشارق

نام یکی از فرزندان شیراک حکمران 
کُلب »و « kəngərکنگر »های ایالت
kolb .» این نام ترکی از ترکیب واژه های

ی به معنی پرنده« kuşکوش»ترکی 
شکاری، عقاب، باز و واژه ی ترکی 

مبارز و »، «دلیرمرد»، «مَرد»به معنی « ərاَر»
ساخته شده و در کل به معنی « جنگنده

 باشد.می« رمرد شکاری چون عقابدلی»

 QUŞBEYGİ .................................... قوش بیگي

 امیر شکار -های شکارینگهبان قوش

 QUSQUĞUQ............................. قوسقو غوق

 کبوتر نر وحشی

  ....................................................................قوت بولموش

 ........................................................ QUT BULMUŞ 

 سعادت یافته، خوشبخت، مسعود

 QUTLU DAĞ..................................قوتلو داغ

ی بسیار بزرگ در نام کوه و صخره
سرزمین ترکان اویغور. معنی این اسم، کوه 

 شبختی و سعادت است.خو

 QUTUR TEKİN .................... قوتور تئكین

نام یکی از پنج کودک ذکر شده در افسانه 
میفیک ترکان. قوتور تئکین برادر خاقان 

 باشد.بوغوتئکین می

 QUUL ................................................................. قوئول 

معظّم باش، بزرگواری، مکرّم، بزرگ و 
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 محتشم بودن )ترکی سومری(

 QUVANÇ .......................................................قووانچ

 )ازبکی(خرسندی، خوشی و شادی 

 QUYUN .............................................................قویون

رگبار، بارش تند ناگهانی و کوتاه مدت که 
بیشتر با توفان یا باد سخت همراه است. 

 )ازبکی(

 QUZĞUN DƏNİZ ........... قوزغون دَنیز

 بحر خزر، دریای خزر
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  ....................................................... اوتو )الراتو(-الآرا

 .......................... LAARAUTU (LARATU) 

نام یکی از شاهان و حاکمان ترک 
قبل از میالد( قید  612اننا )سال سرزمین م

الرکوتال »شده در تاریخ به فرم 
larkutla .»این نام ترکی از ترکیب واژه-

« آرا»و « ناموجود»به معنی « ال»ی سومری 
خدای « اوتو»و « غالم»، «بنده»به معنی 

خورشید تشکیل یافته است. )ر.ک. 
 الرکوتال(

 LADİNGƏ .................................................... الدینگه

به طور  جای فشنگ و قطار فشنگی که
 حمایل بسته می شود.

 LAGAMAL ............................................... الگامال

از ایزدان و خدایان عیالمی که وی را 
 اند.دانسته« eaائا»فرزند 

 LARKUTLA .......................................... الركوتال

نام یکی از شاهان و حاکمان ترک 
 قبل از میالد(. 612سرزمین ماننا )سال 

ال »ی سومری این نام ترکی از ترکیب واژه
la »موجود و به معنی نارسا، کمبود، نا

به معنی غالم، بنده، و « araآرا »ی واژه

نام یکی از خدایان تشکیل « utuاوتو »
برای خدا و »یافته است و در کلّ به معنی 

باشد. می« شودای یافت نمیایزد اوتو بنده
قبل از میالد دولت ماننا به  123در سال 

پیوندد و از آن سال به )میدیا( می« ماد»
اسامی ماننایی در منابع  بعد در اعصار بعد،

همچون اسامی مادی )میدیایی( قلمداد 
ها و اسناد و دالیل ذکر شود. طی فاکتمی

شده، ادعای حوریت زبان و یا قفقازی 
شود و بودن زبان مانناها رد و باطل می

نمود که در مرکز گرانتوفسکی ادعا می
ماننا رل اساسی را اهالی بومی و قدیمی 

نقش آنان بسیار کردند و بازی می
چشمگیرتر از دیگران بود. طبق شواهد و 

شود که این اهالی بومی دالیل مشخص می
ی ترک -و قدیمی دارای منشاء و ریشه

 بوده است.

 LƏK ................................................................................. لَك

نام یکی از طوایف مسکون در شمال 
-ی لزشرقی سرزمین آلبان که اجداد اولیه

 روند.شمار میها بهگی

 LEKAN .................................................................. لئكان

های مقدس سمبل یماسک و مجسمه
ی دست قبایل ترک سیبری و آلتای ساخته

اینان اینگونه «. قیزیل الر»ی خصوصاً قبیله
ها را مورد پرستش ها و مجسمهماسک

قرار داده و در برابر آنها انواع غذاها و 
 گذاشتند.مأکوالت را می



 
 TÜRKÇE İNSAN ADLARI (ad ve soyad)IV                           4تورکجه اینسان آدالری  

 

  421 

 LİG ................................................................................. لیگ
ترکان نام یکی از حکمرانان و سالطین 

 اسکیف )اسکیت(.
ی ترکی کمران مأخوذ از واژهنام این ح

و « باوقار»، «مغرور»به معنی « eligائلیگ »
به « elikائلیک »ی ترکی یا اینکه از واژه

باشد. این نام می« حاکم»، «حکمران»معنی 
پسر آتیال، با نام خاقان « iləkایلَک »با نام 

ی ترکان سابیر)سووار( در اواسط سده
همچنین  و« iligərاَر ایلیگ»ششم میالدی 

« türkeşتورکئش »با نام خاقان ترکان 
üç-elik( »152-622 )ائلیک اوچ»بنام 

 باشد.قابل مقایسه و تفسیر می
 

 LIPOKSAY ......................................... لیپوكسای
سلطان و حکمران « تارقیتای»نام فرزند 

کسای »ترکان اسکیف )اسکیت(. قسمت 
ksay » در پایان اسم، از طرف محققین

-پنداشته می« شاه»ای فارسی به معنی واژه

لیپو »شود و الکن پارسی نبودن قسمت 
lipo »دارند. در این اسم را نیز اذعان می

اینجا الزم به ذکر است که این اسم از 
و در « elipائلیپ »ی ترکی ترکیب واژه

ائلیپ »بین ترکان آلتای، تاتار، خاکاس 
elip » آلیپ »وalıp »ی )فرم دیگر واژه

، «جسور»، «نقهرما»( به معنی alp« آلپ»
« ukاوک »و « نهنگ پیکر»، «بزرگ جثه»

سای »ی و واژه« وارث»، «فرزند»به معنی 

say » نوجوان»، «جوان»به معنی» ،
ساخته شده است و نامی است « نورسیده»

پسر و فرزند جوان »کامالً ترکی به معنی 
 «.و قهرمان



  
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                       اسامی پسر  
 

426 

 

 M                                م   

 
 

 MACARŞİN ...................................... ماجارشین

نام روستایی در اراضی آذربایجان ایران 
ی ارومیه. نام این روستا ی دریاچهحوزه

مجار »ی مرکب از نام قوم وطایفه
macar » ساخته شده « شین»و پسوند

 است.

 MADI QOŞUN ................... مادی قوشون

نام یکی از طوایف ترک ساکن در 
قرن سیزدهم « تووا»سرزمین ترکان 

 میالدی.

 MADU ........................................................................ مادو

 و حکمران ترکان اسکیف نام رهبر
)ایشکوزای( مهاجرت نموده به سرزمین 

ی سلطه وحکمرانی ماد در دوره
باستانشناس مشهور  «.کیاکسار»
ی مشهور خزینه« kirşmanکیرشمان»
یافته شده در اراضی « ziviyeزیوییه »

آذربایجان ایران را، همان قبر و مزار رهبر 
و حکمران ترکان اسکیف )ایشگوزای( 

ق.م(  624)در گذشته به سال « مادو» بنام
، «قوی»کند. این نام به معنی ذکر می

باشد. می« محکم»، «قدرتمند»
 )ر.ک.کئروان(

 MAİLAX .......................................................... مائیالخ

 122نام سفیر ترکان در بیزانس سال 
 میالدی

 MALQOC ...................................................... مالقوج

سابق به سرکرده ی گروه مهاجمین و 
نام یکی از  -غارتگران گفته می شد

 ر قدیمی ترکخاندانهای مشهو

  .................................................................................... مامیقون

 ......................... MAMİQUN (MAMİKON) 
ی ی طایفهنام اوّلین حکمران و سرکرده

که در تاریخ و منابع « cinجین »ترک 
ثبت « mamikonمامیکون »ارمنی به فرم 

شده است و به همین سبب سرکردگان و 
حکمرانان بعدی پدید آمده از نسل او نیز 

 نامیده شده است.« مامیکونیانها»در تاریخ 
نامی است ترکی « mamiqunمامیقون »

مامی »ی ترکی باستان که از ترکیب واژه
mami »مانچوری و -ی تونقوسو واژه
، «شاهزاده»به معنی « qunقون »مغولی 

توان ساخته شده است و آنرا می« ولیعهد»
مونزوقون »با نام پدر آتیال بنام 

munzuqun»-  آلقون »با نامalqun » از
ی مغولی با نام سرکرده -نسل چنگیزخان

چُورماقون »ی سیزده میالدی بنام در سده
çormaqun » مقایسه و تجزیه تحلیل

 نمود.

 MANAS .............................................................. ماناس
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نام کشیش )روحانی( مسیحی شهر قَبَله در 
ی پنج )تاریخ آلبان، کتاب اوّل، سده
 (.26فصل

این نام ترکی یکی از نامهای بسیار رایج 
م با نام باشد. این نادر بین ترکان می

قید شده در فصل آلتای « سماناآلپ»
« ماناس»کتاب اوغوزنامه و همچنین با نام 

ملی ترکان قرقیز -قهرمان داستان حماسی
باشد. قابل مقایسه و تجزیه و تحلیل می

ی ترکی این نام ترکی متشکل از واژه
مبارز و »، «بهادر»به معنی « manqمانق »

 د.باشمی« asآس »و پسوند « جنگنده

 MANASAP .............................................. ماناساپ

نام رهبر و حاکم ترکان خزر و باسیل 
ساکن در اراضی ارمنستان کنونی )سالهای 

 اول میالدی(.

 MANASOĞUR ............................ ماناسُوغور
ترکان نام یکی از سالطین و حکمرانان 

اسکیف )اسکیت( قید شده توسط مورخ 
به فرم « pompeyپُمپئی »مشهور 

)پُمپئی تروگ، « panasaqurپاناساقور »
 (.4ی کتاب دوم صفحه

باناساغور »فرم اصلی این نام 
banasaqur »به دلیل باشد و می

ب در -تعویض و جابجایی صداهای م
ماناسُوغور »زبان ترکی به فرم 

manasoğur » درآمده است. این نام
ی و واژه« manasماناس »متشکل از 

« رتبه»، «درجه»به معنی « ğurغور »ترکی 
 باشد.می« شرف»و 

 MANCUR ...................................................... نجورما

نام یکی از طوایف ترک آلتای زبان که از 
)فرم قدیمی « manمان»ی ترکیب دو واژه

به « çurچور »ی و واژه (manqآن مانق
معنی قوی، قدرتمند، باوقار، الیق و 

 محتشم تشکیل یافته است.

 MANÇUR ...................................................... مانچور

نام یکی از اقوام ترک آلتایی زبان. نام این 
ی چور و واژه« مانق»ی طایفه از نام طایفه

Çur  ،به معنی قوی و قدرتمند، با وقار
 الیق و محتشم، تشکیل یافته است.

 MANDAUK ...................................... ماندائوک

ماد  نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان
)میدیا( قید شده توسط مورخ مشهور 

در قرن پنج قبل از « ktesiyکتئسی »
های میالد. این نام ترکی از ترکیب واژه

دا »، «من»به معنی « manمان »سومری 
da » به خواست او )خدا(»به معنی» ،

اوقو »ی و واژه« طبق قرار او )خدا(»
uqu » به معنی اوالد، فرزند ساخته شده

های تئوفور ترکان شمرده است و از نام
ی شود. )در زبان ترکی باستان واژهمی

-به معنی وارث و فرزند می« ukاوک »

من »معنی باشد( و این اسم در کل به 
 باشد.می« فرزندی هستم به خواست خدا
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 MANQ ....................................................................... مانق

ی نام یکی از طوایف منسوب به خانواده
 زبان آلتایی

 MANQA ................................................................... مانقا

عاصی، راست و خم نشدنی، مغرور و 
ی نام سرافراز، سرپیچی کننده. فرم اولیه

ی ساکن در «ماننا»یا « مانا»ترکان قوم 
ی اورمیه و سرتاسر حوالی دریاچه

فرم و واریانت « ماننا»یا « مانا»ایجان. آذرب
 است.« مانقا»فونتیکی نام ترکان 

 MANQAÇUR...................................... مانقاچور

ی تبار عرب در سدهی ترکنام سرکرده
 دهم میالدی.

 MANQAQA ................................................... مانقاقا

لیف نخل، طنابی که از لیف نخل ساخته 
 شود )ترکی سومری(می

 MANQAS ..................................................... مانقاس

ای ترک مسکون در سرزمین نام طایفه
ی مانق و ای که از ترکب دو کلمهآلت

تشکیل یافته است. مانقاس « آس»پسوند 
یکی از طوایف قدیمی ترک محسوب 

 شود.می

 MANQAY ....................................................... مانقای

که در « ماق»ی ترکان نام قدیمی و اولیه
نق )ن  nqی تبدیل صدای ترکیبی نتیجه

نام این قوم به فرم « qق »غنّه( به صدای 

اصل همان  درآمده است و اینان در« ماق»
 .باشند. )ترکی باستان(ترکان ماننا می

 MANQİ ................................................................. مانقي

ها خود شامان از طوایف ترک. مانقی
ی ی قبیلهبودند و این قبیله بازمانده

-مغولی بنام مانقوت می-باستانی ترک

دائمی و همیشگی )آب راکدو -باشد.
ای ترک در ساکن بدون جریان(. نام طایفه

نسوب به مانجورها م -سرزمین تونقوس
 های ترک آلتاییی زبانخانواده

 MANQİ ŞAMAN ................ مانقي شامان

ترکِ مانقی که  -« مانقی»شامانِ ترکان 
 شامان است.

 MANQOL ...................................................... مانقول

 نام یکی از طوایف ترک باشقیردها.

 MANQU ................................................................. مانقو

به ترکی ازبکی یعنی دائمی و همیشگی 
)آب راکد، ساکن و بدون جریان(. نام 

ی از سالله« انمئنکوخ»اصلی و حقیقی 
 میالدی( 1211-1212چنگیز خان )

 MANQUÇUR.................................... مانقوچور

نام پسردایی افشین سردار ترک لشکر 
ی عرب که بعد از سرکوبی قیام خلیفه

ی بابک آزادیخواهانه و استقالل طلبانه
ی عرب به خرمدین، از سوی خلیفه

آذربایجان فرستاده شد. این نام از دو 
مت اول آن قسمت تشکیل یافته است. قس
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ای قدیمی از ترکان و نام قبیله« مانقو»
در زبان ترکی باستان « چور»قسمت دوم 

در زبان ترکی مغولی به معنی « سور»و 
قوی، قدرتمند، باوقار، معظم و محتشم 

 «(مانا»باشد. )ر. ک می

 MANQUŞ ................................................... مانقوش

 ای ترک از ترکان قرقیز.نام طایفه

 MANQUT ..................................................... مانقوت

مغولی. در قرون -کاز قبایل باستانی تر
تبار بنام ای ترکمیانه میالدی قبیله

در جنوب شرقی آسیا موجود « مانقوت»
اکنون  نیز در بین ترکان نوقای، بوده و هم

-قرقیز، قاراقالپاق، ترکمن و توواها، طایفه

ی هایی بنام مانقوت موجود هستند. هسته
اصلی اردو و لشکر چنگیزخان را نیز 

گاور و سلحشور های جنهمین مانقوت
مانقی ها،  -«مانا»داد. ر. ک تشکیل می

یعنی ترکان قوم مانقی. مانقوت شکل 
است. در این اسم نام قوم « مانقی»جمع 
و عالمت جمع ترکی باستان « مانق»ترک 

 بکار رفته است.« utاوت»

 MANXOL .................................................... مانخوْل

 )مغول(« مونقوْل»ی فرم قدیمی واژه

 MAQAN ............................................................... ماقان

-ان سومری چنین میسرزمین مصر را ترک

خواندند. این نام به احتمال بسیار زیاد به 
باشد و در می« هامُغ»یا « هاماق»معنی 

اینجا یعنی سرزمینی که محل تجمع و 
باشد. است، می« هامُغ»یا « هاماق»کانون 

مشابه نام این سرزمین، در آذربایجان 
)دشت مغان( و « مُغان»مناطقی با نام 

نیز وجود دارد که «  مَمقان»شهرستان 
 جای بحث و تعمق زیادی را دارد.

 MAQBAT ...................................................... ماقبات

 411نام شخص ازترکان آلبان در سال 
میالدی که در تاریخ آلبان به ارمنی قدیم 

نگاشته شده است. « maxmatماخمات »
« ب»با تعویض و تبدّل صدای « ماخمات»

از اشکال فونتیکی نام ترکی « mم »به 
رود. این نام ترکی از یشمار مبه« ماقبات»

به « manqمانق »ی ترکی ترکیب دو واژه
به معنی « batبات »و « بهادر»معنی 

ساخته شده « محکم و قدرتمند»، «متین»
بهادر متین و »است و در کل به معنی 

باشد. حال اگر بخش اوّل می« قدرتمند
محسوب داریم یعنی آنرا « ماق»این نام 

دانیم، آنوقت « قما»ی مأخوذ از نام طایفه
ماقِ )ماغ( متین »این اسم در کل به معنی 

خواهد بود. ماقبات آلبانی از « و قدرتمند
-افراد شرکت جسته در اجالس دینی

مذهبی دعوت شده از سوی کلیسای 
 باشدترکان آلبان می

 MAQDAĞ .................................................. داغماق

ی «قوبا»ی نام کوهی واقع در منطقه
از نام آذربایجان. نام این کوه برگرفته شده 
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یا همان مانناهای « ماق»ی ترکان طایفه
 باشد.ساکن در سرزمین ترکان ماد می

 MAQTAY ........................................................ ماقتای

ها )مادها(، سرزمین مانناها نامی که مادای
خواندند یعنی آنان نامیدند و میرا بدان می

 خواندند. )ترکی مادی(می« ماق»را 

 MARSAGET .................................. مارساگئت
بین  از اسامی اشخاص )آنتروپونیم( در

ترکان اسکیف )اسکیت( قید شده در 
مشهور  تاریخ توسط مورخ و مؤلف

-این نام از ترکیب واژه .«ktesiyکتئسیی »

)به « ببر»به معنی « barsبارس »ی ترکی 
ی م( و واژهبهعلت تعویض صداهای ب

قات »، «katکات »، «kedکئد »، «گئد»
qat » محکم»، «قدرتمند»به معنی» ،

 شده است. ساخته« برگزیده»

 MARUTTAŞ .............................. ماروت تاش

یا « کاس»نام یکی از حکمرانان ترکان 
ی این اسم از ترکیب کلمه«. کاسسی»
تشکیل « تاش»ی ترکی و واژه« ماروت»

خود به تنهایی نیز « ماروت»یافته است. 
اسم شخص بوده و در قرن پنجم میالدی 
نام فردی در سرزمین ترکان آلبان بوده 

میالدی در اجتماع  411است که در سال 
و گردهمایی کلیسای ترکان آلبان شرکت 
جسته بود. این اسم )ماروت( ترکی نبوده 

ی هندی و سانسکریتی دارد و بلکه ریشه

توسط طوایف ترک ساکن در جوار 
سرزمین هندوستان به سوی غرب و به 

ها و میان ترکان باستان از جمله آلبان
ر ها به ارمغان آورده شده است و دکاس

نام « ماروت»میان آنان رایج گشته است. 
باشد. ها میخدای باد در بین هندی

ها های باستان شناسی آرکئولوقکاوش
ی ثابت نموده است که از شروع هزاره

سوم قبل از میالد، ساکنین آسیای مرکزی 
و میانه با هندوستان شمالی روابط تجاری 

 اند.و داد و ستد نزدیک داشته
در ترکیب نام دو تن از « تمارو»ی واژه

نازی »های شاهان کاس یا کاسسی به نام
مشاهده « ماروت تاش»و « ماروت تاش

« ماروت»شود. در زبان سانسکریت می
ی شیطان و ابلیس نامی معادل و هم درجه

، «نازی ماروت تاش»است. در توضیح نام 
نام یکی از خدایان « ناسی»یا « نازی»

ر زبان د« ماروت»ترکان سومر و 
سانسکریت به مفهوم و معادل ابلیس و 

به معنی هم رأی « تاش»ی ترکی واژه
 بودن و هم ارز بودن است.

 MARYOL ..................................................... ماریُول

 زرنگ، رند، حیله گر

 MASAŞURU .....................................ماساشورو

به « شولوسون»نام سرزمینی در ماننا که 
قبل از میالد بر آن حکمرانی می  134سال 

ی دریاچه نمود. این نام )ماساشورو( با نام
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نامیده می شد، « şorشور»اورمیه که 
-باشد. الزم به ذکر است که واژهمرتبط می

به کار رفته در این اسم می « شور»ی 
تواند معنی دیگری هم داشته باشد و شاید 

به « saurسائور »ی ترکی مأخوذ از واژه
« ی دایروی و گردی شکل کوهقلّه»معنی 

 باشد.« صخره»یا 

 MAŞDA-UQU ........................... اوقو-ماشدا

از نامهای رایج در بین ترکان ماد قید شده 
-ماشدایا»قبل از میالد به فرم  114به سال 
 «.اوککو

ی سومری این نام ترکی از ترکیب واژه
، «ی معبدمأمور حوزه»به معنی « ماشدا»
و « کارگر و مأمور امالک وقفی معبد»

فرزند »به معنی « uquاوقو »ی ترکی واژه
ه است. این نام ساخته شد« و وارث

ی شهر همچنین نام یکی از آبادیهای حومه
اکنون نیز به نام باشد که همباکو می
معروف و خوانده  maştağaماشتاغا 

شود که شود و چنین نتیجه گرفته میمی
ی بسیار قدیم مقر، این آبادی در ازمنه

ی کارگران جایگاه و محل اسکان ویژه
-شمار میی معبد ترکان به امالک موقوفه

ی آن در تاریخ به فرم رفت و نام اولیه
 اوککو ثبت شده است.-ماشدایا

maşda-ukku → maşda-uqu → 
maşta-uqa → maşta-aqa → 
maştağa   

  ............................................................... اوككو-ماشدایا 

 .............................................. MAŞDAYAUKKU 
از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 

 قبل از میالد.  114قید شده به سال 
رخین دارای ریشه این نام را محققین و مو

شمارند و آنرا با خدای پارسی میو منشاء 
-اهورامزدای پارسیان )هرمز( مرتبط می

ی دانند. در حالیکه این نام از ترکیب واژه
مأمور »به معنی « maşdaماشدا »سومری 

کارگر و مأمور امالک »، «ی معبدحوزه
« ukuاوکو »ی سومری و واژه« وقفی معبد
ساخته شده « وارث»، «فرزند»به معنی 

فرزندی »است واین اسم در کل به معنی 
که در امالکِ در اختیارِ معبد کار خواهد 

 باشد.می« کرد

 MASKUT .................................................. ماسكوت

نام یکی از طوایف ترک ساکن در شمال 
 شرق آلبان

 MAŞU ....................................................................... ماشو

نام کوهی با دو قلّه که خورشید بر هر یک 
-کند و گیلگهاز آنها طلوع و غروب می

مرگ ائنکیدو به سوی آن میش پس از 
روانه شد. نام این کوه همچنین مشابه نام 

« گونئی»ی کوهی معروف واقع در منطقه
میشوو »)تسوج، شبستر( آذربایجان به نام 

mişov »باشد که این وجه تشابه می
 اسمی جای بسی تعمق و کنکاش را دارد.

 MATE .......................................................................... ماته

ی سرزمین نام روحانی مسیحی محال برده



  
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                       اسامی پسر  
 

152 

 ی پنجم میالدی.سده آلبان در
« meteمئته »فرم نگارش نام ترکی « ماته»

باشد. این نام با نام به ارمنی قدیم می
مئته »بنیانگذار امپراطوری ترکان هون بنام 

mete »ی سوم قبل از میالد یکی در سده
ی ترکی باشد. این نام مأخوذ از واژهمی

با »، «زیبا»( به معانی batı« )matıماتی »
« راستین»، «صمیمی»، «باصداقت»، «وجدان

و « قدرتمند»، «متین»و همچنین به معنی 
 باشد.می« محکم»

 MATSAK ....................................................ماتساک

ی ترک نام یکی از حکمرانان طایفه
ها قید شده « ساورومات»یا « سارمات»

پُلیئن »ی دوم میالدی توسط مؤلف سده
polien » مئدوساک»به فرمmedosak .»

ترکی باستان  یاین نام از ترکیب واژه
و « محکم»، «متین»به معنی « matمات»

به معنی « çak ،sakچاک  ساک،»ی واژه
« زیرک و چابک»، «بیدار»، «هوشیار»

 ساخته شده است. 

 MAXTAR ........................................................ ماختار

نام یکی از طوایف ترک ساکن در سیبری 
 و آلتای.

 MAZĞAL ...................................................... مازغال

سوراخ های ایجاد شده در دیوارهای قلعه 
لعه بازتر و وسیع بوده که از طرف داخل ق

و جهت نشانه رفتن دشمن با تفنگ 

 کاربرد داشته است.

 MƏÇ..................................................................................مَچ

 شمشیر راست و کم عرض

 MENLİK TEKİN .............. مئنلیك تئكین

 نام خاقان ترکان در سده نهم میالدی

 MUNQET ..................................................... مونقئت

 «خاکاس»ای از ترکان نام طایفه

 MENQİ .................................................................. مئنقي

دائمی و همیشگی )منظور آب راکد و 
 جریان( )ترکی قرقیزی(ساکن بدون 

 MENQU................................................................. مئنقو

 «تووا»ای از ترکان نام طایفه

 MƏNQUŞİQ ........................................ مَنقوشیق

نام یکی از روحانیون ترک مسیحی آلبان 
ی هفتم میالدی که در تاریخ به در سده

قید شده « manuşikمانوشیک »فرم 
است. نام این روحانی ترک مسیحی 

منقو »ی ترکی باستان متشکل از واژه
mənqu » و « همیشه»، «دائمی»معنی به

پسوند نشانگر شباهت و عین هم بودن 
باشد و پدر و مادر با نهادن می« şiqشیق »

چنین اسمی بر فرزند خویش، زیست و 
حیات او را تا اوان پیری آرزومندند. این 

قکو ئم»نام ترکی همچنین با نام شخص 
meqku » رایج و مستعمل دربین ترکان

زیه و تحلیل مغول قابل مقایسه و تج
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 است.

 MƏQƏÇUR ............................................. چورمَقَه

جسته در اجالس نام یکی از افراد شرکت 
مذهبی دعوت یافته از سوی -دینی

میالدی که  156کلیسای ترک آلبان سال 
در تاریخ آلبان به ارمنی قدیم به فرم 

قید شده است. « məhacirمَهاجیر »
ی نام ترکی یافتهفرم تحریف« مَهاجیر»
اشد. این نام ترکی از بمی« چورمَقَه»

به « məqəمَقَه »ی ترکی ترکیب واژه
ی تیتولی و واژه« دائم»، «همیشه»معنی 

ساخته شده است. این نام را « çurچور »
ی تبار عرب در سدهی ترکبا نام سرکرده

« manqaçurمانقاچور »دهم میالدی بنام 
 توان مقایسه و تجزیه تحلیل نمود.می

 MƏRAĞEİ ............................................. مراغه ای

مشاهیر بزرگ موسیقی مشرق زمین در  از
سده ی چهارده و مؤلف دو اثر بزرگ 

 «جامع االلحان»و « رساالت نوین موسیقی»

  .......................................................... مردوک)مردوخ(

 ................................ MƏRDUK (MƏRDUX) 
ایزد « خورشید کودک»یا « فرزند خورشید»

آفرینش »ی بزرگ بابل و قهرمان منظومه
ی آفرینش باید یادآور در حماسه«. بابلی

-ایفا می« مردوک»اساسی را شد که نقش 

-پیروز می« تیامات»کند و اوست که بر 

بخشد. تلفظ شود و کیهان را سازمان می
و درعیالمی « مَردوخ»بابلی این نام 

 است.« مَردوک»

 MERİ ......................................................................... مئری

قهرمان « ما آدای قارا»نام قهرمان داستان 
 ای ترکان آلتای.افسانه

 MERQEN ..................................................... مئرقئن

ای قهرمان افسانه« ما آدای قارا»نام فرزند 
 ترکان آلتای.

 MENXU .............................................................. مئنخو

دائمی و همیشگی )آب راکد و ساکن 
 بدون جریان( )ترکی بوریاتی(

 MƏRRU ................................................................. مَررو

یکی از عناوین مَردوک فرمانروای ایزدان 
باشد. می« بیل»)خدایان( بابل به معنی 
بود. او از « ائا»مَردوک بزرگترین فرزند 

و دو اصل  )آبهای شیرین( فراز آمد« اَپسو»
ی کنش بارور ی شخصیت یافتهگونه

رفت. او بود که کنندگی آبها به شمار می
گیاهان را رویاند و غلّه را پروراند. 
بنابراین او پیش از هر چیز شخصیت یک 

« مَررو»ایزد کشاورزی را دارا بود و عنوان 
 به معنی بیل خود گواه این مسئله است.

 MƏŞAQÇİ ................................................ مشاقچي

 ی()ازبکخوشه چین 

 MEŞLAMTEA.................................... مئشالمتئا

نام دیگر ایزد و خدای منزلگاه بزرگ 
شکل و « مئشالمتئا»که با نام « نرگال»
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 شمایلی دیگر یافته به دوزخ تاخت.

 MƏTƏSOR ................................................ سُورمَتَه

نام رودی جاری در اراضی ترکان اسکیف 
)اسکیت( قید شده در تاریخ به فرم 

 «.metitorمئتیتور »
مَتَه »ی ترکی نام این رود از ترکیب واژه

mətə » و «( گیل»)به ترکی « گِل»به معنی
ی دریاچه»به معنی « sorسُور »ی واژه

مرداب »، «برکه و تاالب کوچک»، «کوچک
 ساخته شده است.« باتالقی

 METİTOR ...................................................... مئتیتور

نام رودی جاری در سرزمین ترکان 
 اسکیف )اسکیت(.

مَتَه »ی ترکی نام این رود از ترکیب واژه
mətə »و «( گیل»)به ترکی « گِل»معنی  به

ی دریاچه»به معنی « sorسُور »ی واژه
مرداب »، «برکه و تاالب کوچک»، «کوچک
 ساخته شده است.« باتالقی

 MEZARA .......................................................... مئزارا

از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 
قید شده در تاریخ هرودت به فرم 

حرف و صدای «. mazaresمازارئس »
نانی این اسم به در نگارش یو« sس »

پایان آن افزوده شده است. این اسم نام 
های مهم و تاریخی یکی از شخصیت

رود. او قبل از ترکان ماد به شمار می
)هارپاق( سردار و سرلشکر « آرپاق»

رفت و اردوی پارسیان به شمار می
را به « پارس»فرماندهی ارتش حکومت 

عهده داشت. نام این فرمانده ترک تبار 
های سومری پارس از ترکیب واژه اردوی

دالور و »، «مرد»به معنی « mezمئز »
به معنی « ereائره »ی و واژه« جوانمرد

ساخته شده « غالم»و « برده»، «بنده»، «عبد»
است و درکل به معنی عبد، بنده و مرد 

باشد و از اسامی تئوفور ترکان می« خدا
 رود.ماد به شمار می

 MİRALAY ................................................. میرآالی

 ه یک گروهان از سربازانفرماند

 MİRİZİR........................................................... میریزیر

یا « کاس»نام یکی از خدایان ترکان 
 «. کاسسی»

احتماال میریزیر نام خدای رعد و برق 
در بین ترکان و « izirایزیر »بوده باشد. 

« oçirاُوچیر»، «osirاُوسیر»مغوالن به فرم 
 باشد.ی رعد و برق میبه معنی شاخه

 MİŞARU ........................................................... میشارو

ابل نام شخصیت ایزدی در اساطیر ب
)خدای « شَمَش»انتزاعی زاده شده از زوج 

باشد. می« آیا»خورشید( و همسرش 
نماد دادگری و قانون بر شمرده « میشارو»

 شد.می

 MİYƏLİ ................................................................ ليمیه

ویژگی آنکه دارای غقل یا خرد رساست، 
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 )ازبکی(با خرد، عاقل 

 MUNQAL ...................................................... مونقال

 «تووا»ای از ترکان نام طایفه

 MONQUŞ................................................. نقوشْمُو

ای از بوده نام طایفه« مانقوش»اصل آن 
 رود.ترکان قرقیز به شمار می

 MOXOŞAD .........................................مُوخُوشاد

نام یکی از خاقانهای ترک در قرن هفتم 
 میالدی

 MUĞAL QAYA ..........................موغال قایا

نام توپونیمی )سرزمین، آبادی( واقع در 
این نام برگرفته شده از نام  قفقاز شمالی.

مان مانناهای یا ه« ماق»ی ترکان طایفه
 باشد.ساکن در سرزمین ترکان ماد می

 MUKAL ............................................................ موكال

نام کوه و رودی واقع در سرزمین قفقاز 
شمالی که این نام برگرفته شده از نام 

یا همان مانناهای « ماق»ی ترکان طایفه
 باشد.ساکن در سرزمین ترکان ماد می

 MULDUR ..................................................... مولدور

های تگرگ بارش پیاپی دانه -تگرگ
 )ازبکی(

 MUMCU ........................................................... ومجوم

مسلح به  -شمع سازنده و شمع فروش
 تفنگ فتیله دار

 MUMMU ........................................................... موممو

در اساطیر بابل در آغاز آفرینش آن هنگام 
نام که آسمان نامی نداشت و زمین نیز بی

« تیامَت»اقیانوس ازلی و « اَپسو»بود، تنها 
دریای آشوبگر دارای نام بودند که از 

 )آشوب« موممو»آمیزش این آبها نخست 
 امواج( پدید آمد.

 MUNQA ................................................................. مونقا

 عاصی، خم نشدنی، سرپیچی کننده

 MUNQAL ...................................................... مونقال

 «تووا»ای از ترکان نام طایفه

 MUNQET ..................................................... مونقئت

 ای از ترکان خاکاسنام طایفه

 MUNSU ARTA .......................... مونسو آرتا

از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد 
قبل از میالد.  125)میدیا( قید شده به سال 

این نام را بخاطر وجود برخی از محققین 
آنرا دارای ریشه و « artaآرتا »بخش 

دانند و به همین خاطر منشاء پارسی می
سرزمین ماننا و ماد )میدیا( را در عصر 
نهم قبل از میالد، محل سکونت و زندگی 

نمایند لیکن آنان بخش پارسیان قلمداد می
توانند این نام را نمی« munsuمونسو »

ایند. در حالیکه در اصل ایضاح و تفسیر نم
باشد. این نام، ترکی سومری و حورّیتی می

ی سومری این نام سومری از ترکیب واژه
و « اسم من»، «مال من»به معنی « muمو »
و « بادرّاکه، مدبّر )خدا(»به معنی « zuزو »
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به معنی « ardiآردی »ی حورّیتی واژه
تشکیل یافته است. این نام « تحفه»، «هدیه»

ی تحفه و هدیه»ور تخمیناً به معنی تئوف
باشد و می« )خدای( مُدرِک و داننده هستم

های حورّیتی در دخیل و رایج بودن واژه
بین مانناها و مادها )میدیا( هیچگونه 

باشد، بدین خاطر که آور نمیتعجب
ها در اراضی سرزمین ماننا نیز حورّیتی

 دادند.ساکن بوده به حیات خود ادامه می

 MUQ ARAN .................................... آران موق

نام توپونیمی )سرزمین، منطقه، آبادی( 
آذربایجان که این « دربند»ی واقع در منطقه

ی ترکان نام برگرفته شده از نام طایفه
یا همان مانناهای ساکن در سرزمین « ماق»

ی باشد. با افزوده شدن واژهترکان ماد می
محرم کند »نام این توپونیم به فرم « کند»

məhərrəm kənd ».درآمده است 

 MUQ ARTI ....................................... موق آرتي

نام توپونیمی )سرزمین، مکان( واقع در 
که این نام برگرفته شده « دربند»ی منطقه

یا همان « ماق»ی ترکان از نام طایفه
-مانناهای ساکن در سرزمین ترکان ماد می

باشد. الزم به ذکر است که در زبان ترکی 
به معنی اراضی « آرت»ی باستان واژه

 باشد.هستانی میکو

 MURŞİL ....................................................... مورشیل

نام یکی از فرمانروایان ترک در سالهای 

قبل از میالد حک شده در  1341-1325
 «هئت»های سنگی کتیبه

 MUSASİN .............................................. موساسین

نام یکی از حاکمان و شاهان ترکان ماننا 
قبل از  111-115قید شده در سالهای 

 میالد.
ی ترکی این نام تئوفور از ترکیب واژه

از »، «مال من»به معنی « muمو» سومری
« دل»به معنی « zaزا»یا « saسا»، «آن من

نام خدای ماه « sinسین»و « قلب»و 
تشکیل یافته است که در کلّ این نام به 

سین )خدای ماه( دل و قلب من »معنی 
« sinسین»ی باشد. واژه، می«است

های پادشاهان سومری و ا همچنین در نام
-2522های ال)س« شوسین»کدی چون 

-2554« )ایبی سین»قبل از میالد(،  2531
-1163« )رامسین»قبل از میالد(،  2521
قبل از میالد( و سایر شاهان نیز  1122

اشتراک نموده است. این واژه در ایالم 
-1123« )وارداسین»)عیالم( در نام پادشاه 

-1163« )قبل از میالد( و ریمسین 1134
ت نموده قبل از میالد( نیز شرک 1122

است. نظر کلی و عمومی بر این است که 
سوئن »سومریان صاحب خدایی به نام 

suen » خدای ماه( بودند که نام این خدا(
)آکاد(  یاز ترکان سومری به میان اکدها

سامی نژاد نیز رسوخ و رواج یافته است 
چنانکه در بین اسامی بعضی شاهان اکدی 
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ود شمشاهده می« suenسوئن »ی نیز واژه
حارم »، «ایببی سوئن»، «سوئن-بور»مثل 
 و غیره.« سوئن

آمار »در بین ترکان سومری نام پادشاهی 
بوده است که به « amar suenسوئن 
ی سوئن، فرزند سوئن آن بچّه»معنی 

به نظر دیاکونوف «. باشد)خدای ماه( می
)خدای ماه « suenسوئن »بعدها نام 

« sinترکان سومری( در اکدها به فرم سین
در آمده است و آن را در اسامی پادشاهان 

« سین»ی اند. منشا و ریشهنیز بکار برده
موجود در اسامی شاهان و حاکمان ماننا 

« شاریسین»و « ائریسین»، «موساسین»چون 
باشد و چون مانناها نیز نیز بدین طریق می

کردند به هنگام این خدا را ستایش می
« سین»ی هنامگذاری فرزندان خود از واژ

در « موساسین»نمودند. نام نیز استفاده می
بوده « musasuenاصل موساسوئن 

 است.
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 NAMBANİDAŞ ......................... نامبانیداش

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
 «.کاسسی»یا « کاس»

 NAMTAR ............................................................ نامتار

دیو طاعون در بین بابلیان و سومریان ترک 
ر. او ایزد و خدای سرنوشت بد به تبا

رفت و او را به صورت دیوی در شمار می
 اند.جهان زیرین تصویر کرده

 NAQ (NAK) ..................................... ناق )ناک(

 بزرگ، عظیم )ترکی مجاری(

 NAR ................................................................................... نار

 )ازبکی(ی نر شتر یک کوهانه

 NAR BALA .................................................... نارباال

ای ترکان آذربایجان قهرمان داستان افسانه
 «آغ آتلی اوغالن»به نام 

 NARUTİ ........................................................... روتينا

 از ایزدان عیالمی

 NATTAŞ .......................................................... ناتتاش

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
 «کاسسی»یا « کاس»

 NAVÇƏ ................................................................ ناوچه

 )ازبکی(بلند قامت، تنومند 

  ...................................................................... نازیماروتتاش

 .............................................. NAZİMARUTTAŞ 
یا « کاس»نام یکی از حکمرانان ترکان 

 قبل از میالد 14در قرن « کاسسی»

 NƏBU ............................................................................. نَبو

ی متأخر ان در دورهاو فرزند شهریار ایزد
نگهبان « نَبو»باشد. می« مردوک»بابلی 

کنش معنوی انسان بود و محراب مهم او 
نزدیک بابل قرار داشت. « بورسیپا»در 

در او انعکاس « مردوک»شخصیت پدرش 
های پدر یافت و در پایان، برخی از ویژگی

از آن او گشت. به روز تعیین سرنوشت 
الواح مقدس  تصمیم ایزدان را بر« نَبو»

ی او به یک کاتب نگاشت و این وظیفهمی
ی شد. بلکه او بنا به ارادهساده سپرده نمی

خویش، شمار روزهای اختصاص یافته به 
توانست کم یا زیاد یک موجود زنده را می

را « نَبو»کند، از این رو اهمیت یافت. 
همچون منشی و کاتب ایزدانِ گرد آمده 

« تاش متام»مسرش برگزیدند، زیرا او و ه
واضع نگارش بودند. به همین سبب، او 

ی نظارت داشت. نشانه« خوشنویسی»بر 
مارو  -همانند پدرش مردوک، اژدها« نَبو»

 نیز قلم و لوح نگارش بود.

 NEME .......................................................................... نئمه

اشرافی، تحسین انگیز )ترکی اورالیک 
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 مجاری(

 NƏMTARU ................................................... نمتارو

-ملکه« ائرئشکی گال»آور نام قاصد و پیام

ی بامداد و الهه« ایشتر»زخ که ی دو
شامگاه را در کاخ وی زندانی نمود و 

 شصت گونه بیماری بر وی افکند.

 NERGAL ......................................................... نرگال

 خداوندگار منزلگاه بزرگ.
نام یکی از ایزدان و خدایان بابلی و ترکان 
سومری. او شهریار جهان زیرین به شمار 

 رفت.می

 NƏRKA .................................................................... نَركا

به جهت عمل یا فرایند حلقه زدن گروهی 
منع حیوانات شکاری از خروج از 

ای معین تا اینکه شکار شاه یا محوطه
 )ازبکی(امیران آسان باشد، جرگه 

 NƏYER ....................................................................... نَیئر

صاحب شوکت و مقام، سرور )ترکی 
 اورالیک(

 NİDUL .................................................................. نیدول

یکی از « یای قیزی»نام یکی از چهار پسر 
ی ترکان در افسانه« نیشیدو»دو همسر 

 آلتای

 NİK DİAR ............................................... نیك دیار

نام یکی از شاهان و حاکمان سرزمین 
 قبل از میالد(. 121ترکان ماننا )سال 

« ماننا»نیک دیار نام پدر شارسین حکمران 
باشد. این نام متشکل از نام یکی از می

و « ENKİائنکی »خدایان سومری به نام 
به معنی خوب و « duدو»ی سومری واژه

الم )اَرَه( به معنی بنده و غ« آرا»نیکو و 
ی بنده»باشد و در کل این اسم به معنی می

ی و یا اینکه واژه« نیک خدا و الهه ائنکی
به معنی شئی و « ni(k)نی )ک( »سومری 

به معنی ساختن و بنا « diدی»مالکیت، 
-به معنی غالم و بنده می« آرا»نمودن و 

باشد و نام این حاکم یک نام تئوفور بوده 
معبد برای  یی سازندهبنده»و معنی آن 

ی شیء )معبد، ی سازندهبنده»یا « خدا
 باشد.عمارت( )برای خداوند( می

 NİKİLAQAB................................. نیكي القاب

 «کوتی»نام یکی از حاکمان ترک 

 NİNAZU ............................................................... نینازو

-نام ایزد و خداوندگار فال بینی به واسطه

ی آب در بین سومریان ترک تبار. او پدر 
تِموز ایزد و خدای درخت بود. الهه 

ی عشق و جنگ( عاشق )الهه« ایشتر»
تموز )دوموزی( شد، اما این عشق به 

شک ناخواسته، موجب دلیلی رازآمیز و بی
مرگ تموز گردید. تموز نیز همچون 
خوشه ذرت که داس دروگر آن را به 
هنگام شکوفایی و رسیدگی کامل قطع 

-کند، در اوج جوانی به دام مرگ میمی

شود. میافتد و به جهان زیرین فرو رانده 
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اش بود در مرگ ایشتر که سخت دلباخته
های شود و با سوگواریاو دل شکسته می

اندوهناک در میان سیل مردان وزنان، 
افتد. این سنّت در میان گریان به راه می

مردم دایمی گشت و هر سال بدان هنگام 
-که زمین زیر آفتاب داغ تابستان رها می

ی ویژهشود و باروری ندارد، با سرودهایی 
مراسم تدفین برای مرگ تموز سوگواری 

 کردند.می

 NİNGİRSU ........................................ نین گیرسو

نام ایزد و خدای کشت، شکار و جنگ که 
شد. این ایزد و خدا نیز نامیده می« نینورتا»

در بین سومریان ترک تبار و اکدها 
شد که شخصیتی همانند پرستیده می

ی بامداد و شامگاه داشته الهه« ایشتر»
 است.

شد، گیرسو که در الگاش پرستیده می نین
ی بود. او بخشی از حلقه« اِنلیل»فرزند 

-نین»آمد. ایزدی انلیل نیز به شمار می

به عنوان پشتیبان بخشی از شهر « گیرسو
الگاش، نه تنها ایزد آبیاری یا ایزد و 

ها که باروری به خدای کشتزاران و ترعه
 شد، بلکه ایزد جنگارمغان آورد تصور می

ی همین جنبه است که نیز بود. به واسطه
او همچون شکارگر وجنگجو بازماند. او 
همچنین پهلوان خدایان آسمانی خوانده 

اش نوعی گرز بود شد سالح و نشانهمی
از دو طرفش بیرون  sکه دو مار به شکل

 زده بود.

 NİNİGİKU............................................ نیني گیكو

یکی از  -خدای روشنایی )ترکی سومری(
خدای زمین و خِرد « ائنکی»ها و القاب نام

را « ائنکی»سومریان ترک تبار. سومریان 
« خداوندگار چشم مقدس»گیکو یعنی نینی

خواندند یعنی هیچ کس را از او نیز می
 گریزی نیست.

 NİNLİL .............................................................. لیلنین

بانوی بزرگ « نین خورساق»همسر الهه 
 کوهستان طبق باور سومریان ترک تبار

 NİNQAL ............................................................. نینقال

 یان سومریان ترک تبارنام یکی از خدا

 NİNURTA ....................................................... نینورتا

نام ایزد و خدای کشت، شکار و جنگ که 
شد. این ایزد و نیز نامیده می« نین گیرسو»

خدا در بین سومریان ترک تبار و اکدها 
شد که شخصیتی بسیار همانند پرستیده می

 داشت.« ایشتر»

 NİR ....................................................................................... نیر

پیروز، فاتح، شرافتمند، آبرومند )ترکی 
 سومری(

 NİRUTAKTA ...................................... تاكتانیرو

نام کوهی واقع در سرزمین ماد )میدیا( 
 قبل از میالد(. 144)سال 

در زبان ترکی و « nuruنورو »ی واژه
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سرزمین و محل ریزش »مغولی به معنی 
باشد. در می« محل فرو ریزنده»، «کننده

« اسماعیللی»ی حال حاضر در منطقه
« نوران»آذربایجان شمالی روستایی بنام 

رد که کامالً در محلی ریزش وجود دا
کننده و فرو ریزنده قرار گرفته است و از 

و « nuruنورو »ی مغولی ترکیب واژه
 تشکیل یافته است.« آن»ی واژه

ی به احتمال دیگر نام این کوه از واژه
در آن »به معنی « naruنارو »ترکی 

به « تاکتا»ی و واژه« در آن سو»، «طرف
ع در اراضی سرزمین هموار  واق»معنی 

ساخته شده است. الزم به ذکر « کوهستانی
ی کوه سبالن در نزدیکی است که در سینه

« نیر»رودی به نام « nirنیر »ای بنام قصبه
دان و روان است. جغرافی« نیرچایی»یا 

در اثر خود « ابن خرداد به»سیاح مشهور 
ای مسکونی )قرن نهم میالدی( نام منطقه

ر پنج فرسخی شهر را که د« نیر»به نام 
سراب و چهار فرسخی اردبیل قرار دارد 

 کند.ذکر می

 NİŞAA ...................................................................... نیشاآ

نام سرزمینی واقع در میدیا )ماد( قید شده 
قبل از میالد. نام این سرزمین  144به سال 
قبل از  112ی بیستون )به سال در کتیبه

قید شده « nisaنیسا »میالد( به شکل 
شتن است. این سرزمین در میدیا به دا

اسبهای عالی از جنس و نژاد خوب 

مشهور، و محل نگهداری و پرورش چنین 
 اسبهایی بوده است.

به معنی « inاین »، «enائن »ی ترکی واژه
مکان، زمین و زمین پست و گود، زمین و 

به معنی « sayسای »محل سفلی و 
صحرا، دشت، زمین و محل صاف و 

شود باشد و چنین مشخص میهموار می
اینسای »ن نام در ابتدا به شکل که ای

İnsay » ائنسای »و یاensay » بوده و
درآمده « nisayنیسای »بعداً به شکل 

است. نیسای به معنی دشت و صحرا و 
باشد که این سرزمین صاف و هموار می

نوع سرزمین نیز، مناسب برای نگهداری و 
باشد و با محل پرورش خیل اسبان می

 متناسب است.پرورش و نگهداری اسبان 

 NİŞİDU ............................................................... نیشیدو

ها از «toqyuتوق یو»یکی از هفتاد برادر 
ی طبق روایت افسانه« soسُو»ی قبیله

مربوط به اجداد ترکان آلتای. نیشیدو از 
ی باد و گرگ زاده شده است. او وزنده

 ی باران است.بارنده

 NOĞAY ............................................................. نُوغای

از اقوام مغولی االصل ترک که در جنوب 
 ن هستند.شرقی روسیه مسکو

 NOQAY .............................................................. نُوقای

ای از ترکان. قسمت اول این نام نام تیره
در زبان ترکان تاتار، قزاق، « ناق»، «نوق»

، «محکم»قاراقالپاق، قرقیز و ازبک به معنی 
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« آی»باشد و می« سفت شده»، «تندرست»
باشد. به معنی الهه، خدا، آفریننده می

آفریدگار »ی نوقای به معنی بنابراین واژه
 باشد.می« درست، محکم و مقاومتن

 NUMA .......................................................................... نوما

 بلند، بلند مرتبه، مرتفع )ترکی اورالیک(

 NUR ................................................................................. نور

ی نر پیروز میدان، نر جوان، موجود زنده
 سن و سال )ترکی آلتائیک و تونقوزی(کم

 NUSKU .............................................................. نوسكو

ایزد و خدای آتش در بین سومریان ترک 
خدای ماه به « سین»تبار. نوسکو فرزند 

اش چراغی به شکل و نشانهرفت شمار می
صندل چوبی بود. وی نمایانگر آتش 
مقدسی بود که هدایای بر آتش سوخته را 

پذیرفت وبوی خوش طعم آنها را برای می
 برد.خدایان به فراز می

 NYER ............................................................................. نیئر

 برنده، پیروز )ترکی اورالیک(
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 O                                اُ    

 
 

 OBA ................................................................................. اُوبا

وچک که از روی هم چیدن های کبه تپه
های ها و یا گذرگاهی کوهها در کمرهسنگ

« واْاو»یا « اُوبا»شود، تنگ کوه درست می
 گویند.

 OCAQVERDİ ....................... وئردیاوجاق

ی شفاعت و اوالدی که به واسطه
وساطت، خداوند به ما عطا نموده. این 

شود که هایی اطالق میاسم معموالً به بچه
والتماس در  ی نذر و نیازبه واسطه

اند، ها، پیرها و تکایا زاده شدهزیارتگاه
 گردد.اطالق می

 OD OCAQ ........................................ اُود اوجاق

دو مورد از مقدسات میفولوژی ترکان 
 باستان.

 OD OĞLU .............................................اُوْد اُوْغلو

ی آتش، فرزند آتش، عنوان و لقب زاده
 کوراوغلو

 OD QANADLI........................... اوْد قانادلي

هایی از آتش. صفت آتشین بال، دارای بال
ای ترکان به اسب کوراوغلو قهرمان افسانه

 «قیرآت»نام 

 OD TANRISI ............................ اود تانریسي 

 خدای آتش

 ODA TAPAN.................................... اُوداتاپان

 آتش پرست

 ODLU KÖZ ...................................... اُودلو كؤز

 خاکستر آتشین گرم و داغ

 ODUNCU ................................................. اُودونجو

 هیزم فروش

 ODUNYARAN ..................... اُودون یاران

 هیزم شکن

 OĞAN ....................................................................اُوغان

 «گؤی تورک»خدای بزرگ ترکان 

 ÖGGƏ (ÖYKƏ) ...............گگه )اؤیكه(اؤ

حدّت، غضب )شکل حقیقی واژه ی فعلی 
 (öfkəاؤفکه »

  ............................................... اؤگگه لي )اؤیكه لي(

 ......................................... ÖGGƏLİ (ÖYKƏLİ) 
با غضب، با حدّت، حدید المزاج، متهور، 

 جسور و شجاع

 OĞRAŞ ........................................................ اُوغراش

 غوغا، جنجال، جنگ و نزاع

 OĞUL OĞLU ......................... اُوغول اوغلو

 «تُورون»نوه، نبیره، به ترکی 

 OĞULÇAK ................................ کچاغولْاو

نام حاکم ایالت کاشغر ترکستان چین در 
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 ی دهم میالدی.سده

 OĞULCUK .......................................... اوغولجوك
 پسرک

 OĞUZ TÜRK........................ اوغوز تورک

 ترک اوغوزی، از نسل ترکان اوغوز

 OK YONAN ..................................اُوک یُونان

 ی تیر و پیکانتیر تراش، سازنده

 OKATAN .................................................... اوكاتان

 تیرانداز

 OKBATMAZ ............................... اُوک باتماز

ر نباشد، بسیار کسی که تیر در او کارگ
 قوی و آهنین تن

 OKÇUBAŞI ...............................اُوكچو باشي

 فرمانده و سردسته ی تیراندازان

 OKKALI ...................................................... اوككالي

 سنگین، گُندِه

 OKLU ..................................................................... اوكلو

 مسلح به تیر و کمان

 OKLUK ....................................................... اُوكلوک

جعبه و محفظه ی حمل تیر و پیکان، 
 تیرکش، ساداق

 OKTAMASAD ............................ اُوكتاماساد

 OKTOMAYŞAD ................... اُوكتومایشاد

سالطین و حکمرانان ترکان نام یکی از 

اسکیف )اسکیت( قید شده در تاریخ 
 (.IV،15هرودت )هرودت،

اوک » ی ترکیاین نام ترکی ازترکیب واژه
uk » ی و واژه« وارث»، «فرزند»به معنی

« زیور»، «بزرگ»به معنی « tomayتومای »
، «ولیعهد»به معنی « şadشاد »ی و واژه

 ساخته شده است.« شاهزاده»
م در تاریخ هرودت به فرم این نا

قید شده « oktamasadاوکتاماساد »
 است.

 OKUMUŞ ............................................ اُوكوموش

علم و سواد آموخته، عالم، کامل، رئیس 
 روحانی، راهب، پدر روحانی 

 OKYAN TENQİZ ............ اوكیان تئنقیز

ای ترکان قرقیز نقل دریای بزرگ و افسانه
گؤی »یا « کؤک اوقوز»شده در داستان 

 «اؤکوز

 OLAM ...................................................................... اُوالم

نام توپونیمی واقع در سرزمین  ترکان 
ی دوم آلبان قید شده توسط مؤلف سده

آالم »به فرم « ptolemeyپتولئمئی »
alam .»ی ترکی به معنی این واژه

باشد. الزم به می« معبر»، «تنگه»، «گذرگاه»
اُولوم »توضیح است که توپونیمی بنام 

olom » در اعصار میانه و در محل تالقی
آالزان »و « ioriییوری ا»رودهای 

alazan ».وجود دارد 
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 OLKAB ............................................................ اولكاب

 بزرگ بافراست و سخت جان.
و « اولوق»ی نامی تشکیل یافته از دو واژه

از نامهای مشهور در بین ترکان «. آب»
 اسکیف )ساک(

 OLKABA ......................................................... اُولكابا
ترکان نام یکی از سالطین و حکمرانان 
آپپیان »اسکیف )اسکیت( قید شده توسط 

appian » جنگهای »در اثر خویش به نام
ی این نام ترکی از ترکیب واژه«. میتریدات

، «کبیر»، «بزرگ»به معنی « uluqاولوق »
به معنی « abayآبای »ی و واژه« معظم»
ساخته شده است. این « بابا»، «عمو»، «پدر»

نام ترکی از لحاظ ساختاری با نام سلطان 
( بنام dondar)ها «دوندار»و حکمران 

 باشد.یکی می« oltakاولتاک »

 OLOM (ULAM)  ...................  اُلُوم )اوالم(

نام توپونیمی واقع در سرزمین ترکان آلبان 
ی دوّم میالدی قید شده توسط مؤلف سده

آالم »به فرم « ptolemeyپتولئمئی »
alam .»اوالم »ی ترکی آالم مأخوذ از واژه
olam» ،« اولومolom » به معنی

باشد. الزم می« رمعب»و « تنگه»، «گذرگاه»
به ذکر است که در محل تالقی رودهای 

در اعصار میانه، « آالزان»و « ioriاییوری »
 وجود دارد.« olomاولوم »توپونیمی بنام 

 OLTAK ............................................................ لتاکواُ

دوندار »نام سلطان و حکمران ترکان 
dondar » قید شده توسط مورخ مشهور

-نام این سلطان از ترکیب واژه«. پلوتارک»

به « uluاولو »یا « uluqاولوق »ی ترکی 
 یو واژه« معظم»، «کبیر»، «بزرگ»معنی 

ساخته « همچو»، «به معنی مثل« takتاک »
شده است. )قسمت اوّل این نام محتمالً 

به معنی « oğulاوغول »ی تواند واژهمی
نیز بوده باشد(. و « وارث»، «پسر»، «فرزند»

« همچون بزرگ و محتشم»در کل به معنی 
 اشد.بمی

  ............................. ساداک(ساتاک )اُونق اُونق

ONQ SATAK (ONQSADAK) 

  .................................. ساداک(اُون ساتاک )اُون

 ..................... ON SATAK (ONSADAK) 
نام یکی از افراد دعوت شده از سوی 

آلبان جهت شرکت  نکلیسای ترکا
مذهبی تشکیل شده -دراجالس دینی

میالدی که درتاریخ آلبان به  156درسال 
 یونساتاخیان»ارمنی قدیم به فرم 

yunsataxian » .قید شده است
یون »مأخوذ از نام ترکی « یونساتاخیان»

که به انتهای ان « yun-satakساتاک 
)مختص اسامی « ian ،yanیان »پسوند 

 فامیلی ارامنه( افزوده شده است.
در ابتدای نام « yunیون »ی وجود واژه

بعضی از حکمرانان ترک در بین ترکان 
ود است باستان مسبوق، معلوم و مشه
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 yunیون یُوللیق »)مثالً در نام خاقان ترک 

yollıq.)» 
به ابتدای « yی »با افزوده شدن صدای 

به « on(qاُون )»، «un(qاون )»ی واژه
، «عادل»، «حقیقی»، «راستین»معنی 

یون »واریانت و فرم فونتیکی آنان یعنی 
yun »شود. بخش دوّم این اسم حاصل می

ساتاک »ی ترک انعکاس نام طایفه
satak »است. در بین ترکان آلبان طایفه-

)با نگارش « sadakساداک »ای بنام 
وجود داشته «( sodkسُدک »ارمنی قدیم 

ساتاق »است. از این طایفه با نام 
(uş)sataq » اوش قومی که در آسیای

ی بیستون باشد، در کتیبهمیانه مسکون می
قبل از میالد نیز نام  112متعلق به سال 

شده است. الزم به توضیح است که  برده
ای بنام بعدها در بین ترکان هون نیز طایفه

 موجودیت داشته است.« sadakساداک »

 ONOQUR............................................ اون اوقور

ی ملت یکی از قبایل ترک تشکیل دهنده
 آذربایجان

 OQ ÇƏKƏN ..................................... اُوق چكن

 تیرانداز، تیرکش

 OQ QUBURU ...........................اُوق قوبورو

 تیرکش، محفظه ی تیر، تیردان

 OQ URAN ......................................... وراناُوق ا

 تیرانداز، تیرزن

 OQALI ................................................................. اُوقالي

مهم و با اهمیت، با  -سنگین، وزین، بزرگ
 وقار

 OQAN XAN ................................... اُوقان خان

 ای ترکانخان افسانه

 OQAR ....................................................................... اُوقار

 «بوتیمار»مرغ ماهی خوار 

 OQUMUŞ..............................................اُوقوموش

علم و سواد آموخته، عالم، کامل، رئیس 
 روحانی، راهب، پدر روحانی

 OQUR ..................................................................... اُوقور

ه سواد خواندن دارد، دارای سواد کسی ک
خواننده، چهچهه  -خواندن و نوشتن

 زننده، ترنم کننده، آواز خوان

 OR ...................................................................................... اُوْر

 تپه، قلّه، بلندی، اوج

 OR BƏK .......................................................... اُوربك

 محافظ استحکامات و قالع

 OREN .................................................................... اُورئن

ی حیوانات و ی ویژهمحل محصور شده
 دام

 OR TEKİN ...........................................اور تئكین

ر افسانه نام یکی از پنج کودک ذکر شده د
میفیک ترکان. اور تئکین برادر خاقان 

 باشد.بوغوتئکین می
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 OR XAN ....................................................... اُوْرخان

ها و ارتفاعات، خان و حکمران بلندی
خان بلند مرتبه و رفیع منزلت، نام یکی از 

فرزند بولجاخان « دیب یابغو»چهار پسر 
 )یافث(.

 ORAL BATIR ............................. اورال باتیر

 نام قهرمان داستان ترکان باشقیرد.

 ORAN .................................................................... راناُو

ی حیوانات و ی ویژهمحل محصور شده
 دام

 ORANLI ......................................................... اُورانلي

خوش اندام، متناسب، برازنده، خوش قد 
و قواره، ایده آل، کشف شده،  تقدیر شده، 

 تصور شده

 ORATAN ..................................................... اُوراتان

قلع و قمع کننده ی دشمن، تمیز کننده ی 
سرزمین از وجود دشمن و مهاجمین،  

 درو کننده دشمن

 ORAZ ....................................................................... اُوراز

-نام یکی از پادشاهان ترکان آلبان در سده

ی یکم قبل از میالد قید شده توسط 
به معنی « oroysاُرُیس »پلوتارک به فرم 

، «قسمت و نصیب»، «فرد خوشبخت»
 .«مال و ثروت»، «تندرستی»

 ORDU .................................................................... اوردو

ای در آرساک آلبانیا قید شده در نام منطقه

که « urduاوردو »تاریخ آلبان به فرم 
به « orduاُردو »ی ترکی از واژه مأخوذ
اقامتگاه و سرای »، «دربار خان»معنی 

 باشد.می« خان

 ORDU BOZAN ....................... اُردو بُوزان

 لشکر شکن، صف شکن

 ORƏZ ............................................................................ اُرَز

-نام یکی از پادشاهان ترکان آلبان در سده

ی یکم قبل از میالد قید شده توسط 
به معنی « oroysاُرُیس »پلوتارک به فرم 

، «قسمت و نصیب»، «فرد خوشبخت»
 .«مال و ثروت»، «تندرستی»

 ORİK ........................................................................ اُریك

از شاهان ترکان « آریاپیت»نام فرزند 
-اسکیف )اسکیت(. این نام فرم تحریف 

« Arikآریک »یافته و شکل فونتیکی نام 
باشد که در بین ترکان باستان جزو می

رود. به شمار میاسامی رایج و مرسوم به
ی ترکان اهزادهتوان از نام شعنوان مثال می

و نام « Buy-Arikآریک بوی »آوار به نام 
بوغا  آریک»فرزند چنگیزخان به نام 

Arik-Buğa » نام برد. این اسم ترکی از
به معنی « Arikآریک »ی ترکی واژه

« با سلیقه»و « بدون لکّه»، «صاف»، «پاکیزه»
 برگرفته شده است.

 ORIS .................................................................... اُوریس

-ن در سدهنام یکی از پادشاهان ترکان آلبا
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ی یکم قبل از میالد قید شده توسط 
به معنی « oroysاُرُیس »پلوتارک به فرم 

، «قسمت و نصیب»، «فرد خوشبخت»
 .«مال و ثروت»، «تندرستی»

 ORMANCI ........................................... اُورمانجي

 جنگلبان

 ORMANLIK ..................................... اُورمانلیك

 محل بیشه، جای کثیر االشجار
 

 ORON .................................................................. اُورون

، «مهاجر»در زبان ترکان آلتای به معنی 
« محل اطراق»، «محل کوچ»، «کوچ کننده»

 باشد.می« اوبه»و 

 OROYS ........................................................... اُرُویس

-نام یکی از پادشاهان ترکان آلبان در سده

ی یکم قبل از میالد قید شده توسط 
این اسم را به appian پلوتارک. آپیان 

و دیون  oriz، اُریز orozفرمهای اُرُوز 
نیز به شکل اُوریس  dion kassiکاسسی 

oris اند. فرم اصلی و راستین نموده قید
نیز قید نموده « آپیان»این نام چنانکه 

باشد که در حقیقت می orozاست، اُرُوز 
اوروز »و یا « oruzاُروز » همان نام ترکی 

uruz »باشد و در زبان ترکی به معانی می
، «ی خوبنشانه»، «فرد خوشبخت»
، «خوشگذران»، «نصیب»، «قسمت»
باشد و می« دارایی»و  «ثروت»، «تندرستی»

ی این واژه در اشکال گوناگون بکار رفته
اُراز »، «orəzاُرَز »زبان ترکی به فرمهای 

oraz» ،« اُریسorıs» ،« ایریسırıs » و
باشد. این نام ترکی با نام می« oruzاُروز »

ی فرزند افراسیاب قید شده در شاهنامه
اوروز »با نام  -«آلپ آروس»فرودسی بنام 

uruz »قورقوددهقید شده در کتاب ده- 
در آسیای « uruz bəkاوروز بَک »با نام 

با نام یکی از  -ی دوازدهممیانه سده
ی های ترکان قرقیز در دورهاینال

با نام  -«urusاوروس »چنگیزخان بنام 
خان اوروس»بانی سالطین قرقیز 

urusxan»-  با نام حاکم خلقهای آسیای
خان اُروس»ه بنام ی چهاردمیانه در سده

orusxan »اُردا در )خان و رئیس آق
( از یک ریشه بوده 1361-1315قزاقستان 

 و با این اسامی قابل مقایسه و بحث است.

 ORQAZAN ........................................... اُورقازان

خندق حفر کننده، مسئول ساخت و ایجاد 
 استحکامات و قالع

 ORTA BOY ......................................... اُورتابُوی

متوسط القامت، دارای قد و قامتی نرمال و 
 وسطمت

 ORTAC ............................................................. اُوْرتاج

ی بلندی و تپه، بلندی، سربلندی، قلّه
 ی بلندی مثل تپه و کوه.باالترین نقطه

 ORTAQ ............................................................ اورتاق
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 ی کوهی کوه، قلّهتپّه
، «تپّّه»های ترکی به معنی در زبان or« اُور»
 باشد.می« قلّه»، «بلندی»

 ORUN ...................................................................... اُرون

 صاحب تخت و تاج، حکمران

 ORUNBƏY ..........................................یبَهاُرون

کی از متشخصین نامبرده شده در نام ی
نشینی خیوه در قرن اسناد مربوط به خان

 هیجده.

 ORUNƏR ..................................................... اَراُرون

دالور مرد صاحب تخت و تاج، سلطان و 
نام پادشاه ترکان  -پادشاه جسور و جنگنده

آلبان در قرن چهارم میالدی که در تاریخ 
ثبت شده « urnayrاورنایر »به شکل 

 است. )ر.ک اورنایر(

 ORUSXAN ................................... خانوساُور

نام حکمران و فرمانروای  خلقهای آسیای 
 ی چهارده میالدی.میانه در سده

 ORUZ ......................................................................... اُروز

-نام یکی از پادشاهان ترکان آلبان در سده

ی یکم قبل از میالد قید شده توسط 
به معنی « oroysاُرُیس »پلوتارک به فرم 

، «قسمت و نصیب»، «فرد خوشبخت»
 .«ثروت»، «تندرستی»

 ORXAN ......................................................... ناُورخا

رئیس و بزرگ محافظین استحکامات و 

 قالع

 OŞERAN ................................................... اوشئران

با شمشیر به روی دشمن هجوم برنده، 
 حمله کننده با شمشیر

 OTAR ........................................................................ اوتار

چراگاه، مرتع. از اسماء رایج در بین ترکان 
 کاسپی و قاراقالپاق

 OVSUNCU ......................................... اُووسونجو

 جادوگر، افسونگر 

 OVXAN .............................................................. اُوخان

ی ترکان آلبان های مسیحنام یکی از اسقف
و همچنین نام کشیش و روحانی مسیحی 
ترکان هون )تاریخ آلبان، کتاب سوّم، فصل 

 بیست و سوّم(.
طبق نظر مورخ و محقق مشهور 

یف، معنی الهالدین غیبآذربایجانی غیاث
باشد. این نام دقیق این اسم معلوم نمی

از « vaxanواخان »محتمالً با نام شخص 
از ترکان « boxanخان بُو»ترکان آلبان و 

 باشد.خزر، از یک ریشه و منشأ می
ها، الزم به ذکر است که اسامی اسقف

کشیشان و روحانیون ترک مسیحی آلبان 
به هنگام « تاریخ آلبان»قید شده در کتاب 

نگارش به ارمنی قدیم مورد تعرض 
تحریف قرار گرفته و به پایان آنها پسوند 

مختص )پسوند « ian ،yanیان »ارمنی 
اسامی فامیلی ارامنه، که از زبان فارسی 
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میانه به زبان ارمنی داخل گشته(، افزوده 
 شده است.

 OYUN BABASI ................ اُوْیون باباسي

به بزرگ و رئیس مجریان تماشاهای 
 گفتند.میدانی در دوره ترکان باستان می

 OZAN ..................................................................... اُوْزان

و  uzیا اوز ozاُوْزاین واژه از دو قسمت 
 است.تشکیل یافته « آن»
به معنی پیشی « uzاوز»یا « ozاُوْز»

و « برنده شونده»گیرنده، مسابقه دهنده، 
در زبان ترکان خصوصاً ترکان « آن»ی واژه

باشد. قزاق به معنی ترانه، نغمه و سرود می
-ها به سرایندگان و خوانندگان ترانهقزاق

)آن+شی( « آنشی»های ملی و خلقی خود 
« اُوزان»ی ژهگویند. بنابراین معنی وامی

کسی که در خواندن و سرودن ترانه »یعنی 
در خواندن ترانه، گوی »، «مسابقه دهد

کسی که در »و « سبقت از همه برباید
ی ترانه خوانی و آوازخوانی بدون مسابقه

 باشد.می« رقیب است

 OZĞAN ........................................................... اُوزغان

ی دو، نفر اول و نخستین پیشتاز مسابقه
 ی دومسابقه

 OZLAQ ............................................................. اُوْزالق

ی ترک م یکی از پادشاهان سلسلهنا
 میالدی. 12خوارزم شاهیان در قرن 

 OZUQ AT ...........................................اُوزوق آت

 اسب پیشتاز و پیشی گیرنده.
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 Ö                                اؤ   
 
 

 ÖCLÜ .................................................................... اؤجلو

 انتقامی

 ÖDƏVLİ ....................................................اؤده ولي

 وظیفه دار، موظّف

 ÖDLÜ ...................................................................... اؤدلو

 شجاع  جسور،

  ........................................ اؤگگه جي )اؤیكه جي(

 ....................................... ÖGGƏCİ (ÖYKƏCİ) 
با غضب، با حدّت، حدید المزاج، متهور، 

 جسور و شجاع

 ÖK DAĞ ................................................ اؤک داغ

 کوه بزرگ و اصلی، کوهِ مادر.
های مقدس مورد پرستش نام یکی از کوه
 «کیمِک»و عبادت ترکان 

 ÖLÇÜLÜ ..................................................... اؤلچولو

با حساب و کتاب عمل کننده، رعایت 
 اعتدال، با اعتبار

 ÖNAYAK ............................................ اؤن آیاک

 نرجلودار، پیشرو، پیو

 ÖNCÜ .................................................................... اؤنجو

 پیش قراول، پیشرو

 ÖNDƏ DURAN ................... اؤنده دوران

 پیشگام، لیدر، پیش آهنگ، طالیه دار

 ÖNDƏ GEDƏN ............... اؤنده گئده ن

 پیشگام، لیدر، پیش آهنگ، طالیه دار

 ÖNDER .......................................................... اؤنده ر

 رهبر، راهنما، قائد، زعیم

 ÖNDÜC .......................................................... اؤندوج

مژده دهنده، بشارت دهنده، خبر آورنده، 
 پیغام آور

 ÖNDÜL ...........................................................اؤندول

 جایزه ی مسابقه، پاداش

 ÖNƏ DÜŞƏN ...............................اؤنه دوشن

 پیشگام، لیدر، پیش آهنگ، طالیه دار

 ÖNÜR ...................................................................... اؤنور

 در صف جلو، پیشگام، مترقی، در پیش

 ÖRƏKƏ TAŞI .................... اؤره كه تاشي

 صخره ی پهن داخل دریا

 ÖRFİDƏN ................................................ اؤرفیدَن

خطر آفرین، دهشت انگیز، وحشت 
 دهنده، ترس آفرین

 ÖRS ......................................................................... اؤرس

 سندان

 ÖRÜ .............................................................................. اؤرو

 نیدن احشام در نیمه شبچرا

 ÖVSƏNMƏZ ........................................ اؤوسَنمَز
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 ثابت و محکم و بدون لرزش، غیرلرزان

 ÖYÜCÜ .......................................................... اؤیوجو

 مدّاح، مدح کننده

 ÖYÜRTİLMİŞ ....................... اؤیورتیلمیش

 بهترین منتخب، برگزیده، انتخاب ممتاز

 ÖYÜTCÜ .................................................... اؤیوتجو

 ناصح، نصیحت کننده، پند و اندرز دهنده

 ÖZİGƏTİNÇ ................................ اؤزیگه تینچ

یچ کسی محتاج نیست بی نیاز، آنکه به ه
و قادر به تأمین زندگی خود است. 

 )ازبکی(
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 P                               پِ  

 
 

 PALA ÇALAN ............................... پاالچاالن

 شمشیرزن، پاروزن

 PALA ÇƏKƏN ................................ پاالچَكَن

 شمشیرزن، پاروزن قایق

 PALASAKAN ................................ پاالساكان

ای که هم اکنون نام اصلی منطقه
شود. ه مینامید«  balasakanباالساکان»

ی سوم نام این توپونیم اولین بار در سده
میالدی قید شده است. نام این توپونیم 

به « palaپاال »ی ترکی مأخوذ از واژه
و نام « صحرا»، «وادی»، «دشت»معنی 

-می« sakساک»اتنونیم )قوم( ترک تبار 

 باشد.

 PALYUŞ ....................................................... پالیوش

سیخ یا شمشیر کوتاهی که هر دوطرف آن 
 است )ترکی مجاری( تیز و برّنده

 PANASAQOR ...............................پاناساقور 
ترکان نام یکی از سالطین و حکمرانان 

« پُمپئی»اسکیف )اسکیت( قید شده توسط 
 (.4ی )پُمپئی تروگ، کتاب دوم صفحه
باناساقور »فرم اصلی این نام 

banasaqur »باشد و به دلیل می

ب در -تعویض و جابجایی صداهای م
غور ماناسُو»زبان ترکی به فرم 

manasoğur » درآمده است. این نام
ی و واژه« manasماناس »متشکل از 

« رتبه»، «درجه»به معنی « ğurغور »ترکی 
 باشد.می« شرف»و 

 PANTİMAT ............................................ پانتیمات

ای از ترکان باستان. قسمت اول نام طایفه
ای از نام طایفه« pantپانت »این نام یعنی 

ترکان آلبان با ریشه و منشاء ترکی را 
ی سازد. این طایفهمنعکس و آشکار می

ی ترک در سالهای قبل از میالد در منطقه
قارقار »قفقاز شمالی داخل در ترکان 

qarqar » گرگر »یاgərgər ».بودند 
های نخستین قارقارها یا گرگرها در سده

میالدی یکی از طوایف قدیمی ترکان آلبان 
 رفتند.)آلبانیا( به شمار می

م قوم پانتیمات چنین معلوم ی نابا مشاهده
شود که این طایفه در داخل ماننا هم می

مسکون بوده و هرودت نام این طایفه را 
قید نموده است. در « پانتیمات»به شکل 

ترک بودن نژاد و اصل این طایفه جای 
 هیچگونه شک و تردیدی نیست. 

 PAPAY .................................................................. پاپای

نام بزرگِ خدایان )رئیس خدایان( دربین 
)اسکیت، ایشگوز،  ترکان اسکیف

 اسکوت(.
این نام تئوفور ترکان اسکیف را نیز دارای 
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شمارند و آنرا ریشه و منشأ پارسی می
« papakپاپاک »ی پارسی مأخوذ از واژه

دانند ولی این به معنی محافظ، پاسدار می
به معنی پدرِ « بابا»ی نام در اصل از واژه

بزرگ، پدرِ پدر، جَد و نیا برگرفته شده 
ت. ستایش و بزرگداشت اجداد و اس

نیاکان در بین ترکان باستان از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار بوده و در حیات و 
زندگی آنان جایگاه بسیار مهمی را اشغال 
نموده بود و درخصوص همین مورد 
ستایش و بزرگداشت اجداد، هرودت از 
مادها و استرابون نیز از ترکان آلبان مطالبی 

 اند.دهرا قید نمو

 PAPURA ........................................................... پاپورا

خیش سنگین که با دو گاو نر روی زمین 
 کشیده می شود.

 PARATAKEN ................................ پاراتاكئن

ی ترک داخل در نام یکی از شش طایفه
 ی طوایف ماد.اتحادیه

بعضی از محققین و مورخین ایرانشناس 
نام این طایفه را دارای ریشه و منشاء 

نویسند. در حقیقت نام اصلی و پارسی می
ای که هرودت آنرا به فرم قی طایفهحقی

بورتوغان »نویسد می« پاراتاکئن»
bortoğan »های ترکان باشد. در زبانمی

)به ترکی فعلی « boroبورو »باستان 
boz به معنی شکاری، جنگنده، درهم )

توغان »یا « Toğanتوغان »کوبنده و 

Tuğan » نام نوعی پرنده شکاری
شود که میباشد. چنین معلوم )شاهین( می

)شاهین شکاری( « bortoğanبورتوغان »
ی ترک نژاد بوده سمبل و توتم این طایفه

 614است. در منابع آشوری متعلق به سال 
قبل از میالد نام سرزمینی واقع در میدیا 

ذکر شده است. به « پارتاکانو»)ماد( بنام 
احتمال زیاد این توپونیم )سرزمین، مکان( 

را در « portoqanن پورتوقا»ی نام طایفه
کند. مؤلف قرن دهم خود منعکس می

 .K«کنستانتین باگریانورودنیی»

Baqrianorodniy در میان کنگر-
-های جنوب شرقی اروپا از طایفهپئچَنَک

نام  borotolmatای بنام بوروتولمات 
ای بنام برد و همچنین طایفهمی

در بین « boronaymanبورونایمان »
معلوم و موجود است.  باشقیردها نیز فعالً

ی در قرن سیزده در بین مغولها طایفه
توکان و آک« borotokanبورتوکان »

aktokan  نیز معلوم است. در اعصار
ای بنام میانه در آسیای صغیر طایفه

وجود داشته « boztoğanبوزتوغان »
ی مغولی است. در منابع از نام طایفه

)کاراتوقان( به « xartaqanخارتاقان »
عنی شاهین سیاه، شاهین بزرگ نام برده م

شده است که این نام ترکی مغولی نیز 
شباهت و نزدیکی بسیار زیادی با نام ذکر 
شده توسط هرودت )پارتاکئن( دارد. 
تمامی این شواهد نشانگر و گویای 
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ی ترک تبار تحریف  شدن نام طایفه
پاراتاکئن »به « borotoqanبوروتوغان »

parataken »د.باشمی 

 PARNAK ..................................................... پارناک

نام یکی از حکمرانان ترک سرزمین آلبان 
به « بار»ی ترکی باستان که از ترکیب واژه

)خودش است( « خودشه»، «هست»معنی 
ایناک »، «ınaqایناق »ی ترکی و واژه
ınak » شخص معتبر»، «دوست»به معنی» ،

ساخته شده است و در « دوست خوب»
-دوست خوب و نیکو می»کل به معنی 

« خودِ شخص خوب و معتبر است»، «باشد
 باشد.می

 PARSAN ....................................................... پارسان

ای واقع در سرزمین ماد )میدیا( نام قلعه
قبل از میالد. به  125قید شده در سال 

« بارسان»های احتمال زیاد این واژه با واژه
های فونتیکی مرتبط و واریانت« بارزان»و 

باشند. احتماالً این نام واریانت یکدیگر می
ونتیکی نام مصطلح کنونی در ایران به نام ف
بوده باشد. یعنی: « فرزان»

 فرزان فارزان پارزانپارسان
parsan→ parzan→ farzan→ 
fərzan 

 بارزان بارسان پارسان

parsan→ barsan→ barzan 
 PARSİN .......................................................... پارسین

ای در سرزمین ماد )میدیا( قید نام قلعه
 قبل از میالد. 125شده در سال 

، «bairباایر»های ان ترکی واژهدر زب
، «بلندی»، «تپه»به معانی « bayurبایور»
باشد و در زبان می« ی بلند و تیزصخره»

به  booriی بوئوریمغول واژه -بوریات
-می« بلندی»و « جای مرتفع و بلند»معنی 

کمر »به معنی « sinسین»ی باشد. واژه
و همچین « پشت کوه»، «کوه

دشت بلند و »عنی به م« çin(q)چین)ق(»
-صخره»، «های تیز و شاقولیدارای صخره

باشد و اگر این نام می« ی بلند و تیز کوه
در نظر گیریم آن « پارسیندو»را به فرم 

« duدو»وقت قسمت پایانی این نام که 
-می« کوه»به معنی « tuتو»باشد، همان می

 باشد.
معلوم  است که قلعه را در جاهای خیلی 

ها، وبر باالی بلندی بلند، سخت گذر
 سازند.ها میها  و پرتگاهصخره

و « bairباایر»قسمت اول این نام 
چال »های را با نام کوه« bayurبایور»

-قیزیل با»درکلبجر، « çalbairباایر
ی مهری زنگه )منطقه« qızıl bairایر

ی )منطقه «çil bairایر-چیل با»زور(، 
ین توان مقایسه نمود و همچنشاماخی( می

را با « sinسین»قست دوم این نام یعنی 
واقع در « çindağچین داغ »نام کوه 

 توان مقایسه نمود.اردوباد نخجوان می
-محتمالً با نام قلعه« پارسیندو»ای نام قلعه

کیلومتری شهر  12واقع در « باروج»ی 
های آن باقی مرند )که هنوز هم خرابه
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 باشد. شباهت نام این قلعهاست( یکی می
ی )ساخته« بارجوق»ی با نام قلعه

افراسیاب( و همچنین شباهت آن با نام 
 -بارچوک»سرزمین ترکان اویغور بنام 

ی کند. به گفتهجلب توجه می« یورت
)قرن سیزده میالدی( رود « یاقوت حموی»
« پارسیس»های از کوه« سفیدرود»

گیرد. به احتمال قوی نام این سرچشمه می
-می« پارسین»اصل کوه و کوهستان در 

باشد که از روی سهو و اشتباه کاتبین و 
واقع در « nن»مورخین حرف و صدای 

 نگاشته شده است.« س»انتهای کلمه، 
همچنین مشابه نام « پارسین»این نام 

ی شهر اورمیه از بالد روستایی در حومه
باشد که می« گل پَرچین»آذربایجان با نام 

 باشند.یبه احتمال زیاد به هم مرتبط م
 پَرچین پارچین پارسین 

 PARSİNDU .......................................... پارسیندو

ی  ای ساخته شده در دورهنام قلعه
احتمال دارد نام قلعه، «. آمئکا»حکومت 

یا « پارسان»ی فرم آشوریِ نام قلعه
قبل از میالد واقع  125در سال « پارسین»

 )میدیا( بوده باشد.« ماد»در سرزمین 

 PARTA ..................................................................... پارتا

اقارتی داخل در ساتراپ نام مرکز ایالت س
 چهاردهم هخامنشیان.

 PARUŞTA .................................................. پاروشتا

نام یکی از شاهان و حاکمان سرزمین 
ترکان ماننا. محققین این نام را دارای 

شمارند و آن ی پارسی میمنشاء و ریشه
پوراهستا »ی هندی قدیم را با واژه
purahsta » ثابت »، «ایستادن»به معنی

الی که در زبان دانند در حمرتبط می« بودن
روشن »به معنی « parپار»ترکان سومری 

« درخشنده شد»، «برق زد»، «و منور شده
 باشد.می

 PARUYR .......................................................... پارویر

نام یکی از حکمرانان ترکان ساک در 
 ی هفتم قبل از میالد.سده

مُوئیسئی »ی پنجم ارمنی مورخ سده
نام  ،«moisey xorenasi ناسیخوره

به فرم  این حکمران را در اثر خویش
یعنی « skaordiاسکائوردی »ارمنی 

نگاشته است و آنرا به عنوان « فرزند ساک»
شاه و حکمران ارمنی معرفی نموده است. 
درحالیکه این نام )پارویر( کامالً ترکی 

« barبار »ی ترکی بوده و از ترکیب واژه
، «خودش است»، «هست»به معانی 

-و واژه« پیکردرشت»، «بزرگ»، «خودشه»

، «وارث»به معنی « urاور »ترکی ی 
ساخته شده است و در « اوالد»، «فرزند»

، «او وارث )حکومت( است»کل به معنی 
وارث »، «او خود سلطان و حکمران است»

« ی»باشد. صدای می« بزرگ )حکومت(
موجود در اسم در زبان ارمنی قدیم به آن 
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ی افزوده شده است و در این اسم واژه
« uyrاویر »فرم ارمنی  به« urاور »ترکی 

تلفظ و نگاشته شده است. بنابراین، این 
« barurاور -بار»اسم در اصل به فرم 

 )بارور( بوده است.
فاکت و سند دیگری دال بر منسوبیت و 

به ترکان ساک « پارویر»تعلق قومی نژادی 
ناسی نماید. موئیسئی خورهرا تصدیق می

در جنگ « paruyrپارویر »نویسد که می
با آشوریان و « کیاکسار»لطان ماد س

همچنین تصرّف پایتخت آنان یعنی شهر 
شرکت جسته بود.  nineva« نینوا»

-بنابراین معلومات و اطالعات، معلوم می

رهبر و حکمران ترکان « پارویر»شود که 
پادشاه « کیاکسار»ساک، متفق و همدست 

ماد بوده است. از دیگر منابع نیز معلوم 
پایتخت « نینوا»تصرف گردد که در می

قبل از میالد، به  612آشوریان در سال 
ها کمک نکردند )در آن ارمنی« کیاکسار»

های «های»زمان هنوز نام و اسمی از 
ارمنی وجود نداشت( بلکه موسوم به 

ترکان ساک )ساکا، شاکا( و یا آنطور که 
اند، مورخین و مؤلفین باستان نگاشته

و در اثر  ها کمک و یاری نمودنداسکیف
ها، پادشاه و سلطان ی مادها  و ساکضربه

، تاب مقاومت «سینشار ایشکون»آشور 
ی همراه خزانهنیاورده، خویش را به

پادشاهی و حرمسرا یکجا در آتش 
 سوزاند.

هنگام سخن از الزم به ذکر است که به
را باید « هاساک»، در اصل «هااسکیف»

رخ منظورنظر نمود. به این دلیل که مو
پارویر »، «ناسیمُوئیسئی خوره»ارمنی 
paruyr » اوالد ساک»، «فرزند ساک»را» ،

نامیده است. جای بسی « پسر ساک»
تأسف است که تمامی این حوادث و 
رویدادهای تاریخی درخصوص ترکان و 

شناسی و طوایف مختلف آن، در تاریخ
تاریخ آذربایجان به هیچ وجه انعکاس 

 نیافته است. 

 PASİAK ........................................................ پاسیاک

ی باستان در ای در دورهنام قوم و طایفه
 آسیای میانه.

 PAT BURUN .............................. پات بورون

 بینی پهن، دارای بینی پَخ وپَهن

 PATADAN .................................................. پاتادان

 ناگهانی، بی خبرانه، یِهُو پدیدار شدن

 PATQA ..................................................................... پاتقا

نوعی  –بینی پهن، دارای بینی پَخ وپَهن 
 اردک دریایی با منقار قاشق شکل

 PAYLAQ .......................................................... پایالق

قلعه، دژ، جایی که پاسداران یا محافظان 
 )ازبکی(در آنجا قرار دارند. 

 PAYLAQÇI ......................................... پایالقچي

 )ازبکی(نگهبان، پاسدار، محافظ 
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 PAYŞİBAT ....................................... پایشي بات

ماننا  -نام توپونیمی واقع در سرزمین ماد
قید شده در کتیبه ی بیستون به فرم 

 «payşiyauvadپایشی یائوواد»

 PAYUKKU .............................................. پایوككو

ی مستعمل در بین ترکان ماد از نامها
قبل از   114)میدیا( قید شده به سال 

 میالد.
مکرّر تلفظ « kک »در زبان آشوری حرف 

ی و نگاشته شده است. محتمالً واژه
، «بخشیده شد»به معنی « baبا »سومری 

اوکو »ترکی -ی سومریو واژه« اعطا شد»
uku » وارث« »فرزند»، «اوالد»به معنی »

شده و این نام را به وجود با هم ترکیب 
 آورده است.

 PEÇENEQ ............................................... پئچئنئق

نام یکی از طوایف ترک سرزمین آلبان که 
واقع « pazkankپازکانک »با نام توپونیم 

ی در آلبان )قید شده توسط مؤلف سده
«( ptolemeyپتولئمئی »دوم میالدی 

 باشد.مرتبط می

 PEDİ ......................................................................... پئدی

عالی، نیرومند، پرتحرک، فعال )ترکی 
 ئیک(آلتا

 PƏLARƏK.................................................. پَالرَک

 )ازبکی(شمشیر برنده و تیز 

 PƏRÇİNLİ ............................................... پرچینلي

 سالم، تندرست، محکم

 PİÇƏN ................................................................... پیچَن

 )ازبکی(چاالک  -ماهر، ورزیده، استاد

 PİLA................................................................................. پیال

، «وادی»، «دشت»در ترکی باستان به معنی 
 «زمین باز و هموار»

 PİLAQAN..................................................... پیالقان

نام یکی از شهرهای قدیمی آذربایجان که 
م آثار خرابه های آن در دشت میل هنوز ه

« اؤرنگ آال»( با نام mildüzü)میل دوزو 
پابرجاست و « örənqalaاؤرنقاال »یا 

فعلی است. « biləqanبیلَقان »همان شهر 
پیال »ی ترکی نام این شهر از ترکیب واژه

pila » زمین باز »، «وادی»، «دشت»به معنی
« qanقان »و پسوند ترکی « و هموار

 شده است.ساخته 

 PİLƏÇİ ............................................................ چيپیله

ی کرم ابریشم و تولید پرورش دهنده
 )ازبکی(ی ابریشم کننده

 PİRİŞAT ...................................................... پیریشات

از نامهای مرسوم تئوفور در بین ترکان 
قبل از  125ماننا قید شده به سال -ماد

« گرانتوفسکی»میالد. طبق نظر و ادعای 
ی فارسی اسم از واژه  محقق روسی این

و « ابتدا»، «در اوائل»نی به مع« pariپاری »
به معنی شادی و « شاد»ی فارسی واژه

سرور شاخته شده است در حالیکه این 
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)نام یکی از خدایان( و « پیری »اسم از 
به معنی شادی « şatشات »ی اکدی واژه

و سرور ساخته شده است و از اینجا 
که در « شات»ی شود که واژهمعلوم می
-اکن در هزارهنژاد سهای سامیزبان اکدی

ی سوم قبل از میالد به معنی شادی و 
-فرح بکار میرفته است، هیچ موقع نمی

ی دارای تواند یک واژه فارسی یا واژه
ی فارسی بوده باشد. این نام منشاء و ریشه

« baburişatبابوریشات »با نام شخص 
خدا و ایزد بابو شاد و مسرور »به معنی 

با زبان  قابل مقایسه است. این نام« است
ترکی باستان نیز قابل توضیح و تفسیر 

به « شات»ی ترکی باستان است و با واژه
، «دالور»، «جسور»، «پرجرأت»معنی 

باشد و از در ارتباط و عالقه می« متهور»
لحاظ ساختاری با نام خاقانهای ترک چون 

، «، خان ترکان خزرkurşadکورشاد  »
شاد بولی»و « moxoşadموخوشاد »

bulişad » در قرن هفتم میالدی قابل
 مقایسه است.

 PİSAK .............................................................. پیساک 

نام حاکم و فرمانروایی از نسل ترکان 
وست بوزاند، کتاب سوم، فصل اساک )ف
 بیستم(.

ی نام این فرمانروای ترک از ترکیب واژه
، به معنی رهبر، سرکرده« piپی »ترکی 

، «sakساک »ی شاهزاده، ولیعهد و واژه

 شده است.ساخته « çakچاک »

 PİSAQ ................................................................... پیساق

پدر کوراوغلو برای شاه « آلی»نام اسبی که 
عباس از سواحل دریای سرخ خریداری 

پسندد. نام این کند و شاه آن را نمیمی
و « piپی»ی اسب مرکب از دو کلمه

در زبان بسیاری از « پی»میباشد. « ساق»
ها، لئبئدها و ها، تئلئوتترکان چون آلتای
باشد و می« مادیان»نی سایر ترکان به مع

ای بزرگ ومشهور از نام قبیله« ساق»
یه معنی « پیساق»باشد. بنابراین ترکان می

باشد )نقل از ترجمه می« مادیان ساقی»
ای از داستان کوراوغلو مربوط ارمنی شاخه

در « پیساق»به گیزیر اوغلو مصطفی بیگ(. 
ی ترکان باستان همچنین داستان و افسانه

ی مُدرِک و فهیم است. از نام شخصیت
جناب و آقا « پی»ی جمله معانی واژه

، «جناب ساق»است. بنابراین پیساق یعنی 
 باشد.می« آقای ساق»

 POLLAK...................................................... پُولالک

از سالطین و « اسکیلور»نام فرزند 
حکمرانان ترکان اسکیف )اسکیت(. این 

« bələkبَلَک »ی ترکی نام ترکی از واژه
ی )منظور هدیه «بخشش»، «هدیه»به معنی 

اعطا شده از سوی خداوند به پدر و مادر( 
-برگرفته شده است. آن نام ترکی را می

سووار »توان با نام خان و حکمران ترکان 
Suvar » ساکن در قفقاز شمالی در
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بوالخ خان »سالهای اوّل میالدی بنام 
Bolax Xan ».مقایسه و تفسیر نمود 

 PULİÇİK ........................................... پولي چیك

در بین ترکان قاراقالپاق از نامهای مرسوم 
 ی هیجدهم میالدیسده

 PULİXAN ............................................ پولي خان

ی ششم های دولت ترک در سدهاز خاقان
 میالدی برادر توبوخان

 PÜRÇÜMSÜZ ........................ پورچومسوز

 آشکار و واضح، بدون مشگل

 PÜRNƏK ...................................................... پورنك

از طوایف مهم ترکان ایران در زمان 
ها قویونلوها. پورنکی آغحکومت سلسله
-ی تشکیلمهم و عمده یکی از طوایف

 باشد.قویونلو میی ایل آغدهنده

 PUS DUMAN .......................... پوس دومان

 هوای مه آلود، هوای مه گرفته

 PUSARIQ ............................................... پوساریق

 سراب

 PUSAT ..............................................................پوسات

 اسلحه، زره، آالت حرب

 PUSATLI ................................................... پوساتلي

 زره پوش

 PUSU TUTAN ........................... پوسوتوتان

 در کمین نشسته

 PUSU TUTMUŞ ........... پوسو توتموش

 کمین گرفته، مترصد

 PUSUDA ....................................................... وسوداپ

 در کمین، کمین گرفته

 RAMATEYA ........................................... راماتئیا 

از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد 
قبل از   144)میدیا( قید شده به سال 

 میالد.
 614در منابع آشوری نگاشته شده به سال 

قبل از میالد در سرزمین ماد )میدیا( از 
« remateyaرئماتئیا »شخصی به نام 
 سخن رفته است.

از سوی برخی محققین دارای  این نام
ریشه و منشاء فارسی شمرده شده و 

-راوا»های فارسی باستان مأخوذ از واژه
شاد، مسرور، »یعنی « rava-tavuتاوو 

اند. در حالیکه این معنی نموده« بخشفرح
« irimایریم »نام از ترکیب دو واژه ترکی 

و « پیشگو»، «از پیش خبر دهنده»به معنی 
)آتای( ساخته شده است. این  «آتا»ی واژه

)به پارسی « قام آتا»توان با نام نام را می
 مقایسه نمود. «( گئوماته»قدیم 

 RİMÇİ ................................................................ ریمچي

پیشگو، پیش بینی کننده، کسیکه وقایع و 
 حوادث را قبل از وقوع پیش بینی کند.
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 SA OQ ............................................................. اوق-سا

ای بزرگ و مشهور بیلهنام ق –تیر و کمان 
 ها.«ساق»از ترکان به نام 

ترکی به معنی « یای»همان « سای»یا « سا»
کمان که مفهوم قوت، قدرت و استقالل 

، «سای»، «سا»باشد. رساند، میقبیله را می
به معنی کمان، از لحاظ « چا»، «یای»یا 

دولتی و حکومتی در بین ترکان رمز و 
 ی استقالل است.نشانه

 SA OQÇİ ..............قچي )سائوقچي(سا او

باشد. ی ساقچی یا ساکچی میهمان واژه
ساقچی )ساق + چی( از  -ی ساکچیواژه

« چی»و پسوند « ساق»ی ترکیب دو واژه
-تشکیل شده است. ساق یا ساک نام قبیله

ای مشهور و قدرتمند از ترکان که در 
یا همان ولگای « اتیل»ی سواحل رودخانه

قپچاق و غیره امروزی همراه با ترکان 
 مسکون بودند.

)یای( به معنی کمان و « سای»یا « سا»
بوده و در « تیر و پیکان»به معنی « اوق»

رزمنده و جنگاور »کل معنی این نام 
نگهبان، محافظ و »و همچنین « مسلح

 باشد.می« پاسدار مرزها و سرحدات

  ............................................. سان(-آن-سانسان )سا

 ..................................................................... SAANSAN 

قید شده  از نامهای رایج در بین ترکان ماد
قبل از میالد. در منابع  614به سال 

آشوری این نام تئوفور ترکی سومری به 
نگاشته شده است. این نام « زاناسانا»فرم 

« saسا »ی ترکی سومری از ترکیب واژه
به معنی دل و قلب و نام خدای آسمانها 

سان »یا « سانق»ی ترکی و واژه« anآن »
san » وا، رهبر، سرکرده، پیش»به معنی

ساخته شده است و در « اولین، نخستین
قلبی که خدا )آن( به سلطان »کل به معنی 

 «زاآنسانق»باشد. ر. ک می« بخشیده

 SABİNİ ............................................................. سابیني 

نام یکی از حاکمان و شاهان ترکان ماننا 
قبل از  111-115)قید شد در سال های 

 میالد(.
ی این اسم به علت اینکه تاکنون در جرگه

بومی قرار داده شده  های محلی ونام
است، معنی آن نهفته و ناگشوده مانده 

ی است. این اسم احتماالً از ترکیب واژه
به حدّ »به معنی « sabuسابو»اکدی 

و « به حد کافی»، «در حدّ سیر»، «اشباع
، «دهدمی»به معنی « niنی»ی سومری واژه

، «مال من»و یا به معنی « دهدپاداش می»
شده است و در کل ساخته « از آنِ من»

-خدا( جزا و پاداش می»)معنی این اسم 
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 باشد.می« )خدا(« تقدیر»و یا « دهد

 SACİLƏR ...................................................... ساجیلر

نام دولتی از ترکان در سرزمین آذربایجان 
« ابوساج دیوداد»در قرن هشتم میالدی که 

 بانی و موسس آن دولت بود.

 SACLAR ....................................................... ساجالر

نام دولتی از ترکان در سرزمین آذربایجان 
« ابوساج دیو داد»ر قرن هشتم میالدی که د

 بانی و موسس آن دولت بود.

 SADA ......................................................................... سادا

 از نامهای مرسوم در بین ترکان باستان.

 SATAK ............................................................. ساتاک

 SADAK ...........................................................ساداک

 SATAQ ................................................................ ساتاق

ای از ترکان مسکون درآسیای نام طایفه
میالدی و همچنین نام  112میانه به سال 

ای فهای از ترکان آلبان و نیز نام طایطایفه
 از ترکان هون.

نام محالی واقع در ایالت سیساکان 
سرزمین ترکان آلبان قید شده توسط 

به « stepan orbelianاستپان اُربئلیان »
ی در سده« sotkسُوتک »ارمنی به فرم 
 .سیزده میالدی

ی ترک دو در ارتباط با نام این طایفه
-روستا و آبادی در آذربایجان ایران با نام

ی در حومه« sədaqeه صداق»های 
در « sədəqiyanصَدَقیان »اورمیه و 

ی شهرستان سلماس وجود دارد که حومه
اهالی این روستاها از اعقاب و نسل این 

 باشند.ی ترک میطایفه
)با افزوده شدن  ←ساداق  ←کسادا

 صداقه ←به انتهای آن( ساداقا « آ»پسوند 
sadak → sadaq → sadaqa → 
sədaqe 

 ←)ساداق + آن(  ←ن( آ)ساتاک + 
صَدَقیان =  ←صَدَقان  ←)سَدَق + آن( 

 ها«یعنی ساداق
(satak + an) → (sadaq + an) 
→(sədəq + an) → sədəqan  → 
sədəqiyan 
اعقاب و اجداد این طوایف ترک در 

ی آسیای میانه مسکون بودند و در کتیبه
قبل از میالد  112بیستون متعلق به سال 

برده شده است. این طایفه  نیز از آنها نام
باشد که طی از نسل ترکان هون می

مهاجرت در محل فعلی این دو روستا 
ی اورمیه و سلماس مسکون واقع در حومه

 اند.شده

 SADAXAN ............................................ ساداخان

نام یکی از متشخصین و خانها در بین 
 باشد.ی چهارم میاویغوران سده

 SADAY ............................................................. سادای

بان در نام یکی از فرمانروایان ترکان آل
ی چهارم میالدی که در تاریخ به فرم سده

-قید شده است. سادای واژه« satoساتو »

« محبوب»ی ترکی باستان بوده و به معنی 
 باشد.می« دوست داشتنی»و 
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 SADLU ................................................................. سادلو

نام طایفه و اویماقی از ترکان ایران در 
ی قاراقویونلوها زمان حکومت سلسله

. ی حکومت جهانشاهخصوصاً در دوره
اکنون الزم به توضیح است که هم

در « سعدییکان»یا « سعدی»روستایی بنام 
ی یکان از توابع مرند در جوار منطقه

روستای یکان کهریز وجود دارد که زادگاه 
خان مردان دالور و متهوری چون قوچعلی

باشد. به احتمال بسیار خان میو بخشعلی
قوی اهالی این روستا بازماندگان همان 

بوده باشد و نام « سادلو»فه و اویماق طای
حقیقی این روستا سادلو بوده و در 

درآمده و « sədlıسَدلی »محاوره به فرم 
در دوران معاصر به مانند هزاران نام 

نشین، در فرهنگ جغرافیایی مناطق ترک
نگاشته « سعدی»ی به فرم تحریف یافته

شده است که هیچگونه تناسب و ارتباطی 
-لی این روستا و شاعر پارسیبین نام اها

الدین سعدی( گوی شیرازی )شیخ مصلح
تواند وجود داشته باشد. درحالیکه نام نمی

-این روستا در فرهنگ جغرافیایی و نقشه

درج شده « سعدی»های جغرافی به شکل 
 است.
 ←سَدیلی ←سَدلی ←سادلی

 سعدی ←سَعدیلی
sadlı→ sədli→ sədili→ sə’dili→ 
sə’di  

 SAĞ QAZIQ ..................................ساغ قازیق

 سند و مدرک قوی، معتبر و مورد اطمینان

 SAĞAN XAQAN ............. ساغان خاقان

ای ترکان قرقیز که طبق خاقان افسانه
« ساغان خاقان»روایت این داستان، دختر 

با سی و نه دختر دیگر به سیر و گردش 
های پردازد. دختران به کف وحبابمی

-حاصل از امواج آب دریا که بر اثر شعاع

زنند زد، دست میر آفتاب برق میهای نو
ی دختران، و از این تماس حاصله، همه

شوند. بدین سبب آبستن و حامله می
نوزادهای به دنیا آمده، اجداد و نیاکان 

شوند. بنابراین پدر ترک قرقیز شمرده می
و نیای ترکان قرقیز، آفتاب، نور، روشنی و 

)چهل « قیرخ قیز»آسمان و مادران آنان 
 باشد.میدختر( 

 SAĞI(SAĞU) .......................... ساغي)ساغو(

های مکدّر و غمباری که به اشعار و ترانه
های در مراسم تدفین سالطین و سرکرده

ها خوانده «هون»ترک در زمان حکومت 
-گفتند. به جرأت میمی« ساغو»شد، می

ی توان گفت که این مراسم با نام قبیله
 .استمرتبط بوده « ساک»یا « ساق»ترکان 

 SAĞIÇI ......................................................... ساغیچي

-ها و اشعار غمگین و غمی ترانهخواننده

انگیز مراسم تدفین سالطین و سرکردگان 
 ترک را گویند.

 SAĞINÇ ......................................................... ساغینچ
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 )ازبکی(حس اشتیاق دیدار کسی 

  ..................................................................... ساغالم بیلیش

 .................................................... SAĞLAM BİLİŞ 
 با علم به یقین ، صد درصد آگاه

 SAKA (ŞAKA) ...................... ساكا )شاكا (

عمده و اعظم اهالی ساکن در  قسمت
ساک »آسیای میانه و قزاقستان، دشتهای 

sak » ساکا»و در اصل saka»  یا
شد. آنان بومیان نامیده می « şakaشاکا»

ی این مناطق اصلی، قدیمی و اولیه
که حفریات و رفتند. چونمی شمار به

 م سیر مدنی،وهای باستانشناسی تداکاوش

ی شروع دوره مدنیت و تمدن آنان را از
ین اکتشافات دهد و امفرغ، نشان می

 هابیانگر این واقعیت هستند که، ساک

شاکاها( مالک تمدنی بس قدیم  )ساکاها،
سرزمین هستند.  و متداوم در این

اکتشافات باستانشناسی همچنین این 
اینکه  بر حقیقت را نیز ثبوت کرده مبنی

 ( را نژاد)ساکاها ها% ساک25
تشکیل داده  monqoloid مونقولوئید

نژاد  آنان اساساً به بنابراین است.
منسوبند و  avropoid آوروپوئید

دیدگاه آنتروپولوژی، در تشکّل و  از
میانه،  ساختار ترکان قزاقستان و آسیای

اند و مابین نقش و رل مهمی را ایفا نموده
طوایف ترک آلتای و طوایف ترک ساکن 

، وضعیت واسطه «آرال»ی در اراضی حوزه

. بخشی از دنبود را تشکیل داده و میانه
های ساکن در اراضی آسیای میانه، ساک

 «massaket»در منابع قدیمی، با نام 

 اند.معرفی شده
« ماساکئت»خصوص تفسیر نام اتنونیم  در

براساس زبانهای پارسی، جهد و تالش 
 نتیجه، زیادی انجام گرفته است و در

عقاید و نظریاتی جعلی و ساختگی ابراز 
تعویض و است. براساس قانون  شده

های در زبان« م-ب»جابجایی صداهای 
ی از ترکیب واژه« ماسساکئت»ترکی، نام 

یعنی « bas باس»همان  که masماس 
و « sak ساک» و نام اتنونیم« baş باش»

ساخته شده « at آت»پسوند جمع ترکی 
« ساکالر باش» کل به معنی است و در

یا « برتر هایساک»یعنی 
آنان  از قسمتی .باشدمی« رهبر های ساک»

های اوائل قبل از میالد در شمال در سال
 شرقی آلبانیا اراضی مابین رود

کنونی  «دربند»و « vəlvələ وَلوَله»
 های ساکن آسیاینام ساک مسکون بودند.

از میالد  ی هفتم قبلسده میانه در
نیز قید شده است. آنچه که  «اوستا»در

موجب جلب نظر است، اینست 
ن عنوا منبع، به این رها د«ساک»که
و اراضی مورد سکونت آنان « tur تور»

نامیده شده است. « turan توران»نیز
زبان  ها را پارسیایرانشناسان چون ساک

را  ها«تور»خاطر همین ، بهکنندمی قلمداد
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های شمارند و جنگزبان برمی پارسی نیز
های ایرانی بین ایران و توران در حماسه

جمعیت  قوم یا دو جنگ مابین دو، را
حساب آورده، قلمداد  به« پارس»ایرانی

 ی فردوسیدرحالیکه در شاهنامه کنند.می
عنوان سرزمین ترکان، نشان  به« توران»

 داده شده است.
میانه  های آسیایساکص در خصو

ی پنجم قبل از میالد، مؤلفین سده از
ی اطالعات به ارائه ی باستان شروع دوره

از آنان  اند. الکن برخی و معلومات نموده
عمومی  طور مانند یک رسم و سنت به به

نام نهاده و « اسکیف»ها را و کلّی ساک
اند. در خصوص این بخش از نامیده

ها، اکثر مستشرقین اروپایی و اسکیف
اند. روسی، به تعداد زیادی، آثار نگاشته

این عقیده و  بر ی این شرقشناسانهمه
ماً پارس زبان ها عمو باورند که ساک

همین نوع طرز فکر و عقیده بر  اند.بوده
شناسی آذربایجان نیز حاکم  و ختاری

حکمفرماست. حال در اینجا به کنکاش و 
فکر خواهیم تجعلی بودن این نوع طرز 

پرداخت. و ثابت خواهیم کرد که 
ها دارای نژاد ناب و خالص ترک «ساک»

ای با ریشه و منشأ کامالً  بوده و طایفه
و در این حقیقت جای  باشندمیترک 

ها هیچگونه شک و تردیدی نیست.ساک
در تاریخ باستان ملت آذربایجان ردّ و اثر 

اند و  جای گذاشته عمیقی را از خود بر

و تشکل  etnogenizm تنوژنیزما در
جمله  جمعیتی و نژادی ملت آذربایجان،از

هایی است که نقش و رل مهمّی را  اتنوس
 ست.ایفا نموده ا

جای بسی تأسف است که این مسئله و 
شناسی  حال، در تاریخ به حقیقت، تا

است.  آذربایجان، تحقیق و کنکاش نشده
آنچنانکه قبالً نیز اشاره شده است، در 

دنبال  ی هفتم قبل از میالد، بهسده
ها )در آثار «ساک»(،  کَمَرها ) کیمئرها

نیز، «( ها اسکیف»ی باستان: مؤلفین دوره
فقاز جنوبی آمده و از آنجا نیز به به ق

آسیای پیشین یعنی وارد اراضی 
 به اند.ا گشتهنمان-سرزمینهای ماد

رویداد در  محققین، این برخی نظر
 .ه استقبل از میالد، رخ داد 615سال

که  داردمورخ مشهور هرودت اظهار می
ت یکمای حها در سالهای دوره«اسکیف»

« اکسارکی» پادشاه و سلطان حکومت ماد،
به سرزمین ماد  میالد(، از قبل 114-621)

اند. و لیکن در این  )میدیا( وارد شده
منظور از  معلومات و اطالعات،

بطور کلی و کانکرئت،  ها،«اسکیف»
معلوم و مشخص  کیمئرها هستند یا نه،

ها و شاید یکی از این کوچ نیست.
ها و دیگری ها مربوط به ساکمهاجرت

باشد. )کَمَرها( می رهانیز مربوط به کیمئ
های مهاجرت نموده کبخش معینی از سا

در  ،سیاه( دریای از مناطق شمالی )شمال
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شمالی و ارمنستان  اراضی مابین آذربایجان
کنونی، ساکن شده و بخش دیگر نیز به 

د. اشناراضی ماد و ماننا کوچ کرده ب
ها در گرفتن نقش و رل ساک نظر در با

ی و جمعیتی و ساختار و تشکل ژنتیک
ابتدا به مشخص  اتنوژنیزم ملت آذربایجان،

-نمودن منسوبیت نژادی و قومی آنان می

ابراز نظر  ضرورت از پردازیم. این
بر  محققین خارجی و آذربایجانی مبنی

ها ناشی «ساک»پارس پنداشتن نژاد و زبان 
شود. برای روشن شدن این موضوع و  می
که آیا بردن به حقیقت این مسئله  پی

ها ترک خالص، اصیل با زبان ترکی ساک
اند یا بنا به ادعای محقیقین خارجی و بوده

آنان دارای نژاد و زبان پارس  آذربایجانی،
بایستی به اسامی اشخاص ساک اند، بوده

ها نگاشته شده در این کتاب دقت و توجه 
 کرد.

وجود اتنونیم ساک )ساکا، شاکا( در 
د در بین ترکیب اسامی طوایف موجو

خلقها و ملل مختلف ترک، فاکت و سند 
ترک بودن  بر معتبر دیگری است دلیل

-653ها. در سالهای ریشه و منشأ ساک
«  səkyəسَکیه»ای بنام میالدی طایفه 655

« تووا»و « آلتای»در سرزمین ترکان 
در محاوره و مکالمه بدان « Yی»)صدای

افزوده شده است( و در حال حاضر در 
شاقا »ترکان قزاق، طوایف سرزمین 

şaqa» ،« شاکتیşaktı »ی )نام طایفه

در بین ترکان -«(لی»، «تی»شاک و پسوند 
شئکئی »و « şakayشاکای »ازبک،طوایف 

şekey»-  در بین ترکان قرقیز، طوایف
در بین -«sakaساکا »و « sakeساکه »

و « şaklarشاکالر »ها، طوایف ترکمن
ساک و  ی)نام طایفه« sakarساکار »

به معنی مرد، « ər راَ»ی ترکی واژه
در بین ترکان -دلیرمرد، مبارز و جنگجو(

در -«şaukayشائوکای »نوقای،طوایف 
ساکای »بین ترکان خاکاس، طوایف 

sakay » ساقای »وsaqay»- در بین
« sakautساکائوت »ترکان آلتای،طوایف 

اوت »ی ساکا و پسوند جمع )نام طایفه
ut )» ساقال »وsaqal »ی ساک )نام طایفه

به معنی طایفه( و غیره « elائل »ی و واژه
توان نام برد. عالوه بر اینها، نام ملی را می

 «saxaساخا »و قومی ترکان یاکوت: 
 -«(sakaساکا »)فرم و واریانت فونتیکی

ساکاس »یعنی « خاکاس»نام اتنونیم 
sakas »ساک و  )قوم( )متشکل از اتنونیم
به کار رفته مثالً در  «asآس »پسوند 

، «türkəşتورکش »، «çuvaşچوواش »
و طوایف دیگر( را « kulasکوالس »

 بایستی در نظر گرفت.
سومین سند و فاکت که نشانگر و ثبوت 

-ها میی ریشه و منشأترکی ساککننده

شکی »باشد، وجود مناطق مسکونی با نام 
şəki »نشین در سرزمینهای ترک

-، ایران و ترکیه میتاتارستان، آذربایجان
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« سیسیان»ی اکنون در منطقهباشد.هم
سرزمین آذربایجان که فعالً جزو اراضی 
کشور نوبنیاد و تازه تأسیس بنام ارمنستان 
قرار گرفته است، قبالً در گذشته روستایی 

وجود داشت که تمامی « şəkiشکی »بنام 
ی آن را ترکان آذربایجانی تشکیل  سکنه

ی شکی با نام قلعه« کیش»دادند. همین می
سرزمین ترکان « سیساکان»مرکز ایالت 

ی هشتم آلبان )که تاریخ آن از سده
گردیده( مرتبط  میالدی معلوم و مشخص

و در عالقه می باشد. یکی دیگر از اسناد 
ی ریشه و کننده و فاکت های که مشخص

-ها می، قوم و اتنوس ساکیمنشأ ترک

 باشد، بر سر گذاشتن نوعی کاله
 باشد.ها میی ساکمخصوص و ویژه

ی بیستون ساک را در کتیبه یهاترک
قبل از میالد و  121متعلق به سال 

« هاکاله شقّ»همچنین در تاریخ هرودت، 
اند. مردان ترک نامیده« هاراست کاله»یا 

بلند و  ،راست ،های شقّساکایی، کاله
شده از نمد بر سر  مخروطی شکل ساخته

نوع هایی با این چنین کالهگذاشتند.می
و فقط  محضمشخصات و با آن شکل، 

در بین ملل ترک موجود بوده است. )در 
ی شود که بابک سرکردهمنابع قید می

خزی نوک  ها، کالهجنبش و قیام خرمی
سیخ بر سر داشت(. این نوع کاله در بین 

چاباک »و یا « tumakتوماک »ترکان بُلقار 
çabak »در تاریخ  شد.نامیده می

قزاقستان قید شده است که در اعصار میانه 
بلند نوک سیخ بنام  کالهِ ،ترکان قزاق

و در تابستان نیز کاله « tumakتوماک »
ند نوک سیخ به رنگ سفید ساخته شده لب

ی گذاشتند. نکتهاز نمد نازک بر سر می
جالب توجه اینجاست که در یک منبع 

نام ی چهاردهم میالدی بمتعلق به سده
قید شده که در شهر « عجائب الدنیا»

ی آذربایجان، جوانان کاله بلند نوک گنجه
گذارند. سیخ ساخته شده از نمد بر سر می

باید گفت که بطور کلی و عمومی رسم و 
سنت نمدسازی، یک رسم و عادت با 

 باشد.ریشه و منشأ ترکی می
ی اوّل قبل در کورگانهای متعلق به هزاره

یافته های نمدبازماندهآلتای، از میالد در 
  است.شده 

-نویسد که در هزارهیم« ایی.م.دیاکونوف»

، «ماد»ی سوم قبل از میالد در اراضی 
 گذاشتند.ترکان ماد کاله نمدی به سر می

برخی از آنتروپولوگ )آنتروپولوژ(ها 
جمله شناسی( از)دانشمندان انسان

« T.A.Trofimovaت.آ.تروفیمووا »
« V.V.Ginzburgنزبورگ و.و.گی»و

ی نژاد ها و عالئم مخصوص ویژهنشانه
های ترکان مونقولوئید را در اسکلت کلّه

های پنجم تا هشتم ساک متعلق به سده
ی عملیات در نتیجه راقبل از میالد 

  حفاری باستانشناسی در آسیای میانه،
اینجا الزم به  معلوم و آشکار نمودند و در
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بلکه هزار  ،البته نهیادآوری است که صد 
البته، خصوصیات و ویژگیهای مونقولوئید 

تواند به هیچ وجه شامل اهالی پارس نمی
باشد. بنابراین در ترک بودن ریشه و منشأ 

)ساکا،شاکا(، جای هیچگونه « ساک»قوم 
ماند. محققین و شک و تردیدی باقی نمی

-ها را پارس زبان می«ساک»مورخینی که 

-ای آذربایجانی مدافع آنهپنداشتند و عالم

گونه  محققین و مورخین، از جمله عالم 
اُوا سخت در بیولوژ، خانم ربیعه قاسم

طور اند. حال بهاشتباهند و بیراهه رفته
اختصار در خصوص ترکان ساک در 
اراضی آذربایجان خواهیم پرداخت.در 

ی یکی از منابع آشوری متعلق به سده
« ساکا»نام بههفتم قبل از میالد نام قومی 

مسکون در اراضی سرزمین ماننا قید شده 
سال بعد از  255حدود است. تخمیناً در

آن،هرودت در تاریخ خویش، سکونت 
-15های )ساتراپ( ترکان ساک در ایالت

کند. حکومت ایران را قید می 11-14
 ها،های ساکن در این ایالتتمامی ساک

ی های کوچ کرده از شمال )منطقهساک
ال دریای سیاه( نبودند. مثالً ایالت شم

های چهاردهم قسمت معینی از ساک
گرفت آسیای میانه را دربرمی

های ساکن (. بنابراین ساکII،23)هرودت،
به  در این ایالت،از ریشه و بن و ابتدا

های ساکن آسیای میانه بودند. ساک ،ساکن
ترکان ساک به سرزمین ترکان ماد از 

-ی میانه نیز مییعنی آسیا یجنوب شرق

لت کوچاندن عتوانستند آمده باشند. 
از سوی « ماد»ها به اراضی حکومت ساک

خود مادها نیز معلوم و مشخص است. 
قبل از میالد،  115هخامنشیان بعد از سال 

های متعلق به ترکان ماد در آسیای ایالت
 دند. ومیانه را ضبط و تصاحب نم
ز ی پنجم قبل امؤلف و مورخ مشهور سده

نویسد که در می« ktesiyی یکتئس»میالد 
ی زمان کوروش بانی و مؤسس سلسله

هخامنشیان، ترکان ساک)ساکا( آسیای 
 تابع ایران بودند. ،میانه

در اردوی سپاه ایران )هخامنشیان(، ترکان 
سب ی اساک نیز وجود داشتند. در مسابقه

که به شرف و مناسبت تسخیر  یدوان
وش ترتیب یافته سرزمین بابل توسط کور

 بود،یک سرباز ترک ساکی برنده شده بود.
ی بیستون در لیست اسامی در کتیبه

خلقهای آسیای میانه که از تحت تبعیت 
منشی خارج شده بودند احکومت هخ

)مثل مارقوش)مارقیانا(، ساتاقوش، 
همراه آن اسامی، نام ها و غیره( بهپارفیان

ا ترکان ساک نیز قید شده است. در اینج
های آسیای میانه، دیگر در حق ساک

 سخنی نخواهیم گفت.

ایالت )ساتراپ( یازدهم قید شده در 
اکنون بخش معینی از اریخ هرودت همت

شود که اراضی آذربایجان را شامل می
 یاراضی جنوب محل تالقی دو رودخانه
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تا دریای خزر را احاطه « ارس»و « کُر»
« ماننا»ه کند و لیکن این اراضی تاریخاً بمی

قبل از  115و از سال « ماد»و سپس به 
قبل از میالد به دولت  331میالد تا 

هخامنشی و بعد از شکست هخامنشیان از 
اسکندر مقدونی به دولت آتروپاتئنیا 

منسوب و تعلق گرفت. )آذربایجان( 
اگرچه حدود جغرافیایی این اراضی، به 
دقت و دقیق معلوم نباشد، محتمالً سواحل 

غربی دریای خزر نیز داخل در آن  جنوب
حدود و اراضی بوده است. هرودت در 
تاریخ خود در اینجا )در این اراضی( به 
همراه دیگر طوایف ترک چون 

ها، «دُورئیتی»و « پاوسیک»، «پانتیمات»
را نیز قید « ساک»زیست و سکونت ترکان 

ی منابع قدیم . از مالحظهاستنموده 
در این  گردد کهمعلوم و مشخص می

ایالت )یازدهم(، ترکان ساک در دو محال 
ساکاسین »اند: بخش)منطقه( مسکون بوده

sakasin » باالساکان »و بخش
balasakan.» 

ی یکم میالدی دان مشهور سدهجغرافی
آذربایجان در اراضی  «استرابون»
ساکاسئنا »نام ، ایالتی به(آتروپاتئنا)

sakasena »کند )استرابون، را قید می
IX،1 ،2 ایالت متشکل از نام قوم این (. نام

و « ساکا»یا « ساک»ی ترکان و طایفه
سین »پسوند منسوبیت )نسبی( زبان ترکی 

sin » چین(çin،  شینşin است.همین )

)دراصل ساکاشین( تاکنون در « ساکاسئنا»
و « sakaşonساکاشون »های نام توپونیم

واقع در اراضی  «sakşonساکشون »»
جمهوری آذربایجان باقیمانده آستارای 

شود است. از اینجا چنین نتیجه گرفته می
در « sakaşinساکاشین »که این توپونیم 

ها یعنی در اراضی اراضی اجداد طالش
قرار داشته است. « kadusها کادوس»

ی پنجم قبل از میالد مؤلف سدههمچنین 
)گزنفون( نیز، « ksenefontکسئنئفونت »

ها را در مجاورت زیست و سکونت ساک
ها  «کادوس»ها و «کورگان»و همسایگی 

بود. این ایالت آنچنانکه در فوق  نمودهقید 
گفته شد در آن زمان به دولت ترکان ماد 

یز به سرزمین جمهوری ن)و حال 
آذربایجان( تعلق دارد و مناطق مغان 

نیز شامل و  لنکران راو  آستارا )موغان(،
م سرزمین کرد. در زمان قدیاحاطه می

محل « سالیان»های مغان کنونی و دشت
 و به ه استسکونت ترکان کاسپی بود

همین خاطراین اراضی در آثار مؤلفین 
« kaspianaکاسپیانا »ی باستان، دوره

شود. بعد از آمدن ترکان ساک، نامیده می
نامیده شد )این اسم « باالساکان»این ایالت 

عنی به م« palaپاال »ی از ترکیب واژه
ی دشت هموار، وادی و نام قوم و طایفه

ساخته شده است(. توپونیم « ساک»
ی سوم نخستین بار از سده« باالساکان»

میالدی معلوم و شناخته شده است. 
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ی سیزدهم میالدی آخرین بار، مؤلف سده
نام این توپونیم را به فرم « یاقوت حموی»
در اثر خود قید  «balasacanباالساجان »

ست.احتماالً در اعصار پایانی قبل نموده ا
از میالد، ترکان ساک، ترکان کاسپی را 
تحت فشار قرار داده و عرصه را بر آنان 
تنگ نموده و اراضی آنان را تصرف و 
تصاحب نموده باشند. در یکی از منابع 

ی باستان به زیست و سکونت طایفه دوره
ها اشاره و اطراف کاسپی و قومی در حوزه

 کردند.ز گوشت اسب تغذیه میشده که ا

تغذیه کننده از نشینان و مهاجران این کوچ
گوشت اسب )استفاده کننده از گوشت 
اسب( به گمان زیاد همان ترکان ساک 

اند. هرودت همچنین به زیست و بوده
سکونت ترکان ساک در ایالت )ساتراپ( 

کند دهم هخامنشیان نیز اشاره می
 (.III،22)هرودت، 

حدّات جغرافیایی این ایالت حدود و سر
نیز، دقیقاً معلوم و مشخص نیست. ولی 

 دت زیست و سکونت ترکان ساک بهوهر
ها )اهالی شهر اکباتان «اکباتان»همراه 

پایتخت قدیمی و باستانی ماد( را در آن 
(. III،22کند )هرودت،ساتراپ قید می

ها احتمال بسیار زیاد اینکه همین ساک
قید شده در منبع ی «ساکا»محض، همان 

باشد. ی هفتم قبل از میالد میآشوری سده
متحد، جمع و  ،ترها یکپارچهاین ساک

 .نداجور و هماهنگ بوده

همین ترکان ساک بودند  محضصرف و 
قبل از میالد بر علیه  122که در سال 
ها عصیان و کمیت پارساسلطه و ح

شورش نمودند و شاه پارس هخامنشی 
ی ا به گفته و نوشته)ی« داریوش اوّل»

های درسی و غیر درسی تاریخ ایران کتاب
در زمان سلطنت منحوس پهلوی 

و  نبشته آنان را در سنگ«( داریوش کبیر»
قبل از میالد،  112ی بیستون به سال کتیبه

-)ساکاهایی که کاله «شقّساکاهای کاله»

سیخ برسر داشتند( نامیده های بلند و نوک
ها در ملیت قومی اکاست. این بخش از س

و نژادی و انتوژنیزم ترکان آذربایجان 
اند. ایران، نقش و رل مهمّی را ایفا نموده

-ی آذربایجان ایران )گانزاکگنجه
در اراضی  محضگنزک()گنجک( 

 ها ساخته شده بود.مسکونی همین ساک
در منابع پارسی پایتخت دولت آتروپاتئن 

میالد، ی دوّم قبل از در سده)آذربایجان( 
معلوم و بطور مشخص قید « گانزاک»شهر

ی باستان شده است. از مؤلفین دوره
نام این « پتولئمئی»و« پلینی»، «استرابون»

و همچنین به شکل « گازاکا»شهر را 
 اند.نیز قید نموده« زازاکا»ی تحریف یافته

ی پنجم میالدی مورخ ارمنی در سده
 نیز آنرا« favst buzandفاوست بوزاند »

قید نموده است « گاندزاک»به فرم 
 (.III،V)فاوست بوزاند،

ی ی این اسامی فرم تحریف یافتههمه
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طی زمانهای « گنجک»یا « گنجه»توپونیم 
ی «گنجه»مختلف بوده است. درشهر 

شرقی آذربایجان ایران در سمت جنوب
ی ارومیه در شش فرسخی مراغه، دریاچه

قرار  یان)آتشکده( آذربایجان معبدگاه آتش
-رب در سدهعشناس داشته است. جغرافی

نام این شهر « بهخرداد ابن»ی نهم میالدی 
« cənzəجَنزَه »ی را به فرم تحریف یافته

ی سیزدهم میالدی دان سدهو جغرافی
-نیز به فرم تحریف یافته« یاقوت حموی»

اند. محققینی نگاشته« cənzəkجَنزَک »ی 
« نجهگ»که درخصوص معنی نام توپونیم 

ی اند، آنرا مأخوذ از واژهفرسایی نمودهقلم
-به معنی خزینه، خزانه می« گنج»پارسی 

گیری کامالً یجهدانند. این طرز تفکر و نت
-هیچ وجه معقوالنه نمی اشتباه است و به

های تشکیل شده با نام باشد. توپونیم
)گنجک( در اراضی مورد سکونت  «گنجه»

 م در آلبانترکان ساک در آتروپاتئن و ه
-ای از ساک)آلبانیا(، در ارتباط با نام طایفه

 باشد.می« گنجک»ها به نام 
محمود کاشغری در اثر خویش، نام یکی 
از طوایف ترک ساکن در اراضی ترکان 

« گنجک»ساک آسیای میانه در قدیم را 
 نامیده و قید نمده است.

)قوم، طایفه(  قسمت دوم نام اتنونیم
 «cəkجَک »از بخش  که عبارت« گَنجَک»

دلیل قانون تبدیل و تعویض به باشدمی
در زبان ترکی، « ج»به  «س»صداهای 

)طایفه، قوم(  ونیمتنبطور محض نام ا
نماید. را در خود منعکس می« ساک»

در « گنجه»نامیده شدن هر دو توپونیم 
آذربایجان و همچنین در منابع قدیمی به 

باط با نیز در ارت« ganzakگانزاک »فرم 
باشد.در اعصار االشاره میاین مورد فوق

میانه در آسیای میانه چندین شهر با نام 
 باشد.معلوم و مشخص می« گنجَک»

در اراضی آذربایجان ایران چند روستا با 
« رودگنجه»، «گنجه»، «آبادگنج»نامهای 

ی ترک وجود دارد که با نام این طایفه
فه را در ساکایی مرتبط بوده و نام این طای

 نمایند.خود منعکس می
محقق و مورخ آذربایجانی که نام شهرهای 
گنجه موجود در جنوب و شمال 

ی پارسی آذربایجان را مأخوذ از واژه
محسوب « خزانه»، «خزینه» یبه معن« گنج»

شمارد )او این فکر را براساس عقاید و می
دارد( غافل آثار مورخین اروپایی ابراز می

نوز هم در بین ترکان قزاق، از آنست که ه
قرقیز، ازبک و ترکمن )که از لحاظ ریشه 
و منشأ با ترکان ساک آسیای میانه مرتبط 

مناطق مسکونی زیادی در ارتباط  هستند(
قنجه »و «kəncəکنجَه » با نام طوایف

qəncə»  و همچنین با نام گنجهgəncə 
 وجود دارد.
در آسیای « gəncəkگنجَک »وجود شهر

دهم میالدی معلوم  یسده میانه از
ومشخص گردیده است و در منابع 
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درخصوص این مورد نیز معلومات و 
اطالعات کافی وجود دارد.البد نام روستا 

-کنچَه» ،«چایگنجه»، «گنجه»و آبادیهای 

واقع در قفقاز شمالی « kənçə-Aulآئول 
در زبان « خزانه»و «گنجینه»معنی نیز به

 باشد؟!فارسی می
ان پهلوی )پارسی( گفته ببع به زدر یک من

واقع در « گنجه»شود که شهر می
-« افراسیاب»)آذربایجان( را  «آتورپاتاکان»

تورانی ساخته است. این شخص که نام او 
به ادعای  نیز قید شده است،« اوستا»در 

دشمن سرسخت و بزرگ  فردوسی 
به نام « توران»پارسیان، پادشاه و سلطان 

-می« frangrasianفرانگراسیان »

را فردوسی در اثر « فرانگراسیان»باشد.
منظوم و حماسی خویش شاهنامه، 

نامیده است. به احتمال بسیار « افراسیاب»
فرم نگارش نام « فرانگراسیان»قوی، 

از « افراسیاب»افراسیاب بوده باشد. نام 
معنی به« abraآبرا »ی ترکی ترکیب واژه

، «ناجی»، «نجات دهنده»، «خالص کننده»
، «خیر و نیکی دهنده»، «پاسدار»، «محافظ»
رفع »، «خدمتی بس بزرگ ارائه دهنده»

( و çiچی «)siسی »و پسوند  «ی نیازکننده
، «ماهر»معنی  به« əb، اَب əpاَپ »ی واژه

ساخته « کاردان»و « بافراست»، «زبردست»
فرم نگارش فارسی « اَفراسیاب»شده است. 
-می «abrasiəbاَب آبراسی»نام ترکی 

باشد و پارسی پنداشتن این اسم از سوی 

محققین، بیش از یک تعبیر و تفسیر جعلی 
و ساختگی، چیزی نیست. افراسیاب یک 
شخصیت تاریخی است. او رهبر و سلطان 

ها یا تورانیان( ساکن «تور)»ترکان ساک 
بود و این نیز درست است که « ماد»

درخصوص او معلومات و اطالعات قابل 
 در منابع قید نشده است. توجهی

چنین قید شده است که سلطان « اوستا»در 
ی ترکان ساک و حکمران طایفه

 ها بنام، سرزمین آریایی«نگراسیانافر»

را تسخیر  « arviuşayanaآرویوشایانا»
« کیخسرو»کرده بود و لیکن شاه پارسیان 

ی او را در نزدیکی دریاچه
ی ارومیه( شکست داده چیچست)دریاچه

ی جالب توجه در اینجاست کشتند. نکته و
که شاعر پرآوازه نظامی گنجوی در 

یرین را از ، ش«خسروشیرین»ی منظومه
کند و از زبان مینسل افراسیاب قلمداد 

قارا »کند: نظم چنین بیان می به «شیرین»
)یعنی « گؤزلو تورکم بو دام اوسته من

ترک سیاه چشمی هستم گرفتار دام 
بانو خطاب به هینعشق(. و سخن م

 اگر خسرو کیخسروو»گوید: شیرین که می
)یعنی اگر خسرو،  دورسا، بیز افراسیاب

کیخسرو است، ما هم افراسیابیم( دقت 
کند. در نظر انسان را به خود جلب می

ی پیچیده و اینجا، درخصوص این مسئله
 مرکب، بطور وسیعتر سخن گفتن و

و  نمودن بیش از این امکان ندارد کنکاش
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تنها هدف و منظور نظر اینست که 
)ساکا(  خاطرنشان سازیم که ترکان ساک

-ها( می)تورانی در تاریخ همان تورانیان

ی بسیار مهم و جالب توجه باشند. نکته
اینست که در آذربایجان ایران چندین 

قوم و  یروستا و آبادی که منعکس کننده
)مثل ساکان، ساکانی،  «ساک»ی طایفه

آباد و غیره( و اقالی، شاکساکئنه، ش
ی همچنین در ارتباط با قوم و طایفه

باشند( نیز ها )که همان ساک «توران»
ی هایی که منعکس کنندهروستا و آبادی

-)مثل توران، توران ی تورانقوم و طایفه

شت و غیره( باشد، پُقاال، تورانی، توران
ی اهالی این روستاها وجود دارد که همه

دهند. حال ذربایجانی تشکیل میرا ترکان آ
خصوص در اینجا الزم است کمی هم در

ترکان ساک مسکون در اراضی آذربایجانِ 
شمال ارس که بخشی از این اراضی فعالً 

التأسیس نام کشور نوبنیاد و جدیدبه
گوییم. شود، سخن ارمنستان نامیده می

)ساکا( پس از مسکون شدن  ترکان ساک
ی هفتم قبل از هدر قفقاز جنوبی )سد

میالد( حکومت پادشاهی خود را تأسیس 
شناسی به کردند که درعلم تاریخ

 یفمشهور و معرّ« هاپادشاهی اسکیف»
بر این « ایی.م.دیاکونوف»الکن  شده است.

-اند که مرکز این پادشاهی که منطقهعقیده

کرد، ی فعلی را احاطه میی گنجه
بود. این « sakasenaساکاسئنا »

هی محض، پادشاهی ترکان ساک پادشا
آشکئناز »بوده که قید آن در بابل با نام 

aşkenaz » نیز در تصدیق این حقیقت
نامی بود « آشکئناز»است به این علت که 

که به ترکان ساک اطالق شده بود. بعد از 
اورارتو »سقوط و انقراض حکومت 

urartu »ی هفتم قبل از میالد، در سده
ادشاهی ترکان ی پحکومت تأسیس شده

واقع « کُر»ی ساک، اراضی جنوب رودخانه
در جمهوری آذربایجان فعلی و آن قسمت 

« ارمنستان»از اراضی آذربایجان که فعالً 
« دیاکونوف»شود، و طبق اظهار نامیده می

-را نیز احاطه می« ماننا»حتی سرزمینهای 

نمود. در آن قسمت از اراضی آذربایجان 
شود، اوّلین امیده میکه فعالً ارمنستان ن

 تشکیالت دولتی و حکومتی نیز محض به
ها تشکیل یافته بود. مانند پادشاهی ساک
ی پنجم میالدی موّرخ ارمنی سده

که ارامنه  استنوشته  «koryonکُوریُون »
-)در انجیل دولت ساک «آشکئناز»از نسل 

شود( هستند، یعنی ها چنین نامیده می
ساک بودند و  ارامنه تحت تابعیت ترکان

 (هازادهساک)ها «اسکائوردی»اطالق نام 
به پادشاهان و سالطین ساک در منابع 
قدیمی ارمنی نیز محض از همین ناشی 

 شود.می
موسی »مورخ مشهور ترکان آلبان 

 «پسران هایک»نویسد که می« نکاتلیالکا
پارویر »بعد از پادشاهی ها موسوم به ارمنی
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paruyr »زاده( یر ساکاسکائوردی )پارو
-شروع به سلطنت و پادشاهی نمودند.در 

ی رابطه با این موضوع، مورخ ارمنی سده
« ناسیهرمُوئیسئی خو»پنجم میالدی 

معلومات و اطالعاتی را ارائه نموده است. 
او اسامی پادشاهانی را که در ارمنستان 

اند به ارمنی سلطنت و حکمرانی نموده
ارویر پ»دهد: قدیم، چنین ارائه می

paruyr»  قید نموده است که فرزند(
زاده است و است یعنی ساک« اسکائوردی»
به « آرباک»بنام « ماد»سوی سلطان از

حاکمیت و پادشاهی ارمنستان تعیین شده 
پارائوآس »، « heraçeayهراچئای»بود(، 

parauas» ،« پاچوئیجیpaçuici» ،
، «panosپانوس »، «kornakکُورناک »
ائرواند »، «haykak II هایکاک دوّم»

ervand» ،« تیگرانtigran »و غیره. به-

و ویژگیهای زبان ارمنی  تسبب خصوصیا
ی اسامی فرم اصلی و واقعی قدیم،همه

خود را از دست داده و به فرم تحریف 
جز اسامی اند و بهیافته ثبت و قید شده

و  «kornakکورناک »، «paruyrپارویر »
ا نمودن فرم ، برپ«parauasپارائوآس »

ی اسامی سخت و اصلی و حقیقی بقیه
باشد. درمورد نام شخص مشکل می

نرا تجزیه آت نموده و بقبالً صح« پارویر»
کورناک »ایم. نام شخص و تحلیل نموده

kornak »کور »ی ترکی از ترکیب واژه
kür » )جسور»، «محکم»به معنی )مرد» ،

-به« ınakایناک »ی ترکی و واژه« باثبات»

 ساخته شده است. « رفیق»، «دوست»عنی م

را به « parauasپارائوآس »نام شخص 
« barayaşش ابارای»احتمال زیاد به فرم 

توان می« borayaşبُورایاش »و یا مثل 
برپا نمود و به احتمال زیاد در این اسم 

« eşائش »معنی گرگ و به« börüبؤرو »
باشد و می« یار»، «رفیق»، «دوست»معنی به
حال این اسم با اسم شخص این در
)از سالطین ترکان  «buryaşبوریاش »

 در باشد.ماد( در بین مادها یکی می
اسامی  یخصوص ریشه و منشأ ترک

پادشاهان قید شده توسط مورخ ارمنی 
، محقق مشهور «ناسیمُوئیسئی خوره»

با ابراز « N.Y.Marrن.ی.مار »اروپایی 
ستان این عقیده و نظر که بخشی از ارمن

-ها میمحل زیست و سکونت ساک

کند. مورخ ارمنی باشد،آنرا تصدیق می
بطور « Q.Kapanasianق.کاپاناسیان »

کند که در رأس واضح و آشکار قید می
هایاسا »شرقی حرکات جنوب و جنوب

hayasa»ها قرار گرفته بودند.، ساک 

ها در اراضی بخش دیگری از ساک
اگر با  زیستند کهآذربایجان شمالی می

حدود جغرافیایی فعلی نشان داده شود، 
، «şəkiشکی »ترکان ساک در مناطق 

سیساکان »، «şakaşenشاکاشئن »
sisakan » آرساک »وarsak » مسکون

بودند و اگر به این اسامی دقت شود، 
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مالحظه میگردد که در هر چهار توپونیم 
انعکاس یافته « ساک»ی نام قوم و طایفه

 است.
ی دوّم مؤلف سده  .şəkiالف( شکی 

در اینجا « ptolemeyپتولئمئی »میالدی 
ی شکی امروزی( نام شهری بنام )درمنطقه

را قید نموده است. « osikaاُسیکا »
ی نام یافتهمحققین این نام را فرم تحریف

دانند. دیگر اینکه در منبع می« شکی»شهر 
ی سوم میالدی به زبان متعلق به سده

سوکن »منطقه نام توپونیم در این « پارفیا»
sukn »ی جغرافیای ارمنی در سده»و در

، و در «sekanسئکان »بنام « هفتم میالدی
ی ششم میالدی منبعی متعلق به سده

دانان و در آثار جغرافی« şəkiشکی »
نام ی نهم و دهم میالدی بهعرب سده

قید شده است که « şəkkanشککان »
-حریفی این اسامی فرم و اشکال تهمه

 باشد.می« şəkiشکی »ی توپونیم یافته

 .sakasenaب(ساكاسئنا 

مؤلف قرن اوّل میالدی، استرابون 
strabon ی در اراضی جنوب رودخانه

نام ایالت ساکاسئنا  به  یسرزمیناز « کُر»
موسی »برد. مورخ مشهور آلبان نام می

کند که همین توپونیم قید می« کاالنکاتلی
واقع در « ساکاسئنا» مورد اشاره، یعنی

این علت ی فعلی است به«گنجه»ی منطقه
شاکاشئن »که او قرار گرفتن شهر گنجه در 

şakaşen » را قید نموده است.)کتاب
(. بایستی به این مهم هم 23دوّم، فصل

های این ایالت از اشاره کنیم که ساک
ی چهارم قبل از میالد با نام سده

میده معروف و نا« sakesinساکئسین »
فالوی »ی دوّم میالدی د. مؤلف سدهانشده

نویسد که می« flaviy arrianآریان 
ها در ترکیب اردوی ها و آلبانساکئسین

پارسیان در جناح راست در جنگ علیه 
اسکندر مقدونی شرکت 

حس خواهید  (. قطعاIII،14ًداشتند)آریان،
دو توپونیم را تحت « استرابون»نمود که 

قید کرده است:یکی در  «ساکاسئن»عنوان 
اراضی آتروپاتئن و دیگری واقع در 
اراضی آلبان. الزم به قید است که در 

نیز در شرق « ساکاسئنا»منابع، سومین 
ی فعلی واقع است. این فاکت و ترکیه

ار ارزشمند بوده و از ارزش بسیار یسند بس
باالیی برخوردار است که در ذیل دلیل 

-یم. در تاریخکنارزشمندی آنرا بازگو می

از نام « ساکاسئنا»شود که شناسی گفته می
معنی و به« ساکا»اتنونیم)قوم،طایفه( 

شائوآنا »ی پارسی سرزمین، مأخوذ از واژه
şauana » ساخته شده است )این نظریه

شناس آلمانی را نخستین بار شرق
در اواخر قرن « hubşmanهوبشمان »

نوزده ابراز نموده و متعاقب او مورخ 
همین « ایی.م.دیاکونوف»مشهور روسی 

نظریه را اخذ و مقبول خویش فرموده و 
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مورخین و محققین آذربایجانی نیز آنرا از 
« ی نایابیافته»ایشان اخذ و همچون یک 

اند( و به عبارت در آثار خویش گنجانده
دیگر، گویا بخش انتهایی و پایانی توپونیم 

شئن »( یعنی sakaşen)ساکاشئن 
şen»، شائوآنا »کل و واریانت فونتیکی ش

şauana» باشد. مورخین ارسی میپی
این نظریه ارمنی نیز سخت و محکم به 

عنوان را به« şenشئن »ی چسبیده و واژه
نشانگر زیست و سکونت  فاکت و سندِ

دانند. ی گنجه میی قدیم در منطقهارامنه
در آلبان « ساکاسئنا»لیکن وجود توپونیم و 

ئن و هم در آسیای صغیر )در و آتروپات
دهد که ی فعلی(، نشان میقارص ترکیه

ای با ریشه و منشاء با این اسم نه واژه
ای به ارمنی و نه واژه« شائوآنا»پارسی 

تواند وجود داشته باشد.در می« şenشئن »
اصل طبق آنچه که به حق، محقق 

قید کرده « اوفی.ب.یوسف»آذربایجانی 
موجود در « senسئن »ی واژه ،است

ی ترکی ساکاسئن، شکل فونتیکی واژه
« آ»حرف و صدای  .باشدمی« şinشین »

در پایان اسم، به یونانی از طرف استرابون 
راستی و حقیقتاً نیز افزوده شده است. و به

، «şinشین »، «sinسین »های که واژه
در ترکیب نام بعضی از « çin چین»

-میطوایف ترک اشتراک جسته و موجود 

بولقاسین »، «alşınآلشین »باشد مثل 
bulqasın» ،« کابوکشینkabukşın » و

 غیره.
« quqarقوقار »ی ترک در ارتباط با طایفه

کوقارسین »نام ه ای بنون نیز طایفهکا هم
kuqarsin » دربین ترکان باشقیرد وجود

دارد و همچنین نام دو شهر در بین خزرها 
ساکسین »و «sarişinساریشین »با نامهای 
saksin »باشد.معلوم و مشخص می 

ی در اراضی آذربایجان ایران در حوزه
ی ارومیه، روستاهایی با نامهای دریاچه

)مرکب از نام  «macarşinماجارشین »
و پسوند « macarمجار »ی قوم و طایفه

آوارسین »، «(şinشین »، «sinسین »
avarsin » خووارلی »واقع در محال
xuvarlı» ی ب از نام قوم و طایفه)مرک

وجود دارد. «( sinسین »و پسوند « آوار»
« arrianآریان »ی دوّم میالدی مؤلف سده

ساکئسین »به فرم محض ها را «نئساکئس»
sakesin » بالزوری »و مؤلف مشهور
bəlazuri » شاکشین »نیز به فرم

şakşin »اند. قید نموده 
« sakesinساکئسین »بنابراین توپونیم 

های مسکون ی است که در زبان ساکنام
آن نواحی، ایجاد و خلق شده و شکل و 

ساکاسین »فرم اصلی و حقیقی آن 
sakasin » شاکاشین »یاşakaşin» می-

 باشد.
رُل مهم این بخش از ترکان ساک یعنی 

ها در اتنوژنیزم )تشکل نژادی و ساکاشین
نسل( ترکان آذربایجانی بدین سبب توجیه 
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که آنچنانکه در فوق نیز  شودو توضیح می
محض در این « گنجه»اشاره شد، توپونیم 

و قبالً  استایالت تشکیل و ایجاد گشته 
های دیگر هم به تشکیل و ایجاد توپونیم

در اراضی آذربایجان ایران و در « گنجه»
ایم. بطور کلی و نیز اشاره کرده« ساکا»

ی نقش و رُل ترکان ساک در عموماً مسئله
)تشکل قومی و نژادی( ترکان  اتنوژنیزم

آذربایجان، قزاقستان و آسیای 
-میانه،موضوع بحث تحقیقات و بررسی

نظر باشد. بایستی درای میهای ویژه
گرفت که ساخت و تأسیس معبد برای 

-ستایش آتش برای خلقهای ایرانی پارس

ها، ها، افغانها، اوسئتیننژاد مثل تاجیک
مسبوق و  ها و غیره معتبر،کردها، فارس

مرسوم نبوده است بدین علت که آنان 
پرست نشده بودند و نبودند. این آتش

شکل ابتدایی دین را، ترکان ساک، به 
آذربایجان آورده بودند. وجود معبد و 

در شهر  ،مادر ی اصلی و مرکزیِآتشکده
)واقع در  ی آذربایجان ایران«گنجه»

 6ی ارومیه در جنوب شرقی دریاچه
مراغه( نیز در رابطه با همین فرسخی شهر 
 موضوع است.

 «سیساکان»های مسکون در ساک ج(
زور( در ادبیات تاریخی، )زنگه

شوند ( نامیده میsisak) ها«سیساک»
ی زور که بخش عمدهکه محال زنگهچون

آن در ارمنستان فعلی و بخش اندک آن در 

ترکیب اراضی آذربایجان قرار گرفته، 
ی موسی کاالنکاتلی( هدرتاریخ آلبان )نوشت

ی و در منابع ارمنی سده« سیساکان»با نام 
قید  «syuniیونی سی»پنجم میالدی با نام 

لف ؤو درج شده است)اولین بار م
« Zaxariy ritorزاخاری ریتور »سوریایی
میالدی نام توپونیم سیساکان  114در سال 

جغرافیای »را ذکر و قید کرده است(. در
نام این « تم میالدیی هفارمنی در سده

قید شده است. «سیساکان»توپونیم به فرم 
های میانی )قرون سیساکان در سده

وسطی( درتاریخ آلبانیا نقش بزرگ و 
مهمّی راایفا نموده است به این سبب که 

ی آلبانیا، خود بطور مستقل صاحب سالله
همین خاطر نگاهی پادشاهی بوده است. به

 م.کوتاه به تاریخ آن بیافکنی
ن.ی.مار »مورخ و محقق مشهور 

N.Y.Marr » به بازتاب و انعکاس اتنونیم
« سیساکان»)قوم،طایفه( ساک در توپونیم 

. است در زمان خود، اشاره و آنرا قید کرده
-ها به پارسلکن علی رغم احتساب ساک

آریایی زبان بودن از سوی برخی محققین 
چون دیاکونوف و مورخین ارمنی، توپونیم 

-ان را از ابتدا، ایالت ارمنی برمیسیساک

ی خویش، شمارند و بنابر این محاسبه
سالطین و پادشاهان این دیار )سیساکان( 
را نیز از لحاظ منسوبیت قومی و نژادی، 
ارمنی دانسته و آنان را ارمنی معرفی 

اند که در قبال این ادعای دروغین و نموده
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اساس و جعل تاریخ، مورخین و بی
بایجانی نیز پاسخی محققین آذر

اند ارائه قاطع،محکم و افشاگرانه نتوانسته
دهند. در اینجا الزم و ضروری است که 

گیری و ادعای دروغ و به افشای این نتیجه
اساس مورخین ارمنی و جعل نمودن بی

بایستی -تاریخ توسط آنان بپردازیم: اوالً
از « سیساکان»قید کنیم که اگر ایالت 

ضی محل زیست و زمانهای قدیم ارا
آن موقع در ها بوده باشد، سکونت ارمنی
را به « ساک»نام قوم و نژاد به همین وجه 

 کشید.یدک نمی
اونی سی»حاکمان و حکمرانان -دوماً

siuni »را به یدک « آرانشاهیان» عنوان
 .ندکشیدنمی

شود که در تاریخ آلبان نوشته می–سوماً 
ی میالدی روابط بین کلیسا 651از سال 

آلبان و کلیسای ارمنی تیره شده و اختالف 
گشت  شدیدی بین این دو کلیسا پدیدار

ها از کلیسای «siuniاونی سی»درنتیجه 
ارمنی فاصله گرفته،جدا گردیدند و به 
آلبانها پیوسته،تحت تبعیت کلیسای آلبان 

 (.211،225،صفحه«تاریخ آلبان)»درآمدند 
عد ب« سیساکان»مهاجرت و ورود ارامنه به 

ی هشتم میالدی، پس از تابع از سده
نمودن کلیسای ترکان آلبان به تابعیت 

ی عرب، کلیسای ارمنی توسط خلیفه
از دو « سیساکان»شروع شد. نام توپونیم 

)به  «sakanساکان »و « siسی »بخش 

-می« باالساکان»مانند آنچه که در توپونیم 

« ساکان»باشد( تشکیل یافته است. بخش 
ساک »ام اتنونیم)قوم، طایفه( از ترکیب ن

sak » و پسوندan «ساخته شده « آن
های ساک»است. بنابراین، این نام معنی 

دهد و تابحال نیز در نام بخش را می« سی
ارمنستان خود  «sisyanسیسیان »)قصبه( 

را حفظ نموده است. قسمت اوّل نام یعنی 
ای از حکمرانان است ، نام سالله«siسی »

نمودند. به ان حاکمیت میکه در سیساک
در داخل « siسی »ی دیگر سخن، سالله

-ها برشمرده میها نام یکی از طایفهساک

سی »ی شد. در بین ترکان باستان نام طایفه
si» ( در منابع چینی به فرمxi معلوم و )

)سی( در  باشد. این طایفهمشخص می
در اراضی آلتای و تووا  اوایل قرون میانه

-dalayنُورکؤلو -الیدا» در وادی

norkölü »زیستند. مسکون و می
« siسی »ی شود که طایفهخاطرنشان می

ترکان  زای قدیمی ام شاخهادر آنجا ن
باشد. به احتمال زیاد بخشی از می« هون»

از  منشعب و مشتق« سی »ی طایفه
طوایف ترکان ساک، در آسیای مرکزی 

ها ماندگار شده و سپس در ترکیب هون
ها که در «سی»شدند. بخشی از داخل 

ها بودند، در ایالت «ساک»ترکیب 
ی حاکم مبدل گشته یا سیساکان به سالله

ها، جمع گشته  اینکه سالله در داخل ساک
های مسکون بود. به همین خاطر ساک
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نامیده شده « های سیساک»شده در اینجا 
و اینچنین موجب پیدایش و تشکیل 

ساکان( )سی «سیساکان»نام توپونیمی به
. در منابع قدیمی ارمنی و در دگشته ان

)قوم،طایفه(  نام اتنونیم« تاریخ آلبان»
سیساکان به فرم کوتاه شده و اختصار 

نوشته شده « ساک(سیساک)سی»ی یافته
است. ولیکن در منابع ارمنی نامی از 

)سی ساکان( برده نشده است و  سیساکان
ه قید شد« syuniیونی س»در عوض، نام 

باید بوده « siuniاونی سی»)در اصل است
ساقط شدن « sس »باشد، بعد از صدای 

و افزوده شدن صدای « iایی »صدای 
براساس زبان ارمنی قدیم رخ داده « yی»

)قوم،  ونیمتناست( اینهم محض از نام ا
اونی »ی یتوری اوراو واژه« siسی »طایفه( 

-uni » که در زبان ارمنی قدیم به حالت
)مناطق  های به پایان اسامی توپونیمپسوند

طایفه(  )قوم، هاو سرزمینها( و اتنونیم
شد، تشکیل یافته است. افزوده می

از زبان « uni-اونی »بنابراین، پسوند
نام اورارتو به زبان ارمنی داخل شده و به

افزوده گشته و در  «سی» ی )سالله(طایفه
)به ارمنی  «siuniاونی سی»نتیجه نام 

تشکیل و ساخته  (syuniیونی م سقدی
شده است. محققین ارمنی ریشه و منشاء 

-اند بیابند و بهرا نتوانسته« اونیسی»نام 

همین خاطر این نام را با نام حوزه و 
منابع  دری گؤیچه که یاچهراطراف د

ع بدر مناو « etiuniاونی ائتی»اورارتویی 
نامیده شده « utiاوتی » ارمنی قدیم به فرم

 دانند.ست، یکی میا
اونی ائتی»ی یدرحالیکه درمنبع اورارتو

etiuni»  بعدها در منابع قدیم ارمنی به(
هایی با ریشه و اسم«( utiاوتی »شکل 

منشاءهای مختلف هستند که یکی دانستن 
سو »آنها، اشتباه است. در زبان اورارتو 

su » طراف و ا»و هم « منبع آب»به معانی
باشد، به این می  «ی(ی دریاچه)اراضحوزه

ی علت که این توپونیم متشکل از واژه
درزبان « uni-اونی »آب( و پسوند «)سو»

 اورارتو است.
)آب( متعلق به زبان  «suسو »ی واژه

« sovسُوو »اورارتو، در زبان ارمنی به فرم 
 (یدریاچه)باقیمانده و بنابراین هیدرونیم 

گؤلو( که به ارمنی )گؤیچه «گؤیچه»
شود، محض، نامیده می« sevanئوان س»

 «suسو »ی اورارتوییبرگرفته شده از واژه
-سو»ی این ترتیب واژهباشد. به )آب( می

و « گؤیچه»ی )دریاچه «su-iniاینی 
اراضی اطراف آن( در زبان اورارتو با نام 

اونی سی»)در اصل  «syuniیونی س»
siuni )»سی»ها به که از سوی ارمنی-

دو   داده شده است،« )سیساکان( ساکان
نام با ریشه ومنشاءهای مختلف، لکن از 

باشند. چونکه در بعد ظاهری متشابه می
)آب،دریاچه( و در  «suسو »ی اوّلی واژه

)نام قوم و طایفه(  «siسی » اتنونیم یدوّم
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 شرکت جسته است.
پس معلوم و مشخص گردید که نام 

ن به زبا« sisakanساکان سی»توپونیم 
ارمنی نیست و نبوده و همچنین در این 
اسم پسوندی با ریشه و منشاء پارسی 

تاریخ »موجود نیست. در « kanکان »
قید شده است که این نام را  «آلبان

نامیدند. از سیان چنین می)سیساکان( پار
شود که اینجا چنین نتیجه گرفته می

« سیساکان»موجود در نام « anآن »پسوند
 ت.پسوند فارسی اس

ها یعنی در ی مسکونی ساکدر این منطقه
، حاکمیت و «سیساکان»ی ناحیه

از « siسی »ی فرمانروایی خاندان و سالله
زمان قبل از میالد، شروع شده بود. چونکه 

ی اول قبل از )شصت( سده 65در سالهای
 ( که در آلبانیاərənمیالد، اَرَنی )اَرَن 

)آلبان( بر تخت حکومت جلوس کرده 
« تاریخ آلبان»، براساس آنچه که در بود

نوشته شده است، محض از طایفه و 
بوده است)اَرَن « sisakساک سی»ی سالله
ərən  آران »به فرم ارمنیaran » و یا

شود(. در سالهای نگاشته می« eranائران »
اول میالدی، ارمنستان در ترکیب دولت 

داخل شده سپس پادشاه « parfiyaپارفیا »
واالرشاک »رادر خویش پارفیا ب

valarşak »پادشاهی و حکمرانی  هرا ب
-ارمنستان برگزید. واالرشاک نیز فردی به

« ساکسی»)آران( از نسل  «ərənآَرَن »نام 

 را برای پادشاهی و حکمرانی بر آلبانیا
)آلبان( تعیین نمود. از اینجا روشن و 

در « ساکسی»ی گردد که ساللهمعلوم می
ای ی، خاندان و ساللهی یک میالدسده

بودن  بودند. ترک ،حاکم و شناخته شده
یکی از اسناد و « ərənآَرَن »نام شخص 

فاکتهای قوی و معتبری است که نشانگر 
بودن ریشه و منشاء سالله و خاندان ترک

 باشد.می« ساکسی»

اَرَن »اسامی پادشاهان و حاکمان بعد از 
ərən »معلوم نیست « ساکسی»ی سالله

ی مدت زمان همین خاطر شجره به و
حاکمانی که از  سلطنت و حکمرانیِ

-در آلبانیا حکم رانده« ساکسی»ی سالله

اند، معلوم و مشخص نیست. لکن مشاهده 
-شود مدت زمان حاکمیت آنان از سدهمی

ی چهارم میالدی به این طرف، فراتر 
ی پنجم میالدی رود. مورخ ارمنی سدهنمی

)ائگیشه، فصل پنجم(  «yekişeیئکیشه »
نویسد که نسل و خاندان پادشاهان و می

نامیده « qnuniقنونی »ها حاکمین آلبان
)حاکم و فرمانروای آلبان بنام  شودمی

میالدی  411که در سال « bahanباهان »
ها در عصیان و شورش علیه ساسانی

 شرکت جسته بود از همین نسل و خاندان
موجود در  «uniاونی »ی . واژه(قنونی بود

هنگام نگارش به به« قنونی» )طایفه( اتنونیم
ارمنی قدیم بدان افزوده شده است و در 
اصل، پسوند منسوب به زبان اورارتویی 
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قن »ی است. به احتمال بسیار قوی واژه
qn » که در نگارش ارمنی قدیم به تحریف

قون »صورت سوق داده شده، محض به
qun» ،« هونhun »ا برپا توان آنرمی

نمود. بنابراین احتمال این بسیار زیاد است 
 ای با ریشه و منشاءکه خاندان و سالله

مده باشد و همین آسر حاکمیت بر« هون»
ها همان ی برخاسته از هونسالله

 شرقی آلبانیاهای ساکن در شمالماسکوت
ی یکم )آلبان( بودند که از اوایل سده

 زیستند.میالدی در آنجا می

این وصف تصادفی نیست که پادشاه و با 
پس از « vaçeواچه »و حکمران آلبان 

ی دوران حاکمیت خویش، محض خاتمه
« maskutماسکوت »سوی ایالت به

-ی چهارم بهمراجعت نموده بود.در سده

« سیساکان»همراه تمام اهالی آلبان، اهالی 
 .ندنیز دین مسیحیّت را قبول نمود

ان، لقب ه و خاندلنمایندگان این سال
ساکی( )در منابع عرب «)saklıساکلی »
کشیدند. را به یدک می«( səhlسهل »

سهل »ی ی ساللهمشهورترین نماینده
səhl »سهل »نام ساک( فردی به)یعنی سی

بود. او همان شخصی است که « ابن سُنباط
بابک خرمدین را دستگیر و تحویل عربها 

 ،«سهل سُنباط» د. قلعه و دژ استحفاظینمو
شکی بوده است. پس از اشغال آذربایجان 
توسط عربها، حاکمان و فرمانروایان 

مَلِک »، «ساکانسی»مسیحی ایالت 

məlek »ابن سُنباط  نامیده شدند. سهل
شد و به احتمال ها شمرده مینیز از مَلِک

در « şöklü məlikشؤکلومَلیک »زیاد 
یافته و )فرم تحریف« قورقوددهکتاب ده»

 şəkiliلی ملیک شکی»ی شدهاختصار 

məlik )» محض همان حاکم و فرمانروای
 باشد.ابن سُنباط می لهسَ« شکی»

حاکم « جاویدان»الزم به قید است که نام 
و بنیانگذار جنبش « bəzzبَز »قلعه و دژ 

ر منابع عرب دو حرکت خرمدینان، 
 Cavidan Ebnابن سَهلَک جاویدان »

Səhlək »امیده شدن نامیده شده است. ن
زور در محال زنگه« جاویدان»قبر و مزار 

و علت دوام و بقای آن « داویدان-پیر»به 
تا به امروز نیز به این موضوع ارتباط دارد. 

ابن »نام ی نهم عرب بهشناس سدهجغرافی
)موغان( را  نام حاکم مغان« خردادبه

« ساکانسی»نگاشته است. « şəkləشکله »
ن، ایالتی با خاندان در داخل پادشاهی آلبا

علت رفت. اهالی آن بهشمار میمستقل به
یکی بودن عرق و نژاد و منسوبیت قومی 

های بسیار واحد، با آلبانیا روابط و مناسبت
نزدیک و تنگاتنگی داشتند. مورخ مشهور 

نوشته است که « موسی کاالنکاتلی»آلبان 
حیوانات و احشام  ،دامدارران و دامپروران

های به قشالق« syuniسیونی » خود را از
بردند)تاریخ آلبان، می« کُر»سواحل ارس و 
 (.26کتاب دوم فصل

ی حکمرانان خاندان و ترتیب اسامی همه
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ی حاکم در سیساکان معلوم نیست. سالله
رغم بعد از قبول دین مسیحیت، علی

موجود در  گسترش و رواج اسامیِ
، اسامی بعضی از حکمرانان و «انجیل»

 باشد.نروایان سالله، ترکی میفرما
شود، حکام و همانطور که مشاهده می

از لحاظ « siسی »ی فرمانروایان سالله
منسوبیت قومی و نژادی دارای ریشه و 

اند. مورخین ارمنی با منشاء ترک بوده
سیونی »احتساب ارمنی بودن ایالت 

syuni » از بدو ایجاد و تشکیل و همچنین
هالی این ایالت، ارمنی قلمداد نمودن ا

سوادی و ناآگاهی در علم تاریخ میزان بی
شناسی خویش را به معرض و تاریخ

نمایش گذاشتند. حاکمیت و فرمانروایی 
ی ( در منطقهsi)یعنی سی  این سالله

طول سیساکان بیش از هزار سال به
ی ی دوام آن در سدهانجامیده و رشته

هم گسیخته و سپس چهارم میالدی از
ها اُربِلیان»ای از ترکان چینی بنام سالله

orbelian » .آنان را عوض نمود
ی ترکان چینی بایستی درخصوص طایفه

ی بس مهمّی اشاره کرد و آن اینکه به نکته
شناسی متأسفانه تاکنون در تاریخ 

های ترک )یا آذربایجان درخصوص چینی
ترکان چینی( که در تشکل قومی و 

لت آذربایجان ژنتیکی یعنی اتنوژنیزم م
اند برعهده داشتهای برجستهنقش و رل 

هیچ وجه تحقیق و تدقیقی صورت به

های های ترک از سدهنگرفته است. چینی
جنوبی و  سوم و چهارم میالدی در قفقاز

ارمنستان و همچنین در گرجستان مسکون 
ساکن در ارمنستان های ترکاند. چینیبوده

یحی را ی چهارم میالدی دین مسدر سده
ی قبول نموده به آن گرویدند. تا سده

هشتم میالدی تمامی فرماندهان و 
های را چینیهای ارمنی های قشونسرکرده

های دادند. اجداد چینیترک تشکیل می
 ای به نامترک نیز با نام رهبر و سرکرده

مرتبط است که به « mamiqunمامیقون »
یعنی « mamikonianمامیکونیان »ارمنی 

شود که عبارت نامیده می« هامیقونما»
 ها در این سرزمین.-است از اجداد چینی
های ترک ساکن در در گرجستان چینی

، ابتدا دین «کُر»ی سواحل رودخانه
مسیحیت را قبول نموده به آن گرویدند. 

ی مورد سکونت آنان هنوزهم به قلعه
نامیده « şamşvildeشامشویلده »گرجی 

ی نام ترکی رجمهشود که این نیز تمی
 باشدمی (تیر)سه« üç oxاوخ  اوچ»

به گرجی به معنی « samiسامی »ی )واژه
شویلده »ی بوده و همچنین واژه« سه»

şvilde » باشد(.می« پیکان»، «تیر»به معنی 
تاریخ »نژاد اثر ی ترکمؤلف و نویسنده

 stepanاستپان اُوربلیان »، «سیساکان

orbelian » رسانج تا»)نام پدرش
tarsanc »توان باشد که این نام را میمی

های ترکان خزر که با نام یکی از سرکرده
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قید « tarmaçتارماچ »در منابع بیزانس 
-شده است مقایسه و تحلیل نمود( می

ی سوم های ترک در سدهنویسد که چینی
چین »میالدی به سرکردگی و رهبریت 

ی معبر و واسطه به« çin-bakurباکور 
از طریق شمال « daryalدَریال »گاه گذر

به گرجستان وارد شده و پادشاه گرجی 
آنان را با عطوفت و احترام قبول و پذیرا 

را از بهر « orbetiاُربئتی »ی شده و قلعه
سکونت آنان در اختیار آنها قرار داده بود. 

« دَریال»الزم به توضیح است که نام 
نی معبه« darدار »ی ترکی مرکب از واژه

« yalیال »ی و واژه« عرضکم»، «تنگ»
باشد. این اسم بعداً به فارسی همچون می

الن قاپیسی آ»یعنی « dar-alanدارآالن »
alanqapısı » .نیز ایضاح شده است

درحالیکه در هیچ منبعی نام این توپونیم 
قید و ثبت « daralanدارآالن »به فرم 

ی خاطر سکونت ساللهنشده است.به
کان چینی در این قلعه، این حاکم تر

شد. این نامیده می« orbeliاُربئلی »قلعه
سلسله قریب هزارسال حکمرانی نموده و 

 میالدی منقرض شد.  1111در سال 
اُربئلی »شاهزادگان نسل و خاندان مشهور 

orbeli » نوزدهم نیز نام  گرجستان تا قرن
« اُربئلی»خویش را محض از همین ترکان 

« آدونس.ن.ق»)مورخ ارمنی  برگرفته بودند
نویسد که در اوایل قرن بیستم می

شاهزادگان اُربئلیان در گرجستان ردّ و اثر 

اجداد و نیاکان خویش را در داخل 
کنند و سرزمین ترکان چین جستجو می

-را اجداد قدیمی خویش می« چین باکور»

پندارند(. نسل خانهای اُربئلی )اُربئلیان( 
ی گرجستان قلعهمیالدی در  1111سال 

را ساخته بودند. و لیکن « loriلوری »
های مسیحی برعلیه گرجیو هاارمنی

شروع به جنگ و مبارزه « اُربئلی»ترکان 
 نتیجه بخشی از این نسلِنمودند و در

همراه قشون و لشکر خانهای ترک به
خویش به سیساکان مهاجرت نموده و در 
آنجا دین مسیحیت را قبول نموده به آن 
گرویدند و سپس حاکمیت و فرمانروایی 

به  ،دست آوردهخویش را دوباره به
و فرمانروای  محکمرانی پرداختند. حاک

ی سیزدهم میالدی از سیساکان در سده
 stepanاستپان»نام ترکان چینی اُربئلیان به

بوده است. اثر تاریخی این حاکم تحت « 
در سال « تاریخ نسل سیساکان»عنوان 

ألیف شده تی به زبان ارمنی میالد 1225
-است. که این امر نیز بسیار طبیعی می

باشد. چونکه آن زمان کلیسای سیساکان 
 در تحت تابعیت و نفوذ کلیسای ارمنی
قرار گرفته بود و در بینِ ترکان آلبانِ 

ها و نوشتارها به مسیحی، تمام نوشته
شد. با این وصف معلوم نگاشته می ارمنی 

مسیحی نیز که « اُربئلیاناستپان »است که 
در خدمت دین مسیحیت بوده، اثر خویش 
را الجرم به ارمنی خواهد نگاشت. از این 
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ی شود که ساللهها چنین مشاهده میگفته
مدت به ترکان ساک در سیساکان،« siسی »

طوالنی در حاکمیت و فرمانروایی بوده 
ها و استحکامات قدیمی واقع است. قلعه

ور آذربایجان را نیز آنان زدر محال زنگه
اند. حاکم و فرمانروای ترک چینی ساخته

« stepan orbelianاستپان اُربئلیان»
دیزاک »ی کند که قلعهدراثر خود قید می

dizak »باغ علیا را نسل و واقع در قره
بنا نهاده است)فصل « سیساک»ی سالله

ی مشهور سیساکان نیز سوم(. دیگر قلعه
های بود. خرابه« şəkiشکی »ی قلعه

ی این قلعه هنوز هم در ساحل بازمانده
باقی و مشهود « bazarçayبازارچای »

است.بعد از تخریب و ویرانی این قلعه، 
را بنا و « شکی»اهالی این قلعه، آبادی 

عزیز »تأسیس نمودند. ادیب مشهور 
ی همین آبادی است. نیز زاده« شریف

از این یان میالدی، آذربایجان 1225درسال 
)شکی( به کلّی تبعید و فراری شدند.  دیار

عنوان بخشی ادعای موجودیت سیساکان به
ی چنین از ترکیب سرزمین آلبانیا با ارائه

مبنی بر « استپان اُربئلیان»سوی معلوماتی از
وئکئن آس»اینکه شاه و سلطان آلبان 

asveken » درفش پادشاهی خویش را
بخشیده  اعطا وکشیش )اسقف( سیونی به 
-. مؤلف سپس قید میگردد، تائید میبود

تنها ها( نهساککند که آنها )یعنی سی
)یعنی  ها بلکه اجداد آلبانهااجداد سیونی

-اجدادپادشاهان و سالطین آلبان( نیز به

نان )یعنی آسبت به روند و حتی نشمار می
فصل سوم از  ،3آلبانها( خیلی قدیمترند)

ی نوشته« نساکاتاریخ نسل سی»کتاب 
استپان اُربئلیان(.او در فصل پنجم اثر 

نویسد که پیش از اهالی خویش می
های ترک تبار، دیندار ارمنستان، سیونی

شده بودند)یعنی دین مسیحیت را قبول 
 نموده بودند(.

و سندی دیگر دال بر ترک بودن  فاکت
اطالعات و معلومات ارائه  ،ها«ساکسی»

موسی »بان شده از سوی مورخ مشهور آل
است که در این خصوص قید « کاالنکاتلی

 «هاسیساک»نویسد که نموده است. او می
ها( منسوب به نسل یافَث ساک)سی

« یافَث»)در اینجا منظور مؤلف از  هستند
همان ترک و ترکان است بدین علت که 

قامئر »اسامی « یافَث»مؤلف در بین اوالد 
qamer » ،)ماقوق »)ترکان کیمئر
maqoq» ترکان اسکیف و ایشکوزای(-

-)مادها( را نیز قید می «madaمادا »ها(، 

 کتاب سوم، فصل اوّل(.« تاریخ آلبان)»کند 
-هرموئیسئی خو»مورخ قرن پنجم ارمنی 

نویسد می« moisey xorenasiناسی 
« سیونی»نروایان سرزمین اکه حکام و فرم

هیچگاه ارمنی نبوده بلکه از نسل و 
)سیساک( بودند )کتاب  «ساکسی»خاندان 

ها بودند. شاهان ( یعنی ساک12اول،فصل 
ی سیساک و فرمانروایان سالله
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شدند. شاهان و خوانده می« آرانشاهیان»
سالطین آلبان نیز از اواسط قرن یکم 

علت منسوبیت ریشه و نژاد میالدی به
ها، عنوان و لقب «ساکسی»خویش به 

آخرین کشیدند. آرانشاهیان را به یدک می
ساک( در آلبانیا نمایندگان این نسل )سی

)آلبان( را مهرانیان که در قرن ششم 
میالدی از ایران آمده بودند )جوانشیر که 
دین مسیحیت را قبول نموده بود از همین 

 طایفه بود( نابود و از بین برداشتند.
های ترک در اراضی بخشی از ساک
و باغ علیا مسکون شدند آذربایجان در قره

همین منطقه به تناسب نام آنان در زبان 
« art-sakساک آرت»تبار های ترکآلبان

نامیده شد و در منابع قدیمی ارمنی به فرم 
نگاشته شد. نام ترکی « artsaxآرتساخ »
آرت »ی ترکی از ترکیب واژه« آرتساک»

art »ناحیه »، «اراضی کوهستانی»معنی  به
و نام اتنونیم « بلند و مرتفع

ساخته شده « ساک»ل،طایفه،قوم( )نس
« ارتفاعات ساک»معنی  است و در کل به

 باشد.می« اراضی کوهستانی ساک»یا 

ساکاسئنا »ایالت « A.N.Grekآ.ن.گرک »
sakasena» ی قید شده در منابع را با

کند که در لوکالیزه می« artsakآرتساک »
که  این علت باشد. بهاین امر نیز محق می

مرتبط و « ساک»م با اتنونیم هر دو توپونی
باشد. در فوق اشاره شد که در عالقه می

ها و مناطق ها در دشتبخشی از ساک

هموار مجاور آتروپاتئن و آلبانیا مسکون 
شده و این نیز موجب ایجاد و خلق نام 

را شد. « دشت ساک»یعنی « باالساکان»
شدن بخشی از بنابراین در رابطه با مسکون

طق مرتفع کوهستانی و ها در مناساک
مناطق هموار و دشت در زمان قبل از 

و « آرتساک»های توپونیممیالد، 
وجود آمده بود. تشکیل و به « باالساکان»

« آرتساک»نین باید در نظر گرفت که همچ
عنی ارتفاعات ساک یا اراضی به مدیگری )

کوهستانی ساک( در اراضی آذربایجان 
است. در  ایران در آتروپاتئن داخل بوده

ث قیام و عصیان بابک درابطه با حوا
ی قلعه»خرمی این توپونیم در منابع به فرم 

 قید و ذکر شده است.« آرشاک
اَرشَق »نویسد که یاقوت حموی می

ərşəq »ی کوهی است در نزدیکی قلعه
نام این توپونیم در نام محالی «. bəzzبَزّ »

نام داغ آذربایجان ایران بهاز والیت قره
 هنوز هم باقیست.« اَرشَق»

 65شناسی آذربایجان در سالهای در تاریخ
اراضی و سرحدات  ،قرن اوّل میالدی

محیط بر دولت پادشاهی آلبان از 
ی به طرف جنوب، مسئله« کُر»ی رودخانه

معنای تام هنوز حل خود  تشکیل دولت به
اُوا ف.محمد»بود. را نیافته

F.Məmmədova » در این خصوص
اینکه بر ای را ابراز نموده بود مبنینظریه

قرن اوّل میالدی، شاه  65گویا در سالهای 
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که بر تخت حاکمیت نشسته « ərənاَرَن »
آرشاکید »ی بود، از نسل و سالله

arşakid »سرزمین پارفیا محسوب می-

شود. لیکن این نظریه و ابراز عقیده کامالً 
ه باشد. به این خاطر کخطا می اشتباه و به
ی اهالی پارفیا پارسی زبان و اوالَ همه

ی باستان آریایی نبودند. مؤلف دوره
-می «pompey trogپُمپئی تروگ »

ها، زبانی مابین نویسد که زبان پارفیایی
ها )از نژاد ترک بودند( و زبان اسکیف

زبان مادها بوده است. در هر حال این 
ی باستان که در زمان پادشاهی مؤلف دوره

میت پارفیا زیسته است نسبت به و حاک
این محقق و مورخ معاصر )فریده 

ها و وا(، خیلی بهتر پارسمحمداُ
شناخت. دوماً نام بانی و آرشاکیدها را می
ی آرشاکیدها یعنی مؤسس سلسله

هیچ وجه نامی پارسی و به« آرشاک»
 باشد و نامی است ترکی.آریایی نمی

رفیا های دیگر پادشاهان پاهمچنین از نام
ی سپاه او و سرکرده« orodاُرُد »از جمله 

، «pakorپاکُور »، «surenسورئن »
های اشخاص و سایر نام« orozاُوروز »

باشد. درخصوص به زبان ترکی باستان می
بنام « orodاُرُد «ی سپاه نام سرکرده

الزم به ذکر است که « surenسورئن »
تسئرئن »ولی غاین اسم مأخوذ از واژه م

tseren »ی و همچنین مأخوذ از واژه
معنی  به« çurinچورین »ترکی باستان 

-می« محتاط»، «بیدار»، «هشیار»، «آگاه»

باشد. به احتمال بسیار قوی دولت 
ی در سده« ساک»ی پادشاهی تشکیل یافته

هفتم قبل از میالد، کل اراضی ارمنستان و 
آذربایجان شمالی را شامل بوده است و 

چهارم قبل از میالد به ی لکن در سده
های کوچک ولیعهدنشینی و شاهزاده نشین

های «ائرواندیت»تقسیم شده و پس از آن 
-سی»( در ارمنستان، ervanditارمنی )

های های ترک در سیساکان و آلبان««ساک
بر تخت « کُر»ی ترک در شمال رودخانه

ی یکم میالدی حاکمیت نشستند. در سده
ی کُر گرفته خانهاراضی آذربایجان از رود

« آران»به طرف جنوب نیز تحت عنوان 
« ساکسی»ی ی نسل و ساللهتحت سلطه

-در« ərən اَرَن»یعنی تحت حاکمیت شاه 

آمد او نیز سپس این اراضی را، به اراضیِ 
از رود کُر در امتداد به شمال، ملحق و 

 ی حکومتِ پادشاهیِ خویش نمود.ضمیمه
ها شمردن ساک زبانی پارس نظریه و ایده

در هر دو قسمت جنوب و شمال 
آذربایجان در راه تحقیق و کنکاش 

ی اتنوژنیز )ریشه و منشاء نژادی( پروسه
ملت آذربایجان، در دست آن عده که 
خواهان آشکارشدن و فاش گشتن حقایق 
تاریخی نیستند، به عنوان سپر بال تبدیل 
شده است. به عنوان نمونه، محقق مشهور 

بول و حمایت حکومت و مورد ق
اقرار »کمونیستی اتحاد شوروی، آقای 
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در یکی از مقاالت خویش، « یفعلی
-ها را ترک قلمداد میکسانی را که ساک

پندارند کنند و آنان را از نژاد ترک می
-ازجمله مورخ بزرگ آذربایجان غیاث

های آنان را یف را و نوشتهالهالدین غیب
 کُمیک و مضحک خوانده است.

خواهند سی نیست بگذار که هرچه میتر
بگویند. جای هیچ ترسی نیست. ترس 
برای آنهایی است که از تاریخ واقعی و 
حقیقی ملت آذربایجان فاصله گرفته و 

ها به اند و از پشت خاربُتهدوری جسته
کنند و پرانی میبوستان آذربایجان سنگ

اند که فرد و شخص، عابر فراموش کرده
لق و یک ملت همیشه گذرا است ولی خ

و تا ابد زنده و جاوید خواهد بود. بنابراین 
قیمت و بهای واقعی افراد و اشخاص را 

کند و برای هر نیز خلق و ملت تعیین می
ی واقعی و حقیقی را کدام از آنها نمره

 تعیین و اعالم خواهد نمود.

 SAKA DAS ...................................... ساكا داس

« ساکا»ای از ترکان که تیره« داس»قوم 
د و در زمان حکومت ترکان باشمی

اشکانی این قوم در سرزمین فعلی رومانی 
ی شمالی رود دانوب )تونا( در حوزه

 ساکن بودند.

 SAKABAT ............................................... ساكابات

نام قلعه و دژی معروف واقع در سرزمین 
ی بیستون به فرم ماد قید شده در کتیبه

  sakayauvatساکایائووات 

 SAKAR ................................................................ ساكار

نام یکی  -دلیرمرد جنگنده و جسور ساک
از طوایف ترک ساکن در ترکمنستان، 

 منسوب به ترکان ساک باستان

 SAKAS ........................................................... ساكاس

ی فرم و واریانت فونتیکی نام قوم و طایفه
ساکن در خاکاسیا که « خاکاس»ترکان 

اهالی این منطقه منسوب به ترکان ساک 
 باستان هستند.

 SAKASİN................................................ ساكاسین

 SAKAŞİN................................................ ساكاشین

مسکونی ترکان ی نام یکی از دو منطقه
ی ساک در ساتراپ )ایالت( یازدهم دوره

 هخامنشیان

 SAKAUT .................................................. ساكائوت

نام یکی از طوایف ترک ساکن در بین 
ترکان آلتای، منسوب به ترکان ساک 

 باستان

  ......................................................... ساكچي )ساقچي(

 .................................................... SAKÇI (SAQÇI) 
مراقب، نگهبان، محافظ و پاسدار )ترکی 
باشقیرتی، ترکمنی، قرقیزی، خزرهای 

 حل رود ولگا(ساکن در سوا

 SALDIRAN ƏR .................... سالدیران اَر

 دالور مرد هجوم کننده، دلیر مرد حمله ور
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 SALĞIN ........................................................... سالغین

 ساالر، هجوم کننده

 SALIQ .................................................................... سالیق

 گرزی که نوک آن زنجیر بسته شده است.

 SALMAQLI .......................................... سالماقلي

سنگین، وزین، پُر، بُردبار، متین و استوار 
 )ازبکی(

 SALTƏR ..................................................... سالت اَر

 ، تک مرد، یگانه مردمرد مجرّد، مرد تک

 SALTSUBAY ........................سالت سوبای

آسوده خاطر و  -های روزگارفاقد تشویش
 )ازبکی(بدون دردسر 

 SALUR .................................................................. سالور

های قازان خان نام یکی از القاب و صفت
 حکمران بزرگ ترکان اُوغوز.

، «اجاق»در زبان ترکی معانی چون « سال»
آتشدان یا جائی که در آنجا آتش روشن »

« انسان خشمگین و خشمناک»و « کنندمی
باشد. در زبان ترکی آذربایجانی نیز می

، «بزرگ»، «یکپارچه»به معنی « سال»
نیز به معنی « اور»باشد. می« محکم»
، «استحکام»، «سخت شدن»، «محکم شدن»
باشد. بنابراین معنی می« دالور مرد»، «مرد»
یعنی کسی که در کوه و بلندی « سالور»

ق واقع در بلندی و اجا -استحکام یافته
جائی که در آنجا آتش  -آتش -کوه

-انسان خشمگین و آتشین می -سوزانند

 باشد.

 SALUT .............................................................. سالوت

ها در ها و تفنگپی توپدرهای پیشلیک
  )ازبکی(مراسم رسمی یا شادی 

 SALUVİT ................................................ سالوویت

نام اویماقی از ترکان باشقیرد ساکن در 
 شرق کوهستان اورال

 SAMBAK .................................................. سامباک

ان اسکیف )اسکیت یا ساکا( که از ترک
ی سوم قبل از میالد بر علیه حاکمیت سده

در کریمه قیام نمود. « bosporبوسپور »
الزم به ذکر است که سامباک فرم نگارش 

 باشد.یونانی قامباک می

 SAMİR ................................................................... سامیر

 باران )ترکی یاکوتی(

 SANAR ................................................................... سانار

و « کُر»نام محل تالقی دو رود بزرگ 
ی ترکی خوذ از واژهاین نام مأ«. ارس»
به معنی « sənqərسَنقَر »یا « سنگر»
یعنی «( بورون»)در ترکی « دماغه»
« پیشرفتگی خشکی در آب به شکل دماغ»

به معنی دماغه « بورون»ی باشد. واژهمی
به اراضی خشکی حاصل از تالقی آبها به 
هم که به شکل دماغ پدید می آید، اطالق 

 می شود.
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 SANCA ................................................................. سانجا

، «مشهور»ترکی مغولی به معنی ی واژه
 «نامی»، «معتبر»

  .................................................................... سانجاق توتان

 .............................................. SANCAQ TUTAN 
بیرقدار، علمدار، سرباز نگهدارنده ی 

 پرچم

  .................................................................... سانجَر )سَنجَر(

 .................................. SANCƏR (SƏNCƏR) 
ی ترکان نام یکی از سالطین سلسله

(. این نام ترکی از 1516-1111سلجوقی )
به « سانجا»مغولی –ی ترکی ترکیب واژه

ی و واژه« نامی»، «معتبر»، «مشهور»معنی 
، «دلیر مرد»، «مرد»به معنی « ərاَر»ترکی 

ساخته شده است و در کل به « مبارز»
 می باشد.« دلیر مرد مشهور و نامی»معنی 

 SANDA ..................................................................ساندا

صاحب نام، صاحب شأن و شهرت، 
 مشهور، نامی، پرآوازه

 SANDAKUR .................................... سانداكور

نام یکی از حکمرانان ترکان طایفه ی 
(. این نام kimer)کیمئر « قَمَر»یا « کَمَر»

به « سان»ترکی از ترکیب واژه ی ترکی 
و پسوند « اشتهار»، «معنی شأن و شهرت

کور »( و واژه ی ترکی la)ال « daدا »
kür » گور(gür به معنی )«دلیر »، «محکم

تشکیل « استوار و با ثبات»، «مرد ثابت قدم

 یافته است.

 SANDAKURRU .................. سانداكوررو

ی نام یکی از حکمرانان ترکان طایفه
 )کیمئر(.« قمر»یا « کمر»

این نام به نگارش آشوری بوده و حرف 
مکرر و متوالی شده به پایان اسم « rر »

اضافه گشته و این نام « uاو »پسوند اسمی 
-می« sanda kurسانداکور »در اصل 

سان »ی باشد. این نام ترکی از ترکیب واژه
و « اشتهار»، «شهرت شأن و»به معنی « 

ی ترکی و واژه«( laال « )»daدا »پسوند 
به معنی «( gürگور « )»kürکور »
« باثبات»، «دلیرمرد ثابت قدم»، «محکم»

های تشکیل یافته است. این نام با نام
رایج در بین « handa kurحانداکور »

کور سان»ی چنگیزخان بنام مغوالن، نوه
sankur » کور شینگ»وşingkur » پسر

خان قابل مقایسه و تفسیر است. جوجی
این نام را برخی محققین به شکل 

نیز « dandak şatraسانداک شاترا »
خوانند و مورخ مشهور دیاکونوف از می

عاجز مانده « سانداکوررو»توضیح و تفسیر 
یابی کند ولی فرم نتوانسته آنرا ریشه

ی این نام را پارسی «سانداک شاترا»
حاکمیت ساندو »نرا به معنی دانسته و آ

ذکر نموده است. ولی این گفته و « )خدا(
نظر ایشان درست و باور کردنی نیست. 
حداقل به این خاطر که خدایی بنام 
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در بین ملل پارس « sandoساندو »
)ایرانی( معلوم نبوده و وجود نداشته 
است. اگر این نام را بخواهیم به فرم 

پذیریم، ب« sandakşatraسانداکشاترا »
های توانیم براساس زبانباز هم آنرا می

ساندا »ترکی باستان تفسیر و ایضاح کنیم: 
sanda » به معنی صاحب نام، صاحب

ی شأن و شهرت، مشهور و نامی و واژه
به معنی شاهزاده، ولیعهد و « şatشات »

به معنی مرد، دلیرمرد، « ərاَر »ی واژه
ا این باشد. بمبارز، جنگاور و سلحشور می

وصف درخصوص ترک نژاد و ترک زبان 
جای  کیمئرها(_ها «قمر»ها یا «کمر»بودن 

 ماند.هیچگونه شک و تردیدی باقی نمی
پس بنابراین درخصوص اهمیت رل و 
نقش آنان در ائتنوژنیزم ملت ترک 
آذربایجان چه در این سوی ارس و چه در 

ایم و آن سوی ارس به گزاف سخن نگفته
پایه و اساس و دالیل  ادعایمان دارای

باشد. نام این ای میمحکم و قانع کننده
ی ترک در مناطق مختلف قوم و طایفه

آذربایجان این سوی ارس )آذربایجان 
هایی ها و آبادیایران( در اسامی ائتنونیم

، «komarکومار »، «kamarکامار »چون 
 kəmərکمر داران »، «kəmərکمر »

daran» ،« قمارqomar » استانهای و در
کامار آباد »، «ایکی کامارا»دیگر ایران 

kamar abad» ،« قمرqəmər» ،
کمره »، «qəmər abadقمرآباد »

kəməre» ،« کمربینهkəmərbinə» ،
کمر سیاه »، «kəməre-painکمر پایین »

kəmər siyah» ،« کمرانkəməran» ،
و سایر، خود را « kuh kəmərکوه کمر »

لی این محفوظ نگه داشته است. اها
روستاهای مذکور در فوق، همگی ترک 

 باشند. طبق عقیده و نظر مآذربایجانی می

ها «کمر» M.İ.Artmanofایی.آرتمانوف 
)کیمئرها( بعدها در آسیای پیشین به عقب 
یعنی به دشتهای شمالی دریای سیاه باز 

های اند. الکن موجودیت توپونیمگشته
ن االشاره در آذربایجاهای( فوق)آبادی

های موجود در قفقاز ایران و دیگر توپونیم
جنوبی که اسامی آنان در ارتباط با کمرها 

باشد، عقیده و نظر )قمرها( می
کنند. الزم به را تصدیق نمی« آرتمانوف»

ی ترتیب ذکر است که در جدول شجره
ی هفتم قبل از میالد در داده شده در سده

خصوص ملل قدیمی آسیای پیشین و 
وبی که در بابل نگاشته شده قفقاز جن

یا « کمرها»ی است، نام قوم و طایفه
قومر » ها( به شکلرکیمئ) قمرها»

qomer » قید شده است و این نشانگر آن
 کیمئرها( دراست که کمرها یا قمرها )

ی هفتم قبل از میالد در آسیای پیشین سده
از قومهای منتفذ، معتبر و درخور توجه به 

ی خلقها ول شجرهرفت. در جدشمار می
داده شده توسط  و اقوام قدیمی ترتیب

نام « موسی کاالنکاتلی»مورخ مشهور آلبان 
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« aşkenazآشکئناز »و « مادای»اقوام 
« قمر»)ساک( را مرتبط با قوم ترک 

نام « قمر»دانسته و ارائه نموده است: 
، «قمر»فرزند « مادای»، «یافث»فرزند 

« ماتسار»و « مادای»فرزند « آشکئناز»
)تاریخ آلبان، کتاب اول، « آشکئناز»فرزند 

ها یا «کمر»فصل دوم(. قسمت معینی از 
ها )کیمئرها( در بخش کوهستانی «قمر»
ماندگار شده بودند )به نظر بعضی « کریمه»

کرچ »از محققین اساساً در شبه جزیره 
kerç ».)ماندند 

ی باستان که شروع آن از در منابع دوره
ا یا قمرها )کیمئرها( باشد، کمره هرودت
ها و اراضی شان نیز «tavrتاور »به نام 

نامیده شده است. در « tavriتاوری »
ها «tavrتاور »همین منابع نوشته شده که 

ها و دامداری و دامپروری با چراگاه
مشغول بودند. در بین آنان سلطانی به نام 

نیز معلوم است که این « foantaفوآنتا »
ی نگارش تحریف یافتهاسم ترکی نیز فرم 

 است. «tuvantayتووانتای »یونانی نام 
به احتمال قوی نام فعلی شهر تبریز نیز 

ی کمرها یا برگرفته شده از نام طایفه
ی قمرها بوده باشد که در منابع دوره

و « tavrتاور »باستان و هرودت به فرم 
نامیده « tavriتاوری »همچنین اراضیشان 

ی بریز در دورهشده است. یعنی شهر ت
نامیده شده و در نگارش « تاوری»باستان 

، «usاوس »یونانی با افزوده شدن صدای 

تاوریوس »به پایان آن به فرم « isایس«
tavrius » تاوریس »یاtavris » درآمده و

به « vو »به مرور زمان با تبدیل صدای 
به فرم تبریز « zز »به « sس »و « bب »

 کنونی درآمده است.
 ←تابریس ←تاوریس ←وستاوری
 تبریز ←تابریز

tavrius→ tavris→ tabris→ 
tabriz→ Təbriz 

 SANDAŞATAR ........................ سانداشاتار

ی نام یکی از حکمرانان ترکان طایفه
)کیمِر( که در منابع « قَمَر»یا « کَمَر»

ثبت « سانداکوررو»آشوری این نام به فرم 
شده است. این نام را برخی محققین به 

نیز « sandakşatraرا سانداکشات»شکل 
ی نام یافتهاند که فرم تحریفخوانده

باشد. این می« sandaşatarسانداشاتار »
ساندا »ی نام ترکی از ترکیب واژه

sanda » ،به معنی صاحب نام، مشهور
ی نامی، صاحب شأن و شهرت و واژه

یه معنی شاهزاده، ولیعهد و « şatشات »
رمرد، به معنی مرد، دلی« ərاَر »ی واژه

مبارز، جنگاور و سلحشور ساخته شده 
 است.

 SANDİLAX .......................................... ساندیالخ

ی ترک تبار نام رهبر و حکمران طایفه
 ساکن در جنوب شرقی اروپا« اوتورقور»

  .............................................................. اَر(سانگر )سانقي
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 ............................... SANGƏR (SANQİƏR) 
ی ترکان نام دیگر سلطان مشهور سلسله

-1111سلجوقی به نام سلطان سنجر )
ی ترکی یب واژه(. این نام از ترک1516

)به مغولی: سانجا( « sanqiسانقی »باستان 
-و واژه« نامی»، «معتبر»، «مشهور»به معنی 

، «دلیر مرد»، «مرد»به معنی « ərاَر»ی 
ساخته شده است و در « مبارز و جسور»

« دالور مرد مشهور و نامی»کل به معنی 
به زبان سومری به « سانق»ی باشد. واژهمی

 باشد.می« کاهن»، «رکردهس»، «رهبر»معنی 

 SANKUR .................................................. كورسان

 ی چنگیزخان.نام نوه

 SANQ (SANQI) ............... سانق )سانقي(

ی ی ترکی باستان )ماننا( به معنی قلّهواژه
ی بسیار بلند و تیز دست نیافتنی، قلّه

ی سخت و بلند ای بسیار بلند، قلّهصخره
 و تیز که مشکل بتوان آن را فتح نمود.

 SANQİ .................................................................. سانقي

، «مشهور»ترکی باستان به معنی  یواژه
 «نامی»، «معتبر»

 SANQİ BUTİ .............................. سانقي بوتي

نام توپونیمی واقع در سرزمین ماد )میدیا( 
 قبل از میالد. 144قید شده به سال 

 121در منابع آشوری متعلق به سالهای 
قبل از میالد، نام این  112قبل از میالد و 

-می« saqbatساقبات »توپونیم به فرم 

محقق « گرانتوفسکی»و طبق نظر باشد 
ی روسی، نام این توپونیم مأخوذ از واژه

به معنی امیر، « sanqaسانقا »هندی 
باشد. در نام این حکمران و فرمانروا می

به « saqaساقا »ی ترکی توپونیم، واژه
ی ی رود، مصب و سرچشمهدهانه»معنی 

 باشد.می« ی کوهدامنه»، و یا به معنی «رود
محقق آذربایجانی نام « وفیوسف ا»
به معنی « بارا»ی را با واژه« سانقی بوتی»
داند و مرتبط می« محل نگهداری گوسفند»

مستعمل در مناطق « سانقی»ی با واژه
)دارای « اوچ آیاق»سرزمین آلتای به معنی 

ی او أداند. طبق نظر و رسه پا( یکی می
ای سه پایه شاخه»به معنی « سانقی بوتی»

باشد. این می« شاخه کوه سه پایه»، «از کوه
نام با نام قلعه و شهر ترکان پِچَنَک جنوب 

نیز « sakakatساکاکات »شرقی اروپا بنام 
با « سانق»و « ساق»قابل مقایسه است. 

مرتبط « ساقا»و « سانق»های ترکی واژه
ها به معانی بوده و در اسامی توپونیم

ر باشد. الزم به ذکر است که دمختلف می
، در ترکیب «batبات »ی این توپونیم واژه

های قدیمی واقع در نام بعضی از توپونیم
نیز بکار رفته « آلبانیا»و « میدیا»، «ماننا»

است مثل آکباتان، کیلیمبات، کیتباتای، 
 pişuauvatآرات بات، پیشوآئووات 

، «(گئوماته»)محل شروع عصیان و قیام 
)محل  sakau-aivatآئیوات -ساکائو

 قتل و اعدام گئوماته(.
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در سرزمین آلبانیا: آقبات، دیزاپات، در 
ی نخجوان: اردوباد، تامبات، باتابات منطقه

، «بات»ها و غیره. در نام این توپونیم
نما هستند و محقق های مکانواژه« وات»

آنرا مأخوذ از « یفاقرار علی»آذربایجانی 
، «پاته»، «ماته»های سومری و ایالمی واژه

-به معنی سرزمین و دیار می« بیتو»، «باته»

ی بعضی از داند. به همین خاطر نظریه
-محققین مبنی بر دارا بودن منشاء و ریشه

، کامالً اشتباه و «بات»ی ی فارسی واژه
ی بیستون نام نادرست است. در کتیبه

به شکل « payşibatبات پایشی»توپونیم 
و نام « payşiyauvadیائوواد پایشی»

نیز به « sakabatساکابات »پونیم تو
ساکایائووات »شکل فارسی قدیم 

sakayauvat » حک شده است و
موجود در این اسامی را به « بات»قسمت 

 اند.نگاشته« وات»یا « واد»شکل 
دارای ریشه و « مات»، «بات»های واژه

اکنون نیز منشاء ترکی باستان هستند و هم
« باتآشقا»با نام توپونیمی معاصر چون 

پایتخت جمهوری ترکمنستان، قابل 
 مقایسه است.
سانقی »توپونیم « دیاکونوف»طبق نظر 

واقع در میدیا در نزدیکی شهر فعلی « بیتو
زنجان قرار داشته است. حمداله قزوینی 
در اثر خود نام زنجان را به صورت 

 قید نموده است.« sancanسانجان »

 SANQİBİTU .................................... سانقي بیتو

ع در سرزمین ماد )میدیا( نام توپونیمی واق
که طبق نظر دیاکونوف در نزدیکی شهر 

 فعلی زنجان قرار دارد.

 SANQİLAQ ............................................سانقیالق

نام یکی از حکمرانان امپراتوری ترکان 
 هون

 SANQİU .................................................... سانقي یو

نام کوهی و توپونیمی در سرزمین ماننا 
قبل از  131و  144قید شده در سالهای 

علی کوه میالد. نام این توپونیم با نام ف
شود. به نظر محقق سهند لوکالیزه می

این نام مأخوذ «  ایی. گرانتوفسکی»روسی 
به معنی « sanqhaسانقها»ی از واژه

نگاشته شده در « دستور»و « فرمان»، «امر»
باشد. کامالً مشخص و می« اوستا»کتاب 

واضح است که هیچوقت از چنین مفاهیم 
واند تو معانی، نام کوه یا توپونیمی نمی

ساخته شود و این محقق برای اینکه ردّ و 
اثری از مسکون بودن  اهالی با منشاء 
پارسی و آریایی در سرزمین ماد و ماننا را 
اثبات نموده باشد، دست به دامان چنین 

ای دست ادعایی گشته و به چنین نتیجه
یازیده است. در زبان ترکی با در نظر 

« çچ»گرفتن تعویض و جابجایی صدای 
، «çanqچانق»های ، واژه«sس»به 

، «çınqچینق»و « sanqسانق»
ی دست قلّه»به مفهوم کنونی « sınqسینق»
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« ی بسیار تیز و بلند کوهقلّه»، «نیافتنی کوه
ی صعب العبور و با شیب بسیار قلّه»و 
باشد. این نام همچنین با نام کوه و می« تند

واقع در « سانقین داالی»توپونیمی بنام 
نیز قابل مقایسه است. در « آلتای»ین سرزم

« چینی بوالق»حال حاضر روستایی با نام 
در محال سهند آباد آذربایجان وجود دارد 

ی که نام آن برگرفته شده از همان واژه
 باشد.می« çınqچینق»

 SANSANG ............................................. سانسانگ

از نامهای رایج در بین ترکان ماد قید شده 
 قبل از میالد. در منابع 614به سال 

آشوری این نام تئوفور ترکی سومری به 
نگاشته شده است. این نام « زاناسانا»فرم 

« saسا »ی ترکی سومری از ترکیب واژه
به معنی دل و قلب و نام خدای آسمانها 

سان »یا « سانق»ی ترکی و واژه« anآن »
san » رهبر، سرکرده، پیشوا، »به معنی

ساخته شده است و در « اولین، نخستین
قلبی که خدا )آن( به سلطان »ه معنی کل ب

 «زاآنسانق»باشد. ر. ک می« بخشیده

 SANZER........................................................... سانزئر

آلتای « kuzenکوزئن »ی نام حاکم منطقه
 در قرن هیجدهم

 SAPARMAZ .......................................... ساپارماز

 هیچگاه از راه راست منحرف نمی شود

 SAPQAN ....................................................... ساپقان

ابزار قدیمی و ابتدایی که در جنگ با آن 
 ازبکی()کردند. سنگ پرتاب می

 SAQ ÇAQ ............................................ ساق چاق

های مقدسی که ترکان آن را از جمله کوه
 نمودند.عبادت ونیایش می

 SAQA .......................................................................... ساقا

 )ازبکی(دامنه و بُن کوه 

 SAQAL ............................................................... ساقال

نام یکی از طوایف ترک ساکن در بین 
ترکان آلتای، منسوب به ترکان ساک 

 باستان

 SAQAN ............................................................... ساقان

 نام خاقان ترکان قرقیز

 SAQARTİ.................................................. ساقارتي

ای از ترکان قید شده در تاریخ طایفهنام 
ی هرودت، ها طبق گفتههرودت. ساقارتی

داخل در ساتراپ )ایالت( چهاردهم 
هخامنشیان به همراه دیگر طوایف ترک 
قرار داشتند. این ایالت )ساتراپ 
چهاردهم( اراضی شمال شرقی آذربایجان 
ایران، جنوب غربی خزر و جنوب شرقی 

گرفت. ربر میجمهوری آذربایجان را د
زیکئرتو »ساقارتی که در منابع آشوری 

zikertu » نامیده شده است،  اراضی
شد. شمالی سرزمین آتروپاتئن را شامل می

-اردبیل یناحیه )ایالت( با ناحیهاین  
ماننای کنونی مطابقت دارد. نام توپونیم 
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ساقارتی دارای ریشه و منشاء ترکی بوده 
ی واژه و در ترکیب نام این توپونیم

اراضی »به معنی « artآرت »ترکی
قرار گرفته است. در ایالت « کوهستانی

نیز مسکون «  utiاوتی»ساقارتی ترکان 
پارتا »زیستند و نام شهر بوده و می

parta » مرکز این ایالت بوده که نامی
است با ریشه و منشاء ترکی و با مهاجرت 

ها از جنوب به شمال، محال «utiاوتی »
ی ر سرزمین آلبان )در منطقهد« اوتی»

 فعلی بَرده( تشکیل یافت.

 SAQAY ...............................................................ساقای

 از قبایل منسوب به ترکان

 SAQÇAQ ................................................... ساقچاق

های مقدس مورد پرستش نام یکی از کوه
 و ستایش ترکان باستان.

 SAQDİLAQ ........................................ ساقدیالق

ن اویغور در انام یکی از خاقانهای ترک
 ی میانهسده

 SAQİR .....................................................................ساقیر

ی دماغه»ه معنی ی ترکی باستان بواژه
 «قلعه»، «مکان مستحکم شده»، «کوه

 SAQİRTU.................................................... ساقیرتو

نام کوهی در سرزمین ماد )میدیا( قید شده 
زاکروتی »قبل از میالد به فرم  144به سال 

zakruti .»ی نام این کوه از ترکیب واژه
ی دماغه»به معنی « saqirساقیر »ترکی 

ی و واژه« مکان مستحکم شده«  ،«کوه
ساخته شده « کوه»به معنی « tuتو»ترکی 

است. این همان کوهی است که در جریان 
مبارزات و قیام بابک خرمدین از مکان 
های مورد حادثه بوده است و در کل به 

ی قلعه»، «ی واقع بر باالی کوهقلعه»معنی 
 می باشد.« کوهستانی

 SAQİT ................................................................. ساقیت

ی های منظومهی مریخ از سیارهسیاره
 ازبکی()شمسی، بهرام 

 SAQMAN ..................................................... ساقمان

ای که از برّه و گوسفندان رمه -فالخن
 )ازبکی(شود. مادر تشکیل می

 SAQMANÇİ ..................................... ساقمانچي

 )ازبکی(چوبان 

 SAQQA ..................................................................ساققا

سالمتی، خوشبختی، ریش بلند )ترکی 
 سومری(

 SARAL ............................................................... سارال

 نام یکی از طوایف ترک باستان

 SARAQASIZ .................................... ساراقاسیز

ی، بدون استهزا، بدون مسخره و شوخ
جدّی و با وقار، متین و سنگین، هیچگاه 

 به بازی و مسخره گرفته نمی شود.

 SARAQSIZ ........................................... ساراقسیز

بدون استهزا، بدون مسخره و شوخی، 
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جدّی و با وقار، متین و سنگین، هیچگاه 
 شود.به بازی و مسخره گرفته نمی

 SARAR ................................................................. سارار

 نام یکی از طوایف ترک باستان

 SARAVLA ...................................................ساراوال

بستن بادبانهای قایق و  جمع نمودن و
 کشتی

 SARAVLACI ............................... ساراوالجي

کسی که مسئول جمع نمودن و بستن 
 بادبانهای قایق و کشتی است.

 SARDA .................................................................ساردا

 )ازبکی(انجمن، مجمع، همایش 

 SARDUK ............................................... ساردوک

از نامهای رایج در بین ترکان ماد قید شده 
قبل از میالد. این نام ترکی از  111به سال 

ی و واژه« سار»یزد ترکیب نام خدا و ا
به معنی رحیم، رحم کننده، و با « دوک»

مرحمت تشکیل یافته است. فرمهای 
تواند بدینگونه مختلف این نام ترکی می

سارتوک، سارتوق، سَرتاق، »باشد 
 «ساردوق

 SARDUR (SARTUR) .............. ساردور

نام یکی از حکمرانان دولت ترک تبار 
به  «سار»ی اورارتو. این نام متشکل از واژه

ی ترکی معنی چار، حاکم و پادشاه و واژه
 باشد.به معنی فرزند می« turتور »سومری 

 SAREŞ ............................................................. سارئش

ماننا  -از نام های مرسوم در بین ترکان ماد
قبل از میالد به فرم  125قید شده به سال 

ی این نام از ترکیب واژه«. zarişزاریش»
« ماه»به معنی «  sarسار»مغولی  –ترکی 

، «مثل»به معنی « eşائش» یو واژه
 ساخته شده است.« همچون»

 SARİ ALMAT ....................... ساری آلمات

 ای از ترکان آلتای.نام طایفه

 SARI AŞIQ ..................................ساری آشیق

از آشیق های به نام و مشهور ترکان 
 آذربایجانی

 SARİK .............................................................. ساریك

 نام یکی از طوایف ترک باستان

 SARIQ KAS.............................. ساریق كاس

ی هنام طایفه ای از ترکان ساکن در منطق
 اودین سیبری

 SARIQUR ............................................ ساری قور

 نام طایفه ای از ترکان باستان

 SARİŞİN .................................................... ساریشین

 نام شهری در سرزمین ترکان خزر

 SARKAT .................................................... ساركات

ی ترک داخل در نام یکی از شش طایفه
ی طوایف مادای که در تاریخ به اتحادیه

 ها معروفند.«استروخات»

 SARLAQAB ...................................... سارالقاب
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در « کوتی»ن نام یکی از پادشاهان ترکا
« سار»ی بیست و سوم قبل از میالد. سده

نام یکی از خدایان در بین ترکان سومری 
-باشد. قسمت پایانی این نام یعنی واژهمی

، «محکم»در زبان ترکی به معنی « آب»ی 
« کاردان»و « با فراست»، «ماهر و زبردست»

« abآب»شود. این واژه یعنی محسوب می
در نام « epپائ»و « apآپ»به اشکال 

رهبر و حاکم ترکان خزر و باسیل ساکن 
وناسئپ »در اراضی ارمنستان کنونی به نام 

)در « vnasep surxap»« سورخاپ
شود. سالهای اول میالدی( نیز مشاهده می

در « و« »v»الزم به ذکر است که حرف 
رود و نام این اول اسامی ترکی بکار نمی

نگاشته  حاکم به فرم ارمنی در منابع ارمنی
شده است و نام حقیقی و اصلی این حاکم 

بوده است و به « banasapباناساپ »
نام « م» -«ب»علت جایگزینی اصوات 

نیز برگرفته شده از نام « باناساپ»
باشد که این نام یعنی می« ماناساپ»
ی نیز برگرفته از دو واژه« ماناساپ»
ی )مرکب از دو واژه« ماناس»
بهادر و دالور و به معنی « manqمانق»

باشد. می« آب»و «( آس»پسوند 
 که در منابع ارمنی حرف« سورخاب»
بدان اضافه گشته است از ترکیب « hح»

به « چور»، «سور»مغولی –ی ترکی واژه
معنی قوّت، قدرت، وقار، عظمت، بهادر و 

و  به معنی محکم، بافراست« آپ»ی واژه

کاردان تشکیل یافته است و فرم اصلی و 
بوده است. « سوراب»قی این نام ترکی حقی

این اسم همچنین نام فرزند رستم پهلوان 
 باشد.نیز می« سهراب»ای به شکل افسانه

 SARMAN ..................................................... سارمان

 بزرگ ودرشت، بزرگ و فرزانه

 SARP ..................................................................... سارپ

 کوه دشوار و سخت

 SARP DAĞ ..................................... سارپ داغ

کوه خیلی بلند که پیمودن و فتح قلّه ی آن 
 بسیار سخت و مشکل است.

 SARP QALA .................................. ارپ قاالس

قلعه و دژی که فتح آن بسیار مشکل 
 است.

 SARQİT ........................................................ سارقیت

ها هایی که از گذشتهرسوم، عادات و آیین
 )ازبکی(به میراث رسیده 

 SARSINMAZ.................................. سارسینماز

 ثابت و محکم

 SART ..................................................................... سارت

 نام یکی از طوایف ترک باستان

 SAR-UZİ ............................................... اوزی-سار

-نهی ترکان آالن در سالهای میانام سرکرده

ی قرن ششم میالدی که در منابع یونانی 
نگاشته شده « soraziسورازی »به فرم 

 است.
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 SASİAŞ........................................................ ساسیاش

نام توپونیمی واقع در سرزمین ماد )میدیا( 
 قبل از میالد.  125و 144قید شده به سال 

« saسا »اگر از نام این توپونیم در قسمت 
را مد « yی »ساقط شدن حرف و صدای 

رسیم که به این نتیجه مینظر قرار دهیم 
به معنی « sayسای »ی این نام از واژه

تشکیل «  سوباش»ی رود، رودخانه و واژه
با نام « سوباش»یافته است. این واژه یعنی 

جاری در « bərzəndبرزند »دیگر رود 
و « subaşıسوباشی »ی اردبیل بنام منطقه

واقع در « sivaşسیواش »با نام توپونیم 
سیاه قابل مقایسه است. ساحل دریای 

زیاش »به فرم « siaşسیاش »قسمت 
ziaş » آرانزیاش »در نام توپونیم

aranziaş » قبل  144)قید شده به سال
آران »ی ترکی از میالد ترکیب یافته از واژه

aran » به معنی دشت، سرزمین صاف و
هموار، محل قشالق( و در نام توپونیم 

ال )قید شده به س zualzaşزوآلزاش »
قبل از میالد( خود را منعکس نموده  144

 است.

 SATAŞMAZ......................................... ساتاشماز

 هیچگاه تعدی و تجاوز نمی کند.

 SATO .......................................................................... ساتو

نام یکی از فرمانروایان ترکان آلبان در 
ی چهارم میالدی. نام این فرمانروای سده

سادای »ی ترکی ترک مأخوذ از واژه

saday » دوست »، «محبوب»به معنی
 باشد.می« داشتنی

 sadaسادا خان »این نام ترکی با نام 

xan »ی چهارم و در بین اویغوران سده
در « sadaسادا »همچنین با نام شخص 

بین ترکان باستان قابل مقایسه و بحث و 
 تعمق است.

 SATUNİ........................................................... ساتوني

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
ی بیست و سوم قبل از لولوبی در سده
به زبان سومری « saسا»میالد. احتماالً 

خدای خورشید و « اوتو»و « دل و قلب»
« تلطیف نمودن»، «داد»به معنی « Niنی»

خدا و »بوده باشد و در کل معنی این اسم 
 باشد.می« الهه اوتو دل و قلب داد

 SAVAR ................................................................. ساوار

در « ər-rubروب -اَر»نام حاکم محال 
قید شده در منابع عرب « arsakآرساک »

را هم به فرم  ی نهم(. این نام)سده
نیز « səvərسَوَر »و هم به فرم « ساوار»

(. این zobərتوان برپا نمود )ر.ک.زُبَر می
سَبَر »ی ترکی توان از واژهنام را می

səbər » به «سَبَر»)به ترکی باشقیردی ،
تسَبَر »، به مغولی «سیبَر»ترکی خاکاسی 

tsəbər» سَبَر »، به بوریات مغولی
səbər )» به « چ»صدای و با تعویض

، «تمیز»به معنی « çəbərچَبَر »، «س»
-قانون»، «قناعت کننده»، «قانع»، «محتاط»
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مأخوذ دانست. « دوست داشتنی»، «پرست
تبار ارامنه این نام ترکی با نام حاکم ترک

ی پنجم قبل از در سده« ساک»ی از طایفه
، با نام خان بُلغار در «ساوار»میالد بنام 

« sevarسئوار » ی نهم میالدیسده
دیلم »ی همچنین با نام حاکم ترک منطقه

deyləm »ساوار »ی دهم بنام در سده
savar »باشد.قابل مقایسه و بحث می 

 SAVİR ..................................................................... ساویر

ی ملت یکی از قبایل ترک تشکیل دهنده
 آذربایجان

 SAVLİ .................................................................. ساولي

نام یکی از پادشاهان و حکمرانان ترکان 
اسکیف )اسکیت( قید شده در تاریخ 

 (. IV،16هرودت )هرودت،
« çavliچاولی »نام این پادشاه در اصل 

بوده است که به علت عدم وجود حرف و 
در زبان یونانی هرودت آنرا « çچ »صدای 

ی قید نموده است. واژه« ساولی»به شکل 
ی به معنی مرغ و پرنده« چاولی»ترکی 

باشد و می« ترالن»شاهین و به ترکی 
ا و دربار شاهی همچنین این واژه در سر

ها و درجات درباری ترکان باستان از رتبه
رفت. این نام با شمار میو حکومتی به

الن وچاو»اسامی خاقان ترکان خزر بنام 
çavulan » که در تاریخ به نگارش یونانی

ثبت شده و « zavulanزاووالن »در فرم 
« çavli beyچاولی بیگ »همچنین با نام 

وز در آذربایجان از امیران سلجوقیان اوغ
ی دوازدهم میالدی قابل مقایسه و سده

اکنون بحث است. الزم به ذکر است که هم
-داش»ای از روستای نیز نام محله

ی قازاخ آذربایجان منطقه« ساالحلی
 شود.نامیده می« چاولی»

 SAVUT ............................................................. ساووت

های پوش ساخته شده از حلقهزره، تن
فلزی و فوالدی نازک که در جنگ بر تن 

 )ازبکی(پوشند. 

 SAX ............................................................................... ساخ

یا « کاس»نام یکی از خدایان ترکان 
 «کاسسی»

 SAXA ......................................................................... ساخا

نام یکی از طوایف ترک ساکن در بین 
ترکان یاکوت، منسوب به ترکان ساک 

 باستان

 SAY .............................................................................. سای

 -زمین هموار میان دو کوه، جلگه -وادی
آبی که در چنین جایی جاری است.  -درّه

 )ازبکی(

 SAYA ............................................................................ سایا

سروده شده راجع به گوسفند  هایبه ترانه
و برّه در زمان ترکان باستان سایا گفته 

های ها و سرودهشود. از مضمون ترانهمی
شود که ترکان باستان چنین معلوم می

خالق و خلق کننده است، اولین و « سایا»
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آغازگر است، تک و واحد است، در 
توان شک و ها جای دارد، به او نمیآسمان

مامی این اوصاف از آن تردید کرد که ت
ی خداوند است و قبالً سمبل، نشان و الهه
ها مقدس بوده که در صخره و دل کوه

خدا و « سایا»کرد. و در کل زندگی می
 شد.ی با درّاکه وخیرخواه شمرده میالهه

 SAYAÇI ........................................................ سایاچي

هایی راجع به نوعی ترانه و سروده
گوسفند و برّه که به خوانندگان آن 

ها ها و نغمهویند. این ترانهگ« سایاچی»
هایی است که ها و سرودهی ترانهبازمانده
های قدیم، ترکان باستان به شرف در زمان

حرمت و  قداست، سمبل و نشانِ گوسفند 
های ها و سرودهخواندند. ترانهو برّه می

سایاچی، عمدتاً در زمان پشم چینی 
گوسفندان و روزهای پایانی زاد و ولد و 

ن گوسفندان از سوی گوسفند داران زایما
های گوسفند در مراسم و صاحبان رمه

-شود، خوانده میخاصی که برگزار می

شود. این مراسم در فضای باز و روی 
 شود.چمن سبز اجرا می

 SAYHAN ......................................................سایحان

 )ازبکی(زمین وسیع باز، دشت فراخ 

 SAYICI ........................................................... ساییجي

 مأمور شمارنده ی اغنام

 SAYILIR .......................................................... ساییلیر

 مشهورمعروف، 

 SAYLAN TÜRK ............ سایالن تورک

ترک برگزیده و منتخب، ترک محترم. نام 
ی ملت یکی از قبایل ترک تشکیل دهنده

ی این ترکان از آذربایجان. اصل و ریشه
 باشد.ها می«هون»

 SAYMAN ...................................................... سایمان

 حسابدار

 SAYRUN ...................................................... سایرون

 خنک

 SAZ ADA ...................................................... سازآدا

« pirallahıپیراَللّهی»ی نام باستانی جزیره
ی یکم میالدی شده توسط مؤلف سدهقید 

« zazataزازاتا »به فرم « pliniyپلینی »
ی ترکی «آدا-ساز»که در حقیقت همان 

« پلینی»ی قید شده توسط «زازاتا»باشد. می
به معنی « sazساز»ی ترکی مأخوذ از واژه

محل چشمه »، «محل باتالق زار»، «باتالق»
زمین گِلی و »، «و تراوش آبهای زیرزمینی

)در زبان ترکی آذری به معنی « گِلدار
)در « آدا»ی ترکی و واژه«( نیستان»، «نیزار»

زبان برخی ترکان از جمله ازبکان به معنی 
ای که اراضی و منطقه»به معنی «( پدر»

« جزیره»و « دورتادور آن را آب فراگرفته
 باشد.می

 SƏBAİL ............................................................ سَبائیل

ایل و ملتِ دارای کمان سفید، ایل و ملتِ 
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ی و ثروتمندِ کماندار. قسمت اول این غن
در زبان ترکان به « sə.saسَه//سا»اسم 

ها ترکان باشد. چینیمعنی کمان=یای می
نامیدند. در می« seسه//»ساق یا ساک را 

مکانی که ترکان بدان سبائیل گویند معلوم 
ای مستقل و از نژاد عالی شود که قبیلهمی

در و برتر و دارای دولت و حکومت مقت
یا کمان « سا»کردند. چون زندگی می

ی اقتدار و استقالل سمبل و نشانه
باشد. هم اکنون حکومتی در بین ترکان می

ای در شهر فعلی باکو و منطقه نیز محله
 بدین نام یعنی سبائیل وجود دارد.

 SELEK ................................................................ سئلَك

 سخی، سخاوتمند

 SƏMƏN TORİQ.................. سَمَن تُوریق

 )ازبکی(اسب سرخ مایل به زرد 

 SEPİCİ .............................................................. پیجيس

 دبّاغ، دباغی کننده ی پوست

 SƏRİN KANLI ....................... سَرین كانلي

 خونسرد

 SƏRT AT ............................................... سرت آت

 اسب خشن و پرخروش، اسب سرکش

 SƏRT TAŞ ........................................ سَرت تاش

 سنگ سخت

 SEVAR ................................................................. سئوار

 ی نهم میالدی.نام خانِ بلغار در سده

 SƏVLƏCAN .................................... سوله جان

چوگان، چوبی که در بازی چوگان با آن 
 گوی را گیرند.

 SİBAR ..................................................................... رسیبا

نام قلعه ای در سرزمین ماد )میدیا( ذکر 
قبل از  125شده در منابع آشوری سال 

 میالد

 SIĞINMAZ ............................................... سیغینماز

همیشه متکی به خود، مستقل، قائم به 
ذات و بی باک، کسی که در هر شرایطی 

 روی پای خود ایستد و به کسی پناه نبرد.

 SIĞIRTMAÇ ................................... سیغیرتماچ

 چوپانِ گاو

 SIĞIR ....................................................................... سیغیر

 نرگاو

 SİGURGA ............................................... سیگورگا

 باران شدید )ترکی مغولی(

 SİLAN ................................................................... سیالن

جانور دورگه پدید آمده از سگ و گرگ 
 )ازبکی(

 SİLAVSİN ............................................. سیالوسین

ی گربه جانور پستاندار شکاری از تیره
سانان دارای پاهای دراز و دید قوی 

  )ازبکی(

 SİLB.......................................................................... سیلب
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ای از ترکان آلبان که با نام نام طایفه
واقع در سرزمین « tilbidaا تیلبید»توپونیم 

ی دوم آلبان )قید شده توسط مؤلف سده
 باشد.مرتبط می«( ptolemeyپتولئمئی »

 SILDIRIM ............................................... سیلدیریم

 صخره تند، پرتگاه

 SILDIRIMTAŞ ................. سیلدیریم تاش

سنگ بزرگ و یکپارچه و راست همچون 
 دیوار

 SİLLƏ ....................................................................... سیلله

 )ازبکی(تاب و توان 

 SİLXAZİ .................................................... سیلخازی

ونیمهای سرزمین ماد نام یکی از توپ
قبل از   131)میدیا( )قید شده به سال 

 میالد(.
در زبان آشوری به علت عدم وجود 

این صداها را با « cج »و « çچ »صداهای 
اند و نگاشتهبیان نموده و « sس »صدای 

ی به احتمال زیاد قسمت اول این نام واژه
ای که خیلی درّه»یعنی « çilچیل »ترکی 

، «بستر رود»، «باشدبزرگ و ژرف ن
باشد و قسمت انتهایی این می« سنگالخ»

( به معنی yazı)یازی « aziآزی »نام 
باشد. ممکن می« ساحل هموار رودخانه»

ی ترکی همان واژه« aziآزی »است جزء 
ی تیغه»، «ی کوهکمره»به معنی « ajuآژو »

 بوده باشد.« گذرگاه کوهستانی»، «کوه

آقازی »ی بنام در میدیا )ماد( توپونیم
aqazi » وجود داشته که این نام در سال

قبل از میالد در منبع آشوری قید  113
ی شده است که این نام نیز از ترکیب واژه

نوعی حالت رنگ پریدگی در « aqآق »
ساحل »به معنی « yazıیازی »خاک و 

 تشکیل یافته است.« هموار رودخانه
اضی های واقع در ارنام تعدادی از توپونیم

« urاور »ی سرزمین ماد )میدیا( با واژه
ساخته شده است. در زبانهای مختلف 

، «ساختن»به معنی « urاور »ی ترکی، واژه
است. در « انشا نمودن»و « بنا نمودن»

به « Urاور »ی ها واژهترکیب نام توپونیم
معنی مکان مستحکم شده، سنگر، سدی از 

لتای باشد. در زبان ترکی آدژ و قلعه می
و « تپّه»همچنین به معنی « urاور »
باشد و به همین خاطر نامهای می« بلندی»

اوراش »و « uralاورال »های توپونیم
uraş »اور »ی را مأخوذ از همین واژهur »

« uraşاوراش »دانند. در سرزمین میدیا می
ای قید شده است که این نیز چون نام قلعه

باشد. می« urاور »ی متناسب با معنی واژه
این نام در آذربایجان با نام توپونیمی بنام 

 16( در قرن ərəş)اَرَش « araşآراش »
باشد. نام معنی و یکی میمیالدی هم

با افزودن « uranakkuاورناککو »توپونیم 
)پسوند اسمی( در زبان « uاو »و « ک»

آشوری به این فرم درآمده است که 
اک اورن»بایستی در اصل آنرا به شکل 
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urnak »دان مشهور برپا نمود. جغرافی
میالدی حمداله قزوینی نام یکی  14قرن 

قید « arunakآروناک »از محال تبریز را 
ی نماید که این نام نیز از ترکیب واژهمی

« ناک )الک(»و پسوند « urاور »ترکی 
این نام با نام شهر  وتشکیل یافته است 

 اشد.بواقع در قزاقستان یکی می« اورناک»

 SİMAKİ ......................................................... سیماكي

نام کوهی واقع در سرزمین ماننا. در این 
نام ترکی نگاشته شده به فرم آشوری، 

« simسیم»قسمت اول نام که به فرم 
ی ترکی نگاشته شده همان واژه

ای که به معنی علف و سبزه« çimچیم»
های آنها در خاک سیخ هم و مثل ریشه

ر باشد که دتور در هم بافته شده است، می
« çچ»زبان آشوری به علت نبودن صدای 

نگاشته شده است و « سیم»به شکل 
در این نام به احتمال قوی « آک»قسمت 

به معنی « IKایک»ی فرم قدیمی واژه
دامنه و نشیب کوهی که از سرما »

ها و باشد یعنی خانهمحافظت شود می
های حیواناتی که در آن قسمت کوه از گله

طوفان محافظت سوز و سرما، کوالک و 
-شده، در ایمن باشد. این نام را با نام کوه

چیم »و « çimbulakچیم بوالک »های 
و غیره واقع در «  çim kurqanکورقان

 توان مقایسه نمود.قزاقستان می

 SİMURQ-A ............... سیمورق )سیمورقا(

 آهن )ترکی سومری(

 SINALQAN ............................................ سینالقان

 )ازبکی(آزموده شده، تجربه شده 

 SINAŞ ................................................................. سیناش

 )ازبکی(به تجر

 SINAVÇAN ........................................ سیناوچان

آنکه دارای چشم تیزبین و آزمونگر است. 
 )ازبکی(

 SINAVÇI .................................................. سیناوچي

آزمونگر، امتحان کننده، تجربه کننده 
 )ازبکی(

 SİNÇƏLƏK ....................................... لكسینچه

 )ازبکی(مرغ زنبورخوار 

 SİNÇİ ................................................................... سینچي

شناسی شناس، متخصص اسباسب
 )ازبکی(

 SİNİXİNU ................................................. سینیخینو

در سرزمین ترکان  ای مسکونینام منطقه
 ماننا نگاشته شده در منابع آشوری.

، «sınqسینق»این نام از ترکیب 
)به ترکی قزاقی و تووائی « çınqچینق»

( به معنی قلّه و کوه دست şınqشینق 
ی بلند و ستیغ و تیزِ کوه و نیافتنی، قلّه

به معنی گودی، غار « inاین »ی ترکی واژه
یافته و شکاف داخل کوه )دره( تشکیل 

ی است. هم اکنون نیز روستایی در منطقه
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شینیخ »آذربایجان شمالی به نام « بَیگئده»
şınıx »ارتباط با همین وجود دارد که بی

 باشد.واژه سینق یا چینق نمی
« inاین»ی الزم به توضیح است که واژه

در زبان ترکی امروزین به معنی النه و 
-اژهی مرغان و ماکیان و همچنین وآشیانه

در زبان انگلیسی به « innی انگلیسی 
معنی هتل، مهمانسرا، مهمانپذیر نیز با 

به « inاین»ی ترکی باستان همین واژه
معنی گودی، غار و شکاف داخل کوه 

 باشد.یکی می

 SİNLİ ...................................................................... سینلي

 )ازبکی(خوش قامت، خوش اندام 

 SINQ (SINQI) ...................... سینق)سینقي(

ی هی ترکی باستان )ماننا( به معنی قلّواژه
ی بسیار بلند و تیز دست نیافتنی، قلّه

ی سخت بلند و ای بسیار بلند، قلّهصخره
 تیز که مشکل بتوان آن را فتح نمود.

 SİPA ............................................................................. سیپا 

 )ازبکی(متواضع، فروتن 

 SİPAD ......................................................................سیپاد

ی سنگ پرانی راترکان فالخن یا وسیله
ی سومری گفتند. واژهسومری چنین می

قیقاً د« sopandسوپاند »فوق به شکل 
با همین تلفظ هم اکنون نیز در زبان ترکی 
آذربایجانی رایج و معنی آن فالخن یا 

ی سنگ پرانی است. )ترکی همان وسیله

 سومری(

 SİPSAR............................................................. سیپسار

ی باریک و دراز که نوعی تمساح با پوزه
های هندوستان زیست بیشتر در رودخانه

 )ازبکی(دارد. 

 SIR .................................................................................... سیر

 نور، روشنی، درخشندگی

 SIRADAĞ ............................................... اغسیرا د

 رشته کوه، سلسله جبال

 SİRAK .............................................................. سیراک

قبل  113نام فردی از ترکان ساک در سال 
 از میالد.

یئن پولی»ی باستان، مؤلف دوره
poliyen »ی دوّم میالدی )پُلییئن( در سده

« های جنگیتاکتیک»در اثر خویش به نام 
داریوش »کنند که شاه پارسیان قید می

شهور به داریوش )در تاریخ ایران م« اوّل
کبیر( خود را برای هجوم غافلگیرانه و 
مخفیانه به ترکان ساک ساکن در آسیای 

ها میانه حاضر نموده بود که فردی از ساک
با خنجر خویش سر « سیراک»)ترکان( بنام 

وصورت خویش را به شکل وحشتناکی 
زخمی نموده و خود را به محل اطراق 

ناهنده اردوی داریوش رسانده و به آنان پ
شود و ابراز بندگی و خدمت به شاه می

پارسیان نموده و آمادگی خویش را برای 
هرگونه خدمت در راهنمایی و نشان دادن 
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بهترین و کوتاهترین راه برای رسیدن 
اردوی پارسیان به ترکان ساک در جهت 
شکست و از بین بردن ساکها، اعالم نمود 
)به شاه و اردوی پارسیان چنین وانمود 

ها سر و صورت او کند که گویا ساکیم
 اند(.را بدین وضع وحشتناکی درآورده

پارسیان نیز به او باور نموده و سیراک 
اردو و لشکر پارسیان را عمداً به وادی و 

آب و علف سوق داده، به صحرایی بی
دنبال خویش برد. پارسیان که متوجه گول 
خوردن خویش از حیله و مکر سیراک 

ترین وضع شکنجه به فجیع شدند، او را
داده و کشتند. با این ترتیب سیراک با 
قربانی و فدا نمودن خویش در راه ملت 
ترک ساک )ساکا، شاکا، اسکیف، توران( 

کشی، اتالف وقت و اتالف موجب وقت
انرژی اردوی پارسیان و عدم تمرکز قوای 
آنان و تضعیف روحیه و جنگ روانی آنان 

و جانبازی  گشته و با این فداکاری
موجبات ایجاد زمان و فرصت الزم برای 
ترکان ساک و تجدید قوا و ساماندهی 
الزم برای اردو و لشکر خویش را فراهم 

 ساخت.

 SIRAQ ..................................................................سیراق

 شمع وچراغی که نوردهد )ترکی ساق(

 SİRAQ ................................................................ سیرآق

ها یا «سیراق»نوردهنده. -شمع، چراغ
-ای از ترکان که در هزارهها نام قبیله«سیر»

ی هزاره 1-1ل قبل از میالد تا قرون ی او
ی تاریخ حضوری فعال و جدید در صحنه

ی قفقاز و حوالی جدّی داشتند و در منطقه
مسکون بودند. آنها از قفقاز تا « کوبان»

ایبری و آلبان پراکنده و مسکون شده 
بودند. دشت قفقاز، سابق به نامِ دشت 

ها برادر سیراق مشهور بوده است. سیراق
ها و «ساق»ها، «آرساق»قبایلی چون  خونی

 شوند.ها شمرده می«وارساق»

 SİRÇİ ..................................................................سیرچي

 )ازبکی(لعابکار، آیینه ساز 

 SIRGƏK ...................................................... سیرگَك

 )ازبکی(هوشیار، زیرک  -حساس

 SIRIK .................................................................. سیریك

 تیر باریک

 SIRTARMIŞ .................................. سیرتارمیش

کسی که پشتش را تکیه داده و به قدرت و 
نیروی خویش اطمینان دارد، جسارت 

 دهنشان دا

 SIRTITAŞ ....................................... سیرتي تاش

کسی که کتف قوی و محکمی دارد، کسی 
که در پشت باالتنه ی قوی و بسیار 

 محکمی چون سنگ دارد.

 SİSAK .............................................................. سیساک

عنوان و نامی که به ترکان ساک مسکون 
زور( اطالق )زنگه« سیساکان»ی در منطقه
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 شد.می

 SİSAKAN................................................. سیساكان

نام توپونیمی در سرزمین ترکان باستان 
 ها.کونت ساکمحل س

و « siسی »نام این توپونیم از دو بخش 
تشکیل یافته است. « sakanساکان »

-از ترکیب نام قوم و طایفه« ساکان»بخش 

« anآن »و پسوند « ساک»ی ترکان 
بنابراین، این نام معنی  ساخته شده است.

دهد و تابحال نیز را می« های سیساک»
« sisiyanسیسیان »در نام بخش )قصبه( 

خود را حفظ نموده است.  ،ارمنستان
ای نام سالله« siسی »قسمت اوّل نام یعنی 

از حکمرانان است که در سیساکان 
نمودند. به دیگر سخن، حکمرانی می

در داخل ترکان ساک، « siسی »ی سالله
شود. ها برشمرده مینام یکی از طایفه

 )ر.ک.ساکا(

 SİSDUMAN ............................... سیس دومان

 مه آلود مه موجود در هوا، هوای

 SITQAMAZ ............................................. سیتقاماز

 هیچ وقت التماس و زاری نمی کند.

 SİVRİ TIRNAQ ................ سیوری تیرناق

 تیز چنگال

 SKİF...................................................................... اسكیف

نام قومی از ترکان باستان که در اصل 
 işkuzها «ایشکوز»ساکاها یا همان 

هستند. یکی از مسائل مشکل و حل نشده 
ی و گره خورده در تاریخ، همین مسئله

به این خاطر که  اوالً:شد. باها میاسکیف
اهالی مسکون در دشتهای شمالی دریای 

ی اول قبل از سیاه و آسیای میانه در هزاره
میالد به معنای کل و عمومی به فرم 

و به التینی « skifاسکیف »یونانی 
شود و به دیگر نامیده می« skutاسکوت »

دست و سخن، تحت این اسامی قومی یک
-نظر گرفته نمیپارچه و کانکرت دریک

شناسان، اقوام ساکن از شود و لیکن ایران
سرحدات و مرز چین گرفته تا کوههای 

ی اوّل قبل از میالد را، کارپات در هزاره
-بطور مطلق قومی پارسی زبان برمی

ی اسکیف پیچیدگی و شمارند و در مسئله
سردرگمی نیز با این مورد در عالقه بوده 

 باشد.و مرتبط می
ققین به هر شکل و نحوی که محدوماً 

ها، باشد، مصمم هستند تا در بین اسکیف
اجداد ملل قفقازی زبان و اسالو و پارس 

ها دارای زبان را بیابند. درحالیکه اسکیف
باشند چه به شکل ریشه و منشأ ترک می

کلی و عمومی و چه به حالت مستقل و 
 کانکرت آن. 

 آید اینست کهدر اینجا سوالی که پیش می
چگونه به وجود « skifاسکیف »ی واژه

 آمده است؟ 
در یکی از منابع آشوری نام قومی بنام 

)آشگوزای « işkuzayایشکوزای »
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aşguzay ایشپاکای»( که در رأس آن »
قبل ار میالد  614قرار گرفته بود، در سال 

قبل از میالد در ماد  613در ماننا و سال 
 )میدیا( قید شده بود.

نویسد سی دیاکونوف میمورخ مشهور رو
عنوان کلی و کانکرت « ایشکوزای»که 

رفت شمار می ای بهی طایفهیک اتحادیه
ی آسیای پیشین مهاجرت که به منطقه

نموده بودند و زمان دقیق ورود این قوم 
به سرزمین ماننا و ماد )میدیا( معلوم و 

ی ایشکوزای مشخص نیست ولیکن طایفه
ارند که در شمرا بدین سبب مهاجر می

منابع قبل از سالهای ذکر شده در فوق، 
گردد و اوّلین گره نامی از آنها ذکر نمی
گردد. جا پدیدار میمشکل نیز از همین

هرودت دو مورد کوچ و مهاجرت 
ها به سرزمین ماد در زمان اسکیف

پادشاهی کیاکسار را اشاره و قید نموده 
است )هرودت، جلد اول، صفحات 

ی ترک نام طایفه (. ولی153و13
 614ها قبل از آن نیز در سال «ایشکوزای»

قبل از میالد قید شده است. بنابراین طبق 
اطالعات داده شده توسط هرودت، قوم 

همان قوم مهاجرت « ایشکوزای»ترک 
-نمی« هااسکیف»نموده از شمال یعنی 

تواند باشد. این رویداد و حادثه به هر 
ه است. نام رخ داد« کیاکسار»حال قبل از 

ساکن در « ایشکوزای»ی قوم و طایفه
ها به میان التین« ماد»و « ماننا»سرزمینهای 

ویونانیان باستان رسوخ کرده بود و آنان، 
ازجمله هرودت این قوم و طایفه را 

های باستان و التین« اسکیت»یا « اسکیف»
تلفظ کرده و به همین « skutاسکوت »نیز 

یف ساکن اند و طوافرم هم نگاشته
دشتهای شمالی دریای سیاه را هم )که از 

شناختند( با همین نام نزدیک آنان را می
اند. )اسکیف یا اسکیت( خوانده و نامیده

به چه علت؟ به این خاطر که طرز زندگی 
های «ایشکوزای»و معیشت و حیات 

ساکن در سرزمین ماننا و ماد با طرز 
زندگی و آداب معیشتی طوایف ساکن در 

تهای شمالی دریای سیاه عین هم و دش
یکی بوده است و هر دو با دامپروری توأم 
با زندگی کوچی و دامداری، چادرنشینی و 

گذراندند. نوشیدن شیر اسب زندگی می
کوینت »ی یکم میالدی مؤلف سده

« kvint hortasiy falkهورتاسی فالک 
ها طبق رسم و نویسد که اسکیفمی

-ا خود حمل میهای خود را بعادت خانه

دست و کردند. بنابراین نام قوم یک
ساکن در ماد و ماننا « ایشکوزای»خالص 

در منابع قدیمی و باستانی به قوم عمومی 
و فراگیر اسکیف )اسکیت یا اسکوت( 
تعمیم داده شده است و نامگذاری اقوام و 

نموده از شمال به طوایف مهاجرت 
 در« اسکیف»میدیا( به نام )ماد  سرزمین

زمان حاکمیت کیاکسار ازسوی هرودت 
 باشد.نیز به همین سبب می
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آید که آیا قوم و حال این سوال پیش می
 بوده است یا نه؟« ایشکوزای»نسلی بنام 

یک مسئله و موردی دقت نظر محققین را 
به خود بسیار جلب نموده است و آن 
اینست که در زبان آشوری با ریشه و 

همچنین به  «ایشگوزای»منشأ سامی نام 
نگاشته شده، « aşguzayآشگوزای »فرم 

آیا این قوم و طایفه حقیقتاً دربین افراد 
خودی نیز به همین فرم تلفظ و خوانده 

شد یا اینکه نام آنان در زبان و نگارش می
آشوری مورد تعرض تحریف و تغییر 
فونتیکی قرار گرفته است؟ در این 

ی عمومی چنین خصوص نظریه و عقیده
: نام این قوم و طایفه گویا در اصل است

شد و به خوانده می« skutayاسکوتای »
 علت خصوصیات زبان آشوری این نام به

درآمده « آشکوزای»یا « ایشکوزای»فرم 
است و به این فرم نیز ثبت و نگاشته شده 

« aآ »و « iایی »است. به اوّل اسم صدای 
به « sس »افزوده شده و همچنین صدای 

آ »نیز به « tت »و صدای « şش »صدای 
a » تبدیل و تعویض گشته و بدین ترتیب

شکل « skutayاسکوتای »نام 
را در منابع « آشکوزای»یا « ایشکوزای»

آشوری پیدا کرده است و الکن این نوع 
طرز تفکر و نظریه اشتباه و خطاست. 

واقع در اول نام این قوم در « iایی»صدای 
ارد و بعداً ی این اسم وجود دذات و ریشه

بدان اضافه نگشته است و نگارش نام این 

اَوِستا »در « iskataایسکاتا »قوم به فرم 
avesta » .دلیلی بر ثبوت این مدعاست

ازجمله « ایسکاتا»در متن این کتاب  
شود که زردشتِ سرزمینهایی شمرده می

پیغمبر در آنجا به فعالیت، تبلیغ و ترویج 
 ست.دین خود پرداخته

این نامی که آشوریان به فرم بنابر
ها به فرم ، یونانیان و التین«ایشکوزای»
اند نگاشته« skutاسکوت »و « اسکیت»

ایشکوتای »دراصل و درحقیقت 
işkutay »باشد. در اینجا چنین سوالی می
آید که: آیا اقوام و طوایفی که در پیش می

زیستند و دشتهای شمالی دریای سیاه می
« اسکیف»ن آنان را مؤلفان عهد باستا

اند، خود نیز خود را به )اسکیت( نامیده
خواندند یا نه؟ البته که چنین نامی می

باشد. هرودت )کسی که می« خیر»جواب 
بیش از همه درخصوص این طوایف 

دهد( به معلومات و اطالعات ارائه می
نویسد که آن اقوام و طوایف صراحت می
ند و در انام نهاده« اسکیف»را یونانیان 

اسکولوت »ها خود را اصل اسکیف
skolot »نامند )هرودت، جلد چهارم، می
(. با این وصف باز در اینجا 6صفحه
ای مبهم و تاریک مانده است و آن مسئله
ی تعیین هویت، ریشه و منشأ مسئله

های ساکن «ایسکوتای»ها یا «ایشکوزای»
در ماد و ماننا. تنها این مورد واضح و 

های شرکت «ایشکوزای»که مبرهن است 
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ی ژنتیکی و قومی ملت کننده در پروسه
های ساکن در آذربایجان با اسکیف

دشتهای شمالی دریای سیاه وحدت 
ای و منشأیی دارند. به همین نژادی، ریشه

خاطر برای تعیین منسوبیت قومی و نژادی 
ها که محققین آنان را پارس «ایشکوزای»

ویّت و پندارند، الزم است هزبان می
های منسوبیت نژادی و قومی اسکیف

ساکن در دشتهای شمالی دریای سیاه را 
 تحقیق و معین کنیم.

در مبحث ریشه و منشأ ملت آذربایجان، 
جزو اقوام « اسکیف»و « ایشکوزای»اقوام 

شوند. در خصوص ترک زبان شمرده می
ها منسوبیت قومی و نژادی اسکیف

ریپی های آگنویسد که اسکیفهرودت می
-های پَخ و زیر چانهمردمانی بودند با بینی

های عریض و پهن )هرودت، جلد 
 (.23چهارم، ص
« isidorایسیدور »ی باستان مؤلف دوره
ها کند که در بین اسکیفنیز قید می

شوند که بینی ندارند و افرادی یافت می
عالوه بر چشمها و دهانشان، رخ و 
صورتشان نیز صاف و هموار است 

. در (II ،II ،61یدور، اِتیمولوژی، )ایس
ی ها و عالئم ویژهاین دو معلومات، نشانه
های مورد بحث نژاد مغول در اسکیف

ارائه شده است. در چنین حالتی فکر و 
ها باطل ی پارس زبان بودن اسکیفنظریه
اساس خواهد بود. اسامی طوایف و بی

اسکیف نیز داللت بر ترک بودن ریشه و 
باشد. هرودت دربین میمنشأ آنان 

« yirkییرک »ای را ها نام طایفهاسکیف
(. IV ،22قید نموده است )هرودت، 

« şafarikپ.ایی.شافاریک »نخستین بار
شمرده و این ایده و « ترک»این طایفه را 
، «E.Eyxvaldاِ.ائیخوالد »فکر را 

آ.هرمان »و « İ.Pototskiایی.پوتوتسکی »
A.Herman »اند. نموده نیز قبول و تأیید

در آذربایجان نیز این ایده و نظریه را 
بر « Z.M.Yampolskiز.م.یامپولسکی »

آن مهر تایید و رسمیت زده و بر له آن 
سخن رانده است. با این توصیفات و 

ای از ترک بودن نام طایفهتوضیحات 
نیز مشخص و « irkایرک »ها به اسکیف

باشد. در سرزمین آلتای نیز نام معلوم می
و « irkinایرکین »ای از ترکان بنام طایفه

نیز معلوم و « irkitایرکیت »دیگری بنام 
مشخص گردیده است. نام شهر 

نیز در ارتباط با نام « irkutskایرکوتسک »
-باشد. همچنین نام طایفهاین قوم ترک می

« aqatirsآگاتیرس »ها ای از اسکیف
شد و الزم به ذکر است که نامیده می

در پایان این اسم به « س»ای حرف و صد
یونانی بدان افزوده شده و فرم یونانی پیدا 

های میانی در نموده است. در سده
دشتهای جنوبی روسیه این طایفه با نام 

معلوم و مشخص « akatsirآکاتسیر »
گردیده است و به علت عدم وجود 



  
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                       اسامی پسر  
 

115 

در زبان یونانی مؤلفین آنرابا « ج»صدای 
اند. نمودهایفا « tsتس »صدای مرکب 

اند که نام محققین آشکار و ثابت نموده
آغاجَری »ی این قوم و طایفه با نام طایفه

ağacəri » داخل در ترکان سلجوقی یکی
باشند. بوده و دارای ریشه و منشأ یکی می

-ای از اسکیفهرودت همچنین نام طایفه

قید نموده « arimaspiآریماسپی »ها را 
این طایفه از  (. نامIV ،13است )هرودت، 

به معنی « arimآریم »ی ترکی ترکیب واژه
نصف، نیمه )اصل قبول شده در 

« Yی »تورکولوژی مبنی بر اینکه صامت 
قبل صائت جزو صداهایی است که بعداً 

سئپی »ی افزوده گشته است( و واژه
sepi » ساخته « باریک چشم»به معنی

شود که نام شده است. آشکارا مشاهده می
در نژاد مغول دارای سابقه و « پیآریماس»

اعتبار بوده و ایفاگر انسانهای چشم باریک 
 باشد.می

ها را ی دیگری از اسکیفنام طایفه
ذکر « issedonدون ایسه»هرودت چون 

(. نام این IV ،13کند )هرودت، و قید می
و « istiایستی »ی طایفه مرکب از واژه

به معنی آستر « donدون »ی واژه
 باشد.زی لباس( می)آسترخ

به بیان دیگر افراد این طایفه )که نام اصلی 
آن نامعلوم است( بخاطر اینکه در زمستان 

پوشیدند، راهنمای لباس کُرکی خزدار می
« istidonدون ایستی»هرودت آنان را 

نامیده بود. الزم به ذکر است که در بین 
هایی که بیانگر نوع ترکان باستان واژه

باشد در نامگذاری اسامی پوشش و لباس 
-های ترکان دارای سابقه و اعتبار میطایفه

قارادونلو »باشد مثال اسامی طوایف 
qaradonlu »آغ »جامه، یعنی سیه

سپید جامه، « ağ köynəkliکؤینَکلی
کاله « şişpapaxlarپاپاخالر شیش»

 بلندها و غیره.
ها طبق نظر هرودت بخش اعظم اسکیف

شوند میده مینا« skolotاسکولوت »
(. به هنگام سخن از IV ،6)هرودت، 
ها، نام این طایفه را ذکر نموده ایشکوزای

و گفته شد که با اینکه هرودت طوایف 
ساکن در دشتهای شمالی دریای سیاه را 

نامیده « اسکیف»به معنا و مفهوم عمومی 
و لیکن قید نموده که آنان خویش را 

-ومینامند. نام قمی« skolotاسکولوت »
فرم نگارش « skolotسکولوت »نژادی 

یا « iskulutایسکولوت »یونانی اسم 
باشد که این می« eskolotائسکولوت »

، «iskilایسکیل »اسم نیز مرکب از نام 
و « eskolائسکول »، «iskulایسکول »

مختص زبانهای « utاوت »پسوند جمع 
باشد. در اعصار میانه نام مغولی می-ترکی

و « iskilایسکیل »اشکال این طایفه به 
در ترکیب بلغارهای « esgelائسگئل »

ترک قید شده است. در بین ترکان ازبک و 
« eşkilائشکیل »ها طوایفی بنام قاراقالپاق
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ای بنام و در بین ترکان قرقیز طایفه
اکنون نیز وجود دارد. هم« eskilائسکیل »

ای دیگر از ترکان هرودت نام طایفه
نگاشته « paralatت پاراال»اسکیف را 

(. نام این طایفه که IV ،6است )هرودت،
به فرم یونان باستان قید شده است، از 

بوز »، «borبور »ی ترکی ترکیب واژه
boz »اولئت »ی و نام طایفهolet » اَلَت »یا
ələt » ساخته شده است و در اصل نام

بور»یا « borələtبوراَلَت »این طایفه 
است که هرودت  بوده« boroletاولئت 

تلفظ « parlatپارالت »آنرا به فرم یونانی 
و نگاشته است. در اسامی طوایف 

پاراتاکئن »ها، در بین اسکیف« پارالت»
parataken » در میدیا )ماد( و در اعصار

در بین « borotolmatبوروتولمات »میانه 
بورو »و « paraپارا »ترکان پِچَنَک قسمت 

boro »باشند.می یکی بوده و عین هم 
قید شده در منابع « اسکیف»های واژه

قدیمی نیز همه واژگانی ترک هستند و 
هیپوکرات »حکیم مشهور یونانی 

hippokrat »ها به کند که اسکیفقید می
گویند می« vutirووتیر »پیه و چربی 

)هیپوکرات. درخصوص بیماریها(. این 
، اووا  avaآوا  »ی واژه مرکب از واژه

uva » توری »ی معنی خوردن و واژهبه
turi » به معنی شیر، لَبَن ساخته شده است

یعنی « خوراک شیر»و درکل به معنی 
باشد. خوراکی که از شیر درست شده، می

بخاطر امرار معاش و گذران زندگی از 
طریق دامداری و دامپروری، محصوالت 
شیری و لبنی و خوراکهای تهیه شده از 

ها از اسکیف ی غذاییشیر در برنامه
ی اهمیت باالیی برخوردار بوده و درجه

-غذای اصلی و اساسی آنان را تشکیل می

 داد.
فقط « vutirووتیر »کند که مؤلف قید می

شود و برای حصول از شیر اسب تهیه می
آن شیر اسب را در ظرف چوبی )به ترکی 

سی( ریخته و مکرّر امروزین آغاج نهره
شیر کف کرده و زدند هم میتکان داده به

روغن چربی آن به رو آمده و روی آن 
-می« vutirووتیر »شد و به آن جمع می

نشین گفتند. قسمت سفت و غلیظ شیر ته
نشین شده را جدا شده و همین قسمت ته

خشکاندند. هیپوکرات سپس نموده آنرا می
نویسد که این قسمت خشک شده در می

 نامیده« ippakaایپاکا »ها بین اسکیف
ی ترکی باستان شود. این واژه از واژهمی

به معنی نان، غذا، خوراک « ipiایپی »
درست شده و در ترکی امروزین نیز به 

رایج و کاربرد دارد. « əppəkاَپپَک »فرم 
ها نویسد: گروهی از اسکیفهرودت می

ی ترک هاکه بینی پهن بوده و از طایفه
ی باشند، میوهی مغولی میمنسوب به تیره

را « pontikپونتیک »نوعی درخت بنام 
خورند )برخی محققین این درخت را می

-همان آلبالو و یا گیالس جنگلی می
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شمارند(. این درخت به بزرگی درخت 
دار است. اش هستهباشد و میوهانجیر می

ای میوه را بعد از چیده شدن درون پارچه
ی آنرا خارج فشارند و شیره و افشرهمی
ای سیاه رنگ بنام از آن شیره سازند،می

شود و این شیره گرفته می« asxiآسخی »
نوشند را با شیر مخلوط کرده می

. در این معلومات (IV ،23هرودت، )
آسخی »و « pontikپونتیک »ی واژه

asxi »ها ذکر منسوب به زبان اسکیف
در زبانهای « پونتیک»ی واژهشده است. 

معنی  به« بون »مختلف ترکی از ترکیب 
شوربا، سوپ )شورپا،هُوررا( و پسوند 

( ساخته شده و شکل lık)لیک« dikدیک »
بوندیک »ی ترکی ی واژهیافتهتحریف

bundık »باشد. محمود کاشغری میمی-

در بین « bunبون »ی نویسد که واژه
نیز کاربرد دارد « munمون »ترکان به فرم 

بون »ی ی او فرم کلمهو لیکن طبق نوشته
bun»  سووار »در بین ترکانsuvar» ،

و زبانهای ترکی « qıpçaqقپچاق »
اوغوزی متعارف و دارای کاربرد و مفهوم 

فرم نگارش « پونتیک»باشد. بنابراین می
به معنی شوربا، « بوندیک»ی یونانی واژه

آسخی »ی باشد. واژهسوپ، آبکی، آش می
asxi » قید شده توسط هرودت را بعضی

ها به معنی و بعضی« تلخ»محققین به معنی 
« « آسخی»ی اند ولی واژهآش برشمرده»

آجیقای »ی ترکی فرم نگارش یونانی واژه

aciqay » قئی ائژی»یاejiqey » به معنی
کسمیک »)در ترکی امروزین « چکیده»

kəsmik» ،« سوزمهsüzmə )»باشد.می 
ی بعضی آداب و رسوم و عادات قید شده

ی ین دورهها در منابع مؤلف«اسکیف»
-باستان نیز دارای ریشه و منشأ ترکی می

باشد یکی از عادات مشخص و بارز 
باشد ترکان اسکیف نوشیدن شیر اسب می

یا کَمَرها « هومر»و هنوز تا این زمان ، 
« شیر اسب نوشان» کیمرها( را)ها «قَمَر»

نامیده نبود. طوایف دامدار و دامپرور ترک 
ن به در طول تاریخ همیشه و هر زما

اند. در یک نوشیدن شیر اسب عادت داشته
شود که منبع بسیار قدیمی گفته می

اکثریت عظیم ترکان اسکیف فقط با شیر 
شدند که این عادت در اسب تغذیه می

هیچکدام از خلقهای پارس زبان در هیچ 
برهه از تاریخ مشاهده نشده است. 

شناسان نوک و پیکان تیر که باستان
اند. وده را قید نمودهها بتخصص اسکیف

به اثبات عدم سکونت و زیست اقوام و 
طوایف پارس در سرزمین آلتای و سیبری 
غربی دیگر نیازی نیست و اینها همه دال 

ها ی اسکیفبر یکی بودن منشأ و ریشه
باشد که از لحاظ با طوایف ترک آلتایی می

منسوبیت قومی و نژادی به یک ریشه 
 منسوبند.

ها بعد از د که اسکیفنویسهرودت می
مرگ سلطان و پادشاه خویش، چاله و 
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گودالی چهارگوش کنده و جسد را 
کنند )هرودت، مومیایی کرده درآن دفن می

IV ،11س.آ.رودئنکو »شناس (. باستان
S.A.Rudenko »ها و به هنگام کاوش

به این « آلتای»حفریات باستانشناسی در 
اسم مهم دست یافته بود و این عادت و مر

م.پ.گریازنوف »دفن را 
M.P.Gryaznov » نیز در اراضی

 کشف نموده است.« tuvaتووا »سرزمین 
رسم و عادت مومیایی کردن اجساد 
مردگان در ماد )میدیا( نیز رایج و مرسوم 
بوده و به احتمال بسیار قوی در بین ترکان 

« = آغزینی مومال»آذربایجانی مَثَل و سخن 
دهانش را موم »ا ی« دهانش را مومیا کن»

نیز بازمانده از این عادت مومیایی « کن
 باشد.نمودن اجساد در آذربایجان )ماد( می

ها که بخشی نویسد که آگریپیهرودت می
شوند، در زیر ها شمرده میاز اسکیف

اند شده چوبهایی که با نمد سفید پوشانده
(. با این IV ،23کنند )هرودت،زندگی می

ی ر، مؤلف دورهتوصیف و اظهار نظ
باستان )هرودت( زندگی و زیست این 

های پوشیده با نمد طایفه در زیر آالچیق
کند. طبق سفید را نشان داده و بیان می

های اسکیف با نگاه بیناظهار هرودت فال
دوختن به چوبهای درخت سپیدار تعبیر و 

(. IV ،61نمودند )هرودت، بینی میطالع
د که از خواب صبح زو»ی در اینجا جمله

برخاستی، به جنگل سپید داخل شدی، از 

« خوران گذشتیی سپیدار سفید تابشاخه
-دهدر کتاب ده beyrəkک از زبان بئیره

کند. قورقود دقت نظر را به خود جلب می
به یقین این نیز با رسوم و عادت ستایش 
درخت سپیدار در بین ترکان باستان مرتبط 

 باشد.می
ها گوشت که اسکیف نویسدهرودت می

پزند ی حیوان چپانده میرا داخل روده
(. این عادت را محققین IV ،61)هرودت، 

و مورخین در اکثر ملل ترک و بوریاتها 
اند. هرودت مراسم و آیین مشاهده نموده

برادر خونی شدن )خون خود را به خون 
دیگری آغشته نمودن( در بین ترکان 

ت اسکیف را نیز تصویر نموده اس
( این عادت در اعصار IV ،15)هرودت، 

میانه در بین ترکان قپچاق نیز رایج و 
 مرسوم بود.

ها و اسنادی که نشانگر ترک یکی از فاکت
باشد اسامی خدایان ها میبودن اسکیف

(. این اسامی IV ،12آنهاست )هرودت، 
-خدایان که دارای ریشه و منشأ ترکی می

جزو  هاباشند بیانگر اینست که اسکیف
 روند.شمار میترکان باستان و قدیمی به

 SKİFARB ..............................................اسكیفارب

ترکان نام یکی از سالطین و حکمرانان 
اسکیف )اسکیت( قید شده توسط 

مورخ مشهور. این نام « ktesiyکتئسیی »
از سوی محققین دارای ریشه و منشاء 
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شود در حالیکه این اسم پارسی شمرده می
های واژهکامالً ترکی بوده و از ترکیب 

، «عاقل»به معنی « esائس »ترکی 
ی و واژه« با درّاکه»، «با ذکا»، «باهوش»
سخت و »، «محکم»به معنی « katکات »

، «مرد»به معنی « ərاَر »ی ، واژه«سفت
اَب »ی و واژه« مبارز و جنگنده»، «دلیرمرد»

əb » با »، «زبردست»، «ماهر»به معنی
. این ساخته شده است« کاردان»و « فراست

دلیرمردعاقل، محکم »اسم در کل به معنی 
 باشد.می« و با فراست

 SKİL........................................................................ اسكیل

نام یکی شاهزادگان ترکان اسکیف 
)آریاپیت( قید « بیتاَریَن»)اسکیت( فرزند 

، IVشده در تاریخ هرودت )هرودت، 
ائس »ی (. این نام ترکی ازترکیب واژه11
es » هوش و »، «عقل و فهم»به معنی

)از « kulکول »ی واژهو « رّاکهد»، «ذکاء
القاب و عناوین خانی و خاقان( تشکیل 

ساکال »یافته است. این نام با نام شخص 
sakal »( 156-111خانِ تورکئش 

میالدی( با ریشه و منشأ اوغوزی، قابل 
   مقایسه است.

 SKİLUR......................................................... اسكیلور

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترکان 
ی ازترکیب اسکیف )اسکیت(. این نام ترک

» ، «عقل»به معنی « esائس »ی ترکی واژه
« kulکول »ی واژهو « درّاکه و فهم»، «ذکاء

)از القاب و عناوین خان و خاقان( و 
« وارث»، «فرزند»به معنی« urاور »ی واژه

ساخته شده است و در اصل به فرم 
اوسکولور »یا « eskulurائسکولور »

uskulur ».بوده است 

 SKOLOPİT .................................... اسكولوپیت

نام یکی شاهان و حکمرانان ترکان 
ی پُمپئی اسکیف )اسکیت( طبق گفته

 مورخ مشهور.
« esائس »ی این نام ترکی ازترکیب واژه

کول »ی واژهو « ذکاء» ، «عقل»به معنی 
kul » از القاب و عناوین خانها و خاقانها و
، «بزرگ شو»به معنی « bitبیت »ی واژه

شده است. و  ساخته« کبیر و رشید باش»
ائسکولبیت »در حقیقت این اسم به فرم 

eskulbit »باشد.می 

 SKOLOT ................................................ اسكولوت

« هااسکیف»طبق نظر هرودت بخش اعظم 
اسکولوت »ها، ایشگوزها(، )اسکیت
skolot »شوند. هرودت طوایف نامیده می

ساکن در دشتهای شمالی دریای سیاه را 
« اسکیف»به معنا و مفهوم کلی و عمومی 

یده و قید نموده که آنان خویش را نام
نامند و فرم می« skolotاسکولوت »

ایسکولوت »نگارش یونانی این اسم 
iskulut » ائسکولوت »یاeskolot »می-

ایسکیل »باشد. این اسم نیز از ترکیب نام 
iskil» ،« ایسکولiskul » ائسکول »یا
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eskul » اوت »و پسوند جمعut » مختص
خته شده است. زبانهای ترکی مغولی سا

در اعصار میانه نام این طایفه به اشکال 
در « esgelائسگئل »و « iskilایسکیل »

 ترکیب بلغارهای ترک قید شده است.

 )ر.ک.اسکیف(

 SKOPAS ................................................ اسكوپاس

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترکان 
اسکیف )اسکیت( قید شده در تاریخ 

 (.IV،125هرودت )هرودت،
ی ترکی اژهاین نام ترکی از ترکیب و

به معنی « eşiq ،eşikائشیک، ائشیق  »
خانه »، «بارگاه خداوند»، «درگاه خداوند»

به معنی « başباش »ی و واژه« و کاشانه
ساخته شده « رهبر»، «لیدر»، «سرکرده»

است و این اسم در اصل به فرم 
 بوده است.« eşikbaşائشیکباش »

 SKUNHA ..................................................... اسكونها

ن ترکان نام یکی از سالطین و حکمرانا
قبل از  121  ساک آسیای میانه در سال

میالد که برعلیه حاکیمت پارسیان قیام و 
 عصیان نمود.

فرم نگارش فارسی قدیم نام « اسکونها»
باشد که با می« eskunayائسکونای »

موجود در اوّل « eاِ »ساقط شدن صدای 
در « hح »اسم و افزوده شدن صدای 

. این وسط اسم به این فرم درآمده است
ائسکون »ی از ترکیب واژه« ائسکونای»نام 

eskun » آی »و پسوندay » ساخته شده
از ترکیب « eskunائسکون »ی است. واژه

هوش »، «ذکاء»، «عقل»به معنی « esائس »
کون »، «qunقون »ی و واژه« و فراست

kun » که برای برخی اسامی قدیمی
اشخاص ترک باستان دارای کاربرد بوده 

باشد، ساخته ی شاهزاده )کنیاز( میبه معن
شده است. نام این سلطان و حکمران 

ائسکون »ترک ساکایی در اصل به فرم 
eskun» ،» ائسقونesqun » به معنی
 باشد. ی عاقل و باهوش میشاهزاده

 SKUT ................................................................. اسكوت

فرم التینی نامی قومی از ترکان باستان که 
ها معروفند. «اسکیف»در تاریخ هرودت به 

مالی نام کشور و اهالی اسکاتلند به احت
ی )اسکوچیا، اسکوتیا( واقع در جزیره

بریتانیای کبیر نیز با نام این قوم ترک 
ها مرتبط بوده «اسکوت»ها یا «اسکیف»

باشد که جای تعمق و تحقیق را دارد. 
 )ر.ک.اسکیف(

 SKUTAY................................................... اسكوتای

نام اصلی و حقیقی قومی از ترکان باستان 
ه اشکال که در منابع آشوری ب

، در منابع التین «آشگوزای»، «ایشکوزای»
و در منابع یونان « skutاسکوت  »به فرم 

یا « اسکیف»قدیم و تاریخ هرودت به فرم 
ثبت شده است. این نام با نام « اسکیت»

از توابع « üsküاسکو »شهرستانی بنام 
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آذربایجان شرقی )تبریز( مرتبط و قابل 
نام قوم و  مقایسه است. این نام از ترکیب

« iskuایسکو »یا « skuاسکو »یعنی  طایفه
به معنی قوم و طایفه « tayتای »ی و واژه

 ساخته شده است. )ر.ک.اسکیف(

 SOBODAK ....................................... سُوبُوداک
از اسامی اشخاص در بین ترکان اسکیف 

آپپیان » )اسکیت( قید شده توسط
appian » جنگهای میتریدات»در کتاب »

 .12ی صفحه

ظ مضمون و ساختار با نام این نام از لحا
ی مشهور چنگیزخان بنام سرکرده

باشد. یکی می« subutayسوبوتای »
از « oboسوبو »قسمت اوّل این نام یعنی 

« subiسوبی »های ترکان به فرم ائتنونیم
-باشد که از اجداد قدیمی ترکان ماننامی

-ها بهرود. سوبیشمار میها بهماد و کاس

ها «لولوبی»ها( ویها )قوت«کوتی»همراه 
ی سرزمین آذربایجان اقوام بومی و اولیه

آیند. اینان از ابتدا به ساکن در شمار میبه
 اند.این سرزمین زیسته و ساکن بوده

( یا subi« )سوبی»قسمت اوّل این اسم 
رئیس و »)اوّلی به معنی « sübiسوبی »

امیر »و دوّمی به معنی « فرمانده دریا و آبها
و قسمت دوّم این «( ی لشکرو فرمانده

به « takتاک »همان « dakداک »اسم 
باشد و این اسم می« همچون»، «مثل»معنی 

همچون فرمانده و رئیس »در کل به معنی 

)ناخدا، بزرگ و رئیس « آبها و دریاها
همچون »قوای بحریه( و یا به معنی 

باشد و در اصل به فرم می« فرمانده لشکر
تاک سوبی»ا ی« subitakتاک سوبی»

sübitak » آنرا به فرم « آپپیان»بوده که
 نگاشته است.« sobotakسُوبُوتاک »

 SONSUZ ...................................................... سونسوز

 ابدی، جاوید، بی پایان، بی انتها

 SORİTĞAN ........................................ سُوریتغان

 عباس، عبوس، متکبّر

 SORUTKAN ................................... سُوروتكان

 عبوس

 SOVXA ............................................................. سُوْوخا

 میراث، بازمانده.

 SOY ADAM .................................... سُوی آدام

نجابت، فرد دارای اصل انسان اصیل و با 
 و نسب

 SOYBAŞI............................................ باشيیْسو

 جد، نیا، بزرگ خاندان.

 SOYTARI ................................................ سُویتاری

کسی که با پوشیدن لباسهای عجیب و 
غریب و با نمایش حرکات خنده دار 
خویش دیگران را بخنداند و به آنان نشاط 

 و مسرّت ببخشد.

 SÖZ ƏRİ .............................................. اَری -سؤز

 سخنگوی و سخنور مقتدر، خطیب مقتدر
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 SÖZ VERMİŞ ........................ ئرمیشسؤز و

 متعهد، قول داده

 SÖZÜGEÇƏR ........................... سؤزوگئچَر

 شخص با نفوذ و مورد احترام

  .................................................................... سؤزونو توتان

 ............................................... SÖZÜNÜ TUTAN 
خوش قول، مقید به عهد و پیمان، وفادار 
به عهد، کسی که به گفته ی خویش عمل 

 کند.

 SPARQAPİT ............................... اسپارقاپیت

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
م قبل از میالد قید ی هفتاسکیف در سده

 شده در تاریخ هرودت.
این نام را دارای ریشه و منشأ پارس 

قا اسپاره» یواژهبرشمرده و آنرا با 
sparəqa » ،درزبان اوستا به معنی ساقه

دانند. درحالیکه این ی گیاه مرتبط میتنه
ائسبیروکبیت »نام فرم نگارش یونانی نام 

esbirokbit »ی ژهباشد و از ترکیب وامی
به معنی عاقل، ذکی، « esائس »ترکی 

« birokبیروک »ی باهوش، با درّاکه و واژه
بیت »ی به معنی تنها، واحد، یگانه و واژه

bit » ،به معنی بزرگ شو، بالغ و رشید شو
فقط »ساخته شده است و در کل به معنی 

 باشد.می« عاقل و باهوش بزرگ شو
، «بزرگ شو»)به معنی « bitبیت »ی واژه

بکار رفته در اسامی «( کبیر و رشید شو»

ترکان باستان در ترکیب نام خاقان ترکان 
و همچنین « barsbitبیت بارس»خزر بنام 

از « ariyapitآرییاپیت »در ترکیب نام 
-ترکان اسکیف )اسکیت( نیز مشاهده می

به مانند یک « »بیتبارس»شود. معنی نام 
 --باشد.می« ببر بزرگ شو

تومیریس )تُومار( ملکه و  نام فرزند
ی فرمانروای ترکان ساک تیره

های ساکن در «ماساژت»ها یا «ماسساکئت»
قبل از میالد.  135آسیای میانه سال 

فرم نگارش یونانی نام ترکی « اسپارقاپیت»
باشد. این می« esbirokbitائسبیروکبیت »

ائس »ی ترکی نام ترکی از ترکیب واژه
es »هوش، درّاکه و به معنی عقل، ذکاء ،
به معنی « birokبیروک »ی ترکی واژه

به « bitبیت »ی یگانه، واحد، تک و واژه
رشد »و « رشید باش»، «بزرگ شو»معنی 

 ساخته شده است.« کن

 STRUXAT ......................................... استروخات

ی ی تشکیل دهندهنام یکی از شش طایفه
 ی طوایف مادای )ماد(.اتحادیه

خین مورنام این طایفه را نیز محققین و 
شمارند دارای ریشه و منشاء پارسی برمی

در پایان  «xatخات »درحالیکه قسمت 
اسم در بین ترکان اسکیف )ساکا( به فرم 

و در بین ملل ترک معاصر به « آوخات»
و در نام دیگر « sarkatسارکات »شکل 

گردد و طوایف ترک موجود و مشاهده می
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بدون هیچگونه شک و تردیدی هرودت 
راهنمای اهل پارس خود(  ی)به واسطه

این نام را نیز به مصداق صدها نام دیگر 
تحریف نموده است. این نام به علت 

درزبان یونان « چ»و « ش»نبودن صدای 
« استروخات»باستان، به این فرم یعنی 

درآمده است و این نام در حقیقت به 
بوده است. « şatarkatشاتارکات »شکل 

شئتار »ون هایی )سرزمین( چنام توپونیم
şetar » قبل از میالد در  114سال

سرزمین میدیا )ماد( و در قرون میانه 
در سرزمین آلبانیا )در حد « şatarشاتار »

فاصل و مابین شهرهای برده و گنجه در 
آذربایجان شمالی( و در زمان معاصر 

ی ، با این نام طایفه«şatarliشاتارلی »
 باشد.مند میترک نژاد مرتبط و عالقه

 SU ATA............................................................... سوآتا

اولگئن، آفریننده آب، پدر آب، خدای آبها 
 در بین ترکان باستان

 SU BAŞI ...................................................... سوباشي

 منبع و سرچشمه ی آب

 SU CƏDDİM ..................................... سو جَدّیم

اجرای مراسم آب پاشی به روی یکدیگر، 
اکثر  ،یا به داخل آب پرت کردن یکدیگر

 ان و ارمنستان )که زمانینقاط آذربایج
سو »ند( به نام تمام ساکنین آن ترک بود

معروف بود. این مراسم نشانگر « جَدّیم

ایمان و اعتقاد الهی قبایل مختلف ترک به 
آب بوده است. در این مراسم خاقان با 

شد و مردم به روی لباس داخل آب می
پاشیدند و یکدیگر را همدیگر آب می

ی کردند. این مراسم ویژهخیس آب می
ترکان به سبب همجواری و تداخل 

های معروف به ارامنه در بین ترکان، «ایه»
به میان ارامنه نیز رسوخ پیدا کرده و آنان 

کنند و به نیز این عید آب را برگزار می
احتمال بسیار قوی دلیل اصلی رسوخ این 
مراسم به ارامنه، وجود ترکان مسیحی 
آلبان که در قرون اخیر با کمک و حمایت 

امنه روسها در داخل کلیسای آچمیادزین ار
  اند، بوده باشد.آسیمیله گشته

 SU TAŞ .......................................................... سوتاش

ها و حاکمان ترکان اوغوز نام یکی از بیگ
 میالدی. 11در قرن 

 SU XAN ......................................................... سوخان

اُوقان »د خدای آب، نام یکی از دو فرزن
 ای ترکانخانِ افسانه« خان

 SUBABA ........................................................... سوبابا

ی مرکب از دو واژه« سوجَدّیم»یا « سوبابا»
باشد. می« بابا»و یا نیا «=جَد»آب و «=سو»

در این واژه ایمان و اعتقاد ترکان به خدای 
آب نهفته است. قبایل مختلف ترکان، 

هایی به مقدسین، معبودین، خدایان زمان
گفتند. بابا=جد، نیا، جد بزرگ و می« بابا»
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ودِیری به نام اولیه. هم اکنون نیز تُربه
ی «قوبا»ی شهر در حومه« سوبابا»

 روستای آلپان موجود است. آذربایجان در

 SUBASKINI .................................. سوباسكیني

 سیل، طوفان

 SUBİTAK ........................................... تاکسوبي

 SÜBİTAK ........................................... تاکسوبي

از اسامی اشخاص در بین ترکان اسکیف 
آپپیان » )اسکیت( قید شده توسط

appian » جنگهای میتریدات»در کتاب »
سُوبُوداک »به فرم  12ی صفحه

sobodak.» 
با نام ون و ساختار ماین نام از لحاظ مض

ی مشهور چنگیزخان بنام سرکرده
باشد. یکی می« subutayسوبوتای »

« soboسوبو »قسمت اوّل این نام یعنی 
« subiسوبی »های ترکان به فرم از ائتنونیم

-باشد که از اجداد قدیمی ترکان ماننامی
-ها بهرود. سوبیشمار میها بهماد و کاس

ا ه«لولوبی»ها( وها )قوتی«کوتی»همراه 
ی سرزمین آذربایجان اقوام بومی و اولیه

آیند. اینان از ابتدا به ساکن در شمار میبه
 اند.این سرزمین زیسته و ساکن بوده

( یا subi« )سوبی»قسمت اوّل این اسم 
رئیس و »)اوّلی به معنی « sübiسوبی »

امیر »و دوّمی به معنی « فرمانده دریا و آبها
دوّم این و قسمت «( ی لشکرو فرمانده

به « takتاک »همان « dakداک »اسم 

باشد و این اسم می« همچون»، «مثل»معنی 
همچون فرمانده و رئیس »در کل به معنی 

)ناخدا، بزرگ و رئیس « آبها و دریاها
همچون »قوای بحریه( و یا به معنی 

باشد و در اصل به فرم می« فرمانده لشکر
تاک سوبی»یا « subitakتاک سوبی»

sübitak » آنرا به فرم « آپپیان»بوده که
 نگاشته است.« sobotakسُوبُوتاک »

 SUİNİ .................................. ایني(-سوئیني )سو

و اراضی اطراف آن « گؤیچه»ی نام دریاچه
 در زبان ترکان اورارتو.

به معنی آب و « suسو »در زبان اورارتو 
ی اطراف و حوزه»همچنین به معنی 

 باشد. )ر.ک.ساکا(می« دریاچه )اراضی(

 SUKARA ...................................................... كاراسو

رود بزرگ و پرآب، وسایل و ساز و برگ 
 قایق، تجهیزات قایق

 SUKKA .............................................................. سوككا

نام قلعه و دژی در سرزمین ترکان ماننا. 
)به « cokuچوْکو»ی ترکی این نام از واژه
و به ترکی « çukkiچوککی»ترکی ازبکی 

بلندی »به معنی « şokiشوکی»قزاقی 
ی نوک تیز و بلند قله»، «مخروطی شکل

 برگرفته شده است.« کوه

 SUKKALMAH ............................ سوككالماه

 ریش سفید )ترکی سومری(

 SULĞUR ....................................................... سولغور
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 )ازبکی(ای از ترکان نام قبیله

 SUMBƏT ..................................................... سومبَت

 )ازبکی(قامت، اندام، تنه 

 SUMBİY ....................................................... سومبیي

نام یکی از طوایف ترکان ماننا ذکر شده 
 در منابع آشوری.

 SUMER ........................................ سومئر )سومر(

شومئر  یا sumer)سومر( « سومئر»
)شومر( نامی است که امروز به قسمت 

شود. از النهرین قدیم اطالق میجنوبی بین
ترین زمانی که از آن مدرک و قدیمی

النهرین جنوبی سندی در دست است، بین
ها نام قوم سومر یا سومریمسکن قومی به

کردند. بود که به زبان غیرسامی تکلم می
ان نیز ریشه و منشاء این قوم ترک و زبانش

ترکی بوده و چنانکه از حفاریهای اخیر 
ی پنجم قبل از معلوم شده است، در هزاره

میالد آبادیهای کوچکی با فرهنگی ماقبل 
تاریخی در این ناحیه وجود داشته و در 

قبل از میالد تمدن شهری پر  3555سال 
رونقی برقرار بوده است. سرزمین سومر 

 خوانده شده است.« شنعار»در تورات 
اور »تبار، شهرهایی مانند سومریان ترک

ur » الگاش »وlagaş » را با دیوارهایی
ی آنها زراعت بوده محکم بنا کردند. پیشه

جویی به و به سبب داشتن روح حادثه
پرداختند. زندگی اجتماعی تجارت نیز می

در سومر سازمانی نیکو داشته، آنها در 
ساختن کانالهای آبیاری و برقرار کردن 

سزایی داشتند. های آبیاری مهارت بهبکهش
پس از چندی از صحاری مغرب، قبایل 

ها هجوم آوردند و سامی به سومری 
بسیاری از مبانی تمدن آنان را اقتباس 

جمله از صحرانشینی دست کردند و از آن
ها به زراعت کشیدند و همچون سومری
اکد »، «کیش»پرداختند و شهرهایی بنام 

akked » را بنا نهادند. هرچند که « لباب»و
تر بود و همواره تمدن ترکان سومری قوی

-برتری خود را بر تمدن سامی حفظ می

کرد، ولی بر سر حکومت، پیوسته میان 
آنان زد و خورد وجود داشت. همگی 

ها و نشانگرها گواه بر این راستی نشانه
تبار نخستین است که سومریان ترک

-در بین شهرنشینان دارای زبان و خط

های ترین لوحهاند و کهنالنهرین بوده
-بستگی می« میشگیلگه»نیپور نیز که با 

یابد، به همان زبان و خط سومری نوشته 
ی شده است. این زبان و خط به خانواده

های التصاقی ترک آلتایی پیوستگی زبان
به درستی نشانگر دیگری  دارد که خود

و  است بر همبستگی این مردم با طوایف
قبایل ترکان ایران ساکن در مناطق و 

-نواحی مختلف ماد و آذربایجان و حوزه

ی ارومیه، چه تنها از های اطراف دریاچه
زبانهای نزدیک این بخش از گیتی، تنها 

های ترک و آلتایی است که التصاقی زبان
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های سامی و هند و شود و زبانشناخته می
 اروپایی از این رده و خانواده نیست.

امروزه معلوم شده که در سومر و اکد دو 
قوم ساکن، هم از حیث نژاد و زبان و هم 
از حیث صورت و قیافه با یکدیگر 

اند. عالئم زبان در سومر اختالف داشته
دستخوش تحول از پیکتوگرافی به ایجاد 
الفبای هجایی گردیده است. این خط در 

ی سوم ترقیات سریعی کرد و با طی هزاره
به نوشتن قوانین، عبارات، آن شروع 

ها و غیره کردند. خط سومری در مناجات
-ها از باال به پایین نوشته میاغلب کتیبه

النهرین سفلی )سومر و اکد( در شد. بین
ی تاریخی به تعداد زیادی آغاز دوره

شهرهای سلطنتی تقسیم شده و هر یک از 
این شهرها دارای خداوندی بود و یک 

در این شهرها  نوع حکومت روحانی
وجود داشت. هیچ امری بدون فرمان و 

ی گرفت و همهرضایت خدا صورت نمی
وقایع مهم از قبیل جنگ و صلح مربوط 

ی بالد به خداوندان بود. خدای بزرگ همه
)شهرها( عبارت بود از خدای نباتات و 

النوع حاصلخیزی و بارداری. صفت رب
عمده و اصلی خدایان سومری این بود که 

ی آنها مهربان و جاودانی بودند و مهه
ها از بشر ی امتیاز آنهمین دو صفت مایه

شد. خدایان شهرهای مختلف محسوب می
با آنکه اسامی مختلف داشتند عنوان اصلی 

النوع النوع زمین و ربها ربی آنهمه

اصطالح دیگر آفریدگار و آسمان و به
خدای « گیرسونین»خالق جهان بود. 

-هر الگاش قبل از هر چیز بهجنگ در ش

عنوان خدای نشو و نما و فزونی مورد 
النوع خود، ستایش بود و اهالی او را رب

را خدای گیاه و « سار»یا « سارا»، «شارا»
النوع رب« اِنلیل»دانستند و ها میرستنی

ی موجودات نیپور پروردگار همه
شد. از خدایان معروف محسوب می

تایش اغلب نباتات که مدتی مورد س
را « تموز»و « گیزیدانین»شهرها بودند باید 

 نام برد.
کردند چون در این موقع مردم تصور می

ی میان حوادث آسمانی و زمین که رابطه
موجود است، عقیده داشتند که وصلت 
خدایان )که قصرشان در آسمان بود( 
باعث تجدید حیات و روئیدن نباتات و 

خدایان   افزایش احشام است. جلب رضای
افشانی، ی تشریفاتی از قبیل می وسیلهبه

-تقدیم هدایا، قربانی و عبادت انجام می

-گرفت. گذشته از خدایان، سومریان ترک

تبار به موجودات خیالی و ارواح نیز 
عقیده داشتند و چون معتقد بودند که 

-ای از این ارواح درصدد آزار بشر میپاره

با آنها  ی سحر و جادووسیلهباشند، به
-کردند. این اقدامات از قدیمیمی مبارزه

ها آنرا به ترین ایام مرسوم بوده و سومری
یکی از « enmedorankiاِنمِدورانکی »

دادند. پادشاهان پیش از طوفان نسبت می
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 ترکان سومری گاهی خدایان خود را به
-صورت حیوانی با سر انسان نشان می

ماری  صورترا به« گیزیدانین)»دادند 
شد( و یا پهلوی صورت نشان داده می

ی این کردند. دربارهحیوانی را ترسیم می
ای عقیده بر این دارند که چون عمل عده

-در ادوار بسیار قدیم، هر قبیله حیوانی به

داد عنوان حامی مورد احترام قرار می
)توتمیسم(، این یادآوری از گذشته بود و 

این کنند که ی دیگر تصور میدسته
ها و یا حیوانات کمک خدایان در جنگ

باشد که به دست معرف دشمنی می
 اند.خدایان مغلوب شده

پادشاهان سومر گاهی خود را فرزند و 
-ها میالنوعزمانی شوهر یکی از رب

خدایان بزرگ « نینلیل»و « اِنلیل»خواندند. 
سومر و خدای زمین همیشه مورد احترام 

 اشتند.بودند و اختیارات مخصوص د
مکان مقدس سومریها زیگورات بود که 

شد. سومریان در دل شهرها ساخته می
-زیگورات را مرز میان زمین و آسمان می

دانستند و از فراز آن برای گفتگوی بشر با 
گرفتند. برای ایزدان )خدایان( بهره می
میش به دیدار نمونه، هنگامی که گیلگه

ای لههکه ایزد بانو و ا« نینسون»مادر خود 
رود، مادر رنجیده و دوری پاک است، می

کشیده برای سپاسگزاری و اهداء قربانی 
به پیشگاه خدای خورشید بر فراز 

شتابد. بیشترین همخوانی زیگورات می

متن با تصویر در تمدن سومر وجود دارد. 
میش مشتمل بر دوازده ی گیلگهحماسه

های آن از لوح است و بیشترین بخش
دست پال در نینوا بهآشور بانی یکتابخانه

ترین بخش آمده است. بلندترین و سالم
آن، لوح یازدهم است که مشتمل بر شرح 
طوفان است. بابل ناحیه و دولتی در 

النهرین جنوب عراق قسمت جنوبی بین
فعلی، بین رودهای دجله و فرات به خلیج 
فارس، از جنوب و غرب به صحرای 

ور محدود بود. عربستان و از شمال به آش
ی آن عالوه بر شهر از شهرهای عمده

توان از نیپور، اوروک، الرسا، اور بابل، می
و اریدو را نام برد. از مدتها پیش از سقوط 

النهرین ها ، اقوام سامی در بینسومری
قبل از  24ساکن بودند و سرانجام در قرن 

-میالد بر این ناحیه استیال یافتند و سلسله

دست سارگون کد که بهی سالطین ا
-ی سامی بینتأسیس گردید اولین سلسله

های دست قوتیالنهرین بود. این سلسله به
های زاگرس هجوم ترک تبار که از کوه
قبل از میالد(  2115آوردند، منقرض شد )

و فرهنگ سومری از نو تجدید حیات 
بر سرزمین « اور»ی نمود و سالطین سلسه

قبل  1255پس از اکد فرمانروایی نمودند. 
النهرین تحت از میالد نواحی مختلف بین

های غربی( )از سامی« اَموریان»نفوذ 
درآمد. سرانجام حمورابی ششمین شاه 
اوّلین سلسله از سالطین بابل بردیگر 
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دولت و شهرها استیال یافت و امپراطوری 
 بابل را تأسیس کرد.

بعد از مرگ حمورابی، دولت بابل روبه 
های شت و سرانجام هیتانحطاط گذا

النهرین ترک تبار از آسیای صغیر به بین
لشکر کشیدند و شهر را ویران نمودند 

قبل از میالد( و سپس  1135)حدود 
های ترک تبار دولت میتانی را که حوری

در قسمت شمالی تأسیس کردند و قوم 
بابل « اَموری»ی بر سلسله« کاس»ترک 

أسیس استیال یافت و دولتی در بابل ت
سال دوام یافت. پس  455نمودکه قریب 

قبل از  1115ها )حدود از سقوط کاس
میالد( بابل دستخوش هرج و مرج گردید 
تا آنکه دولت آشور استقرر یافت و بابل 

 115تابع آشور گردید. دولت آشور مدت 
ی دیگر سال در افول بود ولی گرفتار دسته

ها، یعنی آرامیان گردید. تحول از سامی
همی که به دست حمورابی انجام گرفت، م

دانیم ایجاد مذهب دولتی بود. چنانکه می
هریک از شهرهای سلطنتی خدایی 

« اینلیل»مخصوص به خود داشتند و 
ی سومر خداوند نیپور، خدای تمام ناحیه

شد. در زمان حمورابی این منسوب می
خدایان و جانشینان آنها از مقام خود خلع 

ی النوع بابل، همهبر« مردوک»شدند و 
 الشعاع خود قرار داد.خدایان را تحت

تبار که آموختن خط میخی سومریان ترک
شد خود از از صدها عالمت تشکیل می

آید و کسانی که شمار میعلوم آن زمان به
به این هنر اشتغال داشتند گاهی به 

رسیدند. برای تربیت مهمترین مقامات می
وجود داشت و دبیران، مدارسی در معابد 

شعر و ادبیات مذهبی و تاریخ در آنها 
های شد. معابد دارای کتابخانهتدریس می

های مرتب و منظمی بودند و نسخه
ها نسخه شده و در متعددی از کتاب

دسترس محصلین مدارس بابل و آشور 
ی تمدن بابل، گرفت. در دورهقرار می

زبان رسمی کشور، زبان بابلی بود و زبان 
فقط در تشریفات مذهبی و یا  سومری

ی سرّی داشتند، مانند اموری که جنبه
افسونگری و پیشگوییها مورد استفاده بود. 

ی بابل، برای آنکه زبان دبیران دوره
سومری به کلی از میان نرود و بعدها هم 
قابل فهم روحانیون و قضات ومورخین 
باشد، لوحه هایی به دوزبان بابلی و 

د و همچنین سومری تنظیم کردن
قاموسهایی برای ترجمه و تفسیر لغات 

ای از اسامی سومری ترتیب دادند ولی پاره
و صفات و اصطالحات فنی سومری که 
مربوط به قضاوت و امور اداری و مذهبی 
بود در زبان بابلی و آشوری داخل شد و 

ها برای آنکه صورت لغات سامی به آن
 ند.ها کردداده شود، مختصر تعریفی در آن

تبار خط مهمترین میراث سومریان ترک
ها از باال به پایین است که در اغلب کتیبه

تدریج نوشتن از چپ شد ولی بهنوشته می
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به راست معمول گردید. بنابراین از میان 
زبانهای مهم سامی، تنها زبانی که از چپ 

شد، زبان بابل و آشور به راست نوشته می
کار آموختن  علت اشکاالتی که دربود. به

ی خط بود، این فن منحصر به عدّه
ها معدودی شد و مانند گرانبهاترین میراث

از پدر به پسر یا از استاد به شاگردان 
خوبی یافت. به این ترتیب بهانتقال می

توان به اهمیت دبیران در آن زمان پی می
 برد.

کاهنان که در فن کتابت تخصصی داشتند 
صوص به خود علوم سومر و آکاد را مخ

دانستند و چون تنها به نگاهداری و می
ی متون قدیم راضی نبودند، با ترجمه

استفاده از آثار گذشته، خود به تنظیم 
دعاها و سرودهای مذهبی، داستانهای 

ها، معالجات سحرآمیز یا حماسی و افسانه
بینی و اخترشناسی و همچنین طبّی، طالع

ش و مسائل ریاضی پرداختند. آغاز نگار
اختراع خط نیز همزمان با آغاز عصر 
مفرغ، از مواردی است که بشریت آن را 

النهرین است. یقیناً مدیون سومریان در بین
 3155ی اوّل )حدود نگارش در مرحله

سال قبل از میالد( تصویری 
(pictogram بود که در آن، شکل اشیا )

منظور نشان دادن شد. بعدها بهکشیده می
طور هایی را بهشدند نشانه افعال، مجبور

قراردادی اختیار کنند. خط در این مرحله 
سال قبل از میالد( پنداری  3255)حدود

(ideogram بود و برای مثال از شکل )
شخصی که دراز کشیده بود برای نشان 

شد. این دادن مفهوم خوابیدن استفاده می
ی نگارش برای انتقال مفاهیم دو شیوه
-ه کافی نبودند، لذا نشانههیچ وجزبانی، به

هایی برای هجاهای مختلف زبان و بیان 
ابداع شد که همان خط میخی است 

قبل از میالد(.  3255-3155)حدود 
تبار با ابداع این خط که سومریان ترک

شکل میخ مانندی دارد و بر الواح گلی و 
شد، جهان را وارد سنگها نوشته می

ی جدیدی از تمدن و فرهنگ مرحله
ردند. خط هیروگلیف مصری، کمی پس ک

از خط میخی اختراع شد. سومریان در 
یاد سپردن و مدارس خود، از طریق به

حفظ کردن انواع متون، به یادگیری خط 
پرداختند. خط میخی که ی خود میپیچیده
های های آن در ویرانهترین نمونهابتدایی

یافت شده، عامل انتقال فرهنگ « اوروک»
النهرین به تمام خاورمیانه ر بینو تمدن برت

ی گردید و از ایران کنونی گرفته تا سوریه
کنونی، زبان و متون ترکان سومری 

-درمدارسی به سبک سومر فرا گرفته می

 شد.
ی افزایش جمعیت و گسترش محدوده

النهرین، شهرها در بخش تحتانی بین
ی مبناهای فرهنگی و ساز توسعهزمینه

تهای علمی شد. چرخ مذهبی و نیز پیشرف
از اوّلین و مهمترین اختراعات ترکان 
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سومری بود و برای اوّلین بار در حمل و 
کار رفت. های سومریان بهنقل بار در راه

ی سوم پیش از میالد، ی هزارهدر میانه
هایی که توسط اسبان نیمه وحشی ارابه

رفتند. کار میشدند، در جنگها بهکشیده می
تبار کشف سومریان ترکدر همان دوران 

کردند که از گداختن مس با قلع، آلیاژی 
آید که دارای دست می به« مفرغ»نام به 

استحکام و قدرت تحمل بیشتری است. 
ی سومریان علم، ارتباط نزدیکی در دوره

های با دین داشت. بشر، اولین پژوهش
نجومی و مطالعات ریاضی خود را در 

ل با مقیاس قمری النهرین آغاز کرد. سابین
-بندی شده بود و به اعیاد و جشنتقسیم

های مذهبی اختصاص داشت. عدد اصلی 
بود که به خدای « شصت»در شمارش، 

که  65تعلق داشت. همین عدد « آن»
یادگار علمی ترکان سومری است، امروز 
هم در تقسیم ساعت به شصت دقیقه و 

-هر دقیقه به شصت ثانیه و نیز در درجه

یره، همچنان وجود دارد. سومریان بندی دا
تبار همچنان زمینه را برای انواع علوم کتر

شناسی شناسی، گیاهازجمله حساب، ستاره
و طبّ مهیا کردند. بعدها این علوم در 

های بابلی، آشوری و مصری تمدن
شکوفاتر شد و به یونان که سر منشأ تمدن 

آید، انتقال یافت. شرق را شمار میغرب به
ی ظهور اوّلین امپراطوران د صحنهبای

تاریخ بشر دانست. اکنون اگر صحبت از 

کشورگشایی و وسعت سرزمینهای تحت 
جز اسکندر و ناپلئون سلطه باشد، به

رسد. در حالیکه قرنها چیزی به ذهن نمی
بلکه هزاران سال پیش از آنها، پادشاهان و 

اند که سرداران الیق از شرق برخاسته
ان در تمامی سرزمینهای شرق ی نامشآوازه

ی سوم ی هزارهزبانزد همه بود. در میانه
پیش از میالد، شرایط و مواقع جنگ و 
صلح، وجود رهبری حکومتی قاطع را 

نمود. شهرها اغلب در حالت الزامی می
جنگ با یکدیگر بودند و خطر حمله 

همین علت نظام  همواره وجود داشت، به
در شهرهای پادشاهی برای نخستین بار 

بزرگ ترکان سومر پدید آمد. سومریان 
منشأیی الهی برای پادشاهان خود قایل 
بودند. خدایی که حاکم بر امور شهر 

-خاص خویش بود، بدیهی است که می

ی خود توانست تمام اختیار را به نماینده
-ترتیب، کاهنبرزمین منتقل نماید. بدین

کاهن، زمام امور را در -حاکم و سپس شاه
 ست گرفتند.د

 SUN ............................................................................. سون

، «کشیکچی»واژه ی ترکی باستان به معنی 
 «محافظ»، «ناظر»، «نظارتچی»

  .........................................................  سونبات)سومبات(

 ..................................... SUNBAT(SUMBAT) 
نام یکی از افراد شرکت جسته در اجالس 

مذهبی دعوت شده از سوی -دینی
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قید  ،میالدی 156کلیسای ترکان آلبان سال 
سومبات »شده در تاریخ آلبان به فرم 

sumbat.» 
واریانت فونتیکی )به سبب « سومبات»

در « م»به « ن»تعویض و تبدّل صدای 
شود. این شمرده می« سونباط»تلفظ( نام 

سهل ابن « سیساکان»نام با نام حاکم 
ی نهم میالدی بابک سونبات که در سده

« افشین»خرمدین را دستگیر و به 
ی قشون عرب تسلیم نمود، قابل سرکرده

ن نام ترکی از ترکیب مقایسه است. ای
به معنی « sunسون »ی ترکی واژه

ی ترکی و واژه« کشیکچی»، «محافظ»
ساخته شده « متین»به معنی « batبات »

است و به همین خاطر نیز ادعای مورخین 
ارمنی در مورد یهودی برشمردن ریشه و 
منشأ این اسم و مأخوذ بودن ازنام یهودی 

 اساس، پوچ و بی«şambatشامبات »
 است.

  ............................................................  (سونباط) سونباد

 ..................................... SUNBAD(SUNBAT) 
تبار ارمنستان در نام فرماندار و والی ترک

ی چهارم میالدی. نام وی در منابع سده
نگاشته « سهل ابن سونباط»عرب به فرم 

شده است. این اسم )سونباط( از ترکیب 
به معنی پاسدار، « sunسون »ی ترکی واژه

« اتب»ی محافظ، کشیکچی، ناظر و واژه
)باط( به معنی متین، بهادر، دالور ساخته 

شده است. قسمت دوّم این نام یعنی 
موجود در اسامی « بات»با بخش « بات»

در بین ترکان آلبان، « urbatاوربات »مثل 
در بین ترکان هون « qrunbatقرونبات »

ی ها( در آسیای مرکزی سدهسفید )ائفتالی
-kurbat( »642کوربات »ششم میالدی، 

سونباد »( در بین ترکان بُلغار، 113
sunbad » 111)تُرکمردی که در سال 

میالدی در خراسان برعلیه اعراب به مدت 
هفتاد روز قیام و شورش نمود( و 

از « ابوبکر بهاءالدین سونباط»همچنین 
ی هفتم سلجوقی سده-امیران اوغوز

میالدی در آذربایجان و غیره که در پایان 
کار رفته به« بات» یو پسین آنها واژه

 باشد.است، عین هم و یکی می

 SUNÇU ............................................................. سونچو

قراول، نظارت کننده، با دقت پاییدن و 
نظارت کننده، مخفی شدن، از چشم پنهان 

به معنی و مفهوم « سین»یا « سون»شدن. 
-شکارچی، پاسدار و محافظ وطن نیز می

 باشد.

 SUNTURLU ........................................ سونتورلو

 شدید، خطیر، سخت

 SUPĞUR TEKİN ..........سوپغور تئكین

نام یکی از پنج کودک ذکر شده در افسانه 
میفیک ترکان. سوپغور تئکین برادر خاقان 

 باشد.می بوغوتئکین
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 SUR CİDA ............................................ سورجیدا

ی ی وحشتناک و دهشت انگیز، نیزهنیزه
 با عظمت و ترسناک

 SURAB ........................................................... سوراب

نام رهبر و حاکم ترکان خزر و باسیل 
ای ساکن در  اراضی ارمنستان کنونی )ساله

 اول میالدی(.
نام این حاکم در منابع ارمنی به فرم 

شود، نگاشته می« وناسئپ سورخاب»
که در منابع « سورحاب»یا « سورخاب»

بدان اضافه گشته « hح»ارمنی حرف 
مغولی -ی ترکیاست، از ترکیب واژه

به معنی قوت، « çurچور»، «surسور»
قدرت، وقار، عظمت، دالور، بهادر و 

به معنی محکم، « abآب» یهمچنین واژه
بافراست، کاردان و ماهر تشکیل یافته 
است و فرم اصلی و حقیقی آن در زبان 

باشد. این می« سوراب»ترکان به شکل 
واژه همچنین نام فرزند رستم، پهلوان 

« سهراب»یعنی ترکان بومی ایران ای افسانه
 باشد.نیز می

 سهرابرابْسُوسوراب
surab→ sorab→ sohrab 

 SURAN ............................................................. رانسو

 )ازبکی(یورش ظفرمند، طغیان 

 SURANLI ................................................. سورانلي

 )ازبکی(شکوهمند، پر جالل 

 SURMURRU .................................... سورمورو

از توپونیم های واقع در سرزمین سومر به 
از سالله « şulqiشولقی »هنگام حکمرانی 

قبل  2114-2561)سالهای « ورا»ی سوم 
 از میالد(.

 SURQAVUL .................................. سورقاوول

مأمور راندن  ای که از عقب لشکر،دسته
 )ازبکی(لشکر باشند 

 SÜRÜ YAYAN ......................... سورو یایان

 چوپان، گله چران، رمه چران

 SUSTALI ................................................. سوستالي

 ضامن چاقو

 SUVADA .................................................. آدا-سوو

نام توپونیمی واقع در سرزمین ترکان آلبان 
ی دوم میالدی قید شده توسط مؤلف سده

سیودا »به فرم « ptolemeyپتولئمئی »
sioda». پتولئمئی» ی باستانمؤلف دوره »

موقعیت جغرافیایی این توپونیم را در 
تخمیناً « ) ارس»و « کُر»محل تالقی رود 

فعلی( « cavadجواد »درحوالی روستای 
سیودا »ذکر نموده است. نام توپونیم 

sioda » همان « پتولئمئی»قید شده توسط
یعنی محل « suv-adaآدا -سوو»ی واژه

ا از مانندی که در محل تالقی رودهجزیره
باشد و سه طرف با آب احاطه شده، می

به فرم « سووآدا»باالخره به مرور زمان 
 درآمده است.« جواد»
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 SUXANI .......................................................سوخاني

 خان و حاکم آب، خدای آب

 SUYƏNÇ .........................................................سویَنچ

 )ازبکی(پشتیبان، حامی 

 SUZƏĞAN ...........................................غانسوزه

 )ازبکی(شناگر 

 SYANBİ ............................................................سیانبي

ای ترک تبار در آسیای مرکزی و نام طایفه
 های میانه ی در سدهآلتا



 
 TÜRKÇE İNSAN ADLARI (ad ve soyad)IV                           4تورکجه اینسان آدالری  

 

  122 

 

 Ş                                شِ 

 
 

 ŞABAN ................................................................. شابان

، «شاهزاده»ی ترکی مغولی به معنی واژه
 کُو(.)ر.ک.جاوان« ولیعهد»

 ŞADIRDI................................................. شادیردی

فوران تند و شدید توام با جوش و 
 خروش آب

 ŞAHAR ............................................................... شاحار

ای نام طایفه -سحر، صبح )ترکی سومری(
اوسیکا »که با نام توپونیم از ترکان آلبان 

osika » واقع در سرزمین آلبان )قید شده
«( پتولئمئی»ی دوم توسط مؤلف سده

 باشد.مرتبط می

 ŞAKA .........................................................................شاكا

نام طایفه ای از ترکان آلبان که با نام 
واقع در سرزمین « osikaاوسیکا »توپونیم 

ی دوم آلبان )قید شده توسط مؤلف سده
 --.باشدمرتبط می«( پتولئمئی»

بخش عمده و اعظم اهالی ساکن در 
ساک »دشتهای آسیای میانه و قزاقستان، 

sak » ساکا »و در اصلsaka » شاکا »یا
şaka »شد. آنان بومیان اصلی، نامیده می

-شمار میی این مناطق بهقدیمی و اوّلیه

رفتند. به این دلیل که حفریات و 

کاوشهای باستانشناسی، تداوم سیر مدنی و 
ی مفرغ نشان نان را از شروع دورهتمدن آ

دهد و این اکتشافات بیانگر این می
ها )ساکاها( یا واقعیت هستند که ساک

شاکاها مالک تمدنی بس قدیم و متداوم 
در این سرزمین هستند. اکتشافات 
باستانشناسی این حقیقت را نیز ثابت 

ها )ساکاها( یا % ساک25اند که کرده
ئید تشکیل داده شاکاها را نژاد مونقولو

ها، ساکاها یا شاکاها از دیدگاه است. ساک
آنتروپولوژی، در تشکیل و ساختار ترکان 
قزاقستان و آسیای میانه، رل مهمی را ایفا 

های ساکن در اند. بخشی از ساکنموده
اراضی آسیای میانه درمنابع قدیمی با نام 

اند. معرفی شده« massaketماسساکئت »
که نام شهر معروف  الزم به ذکر است

نیز در ارتباط با « şəkiشکی »آذربایجان 
-می« شاکا»ی ترک یعنی نام این طایفه

 باشد.

 ŞAKAY ............................................................. شاكای

نام یکی از طوایف ترک ساکن در 
 ازبکستان، منسوب به ترکان ساک باستان

 ŞAKLAR ........................................................ شاكالر

نام یکی از طوایف ترک ساکن در 
 ترکمنستان، منسوب به ترکان ساک باستان

 ŞAKTI ................................................................. كتيشا

نام یکی از طوایف ترک ساکن در 
 قزاقستان، منسوب به ترکان ساک باستان
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 ŞAMAİNİ ..................................................شامائیني 

قام، شامان، شَمَن، شامانیزم، کیش ومذهب 
 ترکان باستان )ترکی سومری(

 ŞAMAK .......................................................... شاماک

 نام یکی از طوایف ترک ساکن در آلبان

 ŞAMAKE ....................................................... شاماكه

با  ای از ترکان سرزمین آلبان کهنام طایفه
در « kamexiyaکامئخییا »نام توپونیم 

-سرزمین آلبان قید شده توسط مؤلف سده

مرتبط « ptolemeyپتولئمئی »ی دوم 
 باشد.می

 ŞAMAŞ ............................................................ شاماش

خورشید، آقتاب، ایزد و خدای بابلیان 
برای ترکان «. utuاوتو »ترکان سومری 

ترین داور و دادگستر سومر، او برگزیده
ا او را واالترین هبود. تا جایی که سامی
ی دانستند و نشانهجنگجوی پیروزمند می

های او داسی است که با آن تصمیم
برید. در ی خود را به یکباره میهوشمندانه

« اوتو»هرگاه نام « گمیشگیل»ی نامهپهلوان
تواند سخن از این آید میمی« شاماش»یا 

ی این درمعنای ساده« خورشید»ایزد یا 
 باشد.واژه

 ŞAMAXA QALA ...................... اخاقاالشام

نام قلعه و دژی در خوارزم و ترکمنستان 
که خرابه و بازمانده های آنان تاکنون مانده 

 است.

 ŞAMBAYATI................................... بایاتيشام

ی دهندهنام یکی از سه اویماق تشکیل
ی یوزقات ترکان قاجار ساکن در منطقه

 میالدی. 16آناطولی قرن 

 ŞAMLU ................................................................. شاملو

فه( درجه اوّل های )طاینام یکی از اویماق
-باش در دورهی اردوی قزلتشکیل دهنده

ی حکومت صفوی که از سرزمین 
 آناطولی به ایران کوچ کرده بودند.

 ŞAPRAQ ...................................................... شاپراق

 پوشش روی زین، سرباز سواره

  ..................................................... شاقاراكتو شوریاش

 ........................... ŞAQARAKTU ŞURİAŞ 

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
-1243در سالهای « کاسسی»یا « کاس»

قبل از میالد. این نام یک نام تئوفور  1211
است. در قسمت اول این نام یعنی 

در زبان سومریان « şaqشاق»شاقاراکتو، 
، «نیکی آورنده»، «خیرآورنده»به معنی 

به معنی برده، بنده و عبد و « araآرا»
باشد. و نام خدای خورشید می« utuاوتو»

ی خیر و نیکی بنده»در کل به معنی 
-می« خدای خورشید )اوتو(آورنده برای 

باشد. قسمت دوم این نام یعنی 
نام خدا و ایزد ترکان کاس « شوریاش»

باشد و در کل معنی )کاسسی( می
ی خیّر و نیکی بنده»شاقاراکتو شوریاش: 
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« اوتو»ی خدا )شوریاش( برای ایزد آورنده
 باشد.می

 ŞAQA .......................................................................... شاقا

نام یکی از طوایف ترک ساکن در 
 ه ترکان ساک باستانقزاقستان، منسوب ب

 ŞAQAT .............................................................. شاقات

نام توپونیمی در سرزمین آلبان قید شده 
 در تاریخ آلبان به قلم موسی کاالنکاتلی

 ŞAR ................................................................................ شار 

ها و خدای نام یکی از خدایان سومری
 )سومری(« اومما» شهر

 ŞARQADA ................................................ شارقادا

درون صاف، دارای قلبی صاف و بی 
آالیش، بدون هر گونه خدعه و رندی، 

 ساده

 ŞARSİN ........................................................ سینشار

نام یکی از شاهان و حاکمان سرزمین 
 قبل از میالد(. 121ترکان ماننا )سال 

در بین ترکان سومری « şarشار »ی واژه
باشد. همچنین این نام یکی ازخدایان می

سار »ی اکدی با واژهتوان میواژه را 
sar» ،« چارçar » .نام « شار»مقایسه نمود

با « شار»ی خدای شهر اومما است. واژه
حکمران « ساردور»در نام « سار»ی واژه

ی و واژه« سار»باشد. اورارتو یکی می
« فرزند»به معنی « Turتور »سومری 

ی نام این حکمران اجزای تشکیل دهنده

باشد. در نام اورارتویی )ساردوری( می
-ی سومریواژه« سین»قسمت « شارسین»

باشد و در کل معنی اکدی خدای ماه می
خدا و ایزد « »سارسین»یا « شارسین»اسم 

ی است. واژه« سین حاکم و حکمران
قرار گرفته در این نام را نباید با « شار»

به معنی دایره « شار»ی ترکی سومری واژه
به معنی « شار»ی و گِرد یکی دانست. واژه

گِرد، دایروی و کروی مستعمل در زبان 
ترکی « شار»ی ترکی آذربایجانی با واژه

 باشد.ی یکی میسومر

 ŞARVAN ...................................................... شاروان

 -طوایف ترک ساکن در آلباننام یکی از 
ای از ترکان که هرودت آن را به نام طایفه

« sarangسارانگ »ی فرم تحریف یافته
در تاریخ خود ثبت نموده است. طبق 

ها( در ها )سارنگی هرودت شاروانگفته
زیستند: در آسیای میانه و ماد دو نقطه می

این طایفه در آسیای  رد و آثار )میدیا(.
میانه در اراضی ترکمنستان در شاروان و 

سائوران »های ساحل سیر دریا در توپونیم
sauran » بجا مانده است. الزم به قید

ای اکنون طایفهاست که در بین ترکمنها هم
بنام شاروان وجود دارد. با این وصف در 

ن رابطه با این نام در ایران نام شهر شیروا
ی در جنوب شرقی خزر و در منطقه

شیروان جمهوری آذربایجان نام شهر 
شیروان جلب نظر کرده الیق دقت و 



  
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                       اسامی پسر  
 

652 

مسعودی در تفحص است. این نام را 
و « سیروان»ی دهم میالدی به شکل سده

ی چهاردهم عبدالرشید باکووی در سده
قید نموده « شیروان»میالدی به شکل 

ریشه و دارای « شاروان»است. نام قوم 
باشد و در بطن اسامی یک منشاء ترکی می

ساری » سری طوایف ترک منشاء چون
، سارمات، سارای، سارت، «sarıqurقور

ساریک، سارال، سارار و غیره( نیز 
« sarسار »منعکس و نمایان بوده و از 

محتمالً نام این  مشتق و منتج گشته است.
« saruanآن -سارو»نسل و قوم به فرم 

شد و الکن صدای میده میتلفظ و نا
« uاو »و صدای « şش »با صدای « sس»

تعویض و جابجا گردیده « vو »با صدای 
 و به شکل شاروان درآمده است.

 ŞAT ............................................................................... شات

در ترکی باستان به معنی شاهزاده، ولیعهد، 
 ویژه، مخصوص، ممتاز

 ŞAT ƏR .......................................................... شات اَر

ی دالور مبارز. این نام ترکی از شاهزاده
به معنی « شات»ی ی ترکترکیب واژه

به « اَر»ی ترکی ولیعهد، شاهزاده و واژه
معنی مرد، دالور، مبارز و جنگنده تشکیل 

 یافته است )ترکی باستان(

 ŞATAR ................................................................... شاتار

ای در سرزمین ترکان آلبان نام منطقه

)آلبانیا( واقع در حد فاصل و مابین 
شهرهای برده و گنجه در آذربایجان. نام 

نژاد )یکی از ی ترکاین توپونیم نام طایفه
ی ی اتحادیهی تشکیل دهندهشش طایفه

باشد که در تاریخ به طوایف مادای( می
 ها معروفند.«استروخات»

 ŞATARKAT ...................................... شاتاركات

ی ترک داخل در نام یکی از شش طایفه
ی طوایف مادای که در تاریخ به اتحادیه

 ها معروفند.«استروخات»

 ŞATBARSANQ ....................... شاتبارسانق

ترکی مرسوم در بین ترکان از نامهای 
« شاتی بارزان»کاسپی که در تاریخ به فرم 

ی ثبت شده است. این نام از ترکیب واژه
به معنی ویژه، « شات»ترکی سومری 

بار »ی ترکی سومری مخصوص و واژه
bar » به معنی برق، ضیا، درخشندگی و
به معنی رهبر، لیدر، « sanqسانق »ی واژه

کاهن و شامان  سرکرده، اولین، سرآمد،
کلّ به  ساخته شده است و این اسم در

« ی درخشانی رهبر و سرکردهویژه»معنی 
مخصوص و از آنِ خدا یا کاهنِ »یا 

 باشد.می« درخشان

 ŞATİ BARZAN .................... شاتي بارزان

از نامهای ترکی مرسوم در بین ترکان 
ی ترکی کاسپی. این نام از ترکیب واژه

، «هویژ»به معنی « şatشات »سومری 
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بار »ی ترکی سومری و واژه« مخصوص»
bar » ضیا»، «برق»به معنی» ،

به « sanqسانق »ی و واژه« درخشندگی»
و « اولین»، «سرکرده« »لیدر»، «رهبر»معنی 

 ساخته شده است و این اسم در« کاهن»
ی ی رهبر و سرکردهویژه»کلّ به معنی 

مخصوص و از آنِ خدا یا »یا « درخشان
باشد. مؤلف می« و منوّرکاهنِ درخشان 

نام فردی « ovidiاُویدی »ی باستان دوره
ها در دشتهای شمالی دریای از کاسپی
کند. را قید می« egisائگیس »سیاه بنام 

در پایان این اسم در زبان « sس »حرف 
التین از ادات پسوند حال اسمی به شمار 

شود که این رود که از این نتیجه میمی
-بسیار قوی مأخوذ از واژهاسم به احتمال 

، «ekeائکه »، «egeائگه »ی ترکی باستان 
، «آقا»به معنی « akaآکا »، «əkəاَکَه »
ها و معلومات باشد. این گفتهمی« سرور»

جای هیچگونه شک و تردیدی را در ترک 
ها، باقی بودن نژاد این قوم یعنی کاسپی

 گذارد.نمی
مسکون « pavsikپاوسیک »ی نام طایفه

ر ساتراپ یازدهم هخامنشیان قید شده د
توسط هرودت نیز، از تیر گزند تحریف 
در امان نمانده است. الزم به ذکر است که 

نام « pomponi melaپُمپُنی مئال »مورخ 
ها را که «مارد»ای در همسایگی طایفه

ساکن در جنوب غربی خزر )داخل در 
ساتراپ یازدهم هخامنشیان( بودند، 

پلینی »و موّرخ « pestikپئستیک »
pliniy » پئچیک »نیزpeçik » نگاشته

است و این اسمها نیز با نام قید شده 
« pavsikپاوسیک »توسط هرودت یعنی 

یکی است. به علت مشکل بودن تعیین 
نام این قوم، تعیین تعلّق نژادی تلفظِ بومیِ 

و منسوبیت نژادی این قوم نیز سخت 
ی هاست. شاید این نام فرم تحریف یافت

« peçenekپئچئنک »ی ترکان نام طایفه
پاچکان »قید شده به اشکال مختلف 

paçkan» ،« پاچکانکpaçkank »
« beçnəبچنه »و « paçanikپاچانیک »

باشد. همچنین الزم در منابع گوناگون می
به توضیح است که نام قوم و نژادی بنام 

ی باستان در در دوره« pasiakپاسیاک »
-وم و مشخص شده، میآسیای میانه معل

« dareytدارئیت »باشد. نام طایفه و قوم 
قید شده توسط هرودت نیز بدون شک 

طور تحریف یافته به دست ما رسیده به
تائورالی »های است. شاید هم با نام

taurlay » تاورالی »و یاtavrlay»   قید
شده در منابع آشوری نیز قابل مقایسه 

نتیمات پا»ی باشد. محققین نام طایفه
pantimat»  ِرا دارای ریشه و منشاء
دانند. طبق نظر آنان قسمت اوّل پارسی می

پانتی »ی پارسی نام این قوم مأخوذ از واژه
panti » باشد در حالیکه می« پنج»به معنی

آبان »های این نام مرکب از قسمت
aban » مات »وmat » است. قسمت
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این اسم در رابطه با نامهای « matمات »
وایف قدیمی ساکن در سواحل شمالی ط

دریای سیاه و قفقاز شمالی، دارای معنا و 
هایی باشد. واژهسابقه، ریشه و بن می

، ساورومات  sarmatچون سارمات
savromat یاکسامات ،yaksamat  و

غیره در اسامی طوایف ترک باستان 
کنستانتین »باشد. موجود می

در ی دهم میالدی( )سده« باگریانورودینی
بُورو »ی بین ترکان پِچَنَک نام طایفه

کند.در را قید می« boro-tolmatتُولمات 
تومات های آکقرن نوزدهم نام طایفه

aktumat  و کاراتوماتkaratumat  در
ی های سیبری، طایفهبین ترکان تئلئئوت

در بین ترکان تئلئنقوت،  almat« آلمات»
در  sarialmat« آلماتساری»ی طایفه

« یورمات»ی ترکان آلتای و طایفه بین
yormat  در بین ترکان باشقیرد نیز معلوم

و مشخص است. قسمت اوّل نام قوم 
ای نام طایفه« Pantپانت »پانتیمات یعنی 

از ترکان آلبان با ریشه و منشاء ترکی را 
ی ترک قبل از کند. این طایفهمنعکس می

ها «قارقار»میالد در قفقاز شمالی داخل در 
ها «گَرگَر»ها یا «قارقار»ها بودند. «گَرگَر»ا ی

های نخستین میالدی یکی از در سده
طوایف قدیمی ترکان آلبان )آلبانیا( به 

رفتند. نام دو محال )منطقه( در شمار می
اعصار میانه، هم در شمال غربی سرزمین 

آرساک »ترکان آلبان )آلبانیا( و هم در 

arsak» آبانت ،abant د. نام شنامیده می
« تاریخ آلبان»محال آبانت قید شده در 

واقع در شمال غربی آلبانیا، در منابع 
ی یکم میالدی به مثابه رود قدیمی سده

آبانت ذکر شده است که در ساحل همین 
رودخانه، اردوی آلبانها با اردوی گنئی 

به جنگ و نزاع  gney pompeyپمپئی 
پرداختند. بعضی محققین رود آبانت را با 

جاری در « ائلچیکین چای»رود فعلی 
دانند و به ی قاخ آذربایجان یکی میمنطقه

شود دهند. بنابراین معلوم میآن تطبیق می
که قبل از میالد در سرزمین ترکان آلبان 

-می« abantآبانت »ای بنام )آلبانیا( طایفه

ی نام نژاد و نسل زیستند. با مشاهده
این شود که پانتیمات چنین معلوم می

طایفه در داخل ماننا نیز مسکون بوده و نام 
این طایفه را هرودت به شکل پانتیمات 
قید نموده است و در ترک بودن نژاد و 
نسل این طایفه جای هیچگونه شک و 
تردیدی نیست. هرودت در داخل ساتراپ 

-)ایالت( چهاردهم هخامنشیان، نام طایفه

سارانگ »، «saqartiساقارتی »هایی چون 
sarang» ،« تامانهtamane » میکی »و

miki »کند. )هرودت جلد سوم را قید می
 (.23ص

این ایالت )ساتراپ( اراضی شمال شرقی 
آذربایجان ایران، جنوب غربی خزر و 
جنوب شرقی جمهوری آذربایجان را 

میک »ی گیرد. در مورد طایفهدربرمی
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mik » بایستی اشاره نمود که نام این
هئکاتئی »ر طایفه را نخستین با

hekatey »ی ششم قبل از میالد در سده
قید نموده است. در « mukموک »به فرم 

معلومات ارائه شده توسط او عبارت 
ایفا و بیان شده « تامرز ارس-هاموک»

است. برای تعیین حدود و سرحدات 
ها، دو سند و «میک»اراضی مسکونی 

فاکت موجود است: یک فاکت، مسکون 
-ها می«ساقارتی»ایگی شدن آنان در همس

)در منابع آشوری زیکئرتو « ساقارتی»باشد 
zikertu اراضی قسمت شمالی سرزمین )

شد. این ایالت و آتروپاتئن را شامل می
ماننای کنونی -ی اردبیلناحیه با ناحیه

مطابقت دارد. بدون شک در این ناحیه 
های اهالی پارس نژاد نیز همچون طالش

ها مسکون و لکفعلی و اجداد قدیمی گی
کردند و لیکن تحت نام زندگی می

ساقارتی نباید تنها و فقط اسامی اقوام و 
تبار را برشماریم. نام طوایف پارسی 

توپونیم )سرزمین( ساقارتی خود نیز 
باشد دارای ریشه و منشاء پارسی نمی

چون در ترکیب نام این توپونیم )سرزمین( 
اضی ار»به معنی « artآرت »ی ترکی واژه

قرار گرفته است. در ایالت « کوهستانی
نژاد نیز مسکون های ترک«اوتی»ساقارتی 

« partaپارتا »زیستند و نام شهر و می
مرکز ایالت مذکور نیز ترکی بوده و صرفاً 

ها از جنوب به «utiاوتی »با مهاجرت 

در سرزمین آلبانیا « اوتی»شمال، محال 
یل ی فعلی بَرده( تشک)آلبان( )در منطقه

 یافت.  
ها «میک»دومین فاکت و سند، همزیستی 

باشد. نژاد میهای ترک«اوتی»در مجاورت 
ی ها در سواحل جنوب غربی دریاچهاوتی

-خزر مسکون بودند. از اینجا مشخص می

( و muq)موق « maqماق »شود که 
-ی مختلف مینام دو طایفه« mikمیک »

و « ایی.آ.گرانتوفسکی»باشند و الکن 
، توپونیم )سرزمین( «یفح.علیایی.»

ها نه، «موق»ی موغان )مغان( را با طایفه
-ها( در ارتباط میها )موک«میک»بلکه با 

دانند. آنان به این خاطر بر این باور بودند 
ی نهم و یاقوت حموی که طبری درسده

ی سیزدهم نام این توپونیم در سده
ثبت « mukanموکان »)سرزمین( را 

لیکن یاقوت حموی قید  بودند و نموده
کند که اهالی بومی این اسم را مثل می

کنند. نژاد و تلفظ می« muğanموغان »
ی طالش و در منطقه« mikمیک »قومیت 

های )مناطق و توپونیم«لنکران به فرم 
میکوالن »و « mikiمیکی »های( سرزمین

mikolan » باقی مانده است و بدین سبب
و  به طور محض «muğanموغان »

ها در ارتباط و وابستگی «موق»صرفاً با 
ها «میک»باشد و به احتمال بسیار قوی می

ها هستند. طایفه و اجداد و نیاکان طالش
قومیتی که هرودت در این ایالت 
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ها ها و ساقارتی)ساتراپ( غیر از میک
« tamaneتامانه »کند نامش را ذکر می

(. 22باشد )هرودت جلد سوم صمی
بیت نژادی این قوم و درخصوص منسو

ی مشخصی ابراز طایفه، نظریه و عقیده
نشده است. با درنظر گرفتن تعویض 

، نام این طایفه «uاو »، به «aآ »صداهای 
ی ترک ساکن در )تامانه( را با نام طایفه

توان یکی می« tumanتومان »سیبری بنام 
دانست و همچنین براساس تبدیل و 

زبان  در« bب »-«mم »تعویض صدای 
توان با ی ترک را میترکی، نام این طایفه

در بین « tabanتابان »ی ترک نام طایفه
ترکان باشقیرد، قزاق و قرقیز مقایسه و 

 تعمیم نمود.
قید شده  sarangی سارانگ نام طایفه

توسط هرودت دقت نظر انسان را به خود 
ی این نام چنین کند. از مشاهدهجلب می

یا « گ»که صدای  شودنتیجه گرفته می
نق یا « nq»جزئی از صدای مرکب « ق»

باشد نگ )ن غنّه رایج در زبان ترکی( می
این اسم، فرم « saranساران »و قسمت 

-شارو»ی ی نام قوم و طایفهتحریف یافته
از « şarvanشاروان »یا « şaruanآن 

سوی هرودت یا راهنمای )معلومات 
 باشد.دهنده( پارسی وی می

ها در دو نویسد که سارنگهرودت می
زیستند: در آسیای میانه و ماد نقطه می

)میدیا(. رد و آثار این طایفه در آسیای 

میانه در اراضی ترکمنستان در شاروان و 
سائوران »های  ساحل سیر دریا در توپونیم

sauran » بجا مانده است. الزم به قید
اکنون نیز است که در بین ترکمنها هم

وجود دارد. در « شاروان»ام ای بنطایفه
های سفلی سیر دریا، ی کرانهحوزه

در اعصار « sauranسائوران »توپونیم 
باشد. این نام را میانه معلوم و مشخص می

محمود کاشغری نیز ذکر نموده است. در 
مورد این نام الزم به ذکر است که 

های قدیمی قلعهنیز نام « تولستوف»
وان( و ی شیرقلعه)« شیروان قاال»
ی شاماخی( واقع در )قلعه شئماخاقاال»

آسیای میانه را قید و در مورد آنها 
معلوماتی را ارائه نموده است. تعیین محل 

های ساکن در میدیا )ماد( دقیق سارانگ
کند سخت و مشکل است. هرودت قید می

ها( رگانها )گ«گریکان»ها به که سارانگ
(. با 22هرودت جلد سوم ص5نزدیکند 

این وصف در رابطه با این نام در ایران نام 
شهر شیروان و در جنوب شرقی خزر در 

ی شیروان فعلی نام مرکز آن شهر منطقه
جلب نظر کرده و الیق دقت « شیروان»

 است.
ی دهم این نام را مسعودی در سده

و « sirvanسیروان »میالدی به شکل 
ی چهاردهم عبدالرشید باکووی در سده

قید نموده « شیروان»کل میالدی به ش
 است.
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ی هفتاد قرن نوزدهم در سالهای دهه
در گرگان )گورگان « B.Dornب.دُرن »

gürganهای شهر قدیمی بنام ( خرابه
را آشکار « bibişirvanبی شیروان بی»

ها محتمالً نموده است. همین خرابه
های همان شهری است که مؤلف بازمانده

از آن به « هابن خرداد ب»قرن نهم میالدی 
ی یاد برده و در منطقه« şirrizشیرریز »

گورکان قرار دارد. )بخاطر اشتباه نگارشی 
ی فرم تحریف یافته« شیرریز»نگارندگان، 

 شود(.برشمرده می« شیروآن »
در حال حاضر در گرگان )گورگان 

gürgan شهری بنام شیروان وجود دارد )
ی ی ترک طایفهو به دفعات منشاء و ریشه

شیروان اعالم شده و نام شیروان واقع در 
نیز قید شده است  gürganگورگان 

اهالی این شهر کامالً ترک بوده و اکثر 
آداب و رسوم اهالی ترک این شهر با 

-اهالی ترک شیروان آذربایجان یکی می

ی مراسم و آداب باشد به عنوان مثال کلیه
عروسی در این دو شهر یکی بوده و هیچ 

شود. اهالی مشاهده نمی فرقی در آن
خود را از نژاد « گورگان»شیروان واقع در 

ترک دانسته و زبان ترکی آنان با ترکی 
 باشد.آذربایجانی یکی می

ها به هرودت به هنگام سخن از سارانگ
تیر »کند: ی قابل توجهی نیز اشاره مینکته

ی آنان از آنِ ی مورد استفادهو نیزه
(. ما 61م صمادهاست )هرودت جلد هفت

ها در خصوص قبالً فرق مادها با پارس
های آنان را بازگو ی سالحنوع و استفاده

های هرودت در ایم )با استناد به گفتهکرده
ها(. خصوص سالح مادها و پارس

ها از حیث بنابراین در هر حال سارانگ
منسوبیت قومی و نژادی از خویشان و 

یکن روند و لنزدیکان مادها به شمار می
 şarvanها  «شاروان»، şaranها «شاران»

ی مادها پراکنده گشته بودند. در دوره
که « dyəngəدییَنگه »ای از رود شاخه

ی آن از کوههای زاگرس منبع و سرچشمه
شود. )نام نامیده می« شیروانآب»باشد، می

ی از ترکیب واژه« diyəngəدیینگه »رود 
یلقا ا»ی ترکی و واژه« diدی »نامعلوم 

ilqa» ،« اینقاinqa » ،به معنی رود
رودخانه، نهر ساخته شده است. به عنوان 

، «obاُب »ی مثال ترکان تاتار به رودخانه
اُب یینقا »و یا « obılqaایلقا اُب»

obyınqa »گویند. بدون شک نام این می
رود »به معنی « آب شیروان»رود یعنی 

و یا « شیروان چای»)در ترکی « شیروان
ی باشد و تداعی کنندهمی«( یروان سوش»

باشد. می« شیروان»ی ترک نام قوم و طایفه
-ی قابل توجه در اینجاست که شاخهنکته

زوخاب -یُولوان»ی دیگر همین رود 
yolvan-zoxab » یئلوان »یاyelvan »

نام دارد که این نام نیز با نام قوم ترکان 
 ←آلوان ←آلبان مشابهت دارد. ائلوان 

. الزم به ذکر است که در آذربایجان آلبان
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محلی ی سبالن )ساواالن( ایران در منطقه
و  (ی شیروان)دره« سیشیروان دره»بنام 

همچنین روستایی « شیروان»روستایی بنام 
واقع در « şirvandehده شیروان»بنام 

-محال اوجان تبریز وجود دارد. به نظر می

مترşiran( »2126 )شیران »رسد نام کوه 
واقع در محال هریس، نام این قومیت و 

ی ترک را در خود محفوظ و طایفه
نماید. در همین رابطه توپونیم منعکس می

)سرزمین( شیروان واقع در جمهوری 
آذربایجان نیز شایان دقت و توجه است. 
بدون شک نام این توپونیم مأخوذ از نام 

شاروان »ی ترکان قومیت و طایفه
şarvan »یستی درنظر گرفته باشد. بامی

شود که توپونیمی که در فرم و شکل 
باشد در اصل موجود می« شیروان»
باشد. شاعر بزرگ می« şarvanشاروان »

نیز این نام « خاقانی شیروانی»آذربایجانی 
شَروان »را صرفاً و محض به فرم 

şərvan » .نوشته است 
ی شیروان در زمانی بخش معینی از طایفه

ی جمهوری آذربایجان نامعلوم در اراض
مسکون شده و بعد از سقوط دولت آلبان 
نام خود را به ایالت شمال رود کُر الصاق 
نموده است. الزم به قید است که مؤلف 

نام « ptolemeyپتولئمئی »ی دوم سده
ساکان »و « suranسوران »های طایفه

sakan »کند. طبق نظر محققین را ذکر می
، فرم قدیمی و و مورخین، این دو توپونیم

و « şəkiشکی »اسامی مناطق و شهرهای 
باشد با نگارش یونان باستان می« شیروان»

 البته با کمی تحریف.
در آثار جغرافی شناسان عرب نام شهر 

قید شده است )در « şarvanشاروان »
بعضی مواقع در همین منابع اسامی 

با هم دیگر اشتباه « شابران»و « شاروان»
 اند(.افتاده

منشأ و  i.Markvart« ایی.مارکوارت»
ی نام این توپونیم )شیروان( را ریشه

هشایا »ی فارسی باستان مأخوذ از واژه
hşaya » وان »به معنی شاه وvan » به

پندارد و معنی سرزمین، دیار می
نیز « V.F.Minorskiو.ف.مینورسکی »

« şarشار »ی نام شیروان را با نام طایفه
داند و آن رتبط میساکن در جنوب خزر م
شمارد و براساس را نامی پارسی  برمی

همین طرز تفکر در خصوص دولت 
شیروانشاهان اثری را به قلم آورده و 

نیز « S.B.Aşurbəyliس.ب.آشوربَیلی »
به طرفداری و تأیید آن برخاسته است و 

ها و ابراز لیکن هیچکدام از این نظریه
باشند. نام قوم ها صحیح نمیعقیده

-دارای ریشه و منشأ ترکی می« شاروان»

باشد و در اسامی یک سری طوایف ترک 
، سارمات، sarıqurمنشأ )چون ساری قور

سارای، سارت، ساریک، سارال، سارار و 
سار »غیره( نیز منعکس و نمایان بوده و از 

sar » ًمشتق و منتج گشته است. محتمال
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آن -سارو»نام این نسل و قوم به فرم 
saruan »شد و الکن فظ و نامیده میتل

و صدای « şش »با صدای « sس »صدای 
تعویض و جابجا « vو »با صدای « uاو »

 درآمده است.« شاروان»گشته و به شکل 
و قید نام همین طایفه وقوم به فرم 

از سوی هرودت )به « sarangسارانگ »
آن -شکل تحریف شده از سارو

saruan بیانگر همین تعویض و )
-وات ذکر شده در فوق میجابجایی اص

ی شیروان سه باشد. با این وصف طایفه
باشد: در مرکز تمثیل جغرافیایی را دارا می

جمهوری آذربایجان، آسیای میانه و ایران 
)شهر شیروان، روستای شیروان و رود 

به احتمال قوی شاروان «(. آب شیروان»
şarvan  ای است با ریشه و منشأ طایفه

در ارتباط با کوچهای و « ماساگئت-ساک»
ی هفتم قبل از ها )سدهها و ساکاسکیف

اند. الزم به ذکر است میالد( پراکنده گشته
در بین ترکمنها « شیروان»ای بنام که طایفه

در « şuranشوران »ای بنام و نیز طایفه
 بین ترکان باشقیرد وجود دارد.

 ŞAUKAY .................................................. شائوكای

نام یکی از طوایف ترک ساکن در بین 
، منسوب به ترکان ساک «نوقای»ان ترک

 باستان

 ŞAXQALXAN ......................... شاخ قالخان

-اسبی که روی دو پای عقب به هوا می

 جهد.

 ŞAXTA BUZ .................................... شاختا بوز

 یخ و یخبندان و سرمای شدید

 ŞƏBƏR ...................................................................... شَبَر

 اوستا، استاد )ترکی قزاقی(.

 ŞEKEY .............................................................. شئكئي

نام یکی از طوایف ترک ساکن در 
 انازبکستان، منسوب به ترکان ساک باست

 ŞEYBAN ......................................................... یبانئش

، «شاهزاده»ی ترکی مغولی به معنی واژه
 کُو(.)ر.ک.جاوان« ولیعهد»

 ŞƏPƏ QAR............................................... شَپَه قار

 برف کوالکی

 ŞİBER ...................................................................... شیبئر

به زبان ترکی بوریاتی به معنی بیشه و 
جنگل انبوه، جنگل باتالقی و علفزار آبگیر 

 -)ترکی بوریاتی(
بیشه و جنگل انبوه، جنگل باتالقی، علفزار 

 گیر )ترکی باستان(آب

 ŞİBİR ......................................................................... شیبیر

نام خاقان امپراطوری دولت ترک شرقی 
شیبیر »ی هفتم میالدی ی دوم سدهدرنیمه
 «.خاقان

 ŞİNGKUR ......................................... شینگ كور

 نام پسر جوجی خان
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 ŞİR .................................................................................... شیر

، «سیر»ای از ترکان که به ترکان نام قبیله
 معروفند.« شیراق»یا « سیراق»

 

 ŞİRAK QALA ........................... شیراک قاال

نام  -رکان شیراک یا سیرآققلعه و دژ  ت
شهری متعلق به ترکان شیراک واقع در 
اراضی فعلی ارمنستان که خرابه ها و 

کشف شده  12بقایای آن در سده ی 
 است.

 ŞİRAKİL ....................................................شیراكیل

ای مسکونی واقع در اعصار میانه نام منطقه
در بخشی از سرزمین آذربایجان که فعالً 

قه به شود. نام این منطارمنستان نامیده می
نیز درج « şirakelشیراکئل »صورت 

ی ترک گردیده که مرکب از نام طایفه
یا « ایل»ی و واژه« چیراق»یا « شیراق»
 باشد.می« ائل»

 ŞİRAN .................................................................. شیران

نام کوهی است واقع در محال هریس 
متر که نام  2126آذربایجان ایران به ارتفاع 

را در « سیر»یا « شیر»قوم و طایفه ی ترک 
 و منعکس می نماید. خود محفوظ

 ŞİRAQ ................................................................ شیرآق

ها یا «شیراق»نوردهنده. -شمع، چراغ
-ای از ترکان که در هزارهها نام قبیله«شیر»

ی هزاره 1-1ی اول قبل از میالد تا قرون 

ی تاریخ حضوری فعال و جدید در صحنه
ی قفقاز و حوالی جدّی داشتند و در منطقه

مسکون بودند. آنها از قفقاز تا « کوبان»
ایبری و آلبان پراکنده و مسکون شده 
بودند. دشت قفقاز، سابق به نامِ دشت 

ها برادر سیراق مشهور بوده است. سیراق
ها و «ساق»ها، «آرساق»خونی قبایلی چون 

 شوند.ها شمرده می«وارساق»

 ŞİRAQOVAN ............................... شیراقُووان

یا « شیراک»نام شهری متعلق به ترکان 
 )چیراق(« سیراق»

 ŞİRVAN ......................................................... شیروان

یا « سیر»ی هر و محل تجمع ترکان قبیلهش
نام یکی از شهرهای معروف  -«شیر»

 آذربایجان.

 ŞİRVANİ ..................................................... شیرواني

از مشاهیر بزرگ موسیقی اهل شیروان از 
بالد آذربایجان در سده ی سیزده و مؤلف 

-اخوان الصفا موسیقی»اثر مشهور به نام 

 «.موسیقی اخوان الصفا»یا « سی

 ŞİRVANQALA ........................ شیروان قاال

، «شیر« )»سیر»قلعه و دژ متعلق به ترکان 
ی الزم به ذکر است که طایفه -«(چیر»

از بُعد ریشه و منشاء « شیروان»ترک تبار 
 باترکان ساک مرتبط هستند.

 ŞİVER .................................................................... شیوئر

بیشه و جنگل انبوه، جنگل باتالقی، علفزار 
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 آبگیر )ترکی باستان و مغولی(

 ŞİXU ......................................................................... شیخو

یا « سکا»نام یکی از خدایان ترکان 
 «کاسسی»

 ŞÖKLÜ MƏLİK ................. شؤكلو مَلیك

های قید شده در نام یکی از شخصیت
قورقود که فرم تحریف یافته و دهکتاب ده

)ملک و « لی ملیکشکی»ی اختصار شده
حاکم اهل شکی( که در تاریخ همان 

یعنی سهل ابن « شکی»حاکم و فرمانروای 
باشد. این حاکم و مَلکِ سُنباط معروف می

ان فردی است که بابک خرمدین ترک، هم
 ها نموده بود.را دستگیر و تحویل عرب

 ŞOR TÜRK .................................. شُور تورک

 «شور»ی ترک منسوب به قبیله

 ŞULAT ............................................................. شوالت

 نام یکی از ایزدان و خدایان ترکان سومری

 

 ŞULQEN .................................................... شولقئن 

نام برادر اورال باتیر قهرمان داستان ملی 
 ترکان باشقیرد.

یان »از ازدواج طبق داستان ترکان باشقیرد 
-دو فرزند به دنیا می« یان بیرده»با « بیکه

و دیگری « اورال باتیر»آید که یکی 
 باشد.می« شولقئن»

 ŞULUSUN .......................................... شولوسون

نام یکی از شاهان و حاکمان ترکان ماننا 
 قبل از میالد(. 121)سال 

شولوح »ی در زبان ترکی سومر واژه
şuluh » تمیز و پاک شده»به معنی» ،

باشد )مثال به می« روشن شده صاف و»
 şuluh biشولوح بی اورو»زبان سومری 

uru » ی پاکی و معبد نشانه»به معنی
شونو »باشد( و می« صافی شهر است

şunu » مال آنان»، «مال آنها»به معنی »
ی مایه»باشد. بنابراین، این اسم به معنی می

 است.« صافی و پاک شدن آنها )خدایان(

 ŞURAN ............................................................. شوران

 ای از ترکان باشقیرد.م طایفهنا

 ŞURU (ŞURUM) ........ شورو )شوروم(

ی گاو و گوسفند )ترکی رمه، گلّه، گلّه
 سومری(
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 TABAN QILIC .............................. تابان قلیج

شمشیری که از آهن مخصوص و ممتاز 
 ساخته شده باشد.

 TABAY ................................................................... تابای

ماننا -داز نامهای مرسوم در بین ترکان ما
 قبل از میالد. 125قید شده به سال 

-این اسم به احتمالی دارای منشاء و ریشه

ی ی سامی بوده باشد و مأخوذ از واژه
، «با مرحمت»، «رحم کننده»به معنی « تابا»
باشد. این نام همچنین با نام می« رحیم»
)دارای منشائ اکدی( « ili-tabaایلی تابا »

رحم کننده خدای من رحیم و «به معنی 
 ، قابل مقایسه و توضیح است.«است

 TABGİR ............................................................... تابگیر

-کسیکه از فن آماده سازی اسبهای مسابقه

 )ازبکی(ای آگاهی یا با آن سر و کار دارد. 

 TABİN ...................................................................... تابین

نام اویماقی از ترکان باشقیرد ساکن در 
گروهی که در  -شرق کوهستان اورال

 )ازبکی(تاخت و تاز شریک باشند 

 TABİRA ................................................................. تابیرا

 آهنگر، فلزکار )ترکی سومری(

 TABLAŞ ......................................................... تابالش

 )ازبکی(تفت دادن  -آب دادن فلز

 TABQUR .......................................................... تابقور

در دوره ترکان باستان به ارابه هایی که از 
هر چهار طرف به هم به وسیله ی زنجیر 
بسته شده و حالت استحکامی و دژمانند 

 پیدا نموده است گویند.

 TABUĞ ................................................................. تابوغ

 )ازبکی(سجده، پرستش 

 TABUĞÇİ ............................................... چيتابوغ

 )ازبکی(پرستش کننده 

 TABUR ................................................................... تابور

محل اطراق »ی ترکی باستان به معنی واژه
دسته  -«هاو توقفگاه مستحکم شده با ارّابه

های سرباز که به طور سری پشت به 
پشت هم داده و به حالت مربع شکل قرار 
گرفته اند تا جلوی پیشروی و هجوم 

 لشکر و سپاهی به -دشمن را مانع شوند.
تعداد هشتصد تا هزار نفر، فوج، گروه 

 )ازبکی(

 TABUR TƏPƏ .................................. تابور تپه

نام توپونیمی واقع در سرزمین آلبان قید 
شده در منبع گرجی سده ی نهم میالدی 

نام «. tvara satapتواراساتاپ »به فرم 
تابور »ی ترکی این توپونیم از ترکیب واژه

tabur » محل اطراقی که توسط »به معنی
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« تپه»ی و واژه« ا محصور گشتهارابه ه
ساخته شده است. این نام همچنین با نام 

ی منطقه« tovrətəpəتُوورَه تپه »
ی نوزدهم و در سده« borçalıبُورچالی »

« töyrə təpəتؤیره تپه »با نام توپونیم 
آذربایجان قابل « قازاخ»ی واقع در منطقه

 مقایسه و لوکالیزه است.

 TAC GİYƏN ................................. تاج گییه ن

 تاجدار، سلطان، شاه، صاحب تاج

 TADİRUTİ ............................................. تادیروتي

نام کوهی در سرزمین ماد )میدیا( )قید 
 قبل از میالد(. 144شده در سال 

این نام، فرم نگارش آشوریِ نامِ کوه 
باشد. این نام در آذربایجان می« تادیروتو»

داوَر رود »ایران لوکالیزه گشته و به فرم 
dav-ər-rud »مان قید شده و این ه

کوهیست که در جریان مبارزات و عصیان 
بابک خرمدین از مکانهای مورد حادثه 

از ترکیب « تادیروتی»بوده است. نام کوه 
به معنی « teyتئی »، «tedتئد »های واژه

سمتِ »به معنی « irایر »ی تپّه و واژه
و صدای ربط دهنده و پیوند « آفتابگیرِ کوه

به معنی « tuتو »ی و واژه« uاو »ی دهنده
 کوه تشکیل یافته است.

 TAĞ YALMANI ...................... تاغ یالماني

 محل سخت و تیز کوه

 TAKILQAN ............................................ تاكیلقان

 شوخی کننده

 TAKSAK ................................................... تاكساک

نام یکی از پادشاهان و حکمرانان ترکان 
قبل از میالد.  113اسکیف در سال 

این نام را « V.i.Abayevبایئف آو.ایی.»
هوی آ»به معنی « osetinاوسِتین »در زبان 

توضیح و تفسیر نموده است ولی « تیزپا
ی الزم است در اینجا اظهار کنیم که واژه

اوشاق »ی ترکی پایانی این اسم همان واژه
uşaq »باشد. نام این )پسربچّه( می

حکمران)تاکساک( در اصل از ترکیب 
به معانی « tanqتانق »ی ترکی واژه

-العاده، حیرانمعجزه، غیرعادی، خارق

، «sakساک »ی بسیار زیبا و واژهکننده، 
به معنی هوشیار، تیزهوش، « çakچاک »

به معانی « çaqچاق »ی بیدار و یا واژه
غم، بدون درد و اَلَم، سرحال و شاداب بی

به « sağساغ »ی ترکی باستان و یا واژه
ی فعل معنی محتاط، با احتیاط )ریشه

در ترکی آذربایجانی( و یا « ساغینماق»
به معنی « çakچاک »ی ترکی ژهاینکه وا

بزرگ، قوی و قدرتمند ساخته شده است. 
این نام )تاکساک( از لحاظ ساختاری با نام 

ی سوم قبل از سده« arşakآرشاک »
میالد در آسیای میانه قابل مقایسه است. 
در اینجا الزم به توضیح است که این نوع 

-برگرفته از واژه« آرشاک»طرز فکر که نام 

به معنی خرس « arsآرس » ی پارسی
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باشد. به باشد، کامالً غلط و اشتباه میمی
این دلیل که در منابع قدیمی و باستان 

ی از طایفه« آرشاک»چنین قید شده که 
ساکن در اراضی ترکمنستان « dağداغ »

اجداد قدیمی « داغ»ی بوده و همین طایفه
-شمار میترکمنها به« təkəتکه »ی طایفه

م )تاکساک( همچنین با نام رود. این نا
حاکم ایالت کاشغر در ترکستان چین 

چاک اوغول »ی دهم میالدی بنام سده
oğul çak » تورشاک »و با نامturşak »

کونچاک »از اوغوزان سلجوقی و با نام 
konçak » خان ترکان قبچاق قابل مقایسه

 و تفسیر است. 

 TAKTA .................................................................... تاكتا

 انیسرزمین هموار و اقع در اراضی کوهست

 TAL .................................................................................. تال

لخت و برهنه، صاف و ساده، عادی، 
 نرمال، صاف و درست

 TALAŞLI ...................................................... تاالشلي

بدون آرام و قرار، دائم در حال جنب و 
 خروشان -جوش، متحرک و قبراق

 TALAŞMAN ........................................ تاالشمان

 پرحدت، غوغا و جنجال کننده

 TALĞA .......................................................................تالغا

 موج

 TALĞIC.............................................................. تالغیج

 )ازبکی(غوّاص 

  ................................................................... تالغیچ یوزه ن

 .................................................. TALĞIÇ YÜZƏN 
زیرآبی شنا کننده، کسی که زیر آب شنا 

 کند.می

 TALĞUM ......................................................... تالغوم

 )ازبکی(موج دریا، تموج دریا 

 TALMAS ....................................................... تالماس

 )ازبکی(خستگی ناپذیر، نستوه، ثابت قدم 

 TALQILIC ............................................... تال قلیج

شمشیر آخته، شمشیر بدون نیام، شمشیر 
 بدون غالف

 TALYANCI ............................................ تالیانجي

صیاد ماهی که در محوطه ی محصور و 
 ظ به صید ماهی می پردازد.محفو

 TAM ÖRƏK .................................. کتام اؤره

ها یا «سارمات»ی نام شهر ترکان طایفه
ها قید شده توسط مؤلف «ساورومات»

این توپونیم از ترکیب «. استفان»بیزانسی 
« دیوار قلعه»به معنی « تام»ی ترکی واژه

ک اؤره»ی و واژه« حصار دژ»، «بارو»
örək » ه شده ساخت« دژ»، «قلعه»به معنی
 است.

 TAMARAK ............................................ تاماراک

ها یا «سارمات»ی نام شهرک ترکان طایفه
ها قید شده توسط مؤلف «ساورومات»
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این توپونیم از ترکیب «. استفان»بیزانسی 
« دیوار قلعه»به معنی « تام»ی ترکی واژه

ک اؤره»ی و واژه« حصار دژ»، «بارو»
örək » ساخته شده « دژ»، «قلعه»به معنی
 است.

 TAMBAT ......................................................... تامبات

نام توپونیمی واقع در سرزمین آلبانیا. این 
به « tamتام »ی ترکی نام از ترکیب واژه

ی و واژه« بارو»، «دیوار قلعه»، «قلعه»معنی 
ای که در )واژه« badباد »یا « batبات »

ترکیب نام برخی مناطق مسکونی قدیم 
 کاربرد داشته( ساخته شده است.

 TAMĞA ................................................................... تامغا

 -ی آب که در دریا بریزدهر شاخه و بازو
 )ازبکی(لنگرگاه دریا 

 TAMMUZ ........................................................تامموز

نام خدای محصول در بین سومریان ترک 
نام فرزند ایزد آنون و ایزد نیماخ  –تبار 

 به معنی فرزند صالح.

 TANA .............................................................................. تانا

نام یکی از رهبران و سرکردگان ترکان 
اوغوز مهاجرت نموده از آسیای میانه به 

دهم میالدی )سال ی یازآذربایجان در سده
 میالدی(. 1522

 TANAY ................................................................. تانای 

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترکان 
ساک در آسیای پیشین قید شده توسط 

 pompeyپُمپئی تروگ »مورخ مشهور 

troq.» 
ی رایج نام این سلطان ترک از ترکیب واژه

به « tan(qتان، تانق )»در زبانهای ترکی 
، «دارزهمعج»، «واله و شیفته کننده»معنی 

آی »و پسوند « نگیزاحیرت»، «آورحیرت»
ay»  ،تشکیل یافته است. به احتمال دیگر

ی ترکی رایج این اسم مأخوذ از واژه
به معنی « tanqتانق »دربین زبانهای ترکی 

پگاه صبح، شفق و فجر صبح )تولد نوزاد 
به هنگام فجر صبح، تولد به هنگام شفق یا 

در بین ترکان پگاه صبح. به عنوان مثال 
تانتوآر »قزاق و باشقیرد، نام شخص 

tantuar » به هنگام فجر »به معنی
-باشد( است. ابنمی« صبحگاهی زاده شد

االثیر نام یکی از رهبران و سرکردگان 
ی یازدهم میالدی ترکان اوغوز که در سده

میالدی( از آسیای میانه به  1522)سال 
تانا » آذربایجان مهاجرت نموده بودند، بنام

tana »کنند. الزم به ذکر معرفی و قید می
ی است که نام قهرمان اثر معروف نویسنده

، «چنگیز آیتماتوف»مشهور قرقیزی 
تانبای »بنام « الویداع گولساری»

Tanbay ».قید شده است 

 TANBAY .......................................................... تانبای

ی مشهور نام قهرمان اثر معروف نویسنده
 الویداع»، بنام «چنگیز آیتماتوف»قرقیزی 
 «.گولساری
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  ....................................................... تانچیك )تانجیك(

 .......................................... TANÇİK (TANCİK) 
سرزمین ترکان « آرساک»ای در نام منطقه

آلبان قید شده در تاریخ آلبان به ارمنی 
این نام «. tandzikتاندزیک »قدیم به فرم 

)که « tanتان »ی ترکی از ترکیب واژه
معنی آن در این اسم دقیقا معلوم نیست( و 

)در « çik–چیک »پسوند تصغیر ترکی 
(ساخته شده و cikترکی آذربایجانی جیک 

)کیچیک « تانِ کوچک»در کل به معنی 
است و آنتونیم توپونیم «( تان»
فعلی )در اصل « bulutanبولوتان»
باشد. الزم به ذکر ( میulutanاولوتان »

 1121است که در یک منبع متعلق به سال 
موسلیمان تان »م. روستایی به نام 

müsliman tan»  تانِ مسلمان»یعنی »
 نیز قید گردیده است.

 TANGÇAK ...........................................تانگچاک

نام یکی از پادشاهان و حکمرانان ترکان 
قبل از میالد قید  113اسکیف در سال 

 «.تاکساک»شده در تاریخ به فرم 
تانگ »ی ترکی این اسم از ترکیب واژه

tang »به معنی معجزه، غیرعادی، خارق-

ی با و واژهالعاده، حیران کننده، بسیار زی
به معنی بزرگ، قوی و « چاک»ترکی 

قدرتمند ساخته شده است. 
 )ر.ک.تاکساک(

 TANGÖY ...................................................... تانگؤی

 پگاه صبح و آسمان

 TANGSAK ............................................ تانگساک

نام یکی از پادشاهان و حکمرانان ترکان 
قبل از میالد قید  113اسکیف در سال 

 «.تاکساک»شده در تاریخ به فرم 
تانگ »ی ترکی این اسم از ترکیب واژه

tang »به معنی معجزه، غیرعادی، خارق-

ی العاده، حیران کننده، بسیار زیبا و واژه
به معنی هوشیار، « چاک»یا « ساک»

تیزهوش، بیدار تشکیل یافته و درکل به 
« العاده هوشیار و تیزهوشخارق»معنی 

 باشد. )ر.ک.تاکساک( می

 TANIQLI ......................................................... تانیقلي

 )ازبکی(مشهور، معروف  -آشنا

 TANIŞ .................................................................... تانیش

 همنشین و همسخن -آشنا

 TANQARA ..................................................... تانقارا

 خدای آسمان، خدای صبحگاهان

 TANQRI XAN ......................... تانقری خان

خدای آسمان، خدای خدایان، خدای 
 دلیری و دالوری

 TANRI OĞLU .......................... تانری اوغلو

لقب خاقان ترکان و فرزند « پسر خدا»
 «مته خان»

 TANRI ULGEN ................. تانری اولگئن

 خدای آب
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 TANZAY .......................................................... تانزای

های واقع در سرزمین ماد پونیماز تو 
ی قبل از میالد(. واژه 121)میدیا( )سال 

به « سای»به معنی دشت و « تان»ترکی 
معنی دشت سنگالخی و یا به معنی 

 باشد.می« رودخانه»، «رود»
 

 TAPAĞAN ................................................. تاپاغان

 )ازبکی(یابنده 

 TAPAK ............................................................... تاپاک

قرار، ناآرام تپنده، پر جنب و جوش، بی
 )ازبکی(

 TAPAT .................................................................. تاپات

سرزمین آلبان که « آرساک»ای در نام منطقه
به « tapتاپ »ی ترکی مأخوذ از واژه

موجود « tapتاپ »است و با « تپه»معنی 
تاپ »، «tapتاپ »در اسامی توپونیم های 

، قاال «tap-qaraqoyunluقاراقویونلو 
یکی بوده و از یک « qala-tapتاپ 

 باشد.ریشه و منشاء می

 TAPILDIQ ............................................... تاپیلدیق

 )ازبکی(یافت شده، به دست آمده 

 TAPILMA ........................................................ تاپیلما

 یافت شده، پیدا شده

 TAPILMAS ........................................... تاپیلماس

هستی  -نایاب، پیدا نشدنی، دست نیافتنی

 )ازبکی(یافتن 

 TAPINIŞ ....................................................... تاپینیش

هستی یافتن، به وجود آمدن، موجودیت 
 )ازبکی(یافتن 

 TAPQİR ............................................................... تاپقیر

 )ازبکی(تیزهوش، زیرک 

 TAQAR .................................................................... تاقار

ترکان اسکیف آلتای و  هایاز تمدن
ی اوّل جنوب غربی سیبری اوائل هزاره

 ی هفتم میالدی.قبل از میالد تا سده

 TAQATU ............................................................ تاقاتو

نام رودی جاری در سرزمین ترکان که در 
بوده است و چون « تاقاسو»اصل نام آن 

در « ت»به « س»تبدیل صامت و صدای 
زبان ترکان مرسوم و رایج بوده است بدین 

تبدیل گشته « تاقاتو»ن رود به سبب نام ای
است. هنوز هم در سیبری غربی ترکان 

ها و «کویبال»، «هاکاماسین»آلتایی تبار 
« thuتو »ها به برکه و دریاچه «کاراکاس»

 گویند.می

 TAQAVCI................................................. تاقاوجي

 نعبلند

 TAQTUQ ........................................................ تاقتوق

 دارای حمایل ترکش دار

 TARA ............................................................................. تارا

-می« درّه»در زبان ترکی آذربایجانی همان 
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 باشد. )اورارتوئی(

 TARAĞAY ............................................... تاراغای

از نامهای مرسوم در بین ترکان مغول 
نام امیر مغول  -ی سیزدهم میالدیسده

ی هشتم )فرزند هُالکوخان( در سده
 میالدی.

 TARAN ................................................................. تاران

 )ازبکی(منجنیق 

 TARANĞU ................................................... تارانغو

 )ازبکی(درخت گز 

 TARAU ................................................................. تارائو

شاخه ای از »ی ترکی باستان به معنی واژه
 «ی رودانشعاب دهانه»، «شاخه کوه»، «هکو

 TARĞAY ....................................................... تارغای

نام پدر امیر تیمور گورکانی ملقب به 
 تیمورلنگ.

 TARĞİL............................................................ تارغیل

مایل به زرد با خطوط مایل به سیاه 
 )ازبکی(

 TARĞIN ...........................................................تارغین

 پرحدّت، غضبناک، حدید، متهور

 TARGİTAY ........................................... تارگیتای

 از نامهای مرسوم در بین ترکان اسکیف
 ()ساک، ساکا

 TARİM .....................................................................تاریم

شاهزاده، تگین، نامی برای فرزندان 
های رود که به بازوها و شاخه -افراسیاب

نام  -ریزدها میشنزارها و دریاچه
رودیست در ترکستان شرقی که از 

گیرد. کوههای قراقوروم سرچشمه می
 )ازبکی(

 TARIQ ................................................................... تاریق

 )ازبکی(ی گندمیان ارزن، گیاهی از تیره

 TARİQƏ .............................................................. تاریقه

بادرّاکه، بافهم، سالم و تندرست،  عاقل،
جَلد و فرز، قبراق و زیرک، شوخ و 

 سرحال )ترکی باستان(.

 TARKA .................................................................. تاركا

از نامهای مرسوم در بین ترکان مغول 
 ی سیزدهم میالدیسده

 TARLAQOZ........................................... تارالقوز

 نوعی قایق ماهیگیری کوچکتر از آالمان

 TARMAQ ....................................................... تارماق

ی درخت که به بخشی از ساقه -شاخه
ی کوچکتری از میان آن سر ساقه صورت

 )ازبکی(برآورده باشد. 

 TARMAQLI ........................................... تارماقلي

 )ازبکی(های زیاد دارای شاخه

 TARMAZ ........................................................... تارماز

 همیشه پر نور و روشن

 TARQA .................................................................... تارقا
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مغولی به معنی رهبر ایل، -ی ترکیواژه
عاقل،  -لیدر، رئیس قوم )ترکی مغولی(

بادرّاکه، بافهم، سالم و تندرست، جَلد و 
ز، قبراق و زیرک، شوخ و سرحال فر

 )ترکی باستان(.

 TARQİTAY .............................................تارقیتای

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترکان 
ی هفتم قبل از اسکیف )اسکیت( در سده

میالد، قید شده در تاریخ هرودت 
(. این نام را محققین IV ،1)هرودت، 

-آریایی می-دارای ریشه و منشأ پارسی

 دانند.
-قدرتمند طویل»ام را و.ایی.آبایئف، این ن

معنی نموده است. طبق نظر « المدت
ایی.آ.گرانتوفسکی این نام را مأخوذ از 

به معنی « Tigraتیگرا »ی پارسی واژه
داند. می« تیر و پیکان»، «تیزنوک»

درحالیکه این نام کامالً ترکی از ترکیب 
تاریقه »، «tarqaتارقا »ی ترکی واژه

tariqə » بادرّاکه»، «عاقل»به معانی» ،
، «جلد و فرز»، «سالم و تندرست»، «بافهم»
و « شوخ و سرحال»، «قبراق و زیرک»

، «مثل»به معنی « tayتای »ی ترکی واژه
ساخته شده « گواینکه»، «گویی»، «همانند»

است. الزم به ذکر است که نام سفیر 
خان و سلطان « باباخان»ارسالی از سوی 

ی هفتم ترکان آوار در سالهای اوائل سده
بوده « تارقیتای»میالدی به بیزانس نیز 

است. این نام ترکی همچنین با نام 
امیر مغول )فرزند « tarağayتاراغای »

ی هشتم میالدی و با هُالکوخان( در سده
-tarqutayکیریلتوک -تارقوتای»نام 

kiriltuk » از دشمنان چنگیزخان و
پدر « tarğayتارغای »همچنین با نام 

 باشد.ابل مقایسه و تفسیر میتیمورلنگ ق

 TARQUTAY........................................ تارقوتای

 نام یکی از مخالفان و دشمنان چنگیزخان.

 TARSİXU ..................................................تارسیخو

از نامهای مستعمل تئوفور در بین ترکان 
قبل از  125ماد )میدیا( قید شده به سال 

 میالد.
در زبان « تار»قسمت اول این نام یعنی 
و « قدرتمند»ترکان حورّیت به معنی 

« siسی »یا « ziزی »دوم این نام قسمت 
رحیم، با »در زبان ترکان سومری به معنی 

خو »و قسمت پایانی اسم یعنی « مرحمت
xu » کو »یاku » سهم، قسمت، »به معنی

باشد.  این اسم در کل به معنی می« هدیه
ی هدیهارمغان و »یا « ی قادر رحمانهدیه»
ر و توانمند پر رحمت )به پدر و دقا

باشد. بنابراین، این نام در اصل می« مادر(
 باشد.می« tarzikuتارزیکو »

 TARVİ .................................................................. تاروی

نام توپونیمی واقع در سرزمین میدیا )ماد( 
قبل از میالد(. این   114)قید شده به سال 

توپونیم در نزدیکی شهر فعلی تبریز واقع 
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محقق « گرانتوفسکی»بوده و طبق نظر 
ی اژهروسی، نام این توپونیم مأخوذ از و

توورا »، «turvتورو »هندی باستان 
tuvra » تعقیب نمودن»، «پاییدن»به معنی »

توروی »ی از واژه« اوستا»و در زبان 
turvi » باشد و طبق می« عالی»به معنی

در زبانهای پهلوی و « دیاکونوف»ادعای 
« قلعه و دژ دو طبقه»فارسی به معنی 

است. بایستی اظهار نمود که هر دوی این 
 ها باطل و اشتباه است.دعاها و نظریها
محقق شهیر آذربایجانی « یوسف اوف»
را با « tavriتاوری »، «taruiتاروئی »

به معنی « tarauتارائو »ی ترکی واژه
انشعاب »، «شاخه کوه»، «ای از کوهشاخه»

داند. او مرتبط می« ی روددهانه
« ی رود عبور کناز شاخه»را « تارماکیسو»

ند. در اصل این توپونیم از کمعنی می
« taburتابور « )»tavurتاوور »های واژه

محل اطراق و »در زبانهای ترکی به معنی 
گرفته «( هاتوقفگاه مستحکم شده با ارابه
هایی چون شده است و با نام توپونیم

ی در منطقه« tavratəpəتاوراتپه »
واقع در « tavradağتاوراداغ »خانالر، 

 sədərəkک رَهو سَدَه ی قَبَلهمنطقه
واقع در « davradağداوراداغ »نخجوان، 

تؤوره تپه »، «بَیگئده»و « قاخ»مناطق 
tövrə təpə »ی قازاخ، واقع در منطقه

ای واقع در اراضی تپه«  təvrəتَورَه »
داوارلی »ی قازاخ، منطقه« چایلی»روستای 

davarlı »ی داش کَسَن و واقع در منطقه
 وان مقایسه نمود.تغیره... می

واقع در « eynallıعیناللی »نام کوه فعلی 
)قرن « کُنتارینی»کنار شهر تبریز از سوی 

قید شده است. « törəتؤره »میالدی(  11
به « törəتؤره »در زبانهای ترکی باستان 

، «ی وادی کوهستانیبلندترین نقطه»معنی 
باشد. می« بلندترین چراگاه و مرتع کوه»

نیز از « تبریز»م توپونیمی چون احتماالً نا
تاوور »، «taburتابور »های  ترکی واژه

tavur » ساخته شده باشد و این نظریه و
احتمال را موقعیت جغرافیایی شهر تبریز 

کند چون که این شهر در نیز تصدیق می
دشت و فالت هموار کوهستانی که از هر 
طرف از سوی کوهها احاطه و محاصره 

ه است. در منابع آشوری شده، قرار گرفت
قبل از میالد نام توپونیمی چون  144سال 

قید شده است که « tarmakisتارماکیس »
محققین آنرا با نام شهر فعلی تبریز 

کنند که این لوکالیزه نمودن با لوکالیزه می
شود. تصدیق می« تبریز»معنی نام توپونیم 

الزم به ذکر است که نام توپونیم 
لت عدم وجود حرف و به ع« تارماکیس»

در زبان آشوری در اصل « vو »صدای 
باشد و  می« tarvakisتارواکیس »
ی تعویض و را نیز در نتیجه« تارواکیس»

به شکل « vو »و « rر »جابجایی صداهای 
توان برپا نمود می« tavrakisتاوراکیس »

و این مورد را در نام توپونیم تبریز در 
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از صدای قبل « bب »قرار گرفتن صدای 
 توان مشاهده نمود.نیز می« rر »
ی ترکی باستان عبارت از واژه« تاوراکیس»
( به معنی tabur)تابور « tavurتاوور »
ی محل اطراق و توقفگاه مستحکم شده»

ی و واژه« مالداران و صاحبان احشام
باشد. به خاطر می« kisکیس »نامعلوم 

، «zز »-«rر »تعویض و جابجایی صدای 
کیز »)و در اصل « kisکیس »الً احتما
kiz )»قیر »ی ترکی باستان مأخوذ از واژه
qir » کیر(kir به معنی دشت و فالت )
باشد و شهر تبریز نیز حقیقتاً در دشت می

و فالت کوهستانی جای گرفته است. 
« qق »شود که بعدها صدای مشاهده می

ی »به صدای « qizقیز »ی موجود در واژه
y »ای ساقط و در زبان محاوره مبدّل گشته

تاوارکیز »شده است و بدین ترتیب 
tavrakiz » تاوراییز »به فرمtavrayiz» ،

« təbrizتبریز »و سپس « tvraizتاورائیز »
درآمده است. در منبع آشوری چنین قید 

در سرزمین و « تارماکیس»شود که می
واقع است. « داالی»ی مملکت طایفه

یم بر اساس زبانِ بنابراین نام این توپون
 همین طایفه ساخته شده است.

 TARZİKU .................................................... تارزیكو

وفور در بین ترکان ئاز نامهای مستعمل ت
قبل از میالد.  125ماد قید شده به سال 

نگاشته « تارسیخو»این نام در تاریخ به فرم 

 شده است. )ر. ک. تارسیخو(

 TAŞ TAMİ ........................................... تاش تامي

قبل از میالد(. این نام از  114)سال 
به معنی « تاش»ی ترکی ب واژهترکی

به معنی قلعه، دیوار قلعه « تام»صخره و 
 ساخته شده است.

 TAŞTON........................................................ تاشتُون

، «سیساکان»نام روستایی در ایالت 
سرزمین آلبان. این نام ترکی مأخوذ از 

، «صخره»به معنی « taşتاش»ی ترکی واژه
ی و واژه« ی کوهصخره»، «صخره سنگ»

تپه ی طولی و «ی به معن« tönتون »ترکی 
تپه ای که عرض ثابت و طول »، «دراز

باشد. این ، می«دراز و گسترده داشته باشد
روستای ترک منشاء، هم اکنون نیز با نام 

مهری »ی در منطقه« taştunتاشتون »
mehri » مئغری(meğri که فعال جزو )

شود، موجود اراضی ارمنستان شمرده می
دهد می باشد. این فاکت و سند نشانمی

)مئغری( « مهری»و « زنگه زور»که محال 
داخل در اراضی سرزمین آلبانیا 

 )آذربایجان( بوده است.

 TATA ............................................................................... تاتا

ای از ترکان ساکن در سرزمین نام طایفه
 تووا

 TATABİ ............................................................... تاتابي

ای ترک تبار در آسیای مرکزی و نام طایفه
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 های میانهآلتای در سده

 TATAR OKU .................................. تاتار اُوكو

 TATAR OQU.................................... تاتار اُوقو

 نوعی تیر و پیکان ویژه ترکان تاتار

 TATU ............................................................................. تاتو

 )ازبکی(ی کوچک اسب قَشقر دارای تنه

 TAURLAY ............................................. تائورالی

نام توپونیمی واقع در سرزمین ماد )میدیا( 
 قبل از میالد.  125قید شده به سال 

با درنظر گرفتن اینکه این نام با نام 
واقع در « tuarasiتوآراسی »توپونیم 

ی باشد، از واژهیکی می« اورارتو»ن سرزمی
به « tavurتاوور »، «taburتابور »ترکی 
محل اطراق و اقامتگاه مستحکم »معنی 

برگرفته شده است. « هاشده توسط ارابه
عموماً در نام کوههای واقع در سرزمینهای 

جایگاه « tavurتاوور »ی ماد )میدیا( واژه
هها ای دارد و در اکثر نام کوخاص و ویژه

 اشتراک جسته است.
برای رفتن به آکباتان » نویسد:استرابون می
صعود و عبور   tavrتاور کوهبایستی از 

پایتخت میدیا »نویسد: کرد. هرودت می
 «.)ماد( شهر آکباتان بوده است

این شهر قلب »نویسد: دیاکونوف می
 «.میدیای باستان بوده است

ی هرودت، شهر آکباتان را طبق نوشته
اولین شاه و حکمران « deyokوک دی»

 میدیا )ماد( ساخته است.
دیاکونوف در زبان میدیایی )مادی( 

قید « محل تجمع»را به معنی « هانقماتانا»
کند الزم به ذکر است که دیاکونوف نیز می

چون دیگر محققین هموطن خود به 
)مادی( را دارای بیراهه رفته، زبان میدیایی 

اند و در جای دفارسی می ریشه و منشاء
دیگری نام این توپونیم را مرکب از واژه 

، «با هم»، «در یکجا»به معنی « hamهام »
به معنی « kamکام »ی و واژه« متفقاً»
نماید. متاسفانه جناب آقای ، قید می«رفتن»

ی به دیاکونوف به ریشه و منشاء واژه
-دقت نمی« hamهام »اصطالح فارسی 

عدم معلومات و  کنند )به علت ناآشنایی و
اطالعات علمی، تاریخی و ناآگاهی در 

ی زبان و ادبیات ترکان( که این واژه
مستعمل در زبان فارسی، برگرفته شده از 

)هامو « qamuقامو »ی ترکی باستان واژه
hamuباشد و در اظهار نظرهای ( می

ای به خود ثابت قدم نبوده و از شاخه
ی را ای پریده و نظرات ضد و نقیضشاخه

بیان داشته است که این نیز درخور شأن 
باشد و محقق پرادعایی چون ایشان نمی
اند که در جایی دیگر مرقوم فرموده

)آکباتان( در زبان ایالمی مأخوذ « آقباتان»»
به معنی « hanqmataهانقماتا »از واژه 

 باشد.می« ها )مادیها(سرزمین میدیایی»
باشد. آکباتان همان شهر فعلی همدان می

اولین « همدان»نام این توپونیم به شکل 
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بار در منابع عرب در قرن نهم میالدی قید 
شکل و « همدان»شده است که در اصل 

است. به « آکباتان»ی نام فرم تحریف یافته
افزوده « hح »حرف « آک»ی اول واژه

نیز به علت قانون « باتان»ی شده و واژه
م »به « bب »فونتیکی تعویض و تبدیل 

m » تغییر « ماتان»در زبان ترکی، به فرم
به « آکباتان»ی یافته و در کل واژه

و در « هاماتان»و سپس به فرم « هاقماتان»
درآمده است. « همدان»نهایت به شکل 

بنابراین نظر و ادعای آقای دیاکونوف 
محقق مشهور روسی مبنی بر اینکه 

ای فارسی به آکباتان، )هانقماتانا( واژه»
باشد، کامالً اشتباه می« محل تجمع» معنی
 اساس است.و بی
شک براساس زبان ترکان ی آکباتان بیواژه

و « آک»ی ترکی از واژه« madayمادای »
ی بکار رفته در )واژه« باد»، «بات»ی واژه

های واقع در سرزمین نام بعضی از توپونیم
« آق»، «آک»ی باشد. واژهآذربایجان( می

هایی چون م به مانند توپونیمدر این توپونی
و غیره، « آق کند»، «آقداش»، «آقدام»

باشد و رنگ سفید ی رنگ میدهندهنشان
سنگهای بکار رفته در دیوارهای قلعه و 

کند. همچنانکه هرودت شهر را بیان می
اولین دیوار محیطی شهر »نویسد می

 «.آکباتان به رنگ سفید بود
که توپونیم برای مقایسه الزم به ذکر است 

)واقع در آذربایجان شمالی( از « آقدام»

سنگهای سفید موجود در شاه بوالق 
ساخته و بنا شده است و به همین خاطر 

ی و واژه« آغ»ی نام این توپونیم از واژه
به معنی قلعه، بارو، « تام»ترکی باستان 

 دیوار قلعه ساخته شده است.
در مورد اصل و نسب و نوع زبان 

ای قدیمی واقع در سرزمین ماد هتوپونیم
)میدیا(، آنچنانکه در فوق اشاره شد 

های معینی بعضی از توضیحات و قسمت
ن توضیحات، البته به موشکافی و آاز 

حلّاجی، کنکاش و تحقیق بیشتری نیاز 
هایی که در سرزمین ماد دارد. نام توپونیم

)میدیا(، مادای و ماننا وجود دارند از 
های جغرافیایی ساخته ها و واژهتئرمین

های ها نیز از ناماند و نام بعضیشده
طایفه، قبیله و از نامهای اشخاص )از نام 

های ایل و طایفه( ساخته رؤسا و سرکرده
شده است و لیکن تمام این شواهد، 
توضیح و تفسیرها، دالیل علمی براساس 

های زبان ترکی شناسی و معانی واژهزبان
مختلف آن، های باستان و لهجه

ای را در مورد کوچکترین شک و شبهه
ی ترکی بودن اسامی منشاء و ریشه

های واقع در سرزمین میدیا )ماد( توپونیم
 گذارد.باقی نمی

در اراضی آذربایجان ایران سند و فاکت 
ی وراثت قومی و بسیار مهمِ نشان دهنده

نژادیِ مستمر و بدون وقفه همین است که 
ی ای قید شده در هزارههبرخی از توپونیم
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اول قبل از میالد سرزمینهای ماننا و میدیا 
)ماد(، نامشان با اندکی تغییرات فونتیکی 

-اوش کایا« تاکنون باقی مانده است. مثل
اورمو، -کولالر، اوریمزان-اوسکیه، کولالر

سهند، -ن، سانقیقیزیل اؤزه-کیزیل بوندا
اوشتیبین، -طور، آستابئنهْقو-کوندور

 یاش و غیره.-شاوئائو
دلیل محکم و قاطع دیگر مبنی بر ریشه و 

ها، نام اشخاص و منشاء ترک بودن مادای
ها است. قبل از تشکیل افراد میدیایی

های ماننا و میدیا )ماد( در اراضی دولت
های کوچک به متعلق به آنان، حکومت

نشینی برقرار بوده و به شکل شکل خان
ای توأم با هشد. هجومخانخانی اداره می

ها از غارت پادشاهان آشور به این سرزمین
سده نهم قبل از میالد شروع که همواره در 

های خود این سفرهای جنگی را سالنامه
اند و در این رابطه نام اشخاص یاد نموده

از مانناها و مادها نیز ذکر شده است و 
مورخین اروپای غربی و روسی اکثر این 

ای ایرانی یعنی نامها را براساس زبانه
اند چونکه فارسی معنی و تفسیر نموده
ها )مادها( آنان بر این باورند که میدیایی

اند و بایستی موافق این زبان، بودهفارس 
تز و ادعا نیز اسامی اشخاص را به فارسی 
توضیح و تفسیر نمود و ریشه و معانی این 
اسامی را بایستی در زبان فارسی جستجو 

حقیقات مورخین و محققین نمود و لیکن ت
ی ترکی ی منشاء و ریشهنشان دهنده

-باشد و نکتهها )مادها( میاسامی میدیایی

ی جالب توجه این است که بعضی از 
اسامی اشخاص میدیا )ماد( و ماننا 

-براساس زبان سومری معنی و تفسیر می

شوند و این نیز داللت بر سومری بودن 
-و ماننا می ریشه و منشاء ملل ماد )میدیا(

ها )مادها( کند و یا اینکه مانناها و میدیایی
های بعدی و پایانی همان سومری

حکومت و تمدن عظیم سومر هستند که 
در نهایت در شکل و قالب میدیا )ماد( و 
ماننا به دوام و بقای خود ادامه داده است 
و وجود نامهای خدایان سومری در اسامی 

ی( و ماننایی افراد و اشخاص میدیایی )ماد
خود یک سند و فاکت بسیار مهم و 

 اساسی است.

 TAVASPAR ........................................... تاواسپار

نام یکی از طوایف مسکون در شمال 
-ی لزشرقی سرزمین آلبان که اجداد اولیه

 روند.شمار میها بهگی

 TAVRİ .................................................................. تاوری

ی باستان )از خود نامی که در منابع دوره
-هرودت و  هرودت به بعد را شامل می

« قَمَر»یا « کَمَر»ی ترکان طایفهشود( به 
)کیمِرها( اطالق شده است. در این منابع 

و « tavrتاور »کمرها )کیمرها( را با نام 
« tavriتاوری »شان نیز سرزمین و اراضی

خوانده شده است. در همین منابع قید 
ها و ها با چراگاه«تاور»شده است که 
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دامداری و دامپروری مشغول هستند. 
نام شهر بزرگ تبریز نیز برگرفته محتمالً 

شده از این نام بوده باشد. بدین معنی که 
ی باستان محل و اراضی این شهر در دوره

ها یعنی «تاور»محل تجمع و سکونت 
ها «تاور»ها )کیمِرها( بوده و «کَمَر»همان 

نام خود را به این اراضی و شهر داده 
تاوری »باشند یعنی این شهر و دیار 

tavri »شد و در منابع یونانی با میده مینا
به پایان و انتهای این « س»افزودن صدای 

« tavrisتاوریس »اسم، آنرا به فرم یونانی 
مرور زمان این نام به نگاشته باشند و به

فرم تبریز درآمده باشد یعنی تبریز شهر 
 qəmərیا قَمَر  kəmərترکان کَمَر

 )کیمِرها( بوده باشد.
 ←بریستا ←تاوریس ←تاوری
 تبریز ←تَبریس

tavri→ (yunanca)tavris → 
tabris→ təbris→ Təbriz 

 TAVUR .................................................................. تاوور

محل اطراق »ی ترکی باستان به معنی واژه
 «هاو توقفگاه مستحکم شده با ارّابه

 TAVURLU ..................................................تاوورلو

نام یکی از طوایف مهم و مشهور ترکان 
تائورالی »ماننا که در منابع آشوری به فرم 

taurlay »ها اشته شده است. در لهجهنگ
« tavurتاوور »و زبانهای مختلف ترکی 

)که فرم قدیمی آن تابور است( محل 
اطراق و توقفگاه ساخته شده و محکم 

ها است. ها و درشکهها، گاریشده با ارابه
برای ایالت و طوایف دامدار ترکان قدیم 

دارای معنی و مفهوم مشخص « تابور»
را داشته است. چون محل اطراق و توقف 

 )ر. ک تائورالی(

 TAVUŞ ..............................................................تاووش

 )ازبکی(شود صدا، آنچه شنیده می

 TAYBUQİN ........................................... تایبوقین

 نام یکی از طوایف ترک ساکن در سیبری

 TAYÇA ................................................................... تایچا

ای مهرآمیز برای واژه -ّی اسبکره
 )ازبکی(کودکان 

 TAYFUN ......................................................... تایفون

ی نام طوفانی که در جنوب غربی قاره
-م به وقوع میآسیا و غرب اقیانوس آرا

 )ازبکی(پیوندد. 

 TAYİZ ......................................................................... تاییز

 )ازبکی(جای بلند و مرتفع 

 TAYLAQ........................................................... تایالق

ای مهرآمیز برای کودکان واژه -بچه شتر
 )ازبکی(

 TƏCƏNG ........................................................ تَجَنگ

زود خشم، کسیکه زود خشمناک شود 
 )ازبکی(

  ....................................................تئدیرتو )تئي ایرتو(

 .................................. TEDİRTU (TEYİRTU) 
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نام کوهی در سرزمین ماد )میدیا( قید شده 
قبل از میالد قید شده در  144به سال 

و « تادیروتو»تاریخ به فرم نگارش آشوری 
و در آذربایجان ایران به فرم «  تادیروتی»
قید و معرفی شده است و این « داوَر رود»

اورونیم همان کوهی است که در جریان 
مبارزات و قیام بابک خرمدین از مکان 
 های مورد حادثه بوده است. نام این کوه

« teyتئی »یا « tedتئد »از ترکیب واژه ی 
به معنی « irایر»ی و واژه« تپّه»به معنی 

به « tuتو»ی و واژه« سمت آفتابگیر کوه«
 ساخته شده است.« کوه»معنی 

 TƏGLİ ...................................................................... تگلي

 )ازبکی(دارای اصل و نسب  -زادهاصیل

 TEGRİ .................................................................. تئگری

 خدا )ترکی خاکاسی(

 TƏGTAMİR ........................................... تامیرتگ

 )ازبکی(بیخ و بن  شالوده، رگ و ریشه،

 TƏGTUBLİ ......................................... توبليتگ

 )ازبکی(دارای اصل و نسب  -زادهاصیل

 TƏKUR ................................................................... تكور

 امیر، فرمانروا

 TELE ........................................................................... تئلئه

 نام طایفه ای از ترکان آلتای در قرون میانه

 TELU ............................................................................. تئلو

، «شجاع»واژه ی ترکی باستان به معنی 

که به زبان « جسور»، «بهادر»، «دلیر مرد»
« دَلی»ی مان واژهترکی فعلی آذربایجانی ه

در ترکی « dəliدَلی »ی می باشد. واژه
آذربایجانی به معنی متهوّر، گستاخ می 

 باشد.

 TELUSİN ................................................... تئلوسین

نام یکی از شاهان و حاکمان ترکان 
 قبل از میالد(. 122سرزمین ماننا )سال 

محقق مشهور آذربایجانی « یوسف اوف»
 «teleتئلئه »ی ترک این نام را با نام طایفه

آلتای در قرون میانه مرتبط دانسته و آنرا 
معنی نموده است « ی تئلئهانسان طایفه»

ی ترکی باستان ولی این نام ازترکیب واژه
، «دلیر»، «شجاع»به معنی « teluتئلو »
)به زبان ترکی « بهادر و جسور»

یعنی متهور، « dəliلی ده»آذربایجانی 
)نام خدای « sinسین »ی گستاخ( و واژه

تشکیل یافته «( سوئن»کان سومری تر
است. به احتمالی قسمت اول این نام از 

به معنی « tuluyتولوی »ی ترکی واژه
بوده « قرقی»، «ی شکاریمرغ و پرنده»

-در کتاب ده« tuluتولو »باشد )مثل مرغ 

توان با قورقود(. این نام را همچنین میده
 ibiایبی تولو »نام خاقان ترک آلتای بنام 

tulu » در قرن ششم میالدی، با نام خان
« dulu( tuluدولو )تولو()»بلقارهای ترک 

« شیبی»در قرن هفتم میالدی، با نام پسر 
در قرن « tuliتولی »خاقان در آلتای بنام 
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هفتم میالدی و همچنین با نام پسر 
مقایسه « Tuluyتولوی »چنگیزخان بنام 

 نمود.

 TEMİRQANAT .......................... تئمیرقانات

ی پرنده که بال و جهجو -نوعی اردک
 )ازبکی(پرش هنوز پرپشت نشده باشد. 

 TEMİRTAŞ ......................................... تئمیرتاش

 )ازبکی(سنگ آهن 

 TEMUZ .................................................................... تموز

نام ایزد و خدای درو در بین سومریان 
ی صبحگاه و ترک تبار. ایشتر )الهه

شد که « تموز»شامگاه( در جوانی عاشق 
 این عشق باعث مرگ تموز گشت.

 TƏNTİ ....................................................................... تنتي

ده دست، دست و سخی، بخشنده، گشا
 )ازبکی(دلباز

 TƏRÇİQ ...........................................................تَرچیق

سیر شدن چهارپایان از علف بهاری 
 )ازبکی(

 TERƏN ................................................................ نتئره

 )ازبکی(ژرف، عمیق 

 TƏRƏN ..................................................................... تَرَن

 منجنیق )ازبکی(

 TƏRĞİL ............................................................. ترغیل

مایل به زرد با خطوط مایل به سیاه 
 )ازبکی(

 TƏRTƏR ................................................................ تَرتَر

نام یکی از طوایف ترک سرزمین آلبان که 
واقع در آلبان « trtuترتو »م با نام توپونی

ی دوم )قید شده توسط مؤلف سده
مرتبط «( ptolemeyپتولئمئی »میالدی 

 باشد.می

 TEŞUB .............................................................. تئشوب

نام ایزد و خدای طوفان که در سراسر 
شد. )از خدایان آسیای غربی پرستیده می

 عیالمی(

 TETİK ................................................................... تئتیك

ماشه ی اسلحه و تفنگ، دائم در تالش و 
 -ه ی آتش کردنحرکت، آتشین، آماد

 )ازبکی(با جرأت  -نیرومند، توانا

 TETİM(TİTİM) ......................... تئتیم )تیتیم(

، «قدرتمند»ی ترکی باستان به معنی واژه
سخت و محکم »، «مقاوم»، «دالور»

 «مقاومت کننده

 TEUŞPA ........................................................... تئوشپا

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
 )کیمئر(.« قمر»یا « کمر»

قلمداد این نام را محققین نامی پارسی 
ی پارسی نموده و آنرا مأخوذ از واژه

به معنی « tava-aspaآسپا -تاوا»باستان 
دانند. درحالیکه می« اسب قوی و مقاوم»

« tuşتوش»ی ترکی این نام از ترکیب واژه
ی به معنی زر و بزک و زیورآالت و واژه
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و « ثروتمند»به معنی « bayبای »ترکی 
راین ساخته شده است. بناب« دارا مرد»
فرم صحیح و اصلی « tuşbayتوشبای »

دارا »این نام حکمران ترک بوده و به معنی 
باشد و می« مرد صاحب زر و زیوآالت

این اسم بیانگر آرزو و آمال پدر و مادر 
کودک مبنی بر غنی و ثروتمند شدن فرزند 

 باشد.پس از رشید شدن او می

 TEZAQAR .................................................... تئزاقار

 )ازبکی(دارای جریان سریع 

 TEZATAR .................................................... آتارتئز

نوعی  -بلدرچینی که پیاپی و سریع بخواند
افزار گرم خودکار که مسلسل نیز جنگ

 )ازبکی(گویند. 

 TEZGİR ............................................................. تئزگیر

الشکار، جانداری که به سرعت و سریع
 )ازبکی(کند. تند و تیز شکار می

 TEZUÇAR .......................................... اوچار-تئز

 )ازبکی(تیز پر، تیز بال، تیز پرواز 

 TİLAŞURİ ............................................ تیالشوری

قبل از میالد( به احتمال زیاد  131)سال 
ی ارومیه که دارای این توپونیم با دریاچه

باشد، مرتبط بوده باشد. آب خیلی شور می
ی ارومیه هنوز هم جزایر واقع در دریاچه

شناس شود. جغرافینامیده می« tiləتیله »
میالدی( یاقوت  13مشهور عرب )قرن 

ی ارومیه را مشهور به حموی نام دریاچه

قید نموده است. نام توپونیم « talaتاال »
ی ترکی واریانت فونتیکی واژه« tiləتیله »

، «حصّه»به معنی « tilkəتیلکه »باستان 
 باشد.می« قطعه زمین»، «شیار»، «بخش»

برای مقایسه الزم به ذکر است که جزیره 
پومپونی »واقع در دریای خزر، را « پیراهلل»

اول  در قرن« pomponiy melaمئال 
قید نموده « talqeتالقه »قبل از میالد 

 است.
ی فراوان محصول و میوه»نویسد: او می

بعمل آمده در این جزیره منسوب به 
 «خداست

این توپونیم را مؤلف قرن دوم میالدی 
تالکا »به شکل « ptolemeyپتولئمئی »

talka »کند. بنابراین نامهای قید می
ی موجود در دریای خزر و هم دریاچه

رکی باستان ی تاز واژهارومیه مأخوذ 
ی باشد. نام دریاچهمی« tilkəتیلکه »

شور »ارومیه در دوران باستان همچنین به 
şor »شد.معروف و نامیده می 

شناس معروف قرن دهم میالدی جغرافی
ی ارومیه را به نام دریاچه« اصطخری»

و حمداله « aşşuratالشّورات »شکل 
هاردهم میالدی به قزوینی مؤلف قرن چ

اند. مورخ قید نموده« şoraشورا »شکل 
ی واقع نام قلعه« طبری»قرن نهم میالدی 

شاهی »ی ارومیه را در داخل دریاچه
şahi » .شکل « شاهی »قید نموده است

« sayسای »ی ترکی ی واژهتحریف یافته
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سرزمین سنگالخی با منشاء »به معنی 
اظهارات باشد. با توجه به می« آتشفشانی

شود که این نام فوق چنین نتیجه گرفته می
قطعه زمین یا »به معنی « تیالشوری»یعنی 

، «زار و نمکزارخاک واقع در شوره
-می« خشکی واقع در داخل دریای شور»

 باشد.
 134به احتمال زیاد در سرزمین ماننا سال 

شولوسون »قبل از میالد نام سرزمین حاکم 
şulusun » ماساشورو»بنام 

masaşuru » نیز می تواند مرتبط با نام
نامیده « şorشور »ی ارومیه که دریاچه

 شد، بوده باشد.می
ی الزم به ذکر است که در رابطه با واژه

اراضی سرزمین میدیا )ماد( «  şurشور»
دو توپونیم وجود دارد که یکی از آنها 

قبل از  121)سال « şurdirشوردیر »
)سال « şurdəشورده »میالد( و دیگری 

 باشد.قبل از میالد( می 113
بکار رفته در نام «  şurشور»ی واژه

، «تیالشوری»هایی چون توپونیم
-می« شوردَه»و « شوردیر»، «ماساشوری»

تواند معنی دیگری هم داشته باشدو شاید 
« saurسائور »ی ترکی هم مأخوذ از واژه

ی دایروی و گردی شکلِ قلّه»به معنی 
باشد در آن صورت « صخره»و « کوه

سائور »ی متشکل از واژه« şurdəشورده »
saur »تئی »ی ترکی و واژهtey » به معنی

نیز متشکل از « şurdirشوردیر »تپّه و 

به معنی « törتور »ی ترکی و واژه« سائور»
ی ی منطقهبلندترین نقطه و قلّه»

 باشد.می« کوهستانی

 TİLAV ........................................................................ تیالو

 ی()ازبکدلیر، بهادر، دالور 

 TİLQƏ ....................................................................... تیلقه

پیراَللّهی »ی نام اصلی و باستانی جزیره
pirallahı »ی قید شده توسط مؤلف سده

 pomponiپُمپُنی مئال »یکم قبل از میالد 

mela » تالقه »به فرمtalqe » و همچنین
ی دوم میالدی قید شده توسط مؤلف سده

تالکا »به فرم « ptolemeyپتولئمئی »
talka »ی ترکی ز واژهکه هر دو مأخوذ ا

ی یکم باشد مؤلف سدهمی« tilqeتیلقه »
نام این جزیره را « pliniyپلینی »میالدی 
قید نموده است « zazataزازاتا »به فرم 

بوده « sazadaآدا -ساز»که در حقیقت 
« پلینی»شده توسط  ی قید«زازاتا»است. 

به معنی « sazساز»ی ترکی واژهمأخوذ از 
چشمه و »، محل «قباتال»، «محل باتالقی»

زمین گِلی و »، «تراوش آبهای زیرزمینی
)در زبان ترکی آذربایجانی به معنی « گِلدار

ی ترکی و واژه«( نیستان»، «نیزار»
)در زبان برخی ترکان از جمله « adaآدا»

اراضی و »به معنی «( پدر»ازبکان به معنی 
ای که دورتادور آن را آب منطقه

 شد.بامی« جزیره»، «فراگرفته

 TİL-TARANİ .................................. تیل تاراني
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های قبل از میالد(. از توپونیم 144)سال 
 واقع در سرزمین ماد )میدیا(.

در زبان ترکی به معنی « تیل»ی واژه
، «توران»و « برآمدگی کوه به شکل زبان»
یعنی زمین لم « شوران»به معنی « تورانق»

به معنی رود و « زای»آب و یزرع، زمین بی
« تیل»ی . به احتمالی واژهباشدرودخانه می

کار رفته در این اسم فرم و واریانت به
، به «itilایتیل »، «etilائتیل »های دیگر واژه

معنی رود بوده باشد. ترکان چوواش هنوز 
گویند. می« ایتیل»ی ولگا، هم به رودخانه

ی ارومیه هنوز در ساحل شمالی دریاچه
وجود « تیل»ای بنام هم روستا و قصبه

داغ ی قرهارد و همچنین در منطقهد
یز ن« اوزوم دیل»آذربایجان روستایی بنام 

 باشد.موجود می

 TİNÇLİK .................................................... تینچلیك

 )ازبکی(صلح، آرامش، امنیت 

 TİNKƏ ...................................................................... تینكه

 )ازبکی(توان، نای، قوّت، نیرو 

 TİNLİK .............................................................. تینلیك

 )ازبکی(سکوت و آرامش 

 TİNMƏGÜR ........................................ گورتینمه

پر تالش،پر حرکت، پر جنب و جوش 
 زبکی()ا

 TİNTİŞ ................................................................ تینتیش

 )ازبکی(کاوش، جستجو 

  TİNTUV ............................................................... تینتوو

 )ازبکی(کاوش، جستجو 

 TİPTAKZİ ...................................... تیپ تاكزی 

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
ی در اواسط هزاره« کاسسی»یا « کاس»

« dibدیب»دوم قبل از میالد. در این نام 
تا « نگهدارنده»در زبان سومری به معنی 

، «واست و حکم خدابه خ»)ک( به مفهوم 
به معنی با مرحمت و رحم کننده « ziزی»

به معنی حقیقی و راستین « زی)گ(»و یا 
باشد و در کل معنی و مفهوم این اسم: می

ی خدای رحم حفظ شده و مصون یافته»
باشد یعنی می« کننده )یا حقیقی و راستین(

کسی که خدای رحم کننده یا حقیقی او را 
فظ و نگهداری کند. ها حاز بالیا و بدی

را در « tipتیپ»قسمت اول این نام  یعنی 
، بانی «دیب یاوکو»ی اوغوزان مثل شجره

ها )ساجیلر( در و مؤسس دولت ساجی
ابوساج دیو داد »آذربایجان به نام 

divdad » 112)وفات یافته به سال 
میالدی(  ونام یکی از بیگ ها ورؤسای 

در « ملودیو سولطان رو»ایل قزلباش به نام 
و « dibدیب »های میالدی به فرم 11قرن 

 مشاهده نمود.« divدیو»یا 

 TİRAS .................................................................. تیراس

ی به هنگام ارائه« یافث»نام یکی از اوالد 
ی نسل یافث از سوی موسی شجره

 کاالنکاتلی مورخ مشهور ترک آلبان.
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 TİRİDAT ..................................................... تیریدات

امپراتور بزرگ ترکان « آرساق»نام برادر 
قبل از  241سال در « ساق»یا « ساک»

 میالد.

 TİRİGAN...................................................... تیریگان

در « کوتی»نام یکی از حکمرانان ترک 
ی بیست و سوم قبل از میالد. این نام سده

تئوفور به احتمال بسیار زیاد از ترکیب 
، «بزرگ»به معنی « دیریک»ی سومری واژه

ساخته شده « آن»و نام ایزد « کبیر و معظم»
ومری ی سباشد و شاید این نام از واژه

یا « بزرگتر و افزونتر است»یعنی « دیریک»
« آن»و نام ایزد « واال و بلند مرتبه است»

ساخته شده که در کلّ این نام به معنی 
از هر چیزی برتر و بلند مرتبه « آن« »ایزد»

 باشد.می« است

 TİRİŞQAQ ............................................. تیریشقاق

دارای پشتکار، جدّی، پیگیر، پر تالش 
 )ازبکی(

 TIRPAN............................................................. تیرپان

رگ مخصوص درو کردن محصول داس بز
 مزارع چون یونجه، گندم، جو

 TIRPANCI ............................................. تیرپانجي

 درو کننده با داس بزرگ

 TİRQAV .............................................................. تیرقاو

 )ازبکی(شمع، تیر 

 TİTAMAŞKA ...................................... تیتاماشكا

از نامهای اشخاص در بین ترکان میدیا 
قبل از  125 ماننا قید شده به سال-)ماد(
 میالد.

 گرانتوفسکی محقق روسی این نام را )با
در  دانداحتمال( دارای منشاء فارسی می

حالیکه اینطور نیست. این نام را اگر 
براساس زبان سومری توضیح و تفسیر 

ی نامعلوم نماییم در آن صورت از واژه
به « daدا »ی سومری و واژه« diدی »

مئش »ی ، واژه«طبق خواست خدا»معنی 
meş » و « دالور»، «دلیر»، «فرد»به معنی

به معنی سهم، قسمت، « kuو ک»ی واژه
نصیب، بخشش ساخته شده و در کل به 

به خواست خدا سهم و قسمت »معنی 
« )پدر و مادر(، فرزند دالوری عطا شد

 ttimی ترکی تتیم باشد. این نام از واژهمی
و یا « دلیرمرد»، «دالور»قدرتمند، »به معنی 

، «مقاوم»به معنی « tetimتئتیم »ی از واژه
به »، «کم ایستادگی کنندهسخت و مح»

آشکا »ی و واژه« سختی مقاومت کننده
aşka » که معنی آن به درستی معلوم

نیست، تشکیل یافته است. این نام با نام 
ی کوشانی در آسیای پادشاهان سلسله

و « کانیشکا »، «واسیشکا »میانه به نام 
های یکم تا چهارم )سده« خوبیشکا »

مشهور میالدی(، سرکرده و سردار 
های ساکن در آلبانیا در زمان ماساگئت
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بنام « sanatrukساناتروک »حکومت 
، با نام سرکرده و رهبر «آناریسکا »

واقع در سیبری در « tomتوم »تاتارهای 
آشکئنئی »قرن شانزدهم میالدی بنام 

aşkeney ».قابل مقایسه است 
آشکا »ی قسمت دوم این نام یعنی واژه

aşka »آسیق »های ترکی اژهاحتماالً از و
asıq» ،« آشیقaşiq » ،به معنی پرفایده

ی پسوندی نافع، خیر دهنده و واژه
« ayی آ»مستعمل در زبانهای آلتایی 

تشکیل یافته است.در بین ترکان باستان 
های اشخاص که از این واژه ساخته نام

شده است به دفعات مشاهده گردیده 
میالدی بعد از مرگ  112است. در سال 

بومین »بنیانگذار امپراطوری بزرگ ترک 
 karaایسیک خان کارا»، پسرش «خاقان

isık xan »شود. همچنین جانشین او می
نام یکی از خانهای اویغوران باستان در 

آشیک تئیمور »میالدی  135-161سال 
aşik teymur » و نام پدر چنگیزخان

بهادر که )قسمت « esuqayائسوقای »
ی رابطه با واژه آن( در« esuqائسوق »
 قابل مالحظه و مقایسه است.« آشکا»

 TİYİQ ........................................................................ تیییق

 )ازبکی(خود دار، خویشتن دار 

 TİYRƏK ....................................................... کتییره

 )ازبکی(هوشیار، زیرک 

 TİZMƏ TAĞ ....................................... تیزمه تاغ

 )ازبکی(رشته کوه، سلسله جبال 

 TOĞANCI ............................................... تُوغانجي

مسئول پرورش و تربیت انواع مرغ 
شکاری شاهین و نظارت برامورات شکار 

 با شاهین

 TOĞILĞA ..................................................... تُوغیلغا

کالهخود جنگی، مغفر، کاله جنگی زرهی 
که به هنگام جنگ بر سر گذراند )ترکی 

 مغولی(.

 TOĞRA ................................................................ تُوغرا

مرغ شکاری شاهین با بالهای باز و 
 گسترده در حال پرواز، شاهین بال گشوده

 TOMAQ.............................................................. تُوماق

گوی چوبی، گرز چوبی کلفت که بر روی 
یا موزه ی  نوعی چکمه -اسب حمل کنند
 کلفت و سنگین

 TÖN ............................................................................... تؤن

ی طولی و دراز، تپه ای که عرض ثابت تپه
و طول دراز و گسترده داشته باشد و به 

نیز « اوزون واری تپه»ترکی آذربایجانی 
 گویند.

 TOP ÇƏKƏR ................................. تُوپ چَكَر

وسیله ی نقلیه ای که توپ های بسیار 
سنگین را با آن حمل کنند، کنایه از 

 و پر زور می باشد. شخصی که بسیار قوی

 TOPA TUTAN ............................. تُوپا توتان
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کسی که با توپ نشانه رفته، به طور مداوم 
 و بی امان شلیک کند.

 TOPAC ................................................................ تُوپاج

نوعی وسیله ی بازی مخروطی شکل 
ساخته شده از چوب که درنوک آن میخی 
تعبیه شده و نخی را به دور آن پیچیده که 
یک سر نخ به صورت حلقه در انگشت 

و با کوبیدن و پرتاب آن روی بسته شده 
زمین سفت و سخت مخروط چوبی از نخ 
پیچیده شده به دور آن با سرعت تمام رها 
شده و روی زمین به سرعت می چرخد. 

یا « فیریلداق»به این نوع وسیله ی بازی 
قسمت کلفت  -نیز می گویند« مازاالق»

پاروی قایق که در داخل قایق قرار می 
یاقوت زرد، نوعی  -گیرد می گویند

 زبرجد

 TOPÇI BAŞI ........................... توپچي باشي

رئیس و فرمانده ی دسته ی شلیک کننده 
 ی توپ ها

 TOPÇİ ƏR .......................................... توپچي اَر

 ی توپدلیر مرد و جنگاور شلیک کننده

 TOPUZ ................................................................. تُوپوز

آلت حرب و جنگی قدیم همچون چماق 
 با سرگرد و تُخماقی

 TORAMAN .............................................. تُورامان

 جوان سرکش و درشت پیکر

 TÖRƏ ........................................................................ تؤره

بلندترین »ترکی باستان به معنی  در زبان
بلندترین »، «نقطه ی وادی کوهستانی

 «چراگاه و مرتع کوه

 TORUNLU ................................................. رونلوْتو

 دارای نوه و نبیره

 TOS TAU ............................................... توس تائو

در باور ترکان باستان کوهی که اساس و 
باشد. ها بوده است، میآغازگر پیدایش کوه

به شروع و آغاز چیزی  tosی توس واژه
های . اکثر ترکان باستان کوهشدگفته می

اولوآنا= »مقدس مورد پرستش را 
اولو آتا= پدر بزرگ، جد »، «مادربزرگ

پنداشتند. حتی بعضی از چنین می« بزرگ
« قاآن»، «آدا»، «آتا=پدر»های مقدس را کوه

 نامیدند.می« آتاخان»و

 TOSLU QOÇ............................... تُوسلو قُوچ

قوچی که با  -قوچ شاخدار، قوچ شاخزن
 ی و شاخ حمله ور و ضربه زند.سر، پیشان

 TOSTAU.................................................. تُوس تائو

های مقدسِ نامی که ترکان باستان به کوه
-مورد ستایش و عبادت ترکان اطالق می

نمودند و به معنی آغازگر اساسی و اولین 
 باشد.کوه می

 TOSUN ............................................................ تُوسون

گاو نر جوان، دلیر مرد تندرست و قوی 
 پیکر

 TOYĞAN ....................................................... تُویغان
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 شاهین

 TOZAN ................................................................ تُوزان

حل و جایی که گرد و خاک زیادی به م
 هوا خیزد.

 TOZLAR ...........................................................تُوزالر

گَرد و خرد می کند )دشمن را(، طوفان و 
 گردباد به راه می اندازد.

 TRASPİ ........................................................... تراسپي

« ساک»یا « اسکیف»ای از ترکان نام طایفه
 ی هرودوتطبق گفته

 TRMDİK ...................................................... تامدیك

جسته در اجالس نام یکی از افراد شرکت 
شده از سوی  مذهبی دعوت-دینی

میالدی در  156کلیسای ترک آلبان سال 
تاریخ آلبان به ارمنی قدیم که با افزودن 

تامدیکیان »به فرم « ian ،yanیان »پسوند 
tamdikian » قید شده است. نام این

ی روحانی ترک مسیحی از ترکیب واژه
، «دژ»، «قلعه»به معنی « tamتام »ترکی 

دیک »و پسوند « حصار و باروی قلعه»
dik » لیک(lik ساخته شده است و این )

« رئیس و حاکم قلعه»اسم در کل به معنی 
 باشد.می

 TUBAL ................................................................. توبال

ی به هنگام ارائه« یافث»نام یکی از اوالد 
ی نسل یافث از سوی موسی شجره

 کاالنکاتلی مورخ مشهور ترک آلبان.

 TUĞ TEGİN ...................................توغ تئگین

ی نام شخصی در بیلقان آذربایجان، سده
وازده میالدی که در تاریخ به شکل توک د

 شود.تئگین نیز خوانده می

 TUĞ TOMAY ............................. توغ تومای

یا « کمر»نام یکی از حکمرانان ترکان 
)کیمئر( که در تاریخ به شکل « قمر»
ثبت شده است. «  tuqdameتوقدامه»

ی ترکی توغ این اسم ترکی از ترکیب واژه
ی تومای به معنی درفش کارزار و واژه

tomay  به معنی بزک و زیورآالت و یا
به معنی سپر ساخته « tumayتومای »

بزک و زیور »شده است و در کلّ به معنی 
باشد. قسمت اول می« آرای درفش کارزار

در « tuğتوغ»یا « tuqتوق »ی این نام واژه
اسامی حکمرانان ترکان باستان مالک 

باشد. اعتبار، سابقه و جایگاه خاص می
عنوان مثال در ترکیب نام  این واژه به

 131-132خاقان ترکان تورکئش )سالهای 
-tukتوک وارسئن »میالدی( بنام 

varsen »شود و نیز در نام مشاهده می
در « tuk teginتوک تئگین »فردی بنام 

ی دوازده شهر بیلقان آذربایجان سده
باشد و میالدی نیز مشخص و معلوم می

دی در ی سیزده میالدر بین مغوالن سده
لوک توک»اسامی افرادی به نامهای 

tukluk »توک تئیمور »وtuk teymur »
 باشد.نیز موجود می
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 TUĞ VARSIN ......................... توغ وارسین

نام خاقان ترکان تورکئش در سالهای 
درفش کارزار »میالدی به معنی  132-131

باشد می« خودِ درفش کارزاری»، «هستی
که در تاریخ به فرم توک وارسئن 

tukvarsen .ثبت شده است 

 TUĞLUQ ..................................................... توغلوق

ی سیزده نام فردی از مغوالن در سده
لوک توک»میالدی که در تاریخ به فرم 

tukluk » ثبت شده است و به معنی
 باشد.پرچمدار و بیرقدار می

 TUKLİAŞ ................................................. توكلیاش

نام توپونیمی در سرزمین ماد )میدیا( )سال 
 قبل از میالد(. 144و  121

« tukتوک »ی ترکی این نام از ترکیب واژه
و « خلیج»، «دماغه»، «شبه جزیره»به معنی 
که دارای معنی « آش»و « لی»پسوند 

باشد تشکیل نامعلوم و غیرمشخصی می
 یافته است.

 TÜKÜR .............................................................. توكور

 دشنه، تیغه، چاقو، شمشیر )ترکی سومری(

 TÜKÜZ ............................................................... توكوز

  تمام  و کمال، قوی و قدرتمند، توانا

 TULİ ............................................................................ تولي

خاقان آلتای در قرن « şibiشیبی »نام پسر 
 هفتم میالدی

 TULU ........................................................................... تولو

نام خاقان ترک آلتای در قرن ششم 
میالدی و همچنین نام  خان بلغارهای 

 در قرن هفتم« duluدولو »ترک به نام 

  ............................................... تولو قوشون یاوروسو

 ................. TULU QUŞUN YAVRUSU 
یکی از القاب و عناوین سالور قازان خان، 

-ده حکمران بزرگ ترکان اُوغوز در کتاب

« اولو»و « تو»ی قورقود. تولو از دو واژهده
های در بیشتر زبان« تو»ترکیب یافته است. 
ی باشد. واژهمی« کوه»ترکی به معنی 

، «بزرگ»نیز در زبان ترکی به معنی « اولو»
باشد. به هنگام ترکیب می« بلند و رفیع»

ساقط « او»یکی از اصوات  این دو واژه
در آمده است. « تولو»شده و به فرم 

، «کوه بلند و پرارتفاع»بنابراین تولو یعنی 
باشد. در این لقب می« کوه بزرگ و رفیع»

« پرنده»به معنی « قوش»ی و صفت واژه
باشد. ملل ترک زبان از جمله اُوغوزان، می

ها و بعضی پرندگان خصوصاً پرندگان کوه 
درنده شکاری را مقدس شمرده آنها را 

 .پنداشتندسمبل می

 TULUY .............................................................. تولوی

پرنده ی »واژه ی ترکی باستان به معنی 
همچنین نام پسر « قرقی»، «شکاری

 چنگیزخان

 TUMAN .............................................................. تومان
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 ای ترک ساکن در سیبری.نام طایفه

 TUMAY .............................................................. تومای

 باشد.در ترکی باستان به معنی سپر می

 TÜMƏN ................................................................ تومَن

 لشکر، اردو، سپاه

  ..................................................................... تونج تارماک

 ...................................................TUNC TARMAK 
 محکم ی آهنین ودارای پنجه

  .......................................... تیقین(تیقین )تونقتون

 ...................... TUNTİQİN (TUNQTİQİN) 
ی بَیلَقان نام شخصی از ترکان آلبان منطقه

ی دوازده میالدی، قید آذربایجان در سده
لبان به ارمنی قدیم به فرم آشده در تاریخ 

 «.tuk-teqinتئقین توک»
ی ترکی این نام ترکی از ترکیب واژه 
معنی به « tun  (tunq)تون )تونق(»
« tiqinتیقین »ی و واژه« اوّلین»، «نخستین»

ساخته شده « ولیعهد»، «شاهزاده»به معنی 
 است.

 TUQAQ TEKİN ................... توقاق تئكین

نام یکی از پنج کودک ذکر شده در افسانه 
میفیک ترکان. توقاق تئکین برادر خاقان 

 باشد.بوغوتئکین می

 TUQAY ...............................................................توقای

 بریگاد، تیپ سربازان، لشکر، سپاه

 TUQDAME .............................................. امهتوقد

یا « کمر»نام یکی از حکمرانان ترکان 
 )کیمئر(.« قمر»

این نام را محققین براساس زبان اوسئتین 
osetin «آراینده به توسط قدرت خویش »

-معنی نموده« به نیروی خویش آراینده»یا 

توغ »ی ترکی اند. این نام از ترکیب واژه
tuğ »ی به معنی درفش کارزار و واژه

)جهاز و « بزک»به معنی « tomayتومای »
یراق، مجهز به سوروسات، مجهز به آالت 

ساخته شده « سپر»حرب( و یا به معنی 
زیور آرای درفش »است و در کل به معنی 

« زر و زینت درفش کارزار»یا « کارزار
توق »ی باشد. قسمت اول این نام واژهمی

tuq » در زبان ترکی باستان در ترکیب
مرانان دارای جایگاه اسامی حاکمان و حک

باشد به عنوان مثال ای میی ویژهو سابقه
در ترکیب نام خاقان ترکان تورکئش در 

توک وارسئن »میالدی  131-132سالهای 
tuk-varsen »شود.مشاهده می 

توق »نام این خاقان به زبان ترکی امروزین 
باشد که به می« tuq-varsanوارسان 

« هستی( توغ هستی )درفش کارزار»معنی 
همچنین در نام «. خودِ توغ هستی»یا 

در « tuk teginتوک تئگین »فردی بنام 
ی دوازدهم میالدی بیلقان آذربایجان سده

ی سیزدهم و نیز در بین مغوالن سده
توکلوک »میالدی اسامی اشخاصی چون 

tukluk» ،« توک تئیمورtuk teymur » و
 باشند.غیره نیز معلوم و مشخص می
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 TUR XAN .................................................. تورخان

 -یاکوی )دیب -نام یکی از فرزندان دیب
 ی بولجاخانیابکوی( و نوه

 TURĞUN SU............................. تورغون سو

 مرداب، دریاچه

 TÜRK ALBAN ..................... تورک آلبان

ترک منسوب به ترکان آلبان که نزدیک به 
ی آذربایجان شمالی هزار سال در منطقه

حکومت نمودند که یکی از اجداد اولیه و 
 دهند.تشکیل می اصلی ترکان آذربایجان را

 TÜRK TAŞ .................................. تورک تاش

تُرکِ سخت و محکم، تُرکِ سفت و 
 محکم چون سنگ

 TÜRK UDİN .......................... تورک اودین

ها یا «اوتی»ی ترک منسوب به طایفه
های ساکن در سرزمین آلبانیا، «اودین»

 ماد)میدیا(، ماننا و آتروپاتئن 

 TÜRK UTİ .................................... تورک اوتي

های ساکن «اوتی»ی ترک منسوب به طایفه
سرزمین آذربایجان شمالی خصوصاً در در 

)میدیا(، « ماد»، «ماننا»، «برده»ی منطقه
 «.آلبانیا»و « آتروپاتئن»

 TURMUŞ ................................................. تورموش

 ایستاده و پابرجا، مقاوم و ایستا

 TURQUTLU ........................................ تورقوتلو

ی درجه دو های تشکیل دهندهاز اویماق

 دولت صفوی به هنگام تشکیل.

 TURŞAK .................................................. تورشاک

ن ترک اغوزان نام یکی از سرکردگا
 سلجوقی.

 TURSUN ................................................... تورسون

ی ترک شاهزاده« اَسَن جالل»ی نام نوه
باغ مسیحی آلبانهای مسکون در بخش قره

ی دوازدهم میالدی. این کوهستانی سده
زنده »، «عمر کن»، «زنده باد»نام به معنی 

باشد و بیانگر آرزوی زنده و می« باش
سالمت ماندن نوزاد از سوی پدر و مادر 

 باشد.می

 TURYA ................................................................... توریا

یال یا موی بلند گردن اسب و شیر )ترکی 
 اورالیک(

 TUŞBAY....................................................... توشبای

یا « کمر»نام یکی از حکمرانان ترکان 
)کیمئر( که در تاریخ به شکل « قمر»
 ثبت شده است.«  teuşpaتئوشپا»

آریایی -این نام را محققین نامی پارسی
ی قلمداد نموده و آنرا مأخوذ از واژه

به « tava-aspaآسپا -تاوا»ستان پارسی با
دانند. می« اسب قوی و مقاوم»معنی 

ی ترکی درحالیکه این نام از ترکیب واژه
به معنی زر و بزک و « tuşتوش»

به « bayبای »ی ترکی زیورآالت و واژه
معنی ثروتمند و دارا مرد ساخته شده 



  
 فرهنگ نامهای ترکی)کتاب چهارم(                                                                       اسامی پسر  
 

631 

فرم « tuşbayتوشبای »است. بنابراین 
ران ترک صحیح و اصلی این نام حکم

دارا مرد صاحب زر و »بوده و به معنی 
باشد و این اسم بیانگر آرزو می« زیوآالت

و آمال پدر و مادر کودک مبنی بر غنی و 
ثروتمند شدن فرزند پس از رشید شدن او 

 باشد.می

 TUSLUK .................................................. توسلوک

نام توپونیمی در سرزمین ماد )میدیا( که 
مورخین ارمنی با حذف قسمت انتهایی 

 - اند.نگاشته« tusتوس »را به فرم آن، آن 
نام محالی واقع در ایالت سیساکان 
سرزمین ترکان آلبان قید شده توسط 

به « stepan orbelianاستپان اُربئلیان »
در « tsquqkتسقوقک »ارمنی به فرم 

 ی سیزدهم میالدیسده

 TUT ............................................................................... توت

« arsakآرساک »نام روستایی در سرزمین 
قید شده « dutدوت »که در تاریخ به فرم 

در زبان ترکی به « توت»ی است. واژه
« محل خیمه زنی»، «محل اطراق»معنی 

 باشد.می

 TUTASTI .................................................... توتاستي

نام توپونیمی واقع در سرزمین ماد قید 
« tutaştiتوتاشتی »شده در تاریخ به فرم 

قبل از میالد. این نام از  144به سال 
به معنی « tutتوت »ترکیب واژه ی ترکی 

و واژه « محل اطراق»، «اقامتگاه»، «گاهتوقف»
، «زیرین»، «پایین»به معنی « astاست »ی 

 ساخته شده است.« سفلی»

 TUVAL ............................................................... تووال

 خرده ریزه ی آهن، تراشه های آهن

 TUVANTAY ......................................... تووانتای

« قَمَر»یا « کَمَر»نام سلطانی از ترکان 
ی باستان به نام )کیمِر( که در منابع دوره

اند. نام این ده شدهها نامی«tavrتاور »
ها در منابع «تاور»حکمران ترکان کَمَر یا 

فوآنتا »ی یافتهیونانی به فرم تحریف
foanta ».نگاشته شده است 
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 UAŞDİRİKKA ....................... دیریكااوئاش

ای واقع در سرزمین ترکان ماننا به نام قلعه
این توپونیم را قبل از میالد. نام  114سال 

ی.ب.یوسف »محقق مشهور آذربایجانی 
کند و برپا می« باش داراک»به شکل « اوف

)دیشلی « دارکوه دندانه»آن را به معنی 
پندارد. ولی این نام مرکب از داغ( می

 -« yoğuşیُوغوش »ی ترکی واژه
به معنی سرباالیی و « yoxuşیُوخوش »

کوه  قلّه»به معنی « terekتئرئک »ی واژه
-باشد. این واژه و نام را میمی« داردندانه

تاس »هایی چون توان با نام توپونیم
در کریمه، « تاراک داش»در آلتای، « تئرئک

« تووا»در سرزمین « ساآدای تئرئک»
مقایسه نمود. این نام و واژه از لحاظ 
ساختاری همچنین با نام کوه و توپونیم 

در قید شده « culandarakجوالنداراک »
اثر حمداله قزوینی که در نزدیکی تبریز 

 قرار دارد، یکی است.

 UCA ............................................................................. اوجا

 بلند، رفیع، مرتفع

 UCAL ................................................................... اوجال

اوج گیر، رفعیت گیر، بلند و واالشو، بلند 

 مرتبه باش.

 UÇURUM ............................................... اوچوروم

 صخره ، صخره سنگ بزرگ

 UDAKİ ............................................................. اوداكي

نام یکی از شاهان و حاکمان سرزمین 
 از میالد(.قبل  121ترکان ماننا )سال 

ی به احتمال قوی این اسم متشکل از واژه
یعنی خدای خورشید « utuاوتو »سومری 

یعنی قسمت، « kuکو»ی سومریان و واژه
سهم بوده باشد و در کل معنی این اسم 

قسمت و نصیبِ عطا شده از سوی خدا »
در « kuکو»ی باشد و واژهمی« و الهه اوتو

بوده  «من»زبان سومری همچنین به معنی 
خدا و الهه اوتوی »بنابراین معنی این اسم 

تواند باشد و نیز می« اوتوی من»یا « من
حتی معنی این اسم در زبان ترکان 

یعنی نیروی « atahkuآتاه کو»سومری 
 تواند باشد.امدادگر و کمک کننده می

 UDİ UT .................................................. اودی اوت

ای در بین مغوالن. نام این طایفه نام طایفه
و « udiاودی»ت متشکل از دو قسم

های در زبان« utاوت»عالمت جمع 
 باشد.مغولی می -ترکی

 UFARAQ ..................................................... اوفاراق

 اصغر، کهتر، کوچکتر، کمی کوچک

 UĞURLU .................................................... اوغورلو

 سعید، مسعود
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 ULALMIŞ ............................................... اواللمیش

 کبیر، بزرگ، بالغ شده

 ULAM ....................................................................... اوالم

 از اسماء قدیمی ترکی

 ULAMBURİAŞ ..................... اوالمبوریاش

ترکان نام یکی از شاهان و حکمرانان 
 «.کاسسی»یا « کاس»

ها در تاریخ، بدون در ها یا کاسسیکاس
-ها و لولوبیها، کوتینظر گرفتن سومری

ترین ملت ترک تبار ساکن در ها، قدیمی
روند. در سرزمین آذربایجان به شمار می

قاصد و »، «چاپار»به معنی « اوالم»این اسم 
، «دائمی»و همچنین به معنی « پیک

-تکیه»و یا به معنی « یشههم»، «همیشگی»

-می« حامی»و « پشتیبان»، «دیرک»، «گاه

-نام یکی از خدایان می« بوریاش»باشد و 

 باشد.

 ULAMXALA ....................................... اوالمخاال

نام یکی از شاهان و حکمرانان ترکان 
ی یازدهم قبل در سده« کاسسی»یا « کاس»

 از میالد.

 ULAŞ .................................................................... اوالش

نام پدر قازان خان حکمران بزرگ ترکان 
 .اُوغوز

با هم « آش//اَش«+ »اوال»در این اسم 
در زبان بعضی « اوال»اند. ترکیب شده

و « کوه کم ارتفاع»، «تپه»ترکان به معنی 

باشد و قسمت دوم این اسم می« بلندی»
، «همچون»، «مثل»به معنی « اَش»یا « آش»
باشد. بنابراین اوالش یعنی می« برابربا»

 ی.همچون تپه و بلندی، مثل تپه و بلند

 ULAŞ OĞLU ........................... اوالش اوغلو

یکی از القاب سالور قازان خان در کتاب 
 قورقوددهده

 ULATAN........................................................ اوالتان

خدای را بزرگ دانستن و حمد و ثنا 
کننده، تکبیر و تعظیم و تقدیس کننده ی 

 خداوند

 ULGEN ............................................................. اولگئن

به معنی آب « ulاول»قسمت اول این اسم 
// قئن genگئن»و  قسمت دوم آن 

qenقان //qan » به معنی آتا است
 بنابراین اولگئن یعنی پدر آب.

اولقان= خان و حاکم  -اولقئن -اولگئن
 آب

 ULLUSUN ........................................... اوللوسون

نام یکی از شاهان و حاکمان ترکان 
ی واژه«. ایرانزو»سرزمین ماننا، فرزند 

با »، «محترم»به معنی « ullaاولال »ترکی 
اوللو »ی واریانت فونتیکی واژه« حرمت

ullu »باشد. ود در ترکیب این اسم میموج
در نگارش آشوری این « Lل »اگر صدای 

اسم به فرم مکرر افزوده شده باشد در آن 
ی ترکی صورت این اسم از ترکیب واژه
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با »، «مغرور»به معنی  ulu(q)اولو)ق( »
سون »ی و واژه« قدرتمند و قوی»، «وقار
sun » نظارتچی»، «کشیکچی»به معنی» ،

-یافته است. این اسم را میتشکیل « ناظر»

توان با اسم خاقان ترک قرن هشتم 
و خاقان « uluqاولوق »میالدی بنام 

ن اره»قرقیزها در قرن هشتم میالدی بنام 
ی چنگیزخان و نوه« ərən-uluqاولوق 

مقایسه نمود. « uluqbəyبَی اولوق»
محقق مشهور آذربایجانی « یوسف اوف»

ی ترکی هقسمت اول این نام را همان واژ
« معظم»، «بزرگ»به معنی « uluاولو »

شخص »دانسته و معنی این نام را درکلّ 
بیان نموده و این نام « بزرگ و با عظمت

را چون رتبه و لقبی برای یک حکمدار و 
 حاکم برشمرده است.

 ULU ................................................................................ اولو

 بزرگ، کبیر، معظم )ترکی سومری(

 ULU BABA .................................................اولوبابا

ی عنوانی که بعض -جد و نیای بزرگ
های مقدس قبایل ترکان باستان به کوه

-مورد ستایش و عبادت ترکان اطالق می

 نمودند.

 ULU ƏRƏN ....................................... ناولو اَره

 دالور بزرگ، دلیر مرد بزرگ

 ULU ORTA ......................................... اولو اورتا

قسمت باز و وسیع دریا، وسط دریا، 

 بخش وسیع و باز دریا دور از ساحل

 ULU QATAY ................................. اولو قاتای

یرد ساکن در نام اویماقی از ترکان باشق
 شرق کوهستان اورال

 ULU TOYUN ............................... اولو تُویون

 نام خدای بزرگ ترکان یاقوت

 ULUĞ OT .......................................... اولوغ اوت

آتش بزرگ و گسترده. آتشی که ترکان 
های ساکن در آلتای، در بلندی تپه« بئلتیر»

کردند و گوسفند یا بلند روشن و برپا می
قوچ سفید قربانی کرده و از گوشت آن در 

نداختند و باور داشتند که دود اآن آتش می
و بوی گوشت سوخته شده در این آتش 

ها به اولگئن یعنی خدای خیر و خوبی
 برد.خبر می

 ULUĞ TENKİR .................... اولوغ تئنكیر

 آسمان بزرگ، وسیع و الیتناهی

  ............................................ كات(اولوكات )اولوق

 ............................... ULUKAT (ULUQKAT) 
 نام کوهی واقع در سرزمین آلتای

 ULUQ ABAY............................. لوق آبایوا

ترکان ی از سالطین و حکمرانان نام یک
آپپیان »اسکیف )اسکیت( قید شده توسط 

appian » جنگهای »در اثر خویش بنام
این «. olkabaاُولکابا »به فرم « میتریدات

« uluqاولوق »ی نام ترکی از ترکیب واژه
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ی و واژه« معظم»، «کبیر»، «بزرگ»به معنی 
، «عمو»، «پدر»به معنی « abayآبای »
ساخته شده است. این نام ترکی از « بابا»

لحاظ ساختاری با نام سلطان و حکمران 
اولتاک »( بنام dondar)ها «دوندار»

oltak »باشد. )ر.ک.اُولکابا(یکی می 

 UMAN .................................................................... اومان

 امیدوار

 UMDURAN ....................................... اومدوران

 امید دهنده، امیدواری دهنده

 UMMAN .......................................................... اوممان

 بسیار امیدوار

 UMU.............................................................................. اومو

 امید

 UMUD VERƏN ................. اومود وئره ن

 امید دهنده، امیدبخش

 UMUD YERİ ............................... اومود یئری

 امیدگاه، جای امید و امیدواری

 UNAK ................................................................... اوناک

دوست، رفیق صمیمی، شخص معتبر، امید 
 )ترکی باستان(

 UPA ................................................................................. ااوپ

( در زبان obaاوبه )به ترکی آذری اُوبا
 ترکی باستان

 UPŞUKİNA ........................................ اوپشوكینا

ی سرای سرنوشت، اتاقی در مجموعه
بابل و نیز گردهمایی بزرگ های پرستشگاه

ایزدان آسمانی در اینجاست و بیشتر 
ی آفرینش بابلی در های منظومهصحنه

 دهد.اینجا رخ می

 UPU ............................................................................... اوپو

( در زبان obaاوبه )به ترکی آذری اُوبا
 ترکی باستان

 UQQAE .......................................................... اوققائي

 ایزد مرگ، خدای مرگ )ترکی سومری(

 UR HUMA ................................................. اورهوما

مرد »نی های ترکی سومری به معاز نام
)ترکی « النوع هماخدا و رب»یا « خدا

 «اورسی»سومری( ر. ک 

 URA ............................................................................... اورا

 حالت هجوم گرفتن شاهین به سوی شکار

 URAM ..................................................................... اورام

 ی سیل گیری آبگیر، منطقهسنگالخ، منطقه

 URAN ..................................................................... اوران

ی حیوانات و ی ویژهمحل محصور شده
 دام

 URANBARZANI.............. بارزانياوران

 قبل از میالد( 614)سال 
، «urenاورئن »، «uranاوران »های هواژ

هایی که در اسامی توپونیم« urinاورین »
ق.م(،  113)سال « urennaاورئننا »چون 
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ق.م(،  113)سال « uppurinاوپپورین »
ق.م(،  113)سال  «urnakkiاورناککی »

شوند، به احتمال قوی از یک مشاهده می
ی توانند باشند. واژهمنشاء و ریشه می

، «uranاوران »، «oronورون ا»ترکی 
، «مکان»، «جای»، به معنی «orenرئن ْاو»
محل محصور شده برای نگهداری »

و همچنین در زبانهای آلتایی « حیوان
به معنی محل اطراق، « oronاورون »

توقفگاه، اقامتگاه موقتی، اوبه، محل خواب 
باشد. قسمت دوم نام این و استراحت می

ذ از زبان ترکی مأخو« بارزانی»توپونیم 
همه، »به معنی « barçaبارچا »باستان 

به معنی  anو آن « کل، همگی، سراسر
سراشیبی تند، زمین پست، گودال،چاله و 

باشد و به طور ی زمین، پرتگاه میحفره
ی سرزمین و اوبه»کلی معنی این اسم 
 باشد.می« پستواقع در گودال و محل 

 URAŞ .................................................................. اوراش

مین ماد )میدیا(. نام قلعه و دژی در سرز
این نام در آذربایجان با نام توپونیمی به 

ی ( در سدهərəş)اَرَش« araşآراش »نام 
 باشد.شانزده هم معنی و یکی می

 URATURAN .................................... اوراتوران

تهاجمی، کسی که در حالت هجومی قرار 
 گرفته است، مهاجم

 URBAT .............................................................اوربات

نام یکی از روحانیون ترک مسیحی آلبان 

میالدی. این نام ترکی  ی پنجمدر سده
به « uruاورو »ی ترکی مأخوذ از واژه

و « وارث»، «مرد»، «اوالد»، «فرزند»معنی 
، «دالور»به معنی « batبات »ی ترکی واژه

 است. « دلیرمرد»

 URDİRAN .............................................. اوردیران

 هالک کننده ، مخرب و تخریب گر

 UREKAT .................................................... اورئكات

« آرساک»نام توپونیمی واقع در ایالت 
بان همنام با نام کوهی در سرزمین آل

 112سرزمین ماد )میدیا( قید شده در سال 
 قبل از میالد.

 URENQUR ....................................... ائنقور-اور

نام حکمرانی از ترکان سومر در سالهای 
قبل از میالد. در زبان  2521-2112

نام خدای آسمان و « enائن »سومری 
رخصت »، «اجازه داد»به معنی « qurقور »

را به فرم « qurرقو»باشد و  اگر می« داد
در نظر بگیریم آن وقت معنی « gürگور »

خواهد « خدای قدرتمند آسمان»این اسم 
در « kürکور »بود و نیز اگر آن را به فرم 

از »نظر بگیریم، آن موقع معنی این اسم 
خواهد بود. )ر.ک. « نسل خدای آسمان

 ائنقور(

 URES ................................................................... اورئس

 نر، مذکر )ترکی اورالیک(

 URĞANCI ........................................... اورغانجي
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ریسمان فروش، سازنده ی ریسمان و 
 طناب

 URĞUN ......................................................... اورغون

 مفتون، دلباخته، عاشق

 URİKAT ...................................................... اوریكات

نام توپونیمی )کوهی( در سرزمین ماد 
قبل از  112)میدیا( )قید شده در سال 

 میالد(.
توان نام این توپونیم را به سه گونه می

اور »ی ترکی توضیح و تفسیر نمود. واژه
ur » ،کات»ی پرتگاه و واژهبه معنی درّه »

به معنی طرف آفتابگر و لخت )عاری از 
به « qatقات »و یا « درخت و بیشه( کوه

باشد. می« سمت و جهت»، «طرف»معنی 
اولوق »توان با نام کوههای این نام را می

 kadırکادیر کات »، «uluq katکات 

kat ».و غیره در آلتای مقایسه نمود 
عنی بلندی، به م« urqaاورقا »ی واژه

باشد. ارتفاع، مکان مرتفع و پرتگاه بلند می
ی بعد از میالد در ایالت در قرون میانه

سرزمین ترکان آلبانیا، توپونیمی « آرساک»
وجود داشته « urekatاورئکات »بنام 

اورئک »است و فرم نگارش ارمنی آن 
urek » بوده که قسمت انتهایی آن را

نگارش اند. همچنانکه در ساقط نموده
ها قسمت ها نیز ارمنیاسامی دیگر توپونیم

اند مثل نام توپونیم انتهایی را حذف نموده
که آنرا فقط به شکل « tuslukتوسلوک »

اند در حالیکه در نگاشته« tusتوس »
قسمت پایانی اسامی « تاریخ آلبان»کتاب 
شود ختم می« کات»ها که به توپونیم

ده توسط موسی کاالنکاتلی نگاشته ش
، «کارتاکات»، «کاالنکات»است مثل 

 ها.ی اسامی توپونیمو بقیه« شاقات»

 URİM ÖZƏN ............................ ناوریم اؤزه

نام توپونیمی در سرزمین ماد )میدیا( قید 
قبل از میالد به فرم  121شده به سال 

این نام از ترکیب «. urimzanاوریمزان »
به معنی « irimایریم »ی ترکی واژه

و جاری رودخانه  قسمت روان»، «گرداب»
« که به تدریج در حال خشک شدن است

به « uremاورئم »ی ترکی یا احتماال واژه
ی آبگیر و سیل گیر که معنی منطقه

ی منطقه»، «پوشیده از نی و بوته است
قسمتی از »، «مسیل»، «رودخانه»، «آبگیر

ساحل رود که هنگام طغیان آب، زیر آب 
، «رود»ی ن به معنی اؤزهو واژه« می رود

 ساخته شده است.« دشت»، «وادی»

 URİMZAN .............................................. اوریمزان

نام توپونیمی در سرزمین ماد )میدیا( )سال 
قبل از میالد( که شکل صحیح آن  121

باشد. الزم می« urim özənناوریم اؤزه»
های به ذکر است که نام بعضی از توپونیم
« زان»واقع در سرزمین ماننا و میدیا به 

، «زانآقان»، «گیلزان»ل شود. مثختم می
 و غیره.« آنچان )آنشان(»



 
 TÜRKÇE İNSAN ADLARI (ad ve soyad)IV                           4تورکجه اینسان آدالری  

 

  641 

به معنی « irimایریم »ی ترکی واژه
قسمت روان و جاری »و « گرداب»

رودخانه که به تدریج در حال خشک 
اورئم »باشد و یا اینکه می« شدن است

urem » ی آبگیر و سیلمنطقه»به معنی-

، «گیر که پوشیده از نی و بوته است
، «مسیل،درّه»، «رودخانه»، «ری آبگیمنطقه»
قسمتی از ساحل رود که هنگام طغیان »

باشد و در می« رودآب رود، زیر آب می
« زان»ی ترکیب این اسم همچنین واژه

به « özənن اوزه»ی شکل مخفف واژه
 باشد.معنی رود، وادی، دشت می

مسعودی در قرن دهم میالدی در اثر خود 
« masobzanماسوبزان »نام توپونیم 

کند. واقع در آذربایجان ایران را قید می
از لحاظ ساختاری با نام شهر « اوریمزان»
)نام دیگر شهر بئش بالیک( « اوریمچی»

رکان اویغور و با نام تواقع در سرزمین 
ای از رود شاخه« kebozenکئبوزئن »
جاری در آلتای کوهستانی، با « biyبیی »

ی )حوزه« berezanبئرئزان »نام 
( در سیبری، okaی اوکا ودخانهر
واقع در اورال، « yaruozanیاروئوزان »

واقع در « çeremsanچئرئمسان »با 
واقع در  alazanامتداد رود ولگا، آالزان 

 qızılن قیزیل اوزه»قفقاز جنوبی، رود 

üzən »جاری در ایران و غیره یکی می-

 باشد.

 URİSANQ ........................................ اوری سانق

ر فعلی تبریز نام منطقه ای در نزدیکی  شه
قید شده توسط حمداله قزوینی در قرن 

«. urişakاوری شاک »میالدی به فرم  14
ی ترکی این نام ترکی از ترکیب واژه

به معنی مکان و جای مستحکم « urاور»
ی سانق )چانق( شده، تپّه و واژه

sanq(çanq)  به معنی کوه ساخته شده
« urاور»است. الزم به ذکر است که 

اسامی بعضی از شهرهای ماننا موجود در 
و میدیا، یک واژه ی سومری بوده و 

در زبان ترکی سومری به معنی « uruاورو»
 می باشد.« شهر»و « محل تجمع»، «اجماع»

  ......................................................... اوركات )اورقات(

 .............................................. URKAT (URQAT) 
نام کوهی در سرزمین ماد )میدیا( قید شده 

قبل از میالد به فرم  112در سال 
این اورونیم از  نام«. urikatاوریکات »

، «دره»به معنی « urاور»ی ترکیب واژه
درّه و پرتگاه »و در کل به معنی « پرتگاه»

درّه »یا « واقع در سمت آفتابگیر کوه
 باشد.می« جنوبی

 URLAR ............................................................... اورالر

 مهلک، هالک کننده، کشنده و از بین برنده

 URMAYATE ........................................ اورمایاته

ای در سرزمین ترکان نام شهر و منطقه
در منابع عرب همواره از وجود دو ماننا. 
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ی مسکونی در آذربایجان جنوبی به منطقه
« urmاورم»و « urmiyaاورمیا »های نام

نام برده شده است. محتمالً نام شهر 
ی نام توپونیم شکل اختصار یافته« اورمیه»
بوده باشد. این « urmeyateاورمئیاته »

و « آتا»ی ترکی نام از ترکیب دو واژه
« irimایریم»، «arımآریم »ترکی  یواژه

به معنی فال، نشانه، عالمت، پیشگو، از 
ون، سحر و جادو سپیش خبر دهنده، اف

باشد و به احتمال زیاد این ایالت و می
ها سرزمین، جایگاه مقدس منسوب به ماق

ها بوده است و تصادفی نیست )ماغ( یا مُغ
که شهر اورمیه زادگاه زرتشت پیغمبر 

 شود.محسوب می
-ها( میها )ماقنویسد: مُغمی« ابن الفاکح»

پندارند که خالق دین آنان یعنی زرتشت، 
در این شهر )اورمیه( زاده شده است. در 

ی زاقاتاالی آذربایجان شمالی کوهی منطقه
وجود دارد که به احتمال « آرماتیان»بنام 

ها( نامگذاری شده ها )مُغقوی توسط ماق
باشد و به مصداق نمی ارتباط با آنانو بی

همین موضوع الزم به یادآوری است که 
در همین منطقه، بخشی بنام مُوواکان 

movakan  طبق منابع گرجی( و در(
موقاکان »منابع عرب نیز به فرم 

muqakan ».نگاشته شده، وجود دارد 

 URMƏVİ ...................................................... اورموی

بزرگترین موسیقی شناس مشرق زمین 

ن و خالق زاده ی اورمیه از بالد آذربایجا
 های موسیقی شرقی در سده سیزده«الد»

 URMEYATE ........................................ اورمئیاته

-ی شهر اورمیه از قدیمینام اصلی و اولیه

ترین بالد ترکستان و آذربایجان. نام این 
آرمائیتی »شهر در منابع آشوری به فرم 

armaiti » نگاشته شده است. نام فعلی
-این شهر یعنی اورمیه شکل اختصار یافته

باشد. در زبان ترکی می« اتهاورمئی»ی 
به « ırımایریم »و « arımآریم »باستان 

معنی فال، نشانه، عالمت، پیشگویی، 
پیشگو، از پیش خبر دهنده، افسون، جادو 

باشد در ترکیب این نام و سحر می
نیز به کار رفته « آتا»ی ترکی همچنین واژه

است و به احتمال بسیار قوی این سرزمین 
ه مقدس منسوب به ایالت و جایگا

ها بوده است و تصادفی ها یا مغ«ماق»
نیست که شهر اورمیه زادگاه زرتشت 

-الفاکح میشود. ابنپیغمبر شمرده می

کنند که خالق دین ها گمان میمغ»نویسد 
آنان )یعنی زرتشت( در این شهر زاده 

 «شده است.

 URNAK ......................................................... اورناک

نام توپونیمی واقع در سرزمین ماد قید 
اورناککو »تاریخ به فرم آشوری شده در 

urnakku .» الزم به ذکر است که حمداله
 14قزوینی جغرافی دان مشهور قرن 

آروناک »میالدی نام یکی از محال تبریز را 
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arunak » قید نموده است و این نام نیز
و پسوند « urاور»ی ترکی از  ترکیب واژه

تشکیل یافته است که این نام « ناک)الک(»
هر اورناک واقع در قزاقستان یکی با نام ش

 می باشد.

 URNAYR ........................................................ اورنایر

نام پادشاه ترکان آلبان در قرن چهارم 
، کتاب اوّل، فصل «تاریخ آلبان)»میالدی 

نوزدهم(. نام این پادشاه ترک آلبان از 
به « orunاُرون »ی ترکی ترکیب واژه

و « حکمران»، «صاحب تخت و تاج»معنی 
، «مرد»ه معنیب« ərاَر »ی ترکی واژه

ساخته شده « جنگنده»و « مبارز»، «دالور»
است. بخش اول این اسم به احتمالی 

اورونگ »ی ترکی باستان مأخوذ از واژه
ürünq » صاف»، «تمیز»به معانی» ،

-می« زادهاصیل»و « عالیجناب»، «نجیب»

تواند باشد )البته با در نظر گرفتن تبدیل 
 (.«nن »به صدای nq « ن غنّه»صدای 

ی ی اسم واژهبخش پایانی تشکیل دهنده
« ayrآیر »باشد که به فرم می« ərاَر »

های ترکی باستان به نوشته شده که از زبان
زبان ارمنی قدیم نیز داخل گردیده و آنرا 

کنند و الکن تلفظ می« ayrآیر »به فرم 
ی ترکی محققین ارمنی دانسته و عمداً واژه

یعنی نام اتنونیم  «ariآری »را با « ərاَر »
دانند. نژاد اجداد پارسیان مرتبط می« آریا»

ی بهاُرون»این نام ترکی با نام شخصی بنام 

orunbəy » موجود در اسناد مربوط به
نشینی خیوه در قرن هیجدهم قابل خان

 مقایسه است.

 URQA ....................................................................... اورقا

 بلندی، ارتفاع، پرتگاه بلند

 URQAL ............................................................ اورقال

ی ، دژ و قلعهقلعه، دژ، هجوم، شهر بزرگ
 بزرگ )ترکی سومری(

 URSAK ....................................................... اورساک

ایکه سرآمد مردان است و به ترکی بنده
دهد معنی می« قولباش-کیشی»امروزین 

 «اورسی»)ترکی سومری( ر. ک 

 URŞANABİ ........................................ اورشانابي

که « اوتناپیشتیم»نام زورق بان )ناخدا( 
خدای آبها « ائا»کشتی بزرگی به فرمان 

ت زرع بلندی ساخته بود که صد و بیس
ی جانوران داشت و به هنگام طوفان همه

و موجودات زنده را )از هر کدام یک 
جفت( برگزیده درون کشتی سوار کرد. 

میش در سفر راهنمای گیلگه« اورشانابی»
میش فرمان آمیزش بوده و به گیلگهمخاطره

داد که راه جنگل پوید و صد و بیست 
م الوار چوبی به درازای شصت ذرع فراه

آورد. آنگاه او را به زورق خویش فرا 
خواند. آن دو به آبهای مرگ رسیدند که 

بود و عاقبت « اوتناپیشتیم»گرداگرد بهشت 
-توانست از آبهای مرگ بگذرد. گیلگه
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میش، اوتناپیشتیم را دید و آرزوی 
جاودانگی خویش بر  او بازگفت. اما 

« که زندگی جاودانه یافته بود»اوتناپیشتیم 
ورت گریز ناپذیر مرگ اصرار بر ضر

ایم که ای ساختهآیا خانه»ورزید و گفت: 
برای همیشه دوام آورد؟ آیا رود برای 

ی کند؟ هیچ کس چهرههمیشه طغیان می
ی آفریننده« مامیتو»شناسد. مرگ را نمی

« آنوناکی»سرنوشت، به همراه خدایان 
گیرند.آنان زندگی و مرگ افراد تصمیم می
ند و هرگز روز مرگ را تعیین زنرا رقم می

 کنند.نمی

 URŞANİKA .......................................... اورشانیكا

واقع در « سانقی»نام شهری در ایالت 
قبل از  144ی فعلی کوه سهند )سالمنطقه

 میالد(.
محقق روسی نام این شهر « گرانتوفسکی»

وارشان »ی هندی را مأخوذ از واژه
varşan » به معنی قدرتمند، قوی و
نظر نیز معقول و  داند که باز اینبزرگ می

باشد، چونکه نام شهر با چنین منطقی نمی
تواند باشد. حمداله الفاظ به این معانی نمی

ای میالدی( از نام منطقه 14قزوینی )قرن 
در نزدیکی شهر « urişakشاک اوری»بنام 

ی ترکی  فعلی تبریز نام برده است. واژه
به معنی مکان و جای مستحکم « urاور »

( çanqسانق )چانق( )»ی واژه شده، تپه و
sanq » ایک »به معنی کوه وık» ،«یک ا

ik » به معنی محلّ محافظت شده از باد و
بوران، محل اَمن، پناهگاه و نیز به معنی 

باشد. الزم به ذکر است که می« طرف»
موجود در اسامی بعضی « urاور »ی واژه

ی از شهرهای ماننا و میدیا، یک واژه
در زبان ترکی « uruاورو » سومری بوده و

سومری به معنی اجماع، محل تجمع و 
 باشد.شهر می

« orduاردو »ی در زبان ترکی باستان واژه
محل اطراق و اقامتگاه »و « شهر»به معنی 

قابل « uruاورو »ی با همین واژه« خان
 مقایسه است.

 URSİ ...................................................................... اورسي

از نامهای مستعمل تئوفور در بین ترکان 
قبل از  125ید شده به سال ماد )میدیا( ق

 میالد.
این نام با قسمت اول نام شاه ترکان کاس 

باشد و از یکی می« اورزی قوروماش»بنام 
به معنی « urاور »ی سومری ترکیب واژه

در زبان « اور« )»فرد»، «شخص»، «مرد»
-می« پسر»، «فرزند»ترکان باستان به معنی 

 ،«زیبا»به معنی « ziزی »ی باشد( و واژه
و « رحم و لطف کننده»، «خوب و خوش»
 ساخته شده است.« با مرحمت»

-اور»توان با نامهای سومری این نام را می
مرد خدا »به معنی « ur-humaهوما 
-اور»و « انسان خدا یا ایزد هما»یا « )هما(

ای که بنده»به معنی « ur-sakساک 
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)به زبان ترکی « سرآمد مردان است
دهد( قابل یمعنی م« باش قول-کیشی»

در « اور»ی مقایسه است و همچنین واژه
صاحب »، «محترم»زبان سومریان به معنی 

به معنی « زی»ی و واژه« ارزش و احترام
به « عادل»، «مومن»، «حقیقی و راستین»

رفته است و این اسم در کل به کار می
حامد و ستایشگر راستین و حقیقی »معنی 

عین حال باشد. این نام را در می« خدا
 -اور»ی ترکی حورّیتی توان با واژهمی

عادل، »به معنی  ur- (u)hzi)او( هزی 
 نیز مرتبط دانست.« منصف و با انصاف

 URU .............................................................................. اورو

حفظ و حراست ، نگهداری )ترکی 
 سومری(

 URUQAL ................................................... اوروقال

)شهر،  uruشهر و آبادی بزرگ. اورو 
 )بزرگ، عظیم(  qalآبادی( + قال 

ی بزرگ و قلعهدژ  قلعه، دژ، هجوم،
 )ترکی سومری(

 URUQUTÜRK ....................اوروقوتورک

از تبار ترکان، از نژاد ترک، دارای ریشه و 
 منشاء ترک، از نسل ترک

 URUS ................................................................ اوروس

نام حکمران ایالت گیردمان سرزمین آلبان 
ی پنجم میالدی که در تاریخ به در سده

قید شده است « xursخورس «فرم 

ناسی ، کتاب سوم، )مُوئیسئی خوره
 (.65فصل

به علت نقش فعال وی در امر نشر و 
ی غرب انتشار مسیحیت در منطقه

سرزمین آلبان، قبر و مزار این حکمران 
 بوالق خاچ»ترک آلبانیایی که در 

xaçbulaq » 12قرار دارد، تا اواخر قرن 
گرفت. مورد زیارت آذربایجانیان قرار می

نام این حکمران ترک آلبان که در نگارش 
افزوده « hه »ه ابتدای آن صدای ارمنی ب
-درآمده و به« hursهورس »شکل شده به

هنگام برگردان آن به روسی به فرم 
نگاشته شده است و « xursخورس »

همان فرم آذربایجانی نیز آنرا به مورخین
اند. نام کپی نموده« خورس»روسی یعنی 

این حکمران ترک با نام پادشاه آلبان در 
اوروز »میالد بنام ی یکم قبل از سده

uruz«( » اوروسurus»)  از یک ریشه و
 باشد.منشأ می

 URUŞ ................................................................ اوروش

نزاع تن به تن، ضربه ی حاصل از نزاع و 
 مبارزه، ضربه ی مشت

 URUŞMA .................................................. اوروشما

جنگ ونزاع، محاربه، مضاربه، پیکار تن 
 به تن

 URUSXAN ................................... خاناوروس

 نام بانی سالطین قرقیز.
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 URUZ ...................................................................... اوروز

-شاهان ترکان آلبان در سدهنام یکی از پاد

ی یکم قبل از میالد قید شده توسط 
به معنی « oroysاُرُیس »پلوتارک به فرم 

، «قسمت و نصیب»، «فرد خوشبخت»
 .«مال و ثروت»، «تندرستی»

 URUZ BƏK ....................................... اوروز بَك

نام یکی از سرکردگان ترک قرن دوازده 
 میالدی در آسیای میانه.

  ........................................................... اورزی قوروماش

 .................................................. URZİQURUMAŞ 

م یکی از شاهان و حکمرانان ترکان نا
ی در اواسط هزاره« کاسسی»یا « کاس»

 دوم قبل ازمیالد.
در تفسیر و توضیح این نام باید گفت که 

یعنی « اورزی»ها در زبان سومری
پرستشگر حقیقی وراستین خدا و ایزد 

خیر »به معنی « kuruکورو»و « اورزی»
 به معنی بهادر و دلیر مرد« مئش»و « دهنده

دلیر مرد »باشد و در کل معنی این اسم: می
باشد. می« پرستشکار حقیقی و خیردهنده

این نام از لحاظ ساختاری با نام سلطان و 
ای ترکان سومری یعنی پهلوان اسطوره

 قابل مقایسه است.« گیل قامیش»

 USANSIZ .................................................. اوسانسیز

بی مالل، حوصله آور، با هوس و با 
 طراوت

 USƏR (USAR) ............. اوس اَر )اوسار(

دارای احساس مردانه، مرد احساس، مرد 
 صاحب حس و ذکاء، مرد عاقل 

 UŞKAKKAN ......................... آككاناوشك

نام توپونیمی در سرزمین میدیا )ماد( )سال 
 قبل از میالد(. 121

ی کنونی طبق نظر دیاکونوف نام حوزه
« داغقره»ی جاری در منطقه« قاراسو»رود 

باشد. احتماالً در آذربایجان ایران می
نگارش آشوری، نام این توپونیم  ساخته 

فرم و « uşkاوشک »شده از دو بخش 
« uşkاوشک »، قسمت «akkanآککان »

ی قدیمی ترکی ی واژهفرم تحریف یافته
عمق به معنی ساکت، کم« inçkuاینچکو »

 بوده باشد.
که در نگارش آشوری آن « اوشک آککان»

بدان افزوده شده است به « ک »حرف 
ساکت « »عمق(ی ساکن )کمجار»معنی 

نام قدیمی و « عمق( جاری و روان)کم
 باشد.می« سوقره»باستانی رود 

 UŞKAYA .................................................. كایااوش

نام توپونیمی واقع در سرزمین ماد )میدیا( 
 قبل از میالد(. 114)سال 

این « گرانتوفسکی»طبق نظر محقق روسی 
خُشک »ی فارسی نام مرتبط با واژه

xuşk »ر محقق باشد و طبق نظمی
نام این « یوسف اوف»معروف آذربایجانی 

به معنی « اوچ»ی ترکی توپونیم از واژه
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به معنی صخره « کایا»ی ترکی و واژه« سه»
« کایااوش»تشکیل یافته است. نام توپونیم 

ی ای واقع در دامنهخود را در نام قصبه
اوسکییه »شمالی کوه سهند بنام 

üskiyyə » اوسکو »یاüskü »ن و نمایا
محفوظ نگه داشته است و این قصبه 

زار سهند واقع حقیقتاً نیز در اراضی صخره
 شده است.

 USKULUR ........................................... اوسكولور

نام یکی از سالطین و حکمرانان ترکان 
اسکیف )اسکیت(. این نام ترکی از ترکیب 

، «عقل»به معنی « usاوس »ی ترکی واژه
« kulکول »ی وواژه« درّاکه و فهم«، «ذکا»

اب  و عناوین خانی و خاقانی( و )از الق
« وارث»، «فرزند»به معنی « urاور»ی واژه

 ساخته شده است.

 USLAN ............................................................. اوسالن

 عاقل ، عقلمند، با ادب

 USPA ........................................................................ اوسپا

ی نام مرکز و بزرگترین شهر ترکان قبیله
 «شیراق»یا « سیراق»

 UŞTAŞAY ....................................... تاشایاوش

های واقع در سرزمین ماد از توپونیم 
ی قبل از میالد(. واژه 125)میدیا( )سال 

به « تاش»به معنی سه و « uşاوش »ترکی 
معنی سنگ، صخره و تخته سنگ و پسوند 

در پایان این اسم پسوندی است که « آی»

های پایان در زبانهای آلتایی از مشخصه
 باشد.اسم می

 UŞUNDU .................................................. اوشوندو

 ظفر، ازدحام، مهاجمه، پیروزی

 UTİ ................................................................................. اوتي

ی که در ناحیهای از ترکان باستان طایفه
پارتا »به مرکزیت شهر  saqartiساقارتی 

parta »زیستند با مهاجرت این طایفه می
در « اوتی»از جنوب به شمال، محال 

ی فعلی بَرده سرزمین آلبان )در منطقه
-جمهوری آذربایجان( تشکیل یافت. اوتی

ی ها در سواحل جنوب غربی دریاچه
 خزر مسکون بودند.

 UTİDUR ........................................................ اوتیدور

ای از ترکان ساکن در شمال م طایفهنا
سرزمین آلبانیا )قفقاز شمالی( جنوب 
غربی دریاچه خزر و سیبری. قسمت دوم 

در آخر نام اکثر « durدور»نام این طایفه 
شود. مثل طوایف ترک اوغوز مشاهده می
 بایاندور، چاووندور، هوندور و...

 UTINAPİŞTİM ............................ اوتناپیشتیم

ری آمده که او سوم -های بابلی در منظومه
بود. » شوروپاک»شهریار و کاهن خردمند 

نامش بدین « توتو اسو -اوبرا»او فرزند 
او « او که حیات را دید.»معنی آمده: 

نخستین کسی است که از طوفان بزرگ 
یابد. از آن پس خدایان )ایزدان( نجات می
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ی رودها کنند تا بر دهانهاو را جاودانه می
 تا ابد زندگی کند.

 UTİQUR .......................................................... یقوراوت

 ای منشعب از ترکان هون.نام طایفه
در آخر نام « qurقور»قسمت دوم این نام 

بعضی از طوایف ترک مثل اویغور، 
ساریقور، کوتورقور و همچنین در آخر نام 
بعضی از طوایف ترک اوغوز مثل یازقور، 

شود و طبق نظر سالقور و غیره مشاهده می
در « قور»، «بارتولد»تورکولوق مشهور 
-می« ملت»و « خلق»زبان مغوالن به معنی 

 باشد.

 UTU ................................................................................اوتو

تبار که خدای خورشید سومریان ترک
 وجود آورد.آنرا به« انلیل»

 UTU MAN SUM ................ اوتومان سوم

به من )او را، یعنی نوزاد « اوتو»خدا و الهه 
 را( عطا نمود.

در زبان ترکان سومری نام یکی از « اوتو»
باشد. )ترکی ها میالنوعخدایان و رب

 سومری(

 UTURQUR ............................................ اوتورقور

ای ترک تبار ساکن در جنوب نام طایفه
 شرقی اروپا

 UTUXEQAL ................................... اوتوخئقال

نام یکی از شاهان و حکمرانان سومری در 
 ی سوم قبل از میالدهزاره

 UYARICI................................................. اویاریجي

 بیدار کننده

 UYĞUR KAS ........................ كاس  اویغور

ی کاس. الزم به ترک اویغوری از طایفه
ست نام شش طایفه از ترکان اویغور ذکر ا

بوده « کاس»ساکن در آسیای مرکزی 
های قرابتی و نزدیکی است. از ویژگی

توان از می« کاس»ترکان اویغوری با ترکان 
)به معنی « کاداش»ی رواج و کاربرد واژه

همخون، هم عضو قبیله( مستعمل در بین 
 ترکان کاس را نام برد.

ن ایغور به ی کاداش در بین ترکاواژه
و تِرمین عمومی  و اجتماعی  عنوان واژه

ای رایج به صورت بسیار وسیع و گسترده
گشته بود و به شخصِ منسوب به نسل و 

ی حق و حقوق خاندانِ خاقان و دارنده
 شد.وراثتی از خاقان، اطالق می

در آسیای « کاسسی»یا « کاس»ترکان 
مرکزی ساکن بودند که بعدها به سوی 

 )میدیا( مهاجرت نمودند.« ماد»سرزمین 

 UZ DİLLİ................................................ اوز دیللي

زیبا کالم، سخنور، خطیب زیبا کالم و 
 حقیقت گو

 UZİ ................................................................................اوزی

از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد 
قبل از   114)میدیا( قید شده به سال 

 میالد.
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ی گرانتوفسکی این نام متشکل از به عقیده
به معنی « uzاوز »ی زبان اوستایی واژه

توجه و »، «حرمت کردن»، «ترام نمودناح»
باشد. در حالیکه این نام می« التفات نمودن

ی ترکی سومری برگرفته شده از واژه
بینی پیش»، «پیشگو»به معنی « uzuاوزو »

باشد. این می« از آینده خبر دهنده»، «کننده
اکنون نیز در بین ترکان واژه هم

یوزماق »ی فعل آذربایجانی در ریشه
yozmaq » یعنی تعبیر کردن خود را
دهد. همچنین این واژه در زبان نشان می

به معنی « uzاوز »ترکی باستان به فرم 
« دستزبرست و چیره»، «مجرب»، «ماهر»

ی متداول امروزین باشد و واژهمتداول می
نیز برگرفته شده از « uzmanاوزمان »

باشد. این ی ترکی سومری میهمین واژه
حاظ ساختاری همچنین با نام واژه را از ل

ی ترکان آالن در سالهای میانه قرن سرکرده
« sar-uziاوزی -سار»ششم میالدی بنام 

)نگاشته شده در منابع یونانی به فرم 
توان مقایسه و می«( soraziسورازی »

 تحلیل نمود.

 UZUMANDA ..................................... اوزوماندا

از نامهای مستعمل در بین ترکان ماد 
قبل از   114ل )میدیا( قید شده به سا

ی میالد. این نام ترکی متشکل از واژه
به معنی پیشگو، « uzuاوزو »سومری 

بینی کننده، از آینده خبر دهنده، پیش

من » -«manمان »ی بادرّاکه و واژه
mən » دا »وda » به خواست »به معنی

باشد و این نام می« به تقدیر الهی»و « خدا
من »و « من به تقدیر الهی»در کل به معنی 

 باشد.می« به خواست خدای دانا و قادر

 UZUN SÜRƏN ............. اوزون سوره ن

دیرپای، جاوید، همیشگی، مداوم، به مدت 
 طوالنی
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 Ü                              او

 
 

 ÜÇ UPU ..................................................... اوچ اوپو

نام شهر ترکان سیراک از طوایف سارمات 
ها واقع در قفقاز شمالی قید شده توسط 

به فرم « تاتسیت»ان ی باستمؤلف دوره
 )ترکی باستان(« USPUاوسپو »

 ÜÇ_ELİK ............................................ اوچ ائلیك
« türkəşتورکش » نام خاقان ترکان

(152-622) 

 ÜÇQARDAŞ ........................... اوچ قارداش

نام کوهی متشکل از سه تپّه واقع در 
 منطقه ی قره داغ آذربایجان

  ...................................................... اوچ اوپا )اوچ اُوبا(

 .......................................... ÜÇ UPA(ÜÇ OBA) 
ات نام شهر ترکان سیراک از طوایف سارم

ها واقع در قفقاز شمالی قید شده توسط 
به فرم « تاتسیت»ی باستان مؤلف دوره

 )ترکی باستان(« uspuاوسپو »

 ÜR ....................................................................................... اور

 گرگ )ترکی سومری(

 ÜRFÜLÜ....................................................... اورفولو

 خطرناک، وحشتناک، تهدید کننده

 ÜRKƏNDİ ............................................. اوركندی

 رعب و وحشت ایجاد شده ی ناگهانی

 ÜRÜNGƏR ........................................ اَراورونگ

رد عالیجناب، دلیرمرد صاف و نجیب، م
به احتمال قوی نام  -زادهدالورمرد اصیل

پادشاه ترکان آلبان در قرن چهارم میالدی 
قید « urnayrاورنایر »که در تاریخ به فرم 

 )ر.ک.اورنایر(شده است. 

 ÜŞÜŞ ................................................................ اوشوش

هجوم همه جانبه از هر طرف و سپس 
تجمع و گردآمدن در اطراف دشمن و 

 تجمع، گردآمدن -محاصره ی او

 ÜTÜLMƏZ ................................................. ولمَزاوت

هیچوقت نخواهد باخت،  همیشه برنده و 
 پیروز، هیچگاه مغلوب نمی شود.

 ÜYÜDÜCÜ ........................................ اویودوجو

 آسیابان

 ÜZƏK ƏR.......................................... اوزه ک اَر

 مرد بسیار راست و درست

 ÜZƏNDİLİ .................................. اوزه ن دیلي

 شخص اندیشمند و متفکرانه
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 V                                وِ   

 
 

 VABİL ..................................................................... وابیل

مرسوم در بین ترکان کاسپی. از نامهای 
« babolبابول »این نام در اصل به شکل 

بوده است که به هنگام ثبت و نگارش به 
تحریف یافته است. این اسم « وابیل»شکل 

به « baبا »ی سومری ترکی از ترکیب واژه
همچنین به معنی « دور کمر»، «کمر»معنی 

به « bolبول »ی و واژه« سهم، قسمت»
ساخته شده « دالورمرد»، «ددلیرمر»معنی 

است. قسمت اول این نام به احتمال بسیار 
بوده است. اگر « baبا »ی قوی همان واژه

به معنی « bilبیل »قسمت دوم این اسم 
قدرت و توانایی در زبان سومری بوده 
باشد آن وقت معنی این اسم به طور 

خواهد « کمرقوی»یا « کمرقوی»خالصه 
 بود.

 VAÇAQAN ............................................. واچاقان

خاقان عادل و عدالت گستر، خاقانی که 
 احقاق حق کند.

قان= قاغان،  –احقاق حق کردن «= واچ»
 خاقان

 VAÇE ........................................................................ واچه

نام پادشاه و حکمران ترکان آلبان که پس 

از سپری شدن دوران حاکمیت خویش، 
« maskutماسکوت »به سوی ایالت 
 مراجعت نموده بود.

 VAÇE ........................................................................ واچه

زمین آلبان نام یکی از فرمانروایان ترک سر
 ی پنجم میالدی.در سده

طبق نظر محقق و مورخ مشهور 
، این «یفالهالدین غیبغیاث»آذربایجانی 

ی مستعمل در ترکی اسم مأخوذ از واژه
)که در اصل ریشه و منشاء « vaçواچ »

ادای »، «ادای دِین»پارسی دارد( به معنی 
 باشد.می« حقّ

و  گرفتن روزه« paçپاچ »در زبان سُغدی 
باشد. به معنی روزه می« vaçaqواچاق »

واچا »این نام همچنین با نام شخص 
vaça » در بین ترکان باستان نیز قابل

 باشد.مقایسه و تجزیه و تحلیل می

 VARÇAN .................................................... وارچان

 شهر بزرگ و مهم ترکان هون

 VARDİM ......................................................... واردیم

آلبانها « تامدیکیان»ی نام فردی از سالله
این نام ترکی  «.تاریخ آلبان»قید شده در 

به معنی « بار»ی ترکی مأخوذ از واژه
، «پیدا شده»، «موجود شده»، «هست»
باشد. . این نام برگزیده از می« هستی»

زبان خودِ کودک جهت نامگذاری بر 
خویش است و این کودک در حقیقت با 
زبان خویش  به پدر و مادر که عمری در 
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و «. آمدم»گوید: انتظار فرزند بودند، می
ای از انواع نامگذاری فرزند این نیز گونه

 باشد.در بین ترکان باستان می

 VARIŞLI ......................................................واریشلي

 ذکی، عارف

 VARİYƏTLİ ............................................. واریتلي

 ثروتمند، غنی، دارا

 VARSAQ ..................................................... وارساق

نام یکی از قبایل مشهور ترکان در 
سرزمین آذربایجان و قفقاز. نواحی 
مسکونی این قبیله به خاطر فرهنگ و 

های شاعری و نمایشادبیات شعر و 
های پانتومیم و محلی و میدانی، نمایش

هنرپیشگان پانتومیم به نام این قبیله 
 نامگذاری گردیده است.

 VASAK ........................................................... واساک
ی و سالله نام حاکم و فرمانروایی از طایفه

که از سوی دولت ایران به « سیساک»
فرمانروایی ارمنستان در قرن چهارم 

ارمنی  میالدی تعیین شده بود. مورخ
ی پنجم در سده« ناسیمُوئیسئی خوره»

سیون »میالدی نام یکی از حکمرانان در 
syun » قید نموده « واساک»را به مانند

است. )نام اولین پادشاه و حکمران در 
ی نهم میالدی از سده« syuniسیونی 

باشد که در می« واساک»ی بومی سالله
میالدی دار فانی را وداع گفته  112سال 

های ت(. این نام با نام یکی از خاناس
دولت خاقانی امپراتوری هون غربی در 

« vasikواسیک »ی چهارم میالدی سده
 )قید شده در منبع بیزانسی( و نام سرکرده

چینی -ی ترکو حکمران منسوب به طایفه
واساک »در ارمنستان به نام 

)در « vasak mamikonianمامیکونیان
-یکی می«( mamiqunگون میما»اصل 

 باشد.
باسا »این نام را با نام « ی.ب.یوسف اوف»

basa » دارای ریشه و منشاء ترکی یکی-

را در « واسیک )باساک(»داند.او نام می
، غالب، «باسماک»زبان ترکی براساس فعل 

 کند. فاتح، مظفر معنی می

 VASİŞKA ....................................................واسیشكا

ی ترکان کوشانی نام پادشاهی از سلسله
 در آسیای میانه

 VAXAN .............................................................. واخان

ی پنجم ی ترک آلبان در سدهنام شاهزاده
، L.Parbetsiمیالدی )الزار پاربِتسی 

(. مورخین ارمنی 31کتاب دوّم، صفحه 
کنند که گویا این اسم با چنین اذعان می

با ریشه و « iohanیوهان »اسم شخص 
باشد، ولی ادعایی منشأ مسیحی مرتبط می

ی ترک هپوچ و باطل است. نام این شاهزاد
آلبان هنوز هم در نام فامیلی ارامنه به فرم 

دهد. الزم به خود را بروز می« واهانیان»
ی ترک آلبان با ذکر است که نام شاهزاده
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در بین « boxanبُوخان »نام شخص 
 باشد.ترکان خزر یکی می

 VAXTANQ ............................................... واختانق

ی ترک شاهزاده« اَسَن جالل»نام پدر 
باغ قرهمسیحی آلبان مسکون در بخش 

ی دوازدهم میالدی کوهستانی در سده
 )ر.ک.اَسَن جالل(.

 VAYA-VABİL ............................... وابیل-وایا

 از نامهای مرسوم در بین ترکان کاسپی.
بای »ی نام این نام شکل تحریف یافته

باشد و از ترکیب می« bay babilبابیل 
به معنی « bayبای »ی ترکی باستان واژه

)ر.ک  babilغنی، ثروتمند، دارا و بابیل 
 بابیل( ساخته شده است.

 VELİK .................................................................... وِلیك

نام توپونیمی در محال زنگه زور که از آن 
به هنگام لشکرکشی شاه اورارتو در یک 

ی هشتم قبل از میالد منبع اورارتویی سده
نام برده « velikuxiولیکوخی »به فرم 

شده است. الزم به ذکر است که در این 
ی ویژهپسوند « uxiاوخی »نام اورارتویی، 

زبان اورارتویی بوده و نام این توپونیم در 
باشد و به هنگام می« velikولیک »اصل 

بالک »نگارش به ارمنی قدیم به فرم 
balk ».درآمده است 

 VELİKUXİ ............................................. ولیكوخي

نام توپونیمی در محال زنگه زور که به 

هنگام لشکرکشی شاه اورارتو در یک منبع 
د از آن ی هشتم قبل از میالاورارتویی سده

نام برده شده است. الزم به ذکر است که 
پسوند « uxiاوخی »در این نام اورارتویی، 

ی زبان اورارتویی بوده و نام این ویژه
نیز نامیده « velikولیک »توپونیم به شکل 

شد و به هنگام نگارش به ارمنی قدیم می
 در آمده است.« balkبالک »به فرم 

 VERƏ BİLMƏZ ........................... وئرَه بیلمَز

سی که تسلیم و تسلیم شدن برای او ک
 معنی ندارد.

 VERƏLLİ ............................................... اَللي -وئر

 سخی و دست و دلباز

 VERƏSİZ .................................................. وئره سیز

 تسلیم نشدنی، بدون تسلیم

 VƏŞƏQ .................................................................. وَشَق

حیوانی از جنس گربه ها که از پوست آن 
 کُرک و پوستین سازند.

 VULİ........................................................................... وولي

توراندازی و تور پهن کنی قایقهای 
قایق های  تور برگرداندن -ماهیگیری
 ماهیگیری

 VULİQ ................................................................... وولیق

نوعی قایق دزدان دریایی با بادبانهای 
 بزرگ

 VURUŞ .......................................................... ووروش
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 جنگ، مبارزه
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 Y                                یِ  

 
 

 YAĞANDOLU ........................... یاغان دُولو

 تگرگ

 YAĞIZ ....................................................................... یاغیز

 اسب سیاه

 YAĞMACI .............................................. یاغماجي

 اموال دشمن را غارت کننده، یغماگر

 YALDIZCI ............................................یالدیزجي

طالکار، صنعتگری که روی اشیاء آب طال 
 دهد.

 YALIQ ...................................................................... یالیق

 ی آتش، آلووزبانه

 YALMAN .........................................................یالمان

 جای سخت و  تیز کوه

 YALNIZLI ................................................... یالنیزلي

تک فرزند خانواده و معاف از سربازی به 
سبب تک فرزند بودن و کفیل والدین 

 بودن

 YAMCI ............................................................... یامجي

 صاحب کاروان، منزلچی

 YANAR QALA .................................. یانار قاال

 دژ سوزان، سوزان و روشن بماند قلعه و

 YANBİRDƏ ........................................ یان بیرده

نام پدر اورال باتیر قهرمان داستان ترکان 
-می« بیرده»باشقیرد. قسمت پسین اسم 

در زبان ترکان به معنی « بیر»باشد و 
باشد و قسمت و مقدّس می« اودوق»

در زبان بعضی از ترکان « یان»پیشین اسم 
یان »این باشد. بنابرمی« جان»به مفهوم 

 باشد.می« جان مقدس»یعنی « بیرده

 YANDAŞ ...................................................... یانداش

 طرفدار، هوادار

 YANZİ(YANZU) ................... یانزی)یانزو(

)کاسسی( به معنی « کاس»در زبان ترکان 
باشد. این واژه کامالً حاکم، حکمدار می

« yی»ترکی بوده و به اول آن صدای 
به معنی « anqآنق»اضافه شده است. 

، «عالی»، «دهدر رأس ایستا»، «مقدّم»
فهیم و »، «اولین و نخستین»، «اعلیحضرت»

« زیرک»و « با فراست»، «مستعد»، «با درّاکه
باشد و پسوند می« چی»-«سی»باشد و می

های سامی حرف به علت اینکه در زبان
« ز»به « چ»وجود ندارد بنابراین « چ»

 تبدیل گشته است.

 YAPAQCI ................................................. یاپاقجي

روش، فروشنده ی پشم گوسفند، پشم ف
 تاجر پشم گوسفند

 YAPICI ............................................................. یاپیجي

 بانی، سازنده، بنّا، معمار، صانع
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 YAPILI ................................................................. یاپیلي

دارای بنیه و اندام درشت و استخواندار، 
 قوی پنیه

 YARBAY ......................................................... یاربای

 نایب سرهنگ

 YARDAQ ....................................................... یارداق

 معاون، رفیق، کمک و یاری کننده

 YARDIM SEVƏR .......... ریاردیم سئوه

 خیرخواه

 YARĞUÇAQ .................................. یارغوچاق

 دستیآسیاب 

 YARICI ........................................................... یاریجي

شقه کننده، بُرنده، از هم شکافنده ی صف 
 دشمن

 YARIŞ .................................................................. یاریش

 برش و شکاف

 YARLAQAB ........................................ یارالقاب

 «کوتی»نام یکی از حاکمان ترک 

 YARLAQANDA ............................ یارالقاندا

 «کوتی»نام یکی از حاکمان ترک 

 YARLAQAŞ ....................................... یارالقاش

 «کوتی»نام یکی از حاکمان ترک 

 YARLIĞ ............................................................. یارلیغ

 وراعالمیه، منش

 YARQIÇ ........................................................... یارقیج

 قاضی، دادرس

 YARQITAY ........................................... یارقیتای

 محکمه ی عالی استیناف

 YARU OZAN.................................. یاروئوزان

 نام رودی واقع در اورال

 YARUQ .............................................................. یاروق

 شعاع نور، روشنی، پرتو نور
  به معنی نور و روشنی،« یار»یار+ اوق. 

که در « آق»یا « اوق»شعاع نور + پسوند 
 گرامر زبان ترکی بدان شکیلچی یعنی

هایی مثل بیچاق، پسوند گویند که در واژه
 شود.اوراق، سازاق و غیره دیده می

 YAŞA ............................................................................ یاشا

 زنده باشی، همیشه زنده باشی، نمیری

 YAŞALMIŞ ................................. یاش آلمیش

واصل به سن و کمال، مسن، پیر و 
 سالخورده

 YAŞAMIŞ ................................................ یاشامیش

 دنیا دیده، مسنّ، جهاندیده

 YASAVUL .............................................. یاساوول

 ه و راهمأمور و محافظ امنیت جاد

 YAŞIL DAĞ ................................... یاشیل داغ

 کوه سرسبز و پرعلف و پردرخت

 YAŞLI BABA .................................. یاشلي بابا
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 پدر بزرگ سالخورده، پدر مسن

 YAT ................................................................................. یات

سالح محافظت از ضربه ی دشمن چون 
سپر و زره، اسلحه، زره، سالح و سایر 

 آالت جنگی

 YAT YARAĞ ................................. یات یاراغ

مهمات جنگ، انواع گلوله و توپ و 
 سالح جنگی

 YATAN GƏMİ............................ ميیاتان گ

 کشتی ایستاده در اسکله

 YAVAN ................................................................. یاوان

ی به هنگام ارائه« یافث»نام یکی از اوالد 
ی نسل یافث از سوی موسی شجره

 کاالنکاتلی مورخ مشهور ترک آلبانیایی.

 YAVUNLAX ......................................... یاوونالخ

از پادشاهان ترکان افتالیت ساکن در 
 آسیای میانه در سده چهارم میالدی.

 YAVUZ .................................................................. یاووز

، شدید، بسیار سرت و سخت، پرشدت
سخت و تند، بسیار خوب، اعال، فوق 

 العاده

 YAY KİRİŞİ ............................... یای كیریشي

 زه کمان

 YAYÇI .................................................................. یایچي

 کماندار

  .......................................................... یایدان چیخمیش

 .............................................. YAYDAN ÇIXMIŞ 
 تیر از کمان در رفته

 YAYICI ............................................................. یاییجي

های جیغاتای و ازبکان ها و قامبه شامان
 کرده وباستان که با تیر و کمان جادوگری 

دادند، حوادث را قبل از وقوع خبر می
 شد.اطالق می

 YAYİK XAN ................................ یاییك خان

 YAYİQ XAN ................................... یاییق خان

 هانام خدای آب در ذکر و دعاهای شامان

 YAYILI ................................................................. یاییلي

 مسلح به تیر و کمان، کماندار، کمانکش

 YAYMACI ................................................ یایماجي

دستفروشی که لوازم و اسباب خرده 
را  فروشی خود را روی زمین چیده و آنها

 رساند.به فروش می

 YAZIQ (AZIK).................. یازیق )آزیك(

نام یکی از طوایف ترک مسکون در 
ی قفقاز شمالی قید شده توسط ناحیه

 «.دیون کاسیی»مؤلف عهد باستان 

 YAZMACI ................................................ یازماجي

کسی که با دست چیزهایی مثل یمنی و 
 لحاف نقش دوزی و قلمکاری می کند.

 YAZMAN ........................................................ یازمان

 نویسنده، محرّر
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 YƏDƏKCİ ................................................. جيیَدَك

تیمار گری که اسبی را به عنوان یدک با 
شخصی که با  -خود به همراه دارد

ریسمان یا طناب مخصوص، قایق را 
برخالف جریان آب به سوی ساحل می 

 کشد.

  .................................................... بوغا )یئل بوكا(یئل 

 ....................... YEL BUĞA(YEL BUKA) 
ی اژدهای هفت سر ترکان اوغوز. واژه

معانی مختلف و گوناگونی را در « یئل»
کند. از جمله معانی آن ان ترکی ایفا میزب

خصوصاً در زبان ترکان آذری 
 باشد.کوالک و باد می«=کولک»

 YEL TANRI ...................................... یئل تانری

 خدای باد، خدای هوا

 YEL TANRISI .........................یئل تانریسي

 خدای باد، خدای هوا

 YƏLƏLİ ............................................................. یَلَه لي

 یالدار

 YELMAR ........................................................... یئلمار

نام نوعی مار و همچنین نام انسان در بین 
-همچنین نام قبیله« مار»آذربایجان. ترکان 

ای از مادها یا میدیاها در دوره حکومت 
 باشد.ترکان ماد نیز می

 YƏLME .................................................................... یَلمه

زره چند پارچه، روپوش و روانداز چند 

 پارچه

 YELOY DAŞ ............................. یئلوی داش

« قاراکیتایالر»نام خان و حکمران ترکان 
میالدی. او در  12در آسیای میانه قرن 

 درگذشت. میالدی 1142سال 

 YELVAN .......................................................... یئلوان

که از « آب شیروان»نام شاخه ای از رود 
کوه های زاگرس سرچشمه می گیرد که 

ی نام قوم و تداعی کننده« آب شیروان»
« یئلوان»می باشد. « شیروان»طایفه ی ترک 

نیز با نام قوم ترک آلبان مشابهت دارد. 
 آلبان آلوان ائلوان

 YEMİŞCİ.................................................. یئمیشجي

 فمیوه فروش، منا

 YƏNƏ .......................................................................... نهیَه

 بزرگ جثه، درشت اندام، غالب، برتر

  ........................................................................... یئنیلمَز باتیر

 .......................................... YENİLMƏZ BATIR 
 دالور و بهادر شکست ناپذیر

 YEQAN ............................................ )یگان(یئقان 

نام یکی از افراد شرکت جسته در اجالس 
مذهبی دعوت شده از سوی -دینی

میالدی، قید  156کلیسای ترکان آلبان سال 
ی قدیم شده در تاریخ آلبان به فرم ارمن

 «.yeqanianیئقانیان »
نام این شخص به فرم ارمنی قدیم مأخوذ  
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که به انتهای « yeqanیئقان »از نام ترکی 
)مختص اسامی « ianیان »آن پسوند 

 باشد.فامیلی ارامنه( افزوده شده، می
الزم به قید است که نام یکی از امیران 

ی دوازدهم اوغوز سلجوقی در سده
و « eqan-taisiسی ائقان تائی»میالدی 

ی ای از طایفههمچنین نام شاخه
از طوایف قزلباش آذربایجان « اوستاجلو»

-می« eqanluائقانلو »ی شانزده در سده

یئقان »باشد که با این نام شخص آلبان 
yeqan » قابل مقایسه و تجزیه و تحلیل

 است.

 YER TANRI ........................................ یئر تانری

 خدای زمین

 YERLİK .......................................................... یئرلیك

زراعی فراوان،  دارای زمین و خاک
 صاحب زمین

 YETKİLİ ......................................................... یئتكیلي

 صالحیت دار، شایسته، حاکم، ذی نفوذ

 YIĞINAK .................................................... ییغیناک

 جمع آوری قوا

 YIKICI .............................................................. ییكیجي

 نابود کننده ، مهلک

 YİRK ........................................................................ ییرک

ای از ترکان که در تاریخ به نام طایفه
، «ایشکوزای»، «اسکیت»، «اسکیف»اشکال 

و « ایسکاتا»، «ایشکوتای»، «آشگوزای»
معروفند. نام این طایفه را « ایشکوز»

هرودت در تاریخ خود به این فرم نگاشته 
ایرک »است و فرم اصلی و متداول آن 

irk »باشد. )ر.ک.اسکیف(می 

 YİVA ............................................................................... ییوا

ی دهندهنام یکی از سه اویماق تشکیل
ی یوزقات ترکان قاجار ساکن در منطقه

 میالدی. 16آناطولی قرن 

 YOBAZ ................................................................... یُوباز

، بزرگ جثه و خشن، قوی درشت و سرت
 و قدرتمند

 YOĞRUL ................................................... یُوغرول

 عجین شو، تخمیر شو، خمیره باش

 YOL AÇAN .................................... یُول آچان

 راهگشا، الگو شدن برای دیگران

 YOL ALAN ........................................ یُول آالن

 رهنوردرهرو، سالک، 

 YOL BULAN ................................ یُول بوالن

 رَهیاب

 YOLAVAC ................................................ یُوالواج

 ساوجی، خبررس، رسول، فرستاده، ائلچی

 YOLDA QALMAZ ............ یُولدا قالماز

هیچگاه در راه آواره و سرگردان نمی 
 ماند.
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 YOLU UZUN ..............................یُول اوزون

هنوز راه بسیاری در پیش دارد، در آینده 
 .کارهای بسیاری انجام خواهد داد

 YORMAT .................................................... یورمات

 ای از ترکان باشقیرد.نام طایفه

 YOZULMAZ.........................................یُوزولماز

 هیچ وقت منحرف نمی شود

 YÜCƏ YALIM ............................. یوجه یالیم

 طبع، منیع سرشتبلند 

 YUĞÇU ............................................................ یوغچو

-ها و اشعار غمگین و غمی ترانهخواننده

انگیز مراسم تدفین سالطین و سرکردگان 
 ترک را گویند.

 YÜGRƏK ............................................. یوگره ک

 تندوسریع رونده، سریع الحرکت

 YÜKSƏK SOY ................یوكسَك سُوی

عالی تبار، از نسلی معتبر و عالی، شریف، 
 نجیب

 YÜKSƏLİŞ ......................................... یوكسَلیش

 ج یافتن، اوج گرفتناوج، رفعت، او

  ............................................................ یوكون توتموش

 ................................................ YÜKÜNTUTMUŞ 
کسی که به حد زیاد و کافی ثروت و مال 

 .کسب کرده و اندوخته است

 YURD TANRI ............................ یورد تانری

ی روی زمین، خدای یکی از هفده خدا
سرزمین و وطن در بین ترکان باستان 

 خصوصاً ترکان آلتای.

 YÜRƏGİ KENG ......... گي كئنگیوره

دل و قلبی بزرگ دارد  شکیبا، صبور، آنکه
 )ازبکی(

 YURTLAN ................................................یورتالن

صاحب خانه و کاشانه شو، سر و سامان 
 بگیری

 YURYUN KUŞ ............... یوریون كوش

نام یکی از امرای ترک سلجوقی با نام 
 «بازدار یوریون کوش»کامل 

 YUVA YAPAR ............................... یووا یاپار

در فکر خانه و کاشانه، به دنبال ساخت و 
 تهیه ی النه و آشیانه

 ZAANSANQ ........................................ زاآنسانق

از « سانسانق»و یا « زانسانق»یا « زاآنساق»
نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( قید 

قبل از میالد در منابع  614شده به سال 
آشوری. این نام در منابع آشوری به فرم 

حک شده است « zanasanaزانا سانا »
این نام « ای. م. دیاکونوف»و طبق نظر 

سی بوده و از دارای ریشه و منشاء پار
به معنی « hşanaهشانا »ی پارسی واژه

« دارای اصل ونسب»، «دارای قوم و طایفه»
برگرفته شده است در حالیکه سخت 

ی دراشتباهند چون این نام از ترکیب واژه
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دل »به معنی « zaزا »یا « saسا »سومری 
و نام یکی از خدایان یعنی خدا « و قلب

به معنی  «sanqسانق »ی و واژه« anآن »
، «سرکرده»، «رهبر»، «نخستین»، «اولین»
ساخته شده « پیشوا»و « ، روحانی«کاهن»

است و جزو اسامی تئوفور ترکی )مادی( 
 باشد. می

قلب انسان و اکثر حیوانات دارای ضربان 
باشد و متوالی و منظم طپش الینقطع می

گر شمارش در نزد ترکان بهترین  تمثیل
ن سبب قلب و سومری بوده است و بدی

، «شمار»( یعنی say)سای « saسا »دل را 
اند و این نامگذاری به نامیده« شمارش»

جهت و این عضو و ارگانیسم بدن بی
« sayسای »سرخود نبوده است و بدان 

اند و احتمال قوی اینکه صدای نام نهاده
به علت نرم بودن از انتهای « yی »صامت 

ارش این واژه به مرور محذوف و در نگ
دیگر منابع غیر سومری همچون آشوریها 
نیز این صامت حذف گردیده است و 

نیز برگرفته شده از « ساعت»ی حتی واژه
« sayسای »ی  ترکی سومری همین واژه

باشد که به احتمال قوی می« saسا »یا 
نژاد )اعراب( نیز آنرا از اقوام سامی

ها اخذ نموده و تاکنون نیز مورد سومری
سنج که باشد. این وسیله زمانمی استعمال

اساس آن شمارش و ضربان متوالی و 
باشد، مخترع آن یعنی سومریان الینقطع می

ترک تبار نام این وسیله را به علت 

شباهت کار و عملکرد آن با قلب انسان 
به « say atسای آت »، «sa atساآت »

شماره »، «شمارشگر»، «شمارنده»معنی 
و پس از انقراض دولت  اندنهاده« اندازنده

ترکان سومری اعراب و ملل سامی نیز آنرا 
 اند.به کار برده« ساعت»به فرم 

نیز الزم  sanqی سانق و اما در مورد واژه
کامالً « سانق»ی به توضیح است که واژه

اکنون نیز در زبان ترکان ترکی بوده و هم
مختلف کاربردهای مختلف دارد که در 

-مفهوم آنها یکی می ی معنی وکل، ریشه

با حذف صامت  sanqی سانق باشد. واژه
« sanسان »در پایان آن به شکل « qق »

در بین ترکان به مفهوم پیشرو، پیشگام، 
رهبر، مشهور، سرآمد، جلودار، سرکرده 

« سانلی-آدلی»کاربرد دارد. به عنوان مثال 
یعنی مشهور و دارای شأن و شهرت. به 

شهرت بودن علت اینکه صاحب شأن و 
موجب سرشناسی و چشمگیر بودن و 
پیشتر و جلوتر از بقیه بودن خواهد بود 

ی سانلی در مورد اینچنین پس واژه
شخصی به کار خواهد رفت. مثالً در 

ی سان دیدن )از صفوف ارتش( چون واژه
صفوف مستقیماً و بدون بودن هیچگونه 
مانع و حائلی از پیش و مقابل شخص 

کنند و ادای احترام یمورد سان عبور م
ی کنند بنابراین در چنین موردی واژهمی

مورد استعمال قرار گرفته « sanسان »
 است.
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 ZABAN ................................................................. زابان

از نامهای مستعمل تئوفور در بین ترکان 
قبل از  125ماد )میدیا( قید شده به سال 

 میالد.
« zaزا »ی سومری ژهاین نام از ترکیب وا

به معنی « بان»و واژه « دل، قلب»به معنی 
ساخته شده است « خالق، آفریننده )خدا(»

ی خالق و آفریننده»و در کل به معنی 
همانا خدا است »یا اینکه « قلب، خدا است

نام یکی  -باشد.می« ی دل و قلبآفریننده
از حکمرانان ترک سرزمین آلبان که 

ی ترکی باستان ژهبرگرفته شده از وا
 باشد.می« çabanچابان »

 ZABERXAN......................................... زابرخان

هون »ی ن و رئیس طایفهقانام خا
 112در سال « hun kuturqurکوتورقور 

 .میالدی

 ZAĞARCI .............................................. زاغارجي

مسئول حفظ و اداره کننده ی سگ های 
 شکاری

 ZAKRUTİ ................................................ زاكروتي

نام کوهی در سرزمین میدیا )ماد( )سال 

 قبل از میالد(. 144
ین نام فرم نگارش آشوری نام کوه ا
باشد. این نام در آذربایجان می« ساقیروتو»

ایران لوکالیزه گشته است و به فرم 
شود و این همان قید می« زَهرقاش»

کوهیست که در جریان مبارزات و عصیان 
بابک از مکانهای مورد حادثه بوده است. 

های ترکی از ترکیب واژه« زاکروتی»
، «ی کوهدماغه»به معنی « saqirساقیر »
و صدای ربط و « مکان مستحکم شده»

تو »ی ترکی و واژه« uاو »ی پیوند دهنده
tu » تشکیل یافته است.« کوه»به معنی 

)دارای « آن زاگگار»در زبان سومری 
ی سامی و نگارش اکدی( به معنی ریشه

ی با واژه« مکان مستحکم شده»، «قلعه»
ختلف زبان های مترکی مستعمل در لهجه

« çakarچاکار »و « saqirساقیر »ترکی 
« مکان مستحکم شده»و « قلعه»به معنی 

باشد و به دلیل منشاء میریشه و همهم
توان حدس زد که در نام همین قرابت می

کوه زاکروتی، این واژه صرفاً فرم و شکل 
سومری آن انعکاس یافته است. ولی در 

( به تمام حاالت نام این اورونیم )کوه
ی قلعه« »کوه قلعه« )»قاالداغ»معنی 

 باشد.می«( کوهستانی

 ZAL ................................................................................. زال

ی آتش )ترکی ی آتش، زبانهشعله
 سومری(



 
 TÜRKÇE İNSAN ADLARI (ad ve soyad)IV                           4تورکجه اینسان آدالری  

 

  661 

 ZALAQ .................................................................. زاالق

ی آتش )ترکی ی آتش، زبانهشعله
 سومری(

 ZANTİK ........................................................... زانتیك

ی ترک ی طایفهنام رهبر و سرکرده
ی قفقاز شمالی قید شده مسکون در ناحیه

«. دیون کاسیی»ن توسط مؤلف عهد باستا
اَسَن »ی ترکی نام این حاکم از ترکیب واژه

əsən» ،« اَزَنəzən » سالم»به معنی» ،
و پسوند « قبراق و سرزنده»، «تندرست»
( ساخته شده است و lık)لیک « tıkتیک »

و « eاِ »ی باستان صدای الکن مؤلف دوره
موجود در ابتدای اسم را قید « əاَ »یا 

ینکه آنرا آنطور که ننموده است و یا ا
راهنما و بلدچی او تلفظ نموده، قید کرده 

-اَزن»است و این اسم در حقیقت به فرم 

« əsənlıkلیک اَسَن»یا « əzəntıkتیک 
 ( بوده است.əzənlıkلیک )اَزَن

 ZANZAR........................................................ زارزان

ماننا -از نامهای مرسوم در بین ترکان ماد
قبل از میالد. این نام  125قید شده به سال 

یز از سوی بعضی محققین دارای ریشه و ن
شود یعنی از منشا فارسی قلمداد می

به معنی « زانا»ی فارسی ترکیب واژه
به معنی « زار»ی هندی قدیم طایفه و واژه

حرکت نمودن و رهبریت نمودن تشکیل 
یافته است در حالیکه این نام از ترکیب 

)به مغولی « sanqiسانقی »ی ترکی واژه

، «معتبر»، «مشهور»ه معنی ب«( سانجا»
به « ərاَر »ی و واژه« نامی»، «شناخته شده»

معنی مرد، دلیرمرد، دالور، مبارز و جنگنده 
ساخته شده است. در اسناد آرشیو 
حکومت خان ساالری خیوه در قرن 
هیجدهم میالدی اسامی شش تن به شکل 

قید شده است این نام همچنین « سانقی»
سلجوقی آسیای با نام یکی از سالطین 

-1111« )سنجر ملک شاه»میانه به نام 
(، با نام رهبر جنبش ملی بخارا در 1516

سنجر »اوائل قرن سیزده میالدی بنام 
-حاکم منطقه« sanzerسانزئر »، و «ملک

آلتای در قرن « kuzenکوزئن »ی 
هیجدهم میالدی قابل مقایسه و تعمق 

-است. همچنین الزم به ذکر است که واژه

به زبان سومری یعنی « sanqنق سا»ی 
)در زبان ترکی « کاهن« »سرکرده»، «رهبر»

به معنی « sanqiسانقی »باستان 
از سوی »، «برگزیده و محترم»، «متشخّص»

-می« مشهور و نامی»، «همه شناخته شده

نام یکی از « sarسار »ی باشد( و واژه
 باشد.خدایان  می

 ZAQAR ................................................................... زاقار

ان بابلی و ترکان نام یکی از ایزدان و خدای
، رویاها «سین»سومری. ایزد زاقار پیام اور 

 کرد.را بر آدمیان نازل می

 ZARDUK ................................................. زاردوک

از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 
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قبل از میالد. در   111قید شده به سال 
منابع آشوری این نام ترکی به فرم 

قید شده است و « zardukkuزاردوککو »
مکرر و  kدا و حرف در زبان آشوری ص

اضافه گشته « uاو »به پایان اسم پسوند 
است. در حالیکه در اصل این اسم به 

باشد و از می« zardukزاردوک »شکل 
، «sarسار »»ترکیب نام خدای سومری 

به معنی « dukدوک »ی و واژه« şarشار »
« با مرحمت»، «رحم کننده»، «رحیم»

 تشکیل یافته است.

 ZARİNA ............................................................... زارینا

در قرن پنجم قبل « ساک»م حاکم ترکان نا
ی از میالد در آسیای میانه که از واژه

-و واژه« ماه»به معنی « سار»مغولی -ترکی

 تشکیل یافته است.« آنا»ی 

 ZARİŞ .................................................................زاریش

از نامهای مرسوم تئوفور در بین ترکان 
قبل از  125ماننا قید شده به سال -ماد

میالد. این نام را دارای منشاء فارسی 
ی فارسی اند و آنرا با واژهلمداد نمودهق
-به معنی زرد، طالیی مرتبط می« zarزر »

دانند در حالیکه این نام از نام سومری 
نام یکی از خدایان سومری « sarسار »

برگرفته شده است. به احتمالی این نام از 
-به زبان ترکی sarهای سار ترکیب واژه

معنی به « eşائش »و « ماه»مغولی به معنی 
ساخته « برابر با آن »، «همچون»، «مثل»

شده باشد. این نام در قرن پنجم قبل از 
میالد در آسیای میانه با نام حاکم ترکان 

« سار»های که از واژه« زارینا»یعنی « ساک»
تشکیل یافته، قابل « آنا»به معنی ماه و 

 مقایسه است.

 ZASIYAN GÖL ................... زاسیان گؤل

رکان قرقیز، نقل ای تدریای بزرگ و افسانه
گؤی »یا « کؤک اوقوز»شده در داستان 

 «اؤکوز

 ZATA .............................................................................. زاتا

از نامهای رایج در بین ترکان ماد )میدیا( 
 قبل از میالد.  114قید شده به سال 

ی سومری این نام محتمالً از ترکیب واژه
و « قلب»، «دل»به معنی « zaزا »، «saسا »

به کمک او »به معنی « daدا »ی واژه
( ساخته شده است. این اسم در کل )خدا

ی کمک قلب عطا شده به واسطه»به معنی 
 باشد.می« و لطف او )خدا(

 ZƏYBƏK .......................................................... زَیبَك

سرباز و مأمور خفیف سالح در زمان 
سلجوقیان که وظیفه اش تامین آسایش و 

 رفاه عمومی مردم است، ژاندارم

 ZİD ..................................................................................... زید

حقیقت، واقعیت، درستی، درست، عدل و 
 ی سومری(داد، حق )ترک

 ZİYUSUDRA ...................................زیوسودرا

گمیش که همتای قهرمان طوفان، نیای گیل
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 است. )سومری(« اوتناپیشتیم»بابلی آن 

 ZOBER ..................................................................... زُبئر

ی یکم قبل نام پادشاه ترکان آلبان در سده
«. دیون کاسسی»از میالد قید شده توسط 

به احتمال بسیار قوی به علت نبودن 
های در زبان« ش»و « چ»، «ج»صداهای 

در « ز»یونان و التین، حرف و صدای 
در « ش»و یا « چ»اصل ایفاگر نقش صدای 

این اسم ترکی بوده باشد و همچنین این 
ممکن است جایگزین « ز»حرف و صدای 

نیز بوده باشد. در برخی از « س»صدای 
)از « çəbərچَبَر »های زبان ترکی لهجه

، «sibərسیبَر »جمله به ترکی خاکاسی آن
، به «səbərسَبَر »اشقیردی به ترکی ب

 -، به بوریات«tsəbərتسَبَر »مغولی 
، «تمیز»به مفهوم « səbərسَبَر »مغولی 

بانظم »، «دوستدار قانون و مقررات»، «زیبا»
، «نجیب»، «باوجدان»، «محتاط»، «و منظّم

باشد. الزم به ذکر می« راست و درستکار»
های مختلف زبان ترکی است که در لهجه

، «çəbərچَبَر »ه که به اشکال این واژ
« şəvərشَوَر »و « çəvərچَوَر »

کند دارای معانی بسیاری خودنمایی می
به زبان ترکی « çəbərچَبَر »باشد. مثالً می

جَلد »، «بامهارت»، «ماهر»قرقیزی به معانی 
و « گیرفنّ»، «چاالک»، «زیرک»، «و فرز

در ترکی قزاقی به « şəbərشَبَر »ی واژه
)استاد(، در ترکی اویغوری « اوستا» معنی

، «ماهر»به معنی « çəvərچَوَر »
سیبَر »، در ترکی باشقیردی «زبردست»

sibər » بانمک و ملیح»به معانی» ،
، به ترکی خاکاسی «جذاب»، «شیرین طبع»
، به ترکی «باسلیقه»به معنی « səbərسَبَر »

و ... « زیبا»به معنی « çəpərچَپَر »ترکمنی 
 .باشدمی

این نام ترکی با نام پادشاه و حکمران 
ی پنجم قبل از میالد ترکان ساک در سده

ی با نام خان و رئیس طایفه -«سابار»نام به
میالدی بنام  112در سال « هون کوتورقور»
با نام خاقان -« zaberxanزابرخان »

ی دوّم امپراطوری ترک شرقی در نیمه
با -« شیبیرخاقان»ی هفتم میالدی بنام سده

ی هشتم نام پادشاه ترکان بلغار در سده
و همچنین با نام حاکم « سابار»میالدی بنام 

« ساوار»ی نهم میالدی بنام آرساخ در سده
دانیم که دولت و باشد. مییکی می

حکومت پادشاهی آلبانیای جدید در 
ی یکم میالدی تشکیل و سده 65سالهای 

نضج یافته است. مورخ مشهور آلبان، 
سی کاالنکاتلی در اثر خویش نام مو

ها و بسیاری از پادشاهان و برخی فئودال
روحانیون تا ده سده را قید و نگاشته 

 است. 

 ZOQA .......................................................................... زُوقا

نوعی آلت و وسیله ی ماهیگیری از جنس 
سرب با نوک سوزنی به شکل ماهی 
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 کوچک

 ZORBA .................................................................. زُوربا

کسی که متکی به زور خویش است، با 
ش کارها را اتکا به زور و قدرت خوی

 پیش می برد.

 ZORLI .................................................................. زُورلي

 قوی ، پرنیرو، قدرتمند

 ZUEN ....................................................................... زوئن

 خدای خورشید و ماه
 ها )سومری(نام یکی از خدایان سومری
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