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 کُهن درباره زبان آذریِ
 

 رقدارضیاء طُ

 وخته کارشناسی علوم سیاسیآمدانش

 دانشگاه آزاد اسالمی

 

، حمله مغوالن به ایران دنبالبهحمله تُرکان و همچنین بعدها اثر حدوداً از قرن چهارم هجری در  ؛دانیمطور که میهمان

ی زبان آذرهایی از ترکان در منطقه بزرگ آذربایجان ساکن و حاکم شدند و این امر در طول چند قرن باعث دگرگونی دسته

توان این زبان را است و میهای آذری کُهن و تُرکی ی مردم آذربایجان تلفیقی از واژهزبان کنون. در این منطقه بزرگ گردید

 . نامید« آذری تُرکیِ»

شناسان بسیاری زبان، نویسندگان و در منطقه آذربایجان« تُرکی آذری»و دالیل دگرگونی آن به « آذری کُهن»درباره زبان 

زبان آذری کُهن و زبان تالشی در منطقه تالش که همسایه شرقی منطقه آذربایجان است و زبان کُردی در . اندها نوشتهکتاب

شناسان زبان. نو، شاخه شمال غربی هستند های ایرانیِجنوبی آذربایجان است؛ جزو زبانمنطقه کردستان که همسایه غربی و 

ز دگرگونی در پیوند با دیگر ، زبان آذری کهن را پیش اسید احمد کسروی و یحیی ذکاءنامداری از اهالی آذربایجان مانند 

 . اندشمار آوردهبههای شاخه شمال غربی زبان

 
 کهن گستره جغرافیایی زیست گویشواران زبان آذریِ
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تالشی و  های آذری کهن،، چند واژه از زباندر این نوشته. استواقع شدهمنطقه آذربایجان بین منطقه کردستان و تالش 

های بیشتر از این سه با بررسی واژه. ی این سه زبان ایرانی را دریابیمهاها و تفاوتایم تا شباهتتطبیق داده کُردی را با یکدیگر

یکدیگر  های ایرانی از یک ریشه و دارای اشتراکات اساسی باایرانی نیز مانند دیگر زبان توان دریافت که این سه زبانِزبان، می

این است که زبان آذری کهن شباهت و پیوند بسیار زیادی با  ،شودها مشخص میبا بررسی این واژه نکته دیگری که .هستند

در منطقه بزرگ . استشود زبان آذری کهن مانند گویش شمالی زبان تالشی طور که دیده میزبان تالشی دارد و همان

 . یندگوردمانشان به زبان آذری کُهن سخن میتند که مهنوز روستاهایی هس ،آذربایجان

 بررسی تطبیقی

 2، آذری کُهن و کُردی1های تالشیهایی از زبانواژه

 دختر( 9

  kǝla؛ کلَه  kila؛ کیلَه  kinaکینَه : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

  kela؛ کِلَه  kinaکینَه : (آستارا)تالشی شمالی 

  kināکینا : (9کرینگان)آذری کهن 

  kinaکینَه : (9قیهگلین)آذری کهن 

 dot؛ دُت  kaniškکَنیشک : (استان کردستان)کُردی 

 پسر( 2

  za؛ زَه  zuaزواَ : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

  zâ؛ زا  zuâزوآ : (آستارا)تالشی شمالی 

 zuvāزووا : (کرینگان)آذری کهن 

  zōraزُرَه : (قیهگلین)آذری کهن 

  korکُر : (ناستان کردستا)کُردی 

 خانه( 9

 kâکَه : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

 kâ کا: (آستارا)تالشی شمالی 

  kāکا : (کرینگان)آذری کهن 

  karکَر : (قیهگلین)آذری کهن 

 māl؛ مال  māol؛ ماول  māwlماول : (استان کردستان)کُردی 

 مرغ( 4

  kargکَرگ : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

  kâgکاگ : (ستاراآ)تالشی شمالی 

  kārgکارگ : (کرینگان)آذری کهن 

  korkکُرک : (قیهگلین)آذری کهن 

 mer؛ مِر  māmerمامِر : (استان کردستان)کُردی 
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 خروس (5

  sugla؛ سوگلَه  sukسوک : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

  sukسوک : (آستارا)تالشی شمالی 

  kâlāyکَالی : (کرینگان)آذری کهن 

  kala bōr؛ کَلَه بُر  xoruzخُروز : (قیهگلین)هن آذری ک

 kala šir؛ کَلَه شیر  kala šerکَلَه شِر : (استان کردستان)کُردی 

 گوسفند( 6

  gusand؛ گوسَند  pasپَس : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

  pâsپاس : (آستارا)تالشی شمالی 

  pasپَس : (کرینگان)آذری کهن 

  pāsپاس : (قیهگلین)آذری کهن 

 paz؛ پَز  pāzپاز : (استان کردستان)کُردی 

 گرگ( 7

  vargوَرگ : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

  vâgواگ : (آستارا)تالشی شمالی 

  vārgوارگ : (کرینگان)آذری کهن 

  vorgوُرگ : (قیهگلین)آذری کهن 

 guru؛ گورو  gurgگورگ : (استان کردستان)کُردی 

 خورشید( 8

  āftāvآفتاو : (ماسال ، فومن) تالشی جنوبی

  haši؛ هَشی  hayšiهَی شی : (آستارا)تالشی شمالی 

  rūž؛ رُوژ  harašiهَرَشی : (کرینگان)آذری کهن 

  ružروژ : (قیهگلین)آذری کهن 

  roj؛ رُج  rož؛ رُژ  xur؛ خور  xuar؛ خواَر  xorخُر : (استان کردستان)کُردی 

 کُرۀ ماه، ماه آسمان( 1

  mānga؛ مانگَه  mang؛ مَنگ  mǝngمنگ : (ماسال ، فومن)ی جنوبی تالش

  ošǝm؛ اُشم  ovšǝmاُوشم : (آستارا)تالشی شمالی 

  ušmāاوشما : (کرینگان)آذری کهن 

  ušma؛ اوشمَه  ōšmaاُشمَه : (قیهگلین)آذری کهن 

māng؛ مانگ  māo؛ ماو  māwماو : (استان کردستان)کُردی 
4 
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 سوراخ( 91

  xǝlخل : (ماسال ، فومن)شی جنوبی تال

  hǝla؛ هلَه  hǝlهل : (آستارا)تالشی شمالی 

  helāهِال : (کرینگان)آذری کهن 

  henaهِنَه : (قیهگلین)آذری کهن 

  qulik؛ قولیک  qul؛ قول  kuna؛ کونَه  kune؛ کونِه  konāکُنا : (استان کردستان)کُردی 

 
 (5وندوبگاه ویکی: مأخذ)رانی های اینقشه گستره گویشوران زبان

 و معرفی منابع پژوهشپی نوشت 

در گویش مرکزی زبان تالشی، منطقه رضوانشهر و اسالم، به . استهای فرهنگ تالشی برگرفته شدههای تالشی از کتابواژه( 9

منطقه تالش در غرب و گُسترۀ . شودگفته می« oftovاُفتُو « »خورشید»و به « mongمُنگ »و « māngمانگ « »ماه آسمان»

 .استهایی از شرق استان اردبیل ان نیز در غرب استان گیالن و بخشدریای کاسپین و در داخل ایر جنوب غربیِ

 .صورت مستقیم از گویشوران این زبان پرسیده شدهای کُردی مربوط به گویش استان کردستان است که بهواژه( 2

های واژه.  قیه در شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی قرار دارندو روستای گلین روستای کرینگان در شهرستان وَرزَقان( 9

 (:های بیشتری از زبان آذری کُهن به این دو کتاب نگاه کنیدبرای واژه)اند آذری کهن از این منابع برگرفته شده

 .9971وفات دکتر محمود افشار، ، انتشارات بنیاد موقجستارهایی درباره زبان مردم آذربایگانذکاء، یحیی؛  -

نتشارات رشد ، به کوشش کاظم آذری سیسی، ا(دو لهجه از زبان باستان آذربایجان)تاتی و هرزنی کارنگ، عبدالعلی؛  -

 . 9914، چاپ دوم خالق

 . شودنیز گفته می« مانگه، مونگ و هیو»، «ماه آسمان»های کُردی، به در دیگر گویش( 4

 .9911خرداد  21: روزرسانی، آخرین به«زبانهای رایج در ایران»فارسی؛ پدیای وبگاه ویکی( 5


