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 درباره اين دفتر
 

 .بها دارد» آذربايجان«اين كتاب كه بدست شما ميرسد اگر نيك بينديشيد باندازه يك 

جدا، » زبان«جدا،  » مليت«يخواهند براي آذربايجان و آذربايجاني       اين كتاب به بيگانه پرستاني كه م       
جدا  بسازند با دليلهاي دانشمندانه و گواههاي استوار پاسخ دندان شكن داده و مشت سختي بر                    » تاريخ«

 .دهان دروغگوي آنان ميزند

» ريخشتا«و  ) آذري(» فارسي«، زبانش    »ايراني«آذربايجاني،  » مليت«اين كتاب نشان ميدهد كه         
 .همواره با ديگر ايرانيان بهمبسته بوده و ميباشد

اين كتاب همچون استخوان درشتي در گلوي كسانيكه ميخواهند آذربايجان را بيسر و صدا ببلعند                  
 .گير كرده آنان را خفه ميكند

اين كتاب دسته هاي خيانت پيشه را سخت از جا بدر برده و آنان را بر اين داشته است كه در                              
 .ن نويسنده اش بسخنان بيجايي برخيزند و دست بهوچيگري زنندپيرامو

ليكن شما خوانندگان گرامي كه ميهن خود را دوست داريد، اين كتاب را كه در زمينه خود بيمانند                   
 .است، با هوشياري بخوانيد و سپس درباره نويسنده اش بداوري پردازيد

                                   باهماد آزادگان                                                

 
 

 



 ديباچه
يكرشته گفتارها در روزنامه هاي تهران و قفقاز و استانبول در پيرامون مردم آذربايجان و                   پيش  بيست و اند سال      

دند كه همه   زمان دسته اتحاد و ترقي بروي كار آمده و آنان باين ميكوشي             آن  در عثماني در    . زبان آنجا نگارش مييافت   
تركان را در هر كجا كه هستند با خود همدست گردانند و يك توده ترك بسيار بزرگي پديد آورند و در قفقاز نيز                             

و چون آذربايجان در جنبش مشروطه خواهي شايستگي بسيار از خود نموده و در همه                . پيروي از انديشه ايشان مينمودند    
نداشته و از اينكه زبان تركي در آنجا روانست دستاويز           نبول آن را از ديده دور      نويسندگان قفقاز و استا    ،جا بنام شده بود   

 .يافته گفتاهاي پياپي درباره آذربايجان و خواست خود مينوشتند

زيرا آذربايجانيان خواست نويسندگان آنها را نيك ميدانستند و با               . اين گفتارها در آذربايجان كارگر نميافتاد        
ربايجان در راه پيشرفت مشروطه از خود نموده و جايگاهي كه براي خود ميان توده ايران باز                      جانفشانيهايي كه در آذ    

 . اينست مردم در آنجا كمتر ارجي بآن نگارشها مينهادند. هيچ  نشايستي كه پيروي از انديشه ديگران نمايد،كرده بود

زيرا . شتند كه اگر ننوشتندي بهتر بودي     ليكن در تهران روزنامه ها بجوش آمده بپاسخ ميكوشيدند و چيزهايي مينو            
اينان نه از خواست نويسندگان تركي آگاه ميبودند كه از راهش بجلوگيري از آن كوشند، و نه چگونگي داستان مردم و                     

اگر آنان سخنان بيپا مينوشتند      . زبان آذربايجان را از روي دانش و تاريخ ميدانستند كه پاسخهاي درستي بايشان دهند                 
ا سخنان بيپاي ديگري پاسخ ميدادند، و اين پيكار و كشاكش هر چند سال يكبار تازه ميگرديد و هياهو از سر                           اينان ب 

 .گرفته ميشد

 با اينهمه زبانش تركي ميباشد، و اين          .آذربايجان هميشه بخشي از ايران ميبوده وكمتر زماني از آن جدا گرديده              
اين شگفت كه چيزي را كه ميبايست بجستجو از         .  و ايران افتاده بود    خود چيستاني شده و بدست روزنامه نويسان عثماني       

چنانكه يكي از روزنامه هاي تهران         .  پندار سخن ديگري بيرون ميداد        وگمان   راه تاريخ بدست آورند هركسي با        
از پاسخهايي  اينست نمونه اي    . »مغوالن چون بايران آمدند با زور و فشار تركي را در آذربايجان رواج دادند               « :مينوشت

هيچ  زيرا چنين چيزي در   . شما چون بسنجيد چندين نادرستي در آن پديدار است           كه بنويسندگان ترك داده ميشد و      
و . تاريخي نوشته نشده و مغوالن با صد خونخواري و بيدادگري از اين بيداد بدور بوده اند كه زبان مردم را ديگر سازند                      

. زبان مغولي جز از تركيست و دوري در ميانه بسيار است            . زور روان گردانند   ا با آنگاه زبان مغوالن تركي نبوده تا آنر       
پس از همه   .. !گذشته از اينها مغوالن كه بهمه ايران چيره بودند پس چه شد كه تركي را تنها در آذربايجان رواج دادند؟                    

يژه در تبريز بزبان ديرين آنجا سخن        اينها خواهيم ديد كه در زمان مغوالن هنوز در بيشتري از شهرهاي آذربايجان بو                 
 .گفته ميشده و اين پس از زمان ايشانست كه تركي در آنجا رواج گرفته

در هجده سال پيش كه من بتهران آمدم اين گفتگوها بازار گرمي ميداشت و چون سخن از آذربايجان و مردم                          
ولي . هش جستجو كنم و بنتيجه روشني رسانم        بر آن شدم چگونگي را از را         آنجا ميرفت و من برخاسته از آذربايجانم       

چند سال در مازندران و زنجان و خوزستان ميگرديدم تا در سال               در آن زمان دسترس بكتابهايي نداشتم و سپس نيز تا           
 بتهران بازگشتم و چون فرصت و كتاب هر دو را داشتم بجستجو پرداختم و خرسندم كه بآساني توانستم آذري يا                      ١٣٠٤

 آذربايجان را پيدا كنم و نمونه هايي  از آن بدست آورم و نيز چگونگي رواج تركي را در آن سرزمين از راه زبان ديرين
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پديد آوردم كه در همان زمان بچاپ رسانيدم و            » آذري يا زبان باستان آذربايجان     « بنام   ياينست دفتر  .تاريخ بشناسم 
 . ليكن دانشمندان از ارجشناسي باز نايستادند استندپراكنده گردانيدم كه اگر چه ناداناني بزباندرازيها برخ

نخست دوست دانشمند ما آقاي محمد احمد گفتاري به انگليسي در پيرامون آن در روزنامه                    
The Times of Mesopotamia                 نوشتند و سپس همو دفتر را بانجمن آسيايي لندن  The Royal Asiatic 

Society                    كه خود از اندامهاي آن بودند پيشنهاد كردند و انجمن ارجشناسي نموده و شرقشناس دانشمند بنام سردنيس  
سپس نيز ايرانشناس دانشمند روسي     . راس آنرا با اندك كوتاهي به انگليسي ترجمه و در مهنامه انجمن بچاپ رسانيدند               

 .ميلر آنرا بروسي آورده و چاپ كردند

در زمان اندكي در ميان شرقشناسان اروپا شناخته گرديد و پندارهاي نابجايي كه بسياري از ايشان                 بدينسان دفترچه   
 در نگارشها بكار رفت و از همان         ١درباره زبان و مردم آذربايجان داشتند از ميان رفت و نام آذري بمعني درست خود                 

هاد آقاي محمد احمد بچندين انجمن بزرگي در اروپا و          پيشنا  هنگام پيوستگي ميانه من با دانشمندان اروپا پيدا گرديد و ب          
 . ٢آمريكا راه يافتم

اينست زمينه را تنها از راه تاريخ دنبال          نداشتم و » زبانشناسي «ليكن هنگاميكه من آن دفتر را نوشتم دانشي درباره            
اآگاهي خويش در آن دفتر      زبانهاي ديگر ايران چيزي ننوشتم و باين ن         ا  كردم و درباره زبان آذري و پيوستگي آن ب           

پرداختم، بدينسان كه زبان پهلوي را نيك آموختم و         » زبانشناسي« دو سه سال به      ،خستوان شدم ولي پس از پراكندن آن      
كه » زبانشناسي«نيز از راههاي ديگري به      . گرفتم و بزبان كهن هخامنشي نزديك رفتم       ياد) گراپار(زبان باستان ارمني را     

پيداست كه در اين ميان      . در آن باره نيز بنتيجه هاي سودمندي رسيدم           پر رنج است پرداخته و      خود يكي از دانشهاي    
از آنسوي   .زمينه آذري هم روشن گرديد و من پي بجايگاه او ميان زبانهاي ايراني برده و پيوستگي آنرا با اينها دريافتم                      

آگاهي دادند كه    خلخال فرستادند و   مه هايي از تبريز و    كساني نا » آذري  يا زبان باستان آذربايگان     « پس از پراكندن دفتر   
هنوز با آن سخن گفته      در پاره اي از ديه هاي آذربايجان از گلين قيه و زنوز و خلخال و مانند اينها زبان باستان بازمانده و                    

 .ميشود و هريكي نمونه هايي را از زبان يك جايي فرستادند

گاميكه چند ماهي بيكار بودم و فرصت داشتم يادداشتهاي ديگري در                 بهن ١٣٠٩اينها مرا واداشت كه در سال          
 ليكن چون فرصت چاپ نيافتم همچنان          ،پيرامون زبان آذربايجان پديد آوردم و آن دفتر را بگونه ديگري انداختم                

. ارشها ميكردم كمتر يادي از آنگونه نگ     بكوششهاي ديگري برخاستم و    سپس نيز بيكبار از آن راه بيرون افتاده و        . بازماند
سال پيش كساني آن دفتر را ميخواستند و چون از نسخه هاي آن هيچ باز نمانده پياپي خواستار شدند كه دوباره                       تا از دو  

 كسروي                .چاپ برسانيم و نتيجه آن خواهشهاست كه اينك بچاپ اين دفتر ميپردازيمبآن را 

                                                           
لوپيدي اسالمي در حرف الف كه پيش از دفترچه من چاپ چنانكه در انسيك. را تركي آذربايگان شناخته بودند» آذري«پيش از آن برخي از نگارندگان اروپايي   – ١

 .ليكن سپس در حرف تاء در گفتگو از تبريز كه پس از دفترچه من چاپ يافته آذري بمعني درست خود آمده. شده آذري را بهمين معني آورده
 . ديگر كه اكنون از همگي كناره جسته اميكي از آنها خود انجمن آسيايي پادشاهي لندن و ديگري آكادمي آمريكا بود با سه انجمن  – ٢

 



 گفتار يكم

 مردم و زبان باستان آذربايگان
 

 : آذربايگان در آغاز تاريخ
كسانيكه بتاريخ آشنايند، و از جستجوهاي دانشمندانه كه از صد سال باز در پيرامون تاريخ انجام گرفته و از                                         

نتيجه هاي گرانبهايي كه بدست آمده آگاهند، اين ميدانند كه در سه يا چهار هزار سال پيش، مردماني بنام آريان يا                            
كجا كه   ميهني كه در آن ميزيسته اند كوچيده و در آسيا و اروپا پراكنده شده اند و هر گروهي از ايشان بهر                         از   ١ايران

رسيده اند و در آن نشيمن گرفته اند بر بوميان ديرين چيره درآمده و بنياد فرمانروايي گزارده اند و از اينرو در تاريخ بنام                         
بنياد زندگاني اروپا از ايشانست و در تاريخ آنهمه جاي بزرگي براي خود باز               چنانكه يونانيان و روميان كه      . گرديده اند 

در تاريخ  ) سده هاي ميانه  (جنب خود دور نويني       كه روم غربي را برانداخته و با جوش و          ) ژرمن( كرده اند و گرمنان   
شته ايران رسيده و در اينجا       په   همچنين دسته هايي از آنان كه ب         . همگي از آن مردمان بوده اند        ،اروپا پديدآورده اند  

 باشند هريكي بنوبت خود بنياد فرمانروايي گزارده اند كه             ت سه تيره از آنان كه ماد و فارس و پار             ،نشيمن گرفته اند  
 . هركدام بزرگترين و يا نيرومندترين فرمانروايي در آسيا بوده است

ر اروپا و آسيا پيش از زمان تاريخ رخ داده و            اگرچه كوچيدن ايران از ميهن باستان خود و پراكنده شدن ايشان د             
 ليكن رهنمونهايي كه از اوستا و از ديگر جاها در اين باره در دست است و                       ،نوشته اي از آن زمان در دست نيست         

 . روشن گردانيده بسيارجستجوهايي كه از راه دانش انجام گرفته آن را

چ در سرزمينهاي يخبندان شمالي ميزيسته اند كه اوستا آن را                    ما امروز نيك ميدانيم كه آريان يا ايران پيش از كو            
 . مينامد و چنين ميگويد كه ده ماه در آنجا زمستان بود و تنها دو ماه تابستان ميشد٢»آئريا ويجو«

چون به پشته ايران آمدند دسته بزرگي از          اينها در تاريخ روشن است و جاي گفتگو نيست كه ايران يا مردم اير                
يشان كه ماد ناميده ميشدند شمال غربي ايران را كه اكنون آذربايجان و شهرهاي همدان و كرمانشاهان و قزوين و                            ا

و آن  » ماد خرد «گرفتند و اين زمينها بنام ايشان سرزمين ماد خوانده ميشد كه آذربايجان                اسپهان و تهران در آنجاست فرا     
از برانداختن پادشاهي بزرگ     ( اند   هاي تاريخي بزرگي كه انجام داد      مادان با آن كاره    . بوده» بزرگ ماد«بخش ديگر   

 .نه كسانيند كه فراموش گردند) آشوري و پيش رفتن تا سوريا و آسياي كوچك

جاي كشاكش و     حال بس روشني ميدارد و     ،پس چنانكه ميبينيد آذربايجان از آغاز تاريخ از رهگذر مردم و زبان            
اين را نيز ميدانيم كه پيش از ايران بوميان ديگري در آذربايجان مينشسته اند و ايران                   آري ما   . گفتگو درباره آن نيست   

ولي اين در همه جا بوده است و ما در پي            .  دو تيره بهم درآميخته اند     ،چون بآنجا درآمده و بر آن بوميان چيره شده اند          
.  بوده اند و هيچ آميختگي با ديگران نميداشته اند          آن نيستيم كه بگوييم مردم آذربايجان يا مردم ايران تنها از ريشه اير              

 .  اين خود چيز بيهوده ايست و جدايي ميانه اين ريشه وآن ريشه گزاردن دور از خرد ميباشد

                                                           
  .Eranمجهول ء با يا  - ١
 .»ايران ويج«در كتابهاي پهلوي   - ٢
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ميخواهيم بگوييم در آغاز تاريخ     .  همه در پي راستي هستيم و ميخواهيم آنچه را كه بوده بدست آوريم              زما بيش ا  
 مادان در آذربايجان و اين پيرامونها نشيمن داشته اند، و اگر كسي بتاريخ آشناست اين ميداند             كه سه هزار سال پيش بوده     

پندار  اين نزديكيها بسيار دور بوده اند و در ميانه هاي آسيا ميزيسته اند، و اين خود                   كه تا دو هزار سال پيش تركان از        
ن تركان بوده و هيچ سودي از چنين گفته اي در دست            بسيار عاميانه است كه كساني گويند آذربايجان از نخست سرزمي         

 . نخواهد بود

يكرشته  در توريت ايرانيان را با تازيان از      . پيش از اين درباره ريشه و نژاد مردمان هركسي آنچه ميپنداشتي مينوشتي           
ما امروز  .  بآنها نتوان نهاد   ليكن اينها عاميانه است و ارجي     . نگاشته اند » بني عامر «مسعودي و ديگران كردان را از       . شمارده

ز گذشته از چيزهاي ديگر يك        نيدرباره آذربايجان   . بهترين راه براي شناختن نژاد يك توده زبان ايشان را ميشناسيم              
زيرا شت زردشت را چنانكه       . نمونه بسيار نيكي از زبان آنجا در آغاز تاريخ آنجا در دست است و آن اوستا ميباشد                     

 ٣.شمال سروده گرديده است آذربايجان بوده، و از آنسوي زبان اوستا خود ميرساند كه در زنوشته اند برخاسته ا

اسكندر و سلوكيان و اشكانيان و       پس از آن چون بزمانهاي هخامنشيان و      . اينها در آغاز تاريخ و در زمان مادانست       
 جان كه ديگر شدن مردم آنجا را در بر          در هيچيكي پيشآمدي در آذرباي      ،ساسانيان بياييم و يكايك را از ديده گذرانيم        

 .دارد رخ نداده است

» آذربايجان«در زمان اسكندر پيشآمدي در آذربايجان بوده كه نشان نيكي از زبان آنجا بدست داده، و آن خود نام                     
ذربايجان  در آ  ،ولي چون اسكندر بايران درآمد و بهمه جا دست يافت         . ناميدندي» ماد خرد «چنانكه گفتيم اينجا را     . است

 از اينجا سرزمين بنام او       ،نامي از بوميان برخاسته آنجا را نگه داشت، و چون او تا ميزيست فرمانروا ميبود                   » آتورپات«
گرديده، و ما ميدانيم كه  خاندان آتورپات تا چند           » آذربايجان«ناميده شد و همان كلمه است كه كم كم           » آتورپاتكان«

نيز ) آذربايجان(اگرچه باين نام     .داشتند و در زمان سلوكيان و اشكانيان برپا ميبودند          صد سال آن فرمانروايي را نگه مي       
دست برده اند و در برهان قاطع و ديگر كتابها سخناني درباره معني آن توان پيدا كرد، ليكن اينها همه عاميانه است و در                         

 ٤. است و ما معني آنرا بارها باز نموده ايمنام ايراني» آذربايجان«بيگمان . بازار دانش ارجي بآنها نتوان نهاد

ولي با آن نيرويي كه پادشاهان         .بمرز ايران نزديك شدند     زمان اشكانيان تركان رو بسوي غرب آورده و           در
تاريخ نشاني از چنان چيزي       اشكاني را ميبود باور نكردنيست كه دسته هايي از آنان بدرون ايران آمده باشند و ما در                     

 .نمييابيم

ليكن با  . شمال و از راه دربند قفقاز نيز با ايران همسايگي داشتند            زمان ساسانيان تركان ديگر نزديكتر بودند و از        در
شايد در تاريخ دسته هاي كوچكي را از ايشان پيدا كنيم كه شاهان                  . اينهمه گماني بدرآمدن آنان بآذربايجان نيست       

ولي اينگونه دسته ها زود با مردم درآميخته از ميان           . شيمن داده اند  ساساني در جنگ دستگير كرده و در اينجا و آنجا ن           
 .خود باز نگزارند روند و نشاني از

                                                           
 .جدايي كه زبانهاي شمال و جنوب داشته در همين دفتر خواهد آمد  - ٣
 . سال چهارم پيمان بوده٦گفتاريكه در آن باره نوشته ايم بارها چاپ شده و آخرين آنها در شماره   - ٤
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  :شهرها در آذربايجان نامهاي رودها و كوهها و
 ديه ها و شهرها و      كوه ها و    نامهاي رودها و    ،يكي از چيزهايي كه مردم يك سرزمين و زبان آنانرا نشان دهد               

اينگونه نامها   اگرچه بيشتر .   گزارند هامردمي اين نامها را از زبان خود پديد آورند و بروي آن چيز              زيرا هر   . كويهاست
كه ما امروز ميداريم معنايي از آنها فهميده نميشود ولي بيگمان اينها همه معني داشته اند و ما چون از راه دانش جستجو                         

 ٥.ميكنيم معني بسياري از آنها را پيدا ميكنيم

 و آباديها و مانند اينها گزارده شده از زبان مردميست           هاگفتگو پذيرفت كه نامهايي كه بر روي رودها و كوه         بايد بي 
 .آن زبان داشته و همانا از روي آن معني است كه نامش گردانيده اند كه نامها را گزارده اند و اينها هركدام معنايي در

: م يكرشته ازآنها نامهاييست كه معناي روشني ندارد        ييها پرداز آذربايجان هم بنامهاي رودها وكوهها وآباد      در اگر
سلماس و ارومي و ويجويه و ليالوا و الوار وآستارا و اوجان و ارس و ازناب و بسياري مانند                        خوي و  و همچون تبريز 

 ٦.اينها

همچون :  رسيده ايم  رشته ديگري نامهاييست كه ما از راه زبانشناسي پي بمعناي آنها برده يا بگماني درباره آنها                    
و مراغه و گيالندوز و ديلمگان و گارا رود و قارقا بازار و مانند               ) گرمادوز(مرند و آرونق و ماراالن و مايان و گهرام دز           

همچون سرد رود و گرم رود و زرين رود و گريوه و رويين              : رشته سومي نامهاييست كه خود معناي روشني دارد        . اينها
 . بسيار مانند اينها ودز و هشتاد سر و باكو 

درباره اين نامها بسخن بس درازي نياز است كه ما در اينجا ميدان آن را نميداريم و تنها اين اندازه مينگاريم كه                          
رشته نخست گويا بسياري از آنها از زمانهاي بس دوري بازمانده و برخي شايد يادگار زبانهاييست كه پيش از رسيدن                        

سلماس و ارومي    همچون خوي و  : يابيميو اينست ما هيچ مانندگي ميانه آنها با زبانهاي آريان نم           ايران باينجا رواج داشته     
همچون ازناب  :  اين ميدانيم كه از زبان آريان بيرون نيست        ،ولي بسياري نيز اگرچه ما معناي آنها را نميدانيم        . و مانند اينها  

دو رشته ديگر چون معناي آنها را ميدانيم آشكار ميبينيم از زبان              اما  . و اهراب و ليالوا و نخچوان و بردوا و مانند اينها            
آريان است و اين رهنمون ديگر ميباشد كه مردم باستان آذربايجان جز از نژاد ايران يا آريان نبوده اند و پاره اي از اين                           

 .نامها ياد مادان را در  بر ميدارد
   

  :آذري يا زبان آذربايجان
ربايجان از ديده مردم و زبان ديگر روشنتر است و ما نوشته هايي از تاريخ نگاران و جغرافي                  پس از اسالم تاريخ آذ    

 . نويسان عرب در دست ميداريم

بايد دانست جنبش اسالمي راه بس پهناوري براي كوچ عرب باز كرد و اينان كه صدها سال در ريگستان خشك و             
 بيكباره  ،مينهاي سبز و پر بار عراق و ايران و سوريا دوخته بودند           بار عربستان بسختي زيسته و هميشه چشم بسوي سرز         بي

                                                           
  نگارنده كه زماني بآن رشته پرداختم تا پانصد نام معني درست آنها را پيدا كرده و يا نزديك بآن رفتم و آنچه از اينراه بدست آورده بودم كتابي ساختم كه چاپ                                    - ٥

 .چاپ گرديده» نامهاي شهرها و ديه ها«نشده و تنها نمونه هايي از آن در دو دفتر بنام 
بردم بمعني آن نرسيدم و بهتر ديدم  ز در كتابها نوشته اند و يا بر زبانها ميگويند همه عاميانه و نادرست است و من با همه جستجوهايي كه بكا رآنچه درباره تبري  - ٦

 .بحال خود گزارم
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ديده رو بسوي كوچ آوردند و در همان زمان دسته هاي بس انبوهي از ايشان در اين گوشه و آن گوشه                       راه آرزو را باز   
در اينجا   ر پسنديدند و  ايران جا گرفتند، و آذربايجان را در سايه چمنهاي سبز و چراگاههاي پهناور و آبهاي فراوان بيشت                  

با اينهمه آذربايجانيان زبان و نژاد خود       . نشيمن گرفتند و رشته كارها تا دويست و سيصد سال در دست ايشان ميبود             بيشتر  
 .را از دست ندادند و كم كم تازيان بآنان درآميخته نابود گرديدند

ان آنجا را جداگانه ياد كرده و آن را             جغرافي نويسان عرب كه از آذربايجان در آن زمان سخن رانده اند زب                  
 :ناميده اند و ما اينك نگارشهاي آنان را در اينجا ميآوريم» آذري«

 را نوشته در سخن راندن از آذربايجان و         »المسالك و الممالك  «ل كه در نيمه يكم سده چهارم كتاب         قپسر حو ـ    ١
 از مردم ارمنستان فارسي و عربي است ليكن كمتر          ي بيشتر زبان مردم آذربايجان و زبان    «:  چنين ميگويد  ٧آران و ارمنستان  

اند كه  ) ارباب الضياع (كسي بعربي سخن گويد و آنانكه بفارسي سخن گويند بعربي نفهمند تنها بازرگانان و زمينداران                  
ارمنستان بارمني و برخي تيره ها نيز در اينجا و آنجا زبانهاي ديگري ميدارند چنانكه مردم          . ين زبان نيك توانند    ا گفتگو با 

 ناميده شود و زبانهاي گوناگون فراوان از آن           ٨»قبق«مردم بردعه بآراني سخن گويند و در آنجا كوه مشهوريست كه               
 ٩.»گرفته است كافران آن كوه را فرا

از چون استانهاي ايران را     » التنبيه و االشراف  «مسعودي تاريخ نگار بنام نيمه هاي سده چهارم هجري در كتاب             ـ    ٢
 :كرمان و فارس و خوزستان و ديگر جاها ميشمارد چنين ميگويد سيستان و آذربايگان و ري و تبرستان و خراسان و

همه اين شهرها و استانها يك كشور بود و يك پادشاه داشت، و زبانشان هم يكي بود اگرچه به نيمزبانهاي                             «
 ١٠.»خشيده ميشدب ـ از پهلوي و دري و آذري و ديگر مانند اينها  ـ گوناگون 

كه در نيمه دوم سده چهارم        » احسن التقاسيم «عبداهللا بشاري مقدسي در كتاب         بنام ابو  جهانگرد و دانشمند  ـ    ٣
جز اينكه برخي از آنها     . زبان مردم اين هشت اقليم عجمي است       «: پرداخته كشور ايران را به هشت بخش كرده ميگويد         

:           آذربايجان سخن ميراند چنين ميگويد      سپس چون از   ١١.»را فارسي نامند  است و همگي    ) منغلقه(دري و برخي بازبسته      
فارسيشان را توان فهميد در پاره حرفها         . در ارمنستان بارمني و در آران بآراني سخن گويند            و١٢زبانشان خوب نيست  «

 ١٣.»بزبان خراساني ماننده و نزديك است
نيمزباني دارند كه آذريه ناميده      « : درباره آذربايجان مينويسد   ياقوت حموي جغرافي نگار دانشمند سده هفتم       ـ    ٤

  ١٤.»شود و كسي جز از خودشان نفهمد

                                                           
 . فرمان راندي اين استان را يك سرزمين ميشماردندي و فرمانروايي كه بآذربايجان آمدي بر آران و ارمنستان نيزها در آن زمان - ٧
 .ناميده ميشده) جبل االلسن(»  كوهستان زبانها«خواست او كوههاي قفقاز است كه از باستان زمان مردان گوناگون در آن مينشسته اند و بگفته ابوالفداء  - ٨
 .٢٥٠ فحهالمسالك و الممالك چاپ ليدن ص  - ٩
 . استه بسنده شد در ترجمه بمعنيـ  ٨٧ فحهاالشراف چاپ ليدن ص  التنبيه و - ١٠
 .٢٥٩ فحهاحسن التقاسيم چاپ ليدن ص  - ١١
 . پيداست فهميدن آذري بر او سخت افتاده. »و في لسانهم تكلف«: در جاي ديگر نيز گفته  - ١٢
 .٣٧٤ فحهاحسن التقاسيم چاپ ليدن ص  - ١٣
 .١٦٠ فحه معجم البدان چاپ مصرجلد اول ص - ١٤
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از اين نوشته ها كه از دانشمندان شناخته جغرافي و تاريخ سده هاي پيشين تاريخ هجري آورديم نيك روشن است                     
ميناميده اند           » آذري«اخه اي از فارسي بوده و آنرا        كه در آن زمانها زبان يا نيمزباني كه در آذربايجان سخن گفته ميشد ش             

در آن زمانها نشاني از زبان تركي در آذربايگان                       و) چنانكه نيمزباني را كه در آران روان بوده آراني ميخوانده اند              (
 .پديدار نبوده است) همچنان در آران(

. زكريا خطيب تبريزي در دست ميداريم      معري و شاگرد او ابو    در اين باره ما گواه ديگري از سرگذشت ابوالعالي          
زكريا از هوش و زيركي استاد خود ابوالعالء سخن رانده چنين ميگويد كه روزي در مسجد معره پيش او                  بدينسان كه ابو  

مد و  كتابهايش را بر وي ميخواندم ناگهان يكي از همشهريان خود را ديدم كه از مسجد درآ                      نشسته بودم و يكي از     
ديدن او   از اينرو از  . كسي را از مردم شهر خود نديده بودم         من دو سال بود كه در معره زيسته و         . ميخواست بنماز ايستد  

پس از آنكه سالها كسي را از مردم         : گفتم .تو را چه روي داد؟     : ابوالعالء حال مرا دريافته پرسيد     . حالم ديگرگون شد  
: گفتم. پس برخيز و با وي گفتگو كن      : گفت. ايگان خويش را در اينجا ميبينم     همس شهر خود نديده بودم اكنون يكي از      

گفتگوي  ١٥من برخاسته نزد آن مرد همسايه رفتم و بآذري         . برخيز، من چشم براه تو ميدارم     : گفت. درس بانجام رسد   تا
چه زباني بودكه گفتگو     پرسيد اين  ،چون پيش استادم برگشته نشستم     فراوان كرديم و هرچه ميخواستم از وي پرسيدم، و        

ولي كلمه هاي   . من آنرا نميشناختم و آنچه بهم گفتيد نفهميدم       : گفت. اين زبان مردم آذربايجان است    : گفتم  ..!داشتيد؟
 ١٦.من از هوش او بس در شگفت شدم همه كلمه ها را كه بهم گفته بوديم باز گفت و: ميگويد. شما را بياد سپردم

ترجمه اين  ،  كه در زمان ناصرالدينشاه چند تني آنرا پرداخته اند             »نامه دانشوران «از شگفتيهاست كه در كتاب        
ترجمه كرده اند و اين خود رهنمونست كه نويسندگان آن كتاب زبان               » زبان تركان » «االذريه«سرگذشت را آورده و      

شان است كه در ترجمه بپندار      از سوي ديگر اين لغزشي از اي      . ديگري براي آذربايگان در هيچ زماني سراغ نميداشته اند        
نمايند بجاي آذري زبان تركان گزارده اند، و اين دستاويز ديگري در دست                خود كار بسته و بي آنكه چگونگي را باز         

 .كساني شده كه آذربايجان را از نخست ميهن تركان ميپندارند
 
 

                                                           
رونويس دست در آن برده و يا شايد درست آن              : بايد گفت .  است »االذربيجيده«» االذريه« پيكره برداشته اند بجاي         در كتاب انساب سمعاني كه در اروپا           - ١٥
 .بوده» االذربيجيه«

 .اين نشدنيست كه كسي زباني را كه نميفهمد يك رشته گفتگو را در آن شنود و بياد سپارد بيگمان خطيب در ستايش استاد خودگزافه سرايي كرده و  - ١٦

 



 

 گفتار دوم

 ..تركي چگونه و از كي بآذربايجان راه يافته؟
 

 :ان يا روزگار كوچ تركانمان سلجوقيز
سده هاي پيشين تاريخ هجري مردمش جز از آريان يا ايران، و               گفتيم پيداست كه آذربايجان تا      از آنچه تا اينجا   

تركي چگونه و از كي       «پس بايد پرسيد كه       . سده ششم آذري زبان آنجا بوده        زبانش جز از ريشه آري نبوده و تا          
 .»..!بآذربايجان را ه يافته؟

پيش از آن   . ما جسته ايم و ميدانيم تركي بآذربايجان از زمان سلجوقيان و از راه كوچ ايلهاي ترك درآمده                  آنچه  
اگر در تاريخ نشاني از بودن تركان در آذربايجان پيدا كنيم بيگمان جز دسته اندكي نبوده اند و پس از زماني از ميان                            

 .رفته اند
اگر اين  . شدن ايشان بيش از آنچه در كتابها نمايانست ارج ميدارد            بايد دانست درآمدن سلجوقيان بايران و چيره       

ندانقان و فيروزي را كه سلجوقيان در        دمدي را از روي نتيجه هاي آن بسنجيم بايد جنگ            آراست است كه بايد هر پيش     
آن جنگ و   زيرا در نتيجه     . آن جنگ بر سلطان مسعود غزنوي يافتند يكي از بزرگترين پيشآمدهاي تاريخي بشماريم                

آسياي كوچك پراكنده شدند و چندين پادشاهي بزرگي از           فيروزيست كه تركان بانبوهي در ايران و عراق و سوريا و           
 . آنان پديد آمد و دامنه شهرگشاييهاي آنان تا آنسوي رود دانوب در اروپا كشيده گرديد

نبوهي فراوان، بمرز ايران رسيدند و در آنجا        كسانيكه از تاريخ آگاهند اين ميدانند كه تركان در زمان اشكانيان، با            
ولي در آنزمان اشكانيان، و پس از ايشان ساسانيان بنيرويي كه ميداشتند هميشه جلو              . نشيمن گرفته و بنياد پادشاهي نهادند     

ال بيشتر  سپس نيز چون ساسانيان برافتادند تازيان در برابر تركان جاي آنان را گرفتند و تا سيصد س                     . آنان را ميگرفتند  
سپس نيز چون رشته كار تازيان از هم گسيخت سامانيان همواره سيصد هزار سواره و پياده                . هميشه جلو آنان را ميگرفتند    

همين رفتار را سلطان محمود و پسرش مسعود نيز            . مرز كشور نگاهبان ميگماردند و راه تركان را باز نميگزاردند             در
ميان ايرانيان بزرگ شده و دربارشان يك دربار ايراني بود، و اينست راه بروي                اينان گرچه خود ترك بودند      . مينمودند

 .دسته هايي را كه خودشان آورده بودند چنانكه خواهيم ديد از آن نيز پشيماني مينمودند. تركان باز نميداشتند
يده و دسته هاي ديگري     گردانبوه  ميان شماره ايشان بس     اين  هزارسال كمابيش تركان در مرز ايران ايستادند، و در          

 ٤٣١از پشت سر بآنان پيوستند و هميشه آماده كوچ و پيشرفت ميايستادند، و چون طغرل بيك و برادرانش در سال                             
بر خراسان دست يافته بنياد فرمانروايي گزاردند و بدينسان راه كوچ باز گرديد، گذشته از                   سلطان مسعود را شكستند و    

سلجوقيان آمدند و سپاه ايشان بودند، گروههاي ديگري از پشت سر پياپي رسيدند و شايد               خود   اگروه بسيار انبوهي كه ب    
 .بيست سال نگذشت كه بهر گوشه ايران پراكنده شدند، و دسته هايي از آنان تا بعراق و ديگر جاها پيش رفتند

بگام پيش آيند نيك خواهند      اگر كساني كتاب ابن اثير و ديگر كتابها را بخوانند و تاريخ سده هاي اسالمي را گام                
ديد كه آمدن سلجوقيان رنگ ديگري بجهان اسالم داده و روزگار نويني را باز كرده، و در همه جا رشته كارها بدست                       
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اگرچه در هيچ جا شماره درستي از آنها بدست نميدهند و خود نتوانستندي داد، ليكن جمله هايي را گاهي                   . تركان افتاده 
 .انبوهي تركان را ميرساند مينگارند كه اندازه

در اين سال ده هزار خرگاه از تركان كه هميشه بسرزمين مسلمانان و                   «:  هجري ميگويد   ٤٣٥ابن اثير در سال       
 .»بريدند اسالم پذيرفتند و در عيد قربان بيست هزار گوسفند سر            ،پيرامونهاي كاشغر و بالساغون تاخته تاراج كردندي       

ليكن . اين ناچار بودند كه همگي يكجا گرد آمده خود را از آسيب مسلمانان نگه دارند                  اين تيره ها پيش از     «: ميگويد
چون اسالم پذيرفتند هر گروهي رو بسويي آوردند و در سرزمينهاي اسالمي پراكنده شدند و هر ده هزار خرگاه يا بيش                      

 . »يا كم در سرزمين ديگري فرود آمدند
برادر مادري طغرل بيك    (ماوراءالنهر پيش ابراهيم نيال      ياري از غزان از   اينسال گروه بس  «:  گويد ٤٤٠همو در سال    

. سرزمين من گنجايش شما و توانايي روزي و خوراك شما را ندارد            : گفت او. آمدند) كه فرمانرواي ري و همدان بود     
 .»كوشش كنيد در راه خدا رفته و با كافران جنگ و) آسياي كوچك(بهتر آنست كه بروم 

چون سليمان شاه پسر قتلمش را بجنگ روم بآسياي كوچك فرستادند صد و بيست هزار                    « :مينويسدابن بي بي     
 ١.»كردند سپاه او دخانوار تركمن را كه از تركستان آمده بودن

از اين نوشته ها كه از كتابها تكه تكه بدست ميآيد پيداست كه در زمان سلجوقيان تركان بانبوهي بسيار بايران و                         
زيرا گذشته از پادشاهي بسيار بزرگي كه طغرل و           . ا آمده اند، و اين چيزيست كه خود تاريخ نيز ميرساند            اين سرزمينه 

يك پادشاهي ديگري از ايشان در آسياي         ،آن كارهاي بزرگ را انجام دادند       برادرانش در ايران و عراق بنياد نهادند و        
 پس از . جايي در تاريخ براي خود باز كرده       ند بوده و  كوچك بنام سلجوقيان روم پديد آمده كه آن نيز بزرگ و نيروم            

 .مرگ ملكشاه يك پادشاهي نيز در شام پديد آمده
 پيدا  پس از آن خوارزمشاهيان      . ارمنستان و ديگر جاها برخاسته اند       پس از آن اتابكان در آذربايجان و فارس و          

در آسياي كوچك عثمانيان برخاسته و آن       . آمده اند پس از زمان مغول قره قويونلويان و آق قويونلويان پديد            . شده اند 
 .كارهاي بزرگ تاريخي را انجام داده اند

 .اينها همه با دست تركان انجام گرفته و بهترين رهنمون بفزوني و انبوهي ايشان در ايران و اين پيرامونها ميباشد
  

  :نخستين دسته هاي تركان در آذربايجان
زمان پادشاهي سلجوقيان باز شد ليكن بايد دانست دسته هايي پيش از آنزمان                  اگرچه راه كوچ بروي تركان از       
پنجاه (بدينسان كه سلطان محمود چون بماوراءالنهر رفت گروهي از تركان را             . بايران آمده اند و بآذربايجان رسيده اند       

 بودند دسته اي از ايشان جدا       با خود بايران آورد و در خراسان نشيمن داد، و اينان چون زماني                    ) هزار تن كما بيش    

گرديده از راه كرمان آهنگ اسپهان كردند، و چون محمود نامه بعالءالدوله خداوند اسپهان نوشت كه آنان را باز                            
تركان فهميده و خود را از       ،گرداند و يا كشته سرهاشان را فرستد و عالء الدوله ميخواست بنيرنگ اين كار را انجام دهد                

                                                           
 .٢ فحهترجمه تركي سلجوقنامه ابن بي بي چاپ پاريس ص  – ١
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: كه ميتوان گفت  . از اسپهان بيرون آمدند و در همانجا يغما كنان خود را بآذربايجان رسانيدند                  و دام رها گردانيدند  
 .دتركان در آن  سرزمين بودن نخستين دسته از

شماره تركان يا غزان دو هزار خرگاه كمابيش بوده كه هر خرگاهي را                 و   هجري   ٤١١اين داستان پيش از سال       
خداوند آذربايجان در اين زمان وهسودان پسر محمد روادي بود، و او چون با                 . ردرويهم هفت يا هشت تن ميتوان شم       

از رسيدن اينان كه همه مردان        ،  شداديان آران و ديگران دشمني و همچشمي ميداشت           فرمانروايان نزديك ديگر از    
ده ننشستند و پياپي    ولي اينان در آنجا آسو    . دند خشنود گرديد و در آذربايجان نشيمن داد        وجنگجو و سخت كمان ميب     

بارمنستان و جاهاي ديگر تاختند و تاراج و ويراني دريغ نگفتند، چنانكه ايشان را داستانهاي درازي هست كه ما در جاي                      
  ٢.ميديگري نوشته ايم و در اينجا نيازي بياد كردن آنها نمي بين

محمود بارها سپاه بسركوب     ،مينشستندآن دسته از اين تركان كه در خراسان بازماندند چون آنان هم دمي آسوده ن               
ليكن چون در سال    . ايشان فرستاد و يكبار نيز خود بر سر ايشان رفت و همگي ايشان را از خراسان ببلخانكوه باز راند                      

در   محمود مرد و پسرش محمد در غزنين بجاي وي نشست و از اينسوي مسعود از ري لشگر بر سر غزنين ميبرد و                         ٤٢٠
از تركان يا غزان بياري خود خواست و سپس آنان را در خراسان نشيمن داد كه                     را  ه او دسته هايي      اين هنگام دوبار  

ليكن مسعود چون كينه ايشان را در دل ميداشت خواست          . سالهايي در آنجا ميبودند و مردان ايشان در سپاه كار ميكردند          
باو دستور گرفتن و كشتن آنان را داد، و تاش در              بنيرنگ كينه جويد و آنان را همراه تاش فراش روانه ري گردانيد و              

ري چون خواست انديشه خود را بكار بندد در ميانه آشوب برخاست و تركان دليرانه جنگ نمودند و تاش را كه                              
 بود كه اينهنگام     ٤٢٩ و   ٤٢٨اين در سالهاي     . سپهساالر ري ميبود كشتند و همه كسان مسعود را از ري بيرون كردند                

ري پردازد، و اين تركان چون بآنجا        ه  ز بخراسان درآمده بودند و مسعود چون گرفتار ايشان بود نتوانست ب             سلجوقيان ني 
دست يافتند يكدسته در آنجا بازماندند و دسته ديگري از ايشان نيز آهنگ آذربايجان كردند كه دومين دسته تركان در                      

 .آن سرزمين بودند
بپيروي از دسته پيشين در آران و ارمنستان بتاخت و تاراج پرداختند و چندان                وهسودان باينان نيز جا داد و اينان نيز       

وهسودان بسيار  . گرفت كه بهر كجا روي آوردند مردم در برابر ايشان ايستادگي نمينمودند               ترس از ايشان در دلها جا      
ايشانرا از آذربايجان دور     كوشيد كه ايشانرا رام خود سازد ولي نتوانست، و سرانجام ناگزير شد با جنگ و خونريزي                   

 ٣.راند، و در ميانه داستانهايي رخ داد كه ما اينجا نياز بنگاشتن آنها نميداريم،  زيرا از زمينه سخن ما بيرون است
 

  :آذربايجان در زمان سلجوقيان
اد پادشاهي  بني كليكن در اين ميان طغرل بي     . چنين پيداست كه از اين تركان در آذربايجان جز كسان كمي نماندند           

 بآذربايجان درآمد و چون امير وهسودان و پسرش ممالن           ٤٤٦و در سال     نهاده روزبروز بر پهناوري خاك خود ميافزود      
 .طغرل آنانرا برنينداخت ،فرمانبرداري نمودند و باج بگردن گرفتند

                                                           
 .بخش دوم شهرياران گمنام ديده شود  – ٢
 .بخش دوم شهرياران گمنام ديده شود  – ٣
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م اينان  سپاهشان همه از       ليكن اينان ديري نپاييدند و آذربايجان يكسره بدست سلجوقيان افتاد، و چنانكه گفته اي                
تركان بودند و چون يكي را بفرمانروايي شهري ميفرستادند دسته هايي را از آنان همراه ميفرستادند، با آذربايجان نيز                        

تركستان آمدند و بهمه جا پراكنده شدند، و چون               پشت سر سلجوقيان از      گذشته از ايلهايي كه از       .همانرا كردند 
بيگمان ايلهاي ترك    ،جاهاست فراوان دارد و براي زندگاني چهارپاداري سزاوارتر از ديگر         آذربايجان چمن و چراگاه     

در اينجا فزونتر و فروانتر گرديدند  و چون از آن زمان تا درآمدن مغوالن بايران فرمانروايي از آن تركان و رشته كارها                         
پيداست كه كم كم گوشها بزبان تركي آشنا           ،در دست ايشان ميبود و مردم ناگزير از رفت و آمد و گفتگو ميبودند                 

 .گرديد و بيشتر مردم هركسي جمله هايي را از آن ياد گرفت
ديه هايي كه نشيمن گرفتند اگر نام يك آبادي          تركان در  اينزمان بودكه نامهاي پاره آباديها تركي گرديد و        هم از 

و اينست   ٤)اينان كرده بودند   ن رفتار را تازيان پيش از     چنانكه اي (معناي روشني داشت آنرا ترجمه نموده نام تركي نهادند          
ما امروز در آذربايجان يكرشته نامهاي آبادي مييابيم كه هم معناي آنها بفارسي در آنجا و يا جاهاي ديگر نيز هست                           

برابر آنها  قزلجه و مانند اينها كه در         ،، گردگانلو، قوزلو  )سكدلو(اشگه سو يالقوز آغاج، استي بوالغ، سكدي         : همچون
 .يكه دار و گرمخاني و بيدك و گردكانك و جوزدان و سرخه را داريم آب باريك و

. با اينهمه در زمان سلجوقيان زبان آذربايجان همان آذري بوده و تركي جز زبان تركان تازه رسيده شمرده نميشد                     
 .  بان آذربايجان ستوده آورديمچنانكه نوشته ياقوت حموي را كه در آخرهاي زمان سلجوقيان نوشته و آذري را ز

 
  :آذربايجان در زمان مغوالن

تختگاه ايران  را  پيداست كه مغوالن آنجا     . در زمان مغوالن، از آغاز آن آگاهي ديگري درباره آذربايجان نميداريم          
از ترك ميبودند و    دسته هاي انبوهي را كه از مغولستان با خود آورده بودند در آنجا نشيمن دادند، ليكن اينان جز                    ه  گرفت

ما نميتوانيم گفت كه در زمان مغول بر شماره           . ترك و مغول زبان يكديگر را نفهميدندي       . زبانشان جز از تركي ميبود     
آري از سده چهارم هجري ايرانيان در        . تركان در آذربايجان افزوده و رهنموني براي چنان سخني در دست نميداريم              

و درباره آذربايجان نيز چنين گماني را         بدرماندگي و زبوني نهاده بودند      مه جا رو  رده و در ه   كهمه جا آلودگيها پيدا      
توان برد، و از اين راه ميتوان گفت تركان كه در آنجا ميبودند روزبروز چيره تر و نيرومندتر ميگرديده اند و بر بوميان                           

 .  فزوني پيدا ميكرده اند
بتبريز آمده و   )  هجري ٦٩٣ (١٢٩٣و را در دست ميداريم كه در سال         از نيمه هاي زمان مغول تنها سفرنامه ماركوپول       

زيرا . اگرچه اين نوشته ماركوپولو از روي باريك بيني نبوده           . تركان نميبرد  چون از مردم آنجا سخن ميراند نامي از          
ند كه ماركو از    چيزي كه هست چندان فزون نبوده ا       . تركان در تبريز نشيمن ميداشتند     بيگمان در آن زمان دسته اي از       

 . بودن ايشان آگاه گردد

                                                           
را كه گويا در » سنگسر«چنانكه . ده اندتازيان نيز چون بايران آمده اند و نشيمن گرفته اند بسياري از نامهاي آباديها را كه معني آنها را ميفهميده اند بعربي ترجمه كر  – ٤

 ، قريه المليح و   از ديه هاي همدان   » ديويجين«از آباديهاي خراسان و     » خاكستر«و  » دزباد«و  » ديه نمك «گردانيده و بجاي    » راس الكلب «گفته ميشده   » سرگس«آن هنگام   
  .د الريح و رماده و قريه الجن گفته اند و از اينگونه باز ميتوان پيدا كرصرق
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بر «: از آخرهاي آن هم سفرنامه ابن بطوطه را ميداريم كه در زمان سلطان ابوسعيد بتبريز رسيده و چنين مينويسد                      
غالمان نيك روي از آن بازرگانان جامه هاي          . بازار گوهريان گذشتم چشمم از ديدن گوهرهاي گوناگون خيره ماند           

تمالهاي ابريشمي بكمر بسته، در پيشروي خواجگان ايستاده وگوهرها را بدست گرفته و بزنان ترك نشان                زيبا در بر و دس    
من فتنه هايي در آنجا ديدم كه بايد بخدا پناه             .ميدادند و آنان در خريدن بر يكديگر پيشي ميجستند و بسيار ميخريدند             

 .»بيشتر در اينجا ديدم جست، و چون ببازار عنبر فروشان درآمديم مانند همانرا بلكه
تركان در تبريز مينشسته اند ليكن ترك و تاجيك از            .اين نوشته پسر بطوطه همان را ميرساند كه ما در باال نوشتيم            

 .هم جدا ميبوده اند
نيز از آن زمان صفوه الصفاي ابن بزاز در دست ماست كه چون تاريخ زندگاني شيخ صفي الدين اردبيلي را                             

آذربايجان ترك و تاجيك با هم ميبوده اند ولي           انهاي بسياري كه ميآورد پيداست كه در آن زمان در           مينگارد از داست  
چه او در بسيار جا نام تركان را ميبرد كه پيش شيخ ميآمده اند و يا شيخ بديه آنان                        . بيشتري در سوي تاجيكان ميبوده     

 .اين ميبرد آغاج، آقدام، دزلق و مانندزلغوز آغاج،  يواز ينيز در نام بردن از آباديها گاهي پاره نامهاي تركي ا. ميرفته
از زبان شيخ و ديگران     » زبان اردبيلي «يا بگفته خودش به     » آذري«نيز گاهي پاره جمله هايي از پيوسته يا پراكنده به           

 .همه اينها گفته ما را استوارتر ميگرداند. مينگارد كه ما آنها را سپس خواهيم آورد
نزهت القلوب حمداهللا مستوفي را ميداريم كه مقاله سوم آن در جغرافي در چگونگي شهرهاي ايران                   از آنزمان  نيز

مستوفي زماني  . پرداخته شده ) مرگ ابوسعيد آخرين پادشاه نيرومند مغوالن ايران       پنج سال پس از    (٧٤٠است و در سال     
درباره مردم و زبان آنجا گشاده ترين آگاهيها را           هم در تبريز نشسته بوده و آذربايجان را نيك ميشناخته و ميتوانسته                 

با اينهمه ما   . نياورده ليكن اينرا نخواسته و جز جمله هاي كوتاهي درباره شهرهاي آنجا در كتاب خود                . بيادگار گزارد 
 : بهره ميجوييم آنها را ميآوريم و

بب خوي را تركستان ايران      مردمش سفيد چهره و ختاي نژاد و خوب صورتند و بدين س              « :درباره خوي ميگويد  
 .»خوانند

و زبانشان پهلوي . مردمش سفيد چهره و ترك وش ميباشند و بيشتر بر مذهب حنفي ميباشند    « :درباره مراغه مينويسد  
  ٥.»معرب است

سكانش از  «: شهرك تسوج را مينويسد     .»مردمش تركند «: درباره ليالن كه آنزمان شهر كوچكي بوده مينويسد          
 . »زوجندترك و تاجيك مم

 .»مردمش از ترك و طالش ممزوجند«: كلنبر را كه آن نيز شهركي بوده مينگارد
ولي خواهيم ديد كه همو در كتاب خود جمله اي را بآذري از زبان               . درباره تبريز و ديگر شهرها خاموشي گزيده       

 .و آذري در آنجا روان ميبوده استتبريز نگاهداشته است و از آن پيداست كه هنوز در تبريز انبوهي از آن بوميان ديرين 

                                                           
 .شايد خواستش از معرب اين است كه با كلمه هاي عربي بسيار درآميخته بوده است  – ٥
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خود باز كرده و در     از اين چند جمله مستوفي پيداست كه تركان در آخرهاي زمان مغول در آذربايجان جا براي                   
نيز پيداست كه در آنزمان     . ميبوده اند » تاجيكان«بوميان ديرين، يا بگفته خود او       شهرها نيز نشيمن ميداشته اند و در برابر          

  ٦.بكار برده است» پهلوي«ميان رفته بوده است و مستوفي آنرا نمي شناخته و اينست بجاي آن نام  نام آذري از

  :نآذربايجان پس از مغوال
را جانشيني    درگذشت و او   ٧٣٥ايران شورش بس سختي برخاست زيرا چون ابوسعيد در سال              در نپس از مغوال  

هم بجنگ و كشاكش برخاستند      سري را بپادشاهي برداشتند و با     پمغول  ميان سران مغول كشاكش افتاد كه هريكي         ،نبود
و هنوز يكسال از مرگ ابوسعيد نميگذشت كه سه پادشاهي بنياد يافت و برافتاد و تا سالياني اين كشاكش و لشگركشي                       

تختگاه مغول  و چون آذربايجان    . پيش ميرفت و ايرانيان كه اين زمان بسيار خوار و زبون ميبودند زير پا لگدمال ميشدند                
. بوده بيشتر اين كشاكشها و جنگها در آنجا رخ ميداد و بيشتر زيان و آسيب بآنجا ميرسيد و مردم از پا افتاده نابود ميشدند           

 زيرا آذربايجان كه در دست سلطان احمد ايلكاني ميبود و او امير             . در همان زمانها بود كه تبريز گزند بس سختي ديد           

 تقتمش خان پادشاه دشت قبچاق بدشمني سلطان احمد             ٧٨٧در سال     ،روايي تبريز گماشت   ولي استرآبادي را بفرمان    
سر شهر فرستاد كه امير ولي بگريخت و مردم بيش از يك هفته جنگ و ايستادگي                     ناگهان پنجاه هزار سوار مغول بر      

 .نتوانستند و مغوالن بشهر درآمده آنچه گزند و آسيب بود دريغ نگفتند
ليكن چون  . در زمان او آذربايجان چندان آسيب نديد       . ا نوبت تيمور و لشگركشيهاي او رسيد       اين گزنده  پس از 

زيرا چنانكه در تاريخهاست نخست خاندان قره قويونلو با . دوره او بسر رسيد آذربايجان بار ديگر ميدان كشاكش گرديد      
نوبت  پس از آن     هميشه در جنگ ميبودند و      دسته هاي بس انبوهي از تركان بآنجا درآمدند و بنياد پادشاهي نهادند و                

آق قويونلويان رسيد كه همچنان با ايلهاي انبوهي باينجا رسيدند و بنياد پادشاهي نهادند و هميشه در جنگ و كشاكش                       
 كه هفتاد سال از تاريخ مرگ ابوسعيد ميگذشت آذربايجان             ٩٠٦ميبودند و تا برخاستن شاه اسماعيل صفوي در سال             

لشگركشيها و جنگها ميبود، و بگمان من بايد انگيزه برافتادن زبان آذري را از شهرهاي آذربايجان و رواج                    هميشه ميدان 
از  شده اند و زيرا در اين زمانست كه از يكسو بوميان لگدمال و نابود. آنها اين پيشآمدهاي هفتاد ساله دانست   تركي را در  

 .و بر شماره ايشان بسيار افزودهتركان بانبوهي بسيار رو باينجا آورده اند  يكسو
گرفته اند و    در زمانهاي پيشين تركان بيشتر در ديه ها مينشسته اند ولي اين زمان چون فرمانروا ميبودند شهرها را فرا                  

 . زبانشان در آنها رواج يافته است
 

  :آذربايجان در زمان صفويان
پيش از   ،آذربايجان و بكنار زدن آن آذري را        در اين را بآساني توان پذيرفت كه جا باز كردن تركي براي خود              

زيرا ايشان بيگمان از    . پادشاهي صفويان انجام گرفته و دليل اين گذشته از چيزهاي ديگر حال خود آن خاندان ميباشد                  
 بيتيهايي از شيخ صفي نياي بزرگ ايشان كه در زمان مغول              بوميان آذربايجان بوده اند و زبانشان آذري بوده و ما دو             

                                                           
 .را به نيمزبانهاي بومي اين شهر و آن شهر ميگفته اند و از معنايي كه ما امروز بكلمه ميدهيم آگاهي نداشته اند» پهلوي«اين نويسندگان   – ٦
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با اينحال چون بزمان شاه اسماعيل بنيادگزار پادشاهي ميرسيم ميبينيم          . ميزيسته در دست ميداريم كه آنها را خواهيم آورد        
 . دست است زبان ايشان تركي گرديده و خود آن شاه بتركي شعرهايي ميسروده كه ديوانش در

ركي را بپيروي از امير عليشير نوايي         بوده و شعر ت    )  دختر حسن بيگ  (اگرچه اسماعيل مادرش از خاندان ترك         
 .ليكن اينها با گفته ما ناسازگار نيست و خود دليل چيرگي تركان در آذربايجان و رواج تركي در آنجا ميباشد ،ميسروده

پادشاهي صفويان پديد آمده تركي پيشرفت خودش را در            كه  از هر باره بيگفتگوست كه در آغاز سده دهم              
با اينحال در روزگار       .بيرونها بانجام رسانيده و خود زبان همگاني بشمار ميرفته           در  ا و چه     شهرهدر  آذربايجان، چه   

صفوي چيزهايي در آذربايجان پيش آمده كه اينها نيز بسود آن زبان بوده است و ميتوان گفت در آن روزگار و در سايه                       
 .گرديده و در بيرونها  نيز جز در چند جا بازماندهاين پيشآمدها بوده كه تركي بيكبار چيره شده و آذري از شهرها ناپديد

چنانكه چون شاه اسماعيل برخاسته . مدها اينكه صفويان بيشتر پيروان ايشان از ايلهاي ترك ميبودند      آيكي از آن پيش   
يي نيز از   تكلو و ورساق و روملو و ذوالقدر و افشار و قاجار نبوده اند و دسته ها                  ياران او جز ايلهاي استاجلو و شاملو و        

ان يا بوميان فارسي زبان ايران از پانصد سال باز، در نتيجه رواج صوفيگري               كتاجي. اند قرجه داغ آذربايجان با ايشان بوده     
انديشه آزادي و گردنفرازي و      ،و باطنيگري و خراباتيگري و سپس در سايه كشتار مغوالن و چيرگي دويست ساله ايشان              

ستايشگري و   و از ايشان جز كار چامه سرايي و پنداربافي و          دار از شايستگي افتاده بودن    جانبازي را فراموش كرده و بيكب     
اينگونه چيزها برنيامدي، و اين فيروزبختي خاندان صفوي بود كه اينان را در كنار نهاده ايلهاي بيابان نشين ترك را پيش                      

 .كشيدند و دست بدوش آنان نهاده بپادشاهي برخاستند
چه در قزوين و چه در اسپهان         يان همه در دست تركان ميبود، و در دربارشان چه در تبريز و               بدينسان كار صفو  

قراش و يولداش و سرداش و عمواغلي و         : بزبان تركي سخن گفته شدي و لقبها و نامها نيز بيشتر تركي بودي، همچون               
ي و خانلرخاني و    گايلخاني و بيگلر بي   ي و   گماسبقلي و ايل بي   هو اسمعيل قلي و ط    و ايچ آغاسي    پوچي و ايشيك آغاسي     اق
 .رنجه بيگ و قورخمس خان و شيخ اغلي و حلواچي اغلي و بسيار مانند اينهااق

ديگري از آن پيشآمدها اينكه در زمان صفويان چون ميانه ايران و عثماني دشمني سختي پديد آمد و عثمانيان بارها                    
 ٩٢٠نخست سلطان سليم در سال       . تا تبريز كرسي آنجا پيش آمدند      لشگر بآذربايجان كشيدند و بارها بآنجا دست يافته          

همه سپاهيان و پيرامونيان انبوه خود      ا  دنبال او تا تبريز پيش آمده سه روز ب         از ،چون در چالدران شاه اسماعيل را بشكست      
و ديگري در سال     ٩٤٠يكي در سال    ( رپس ازو سلطان سليمان در جنگهاي خود با شاه طهماسب سه با           . در اين شهر ماند   

پس ازو در زمان مراد سوم و       . بار زماني در تبريز درنگ كرد      بآذربايجان درآمده و در هر      ) ٩٥٦ و سومي در سال      ٩٤١
 عثمان پاشا با لشگر بس انبوهي         ٩٩٣پدر شاه عباس كه عثمانيان بشيروان و قفقاز دست يافته بودند در سال                    هخدابند

گرفت و در تبريز سه روز كشتار كرد و در اين بار بود كه عثمانيان در آذربايجان                  را فرا بآذربايجان آمد و با جنگ اينجا       
استوار نشستند و با پيماني كه در ميانه بسته گرديد دربار صفوي آذربايجان را بجز از اردبيل همه بايشان واگزاشت و آنان    

آنجا را باز گرفت چون تا ده و اند سال ديگر            شاه عباس    ١٠١٢سپس چون در سال     . بيست سال كمابيش در آنجا نشستند     
دو سه بار ديگر آنان لشگر بر سر آذربايجان آوردند و چون شاه عباس از                    ،ميان ميبود  جنگ و دشمني با عثمانيان در      

همچنين پس از مرگ شاه عباس سلطان مراد چهارم          . جنگ روبرو پرهيز مينمود تا تبريز يا نزديكيهاي آن پيش آمدند            
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نيز در  . ويرانه ساخت و بازگشت    ،تبريز پيش آمد و شهرهاي آذربايجان را كه مردم رها كرده و گريخته بودند               خود تا   
آخر پادشاهي صفويان هنگامي كه افغانان اسپهان را گرفتند عثمانيان نيز بر آذربايجان و شهرهاي غربي ايران تاختند و  با                     

 .نجا بودند تا نادر بيرونشان كردجنگ و خونريزي اينها را بگشادند و سالياني در آ
ان يا گويندگان آن زبان كه ناتوانتر ميبودند        كزيرا تاجي . اين جنگها و لشگركشيها همه بزيان زبان آذري بسر ميآمد         

از آنسوي چون عثمانيان ترك ميبودند و از اينسوي          . در اين پيشآمدها بيشتر از ديگران پايمال ميشدند و از ميان ميرفتند            
از اينرو كارها همه با زبان تركي ميبود و آذري جز در خاندانها بكار  نميرفت و                    ،ن ايشان نيز جز تركان نبودند     هماوردا

 .روزبروز از رواج آن ميكاست و كم كم فراموش ميشد
بدينسان تركي در زمان سلجوقيان بآذربايجان درآمده و در هفتصد سال يا بيشتر                . بتاريخ نميپردازيم  بيش از اين    

 .كنارها  نشاني از آن باز نمانده گوشه ها و ميان برده كه جز در كم بر آنجا چيره شده و زبان بومي را از كم
آران نيز همين حال را دارد و آراني زبان آنجا كه برادر آذري بوده                   . اگرچه اين تنها درباره آذربايجان نيست       

زنجان و پيرامونهايش نيز بهمين حال است . كنارها باز نمانده جز نشان كمي از آن در گوشه ها و           بهمينسان از ميان رفته و    
ليكن . آنها رواج گرفته   پيرامونهاي همدان و قزوين نيز همين حال را دارد و تركي در             . و زبان آنجا بيكبار ناپديد شده      

 .چون ما سخن از آذربايجان ميرانيم تنها بآنجا پرداخته ايم
ي در ايران در زمان صفويان بباالترين پايگاه خود رسيد و چون ايشان                 پراكندگي زبان ترك   ههم بايد دانست ك    

بويژه پس از آغاز مشروطه و پيدايش شور             . ايستاد و سپس رو بپسرفت نهاد         سپري شدند پيشرفت تركي نيز باز        
 .دان آن ميكاهدبازپس ميبرد و از مي كشورخواهي در ايران و بنياد يافتن روزنامه ها و دبستانها كه همه اينها تركي را 

در اين باره خود آذربايجان پيشگامست و از آغاز جنبش مشروطه يكي از آرزوهاي آذربايجانيان برگردانيدن                       
فارسي بآنجا بوده و هميشه در برابر نگارش روزنامه هاي استانبول و باكو روي سرد نشان داده اند و با آنكه زبان كنوني                         

،٧نيهايي كه بتركي توان فهمانيد اين زبان بفهمانيدن آنها توانا نيست          فارسي بسيار نارساست و بسياري از مع      

                                                          

باره بر   و از هر   
با اينهمه در آذربايجان آرزوي رواج فارسي در ميان خاندانها از            ،يك آذربايجاني سخت است كه با اين زبان سخن راند         

 .سالها روان است

 
بر چهار گونه است ولي در فارسي كنوني گذشته بيش از چهار گونه و اكنون بيش از يك ) مضارع(ارده گونه و اكنون بر چه) ماضي(گذشته  در تركي آذربايجان،  – ٧

ر ليكن ما اين نارسايي را از فارسي برداشته ايم وكنون در فارسي نيز سيزده گونه گذشته و سه گونه اكنون بكا. گونه ندارد و اين نمونه رسايي آن و نارسايي اين ميباشد
 .ميبريم

آنچه را در اينجا . را نوشت و در آن از نارسايي زبان فارسي سخن راند» زبان پاك«ب ا كسروي كتشادروان  و اين زير صفحه،سالها پس از نوشتن اين كتاب  [
 ].بكوتاهي اشاره كرده در آن كتاب بگشادي سخن رانده كه براي آگاهي بيشتر بايد آن كتاب ديده شود

 



 

 گفتار سوم

 چند سخن در پيرامون آذري
  :ن جنوبزبان شمال و زبا

هزار سال   ني ميناميم همان زبانست كه چهار      ابايد دانست زباني كه ما امروز سخن ميگوييم و آنرا فارسي و يا اير                
پشته ايران  ه  چون از آنجا كوچيده و ب      سخن ميگفته اند و   » ايران ويچ «پيش از اين ايران يا مردم اير در ميهن باستان خود             

هميشه يزيكه هست گذشت زمان و پيشآمدها در زبان كارگر افتد و اينست هيچ زباني                چ. آمده اند آنرا همراه آورده اند     
هزار سال چون با پيشآمدهاي بزرگي        زبان ما نيز در اين چهار      . گيرد بيك حال نماند و هر زمان رنگ ديگري بخود          

ين خواهد كه تاريخي براي     برخورد كرده اينست هر زمان برنگ ديگري افتاده، و اگر يكي اين رشته را دنبال كند و چن                  
 .اين زبان، از آغاز آن تا اين زمان بنگارد شايد بتواند يك كتاب بزرگ هزار صفحه اي پديد آورد

نخست اوستا كه   : نمونه هايي از اين زبان از زمانهاي گوناگون در دست ميداريم              ،ما گذشته از چيزهاي ديگري     
ي سنگي بيستون و عباس آباد و مانند اينها كه چند صد سال ديرتر از               سپس نوشته ها  . از سه هزار سال پيش است      بازمانده

سپس نوشته هاي سنگي بازمانده از آخرهاي اشكانيان و نوشته هاي سنگي و                . اوستا و بازمانده از زمان هخامنشيانست      
يم، كتابها از آن    زهاي ساسانيان كه ديگر ديرتر ميباشد و سپس چون بآخرهاي ساسانيان ميرس              ابازمانده از آغ    سكه ها 

 .پس از آن نيز بسيار روشن ميباشد. زمان بازمانده
ما اگر اين نمونه ها را پهلوي هم گزارده و با يكديگر بسنجيم پيداست كه همگي يك زبانست ولي هر زمان                             

ينها نامهاي  ما چون ميگوييم زبان اوستا يا زبان هخامنشي يا زبان پهلوي يا زبان فارسي ا                  . جداييهاي ديگري پيدا كرده   
 .اين فهرستي از تاريخ زبانست. يك زبانست كه چون برنگهاي گوناگون افتاده اين نامهاي گوناگون را پيدا كرده

  از  كه  اير مردم   يا    ايران اينكه    يكي : دور نداشت  اينجا چيزهاي ديگري هم هست كه بايد از ديده             ليكن در 

 تيشان كه ماد و فارس و پار      اوناگون بوده اند و ما نامهاي سه تيره بزرگ را از            ايران ويچ باينجا درآمده اند تيره هاي گ       
ان در شرق نشيمن گرفته بودند و هر سه تيره يكي پس از                تمادان در شمال و فارسان در جنوب و پار          . باشد ميشناسيم 

. است كه پاره جداييها در ميان بوده      پيداست كه زبان اينان همه يكي بوده و پيد        . ديگري بنياد پادشاهي در اينجا نهاده اند      
ليكن ما اين را نيز دانسته ايم كه ميان مادان و فارسان يا بهتر گوييم ميان                  . اين چيزيست كه ما از روي انديشه درمييابيم        

بدينسان آنچه در شمال  بيشتر شين بوده در جنوب سين ميشده،             . شمال و جنوب، از رهگذر پاره حرفها نيز جدايي بوده          
نكه اكنون نيز آنچه در شمال شميران و شميرم هست در جنوب بجاي آن سميران و سميرم ميباشد و ما ميتوانيم                             چنا

اين راه پديد    پنداشت كه داستان رشته و ريسيدن و فرشته و فرستادن و نوشتن و مينويسيم و مانند اينها كه فراوانست از                      
ه چنانكه هنوز هم در شمال گهرام دز و در جنوب پاسخده آنها      نيز آنچه در شمال گاف بوده در جنوب جيم ميشد         . آمده

نيز آنچه در شمال زاء بوده در جنوب دال ميشده چنانكه هنوز هم بجاي دانم و داماد كه از زبان جنوبست                      . جهرم ميباشد 
باشد كه چيزهايي    اينها چيزهايي است كه ما يافته ايم و        . گفته ميشود ) در سمناني (»زوما« و) در كردي (» زانم«در شمال   

 . نيز بوده يديگر
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از آنسو   ١.زيرا چون ميسنجيم نشانه هاي شمالي در آن ميبينيم         . بزبان شمال است  » اوستا«اينروست كه ما ميدانيم      از
اينرو ميتوان   از. در كتابها نيز هميشه زردشت را از مردم شمال شمارده اند و بيشتر او را برخاسته از آذربايجان دانسته اند                     

 . اوستا را نخستين نمونه از زبان آذربايجان پنداشت
 

 …نيمزبانها چگونه پديد آمده؟
زيرا ما امروز اگر نگاه كنيم گذشته از زبان بزرگي          . ديده دور نداشت بودن نيمزبانهاست     يك چيز ديگر كه بايد از     

شوشتري و   ردي و سرخه اي و     نيمزبانهاي ديگري، از سمناني و گيلكي و مازندراني و ك            ،كه از آن همه كشور است      
بسيار مانند اينها در اين گوشه و آن گوشه سخن گفته ميشود، و ما آنچه ميدانيم اينگونه نيمزبانها از نخست در ايران بوده                       
و ما آنچه درباره پيدايش اينها ميانديشيم و باور ميكنيم اينست كه چنانكه از تاريخ بدست ميآيد پيش از آنكه مردم اير به          

بسياري در اينجا نشيمن ميداشتند كه زبان و نژادشان گوناگون و زندگيشان از                   هتيره هاي پراكند   ،ه ايران درآيند  پشت
يكديگر جدا ميبوده، و پيداست كه ايران چون باينجا رسيده اند آنان را بيكبار نابود نساخته اند و اگر هم جنگي رو داده                        

ايران زيسته و كم كم با آنان درآميخته اند و اين ناگزير است كه               ا  اند، و بلكه ب   تيره ها زبون شده اند از ميان نرفته          و آن 
بدينسان كه فالن تيره كه مثال در سمنان مينشسته و زبان جداگانه داشته اند              . ده اند رزبانهاي آنان نشانيهايي از خود بازگزا     

يمزبان سمناني از آن پديد آمده، همچنان در گيالن و           چون با ايران درآميخته اند زبانشان نيز با زبان ايران درآميخته و ن              
اينست ما چون اينها را ميسنجيم در همگي ريشه و            . زبان نيمزبان آنجا پديد آمده     مازندران و ديگر جاها از آميزش دو       

 . بنياد يكيست ولي هر كدام درآميخته هاي ديگري با خود ميدارد و رنگ ديگري بخودگرفته
سپس بهر كدام چيز      .آب ميسازيد از  چنين انگاريد شما ده ظرف را پر           : وان روشن گردانيد  اين را با مثالي ميت     

يكسو جنسشان   اينها از  ـ  بديگري زعفران و بسومي عرق بيد مشك و همچنان              بيكي گالب و   ـ  ديگري درميآميزيد   
اينست . ز چنين راهي پديد آمده اند     نيمزبانها نيز همين حال را دارند و ا       . يكيست و از يكسو نيز جدايي در ميانشان هست        

زيرا گوهر همه آنها زبان ايران است كه هريكي با كلمه هاي بيگانه ديگري                  .شمارندبهمه آنها شاخه هاي زبان ايران        
 . شيوه جداي ديگري بخود گرفته است آميزش پيدا كرده و رنگ و

ن بآذربايجان و اين پيرامونها با زبان بوميان         زبان مادانست كه پس از درآمدن ايشا       : درباره آذري هم ميبايد گفت    
اين پديد آمده از زبان مادانست و خود        : ميخواهيم بگوييم . شيوه ديگري پيدا كرده    پيشين آذربايگان درآميخته و رنگ و     

: ميگوييم .. !كساني خواهند گفت پس زبان مادان چه شده؟        . ميخوانيم» نيمزبان«و از اينروست كه ما آن را         . آن نيست 
بويژه در زمان پادشاهي مادان كه بيگمان همه كارهاي . آن، چون زبان همه مادان بوده هميشه ميان ايشان روان بوده است  

سپس نيز در زمان هخامنشيان اگرچه پادشاهي در دست فارسان و كارهاي كشوري              . كشورداري با آن زبان پيش ميرفته     
ولي چنانكه گفته ايم فارسان يا مادان زبانشان يكي          ،)ون نمونه آن زبان ميباشد    و نوشته بيست  (زبان اين تيره انجام مييافته      ا  ب

همچنين در زمان اشكانيان و ساسانيان كه ما زبان آن زمانها           . بوده است و بهرحال زبان مادان جاي خود را ميداشته است          
 .اين نام زبانهاي شمال و جنوب را نيز در بر ميدارد .را بنام پهلوي ميخوانيم

                                                           
 .ه بسخن درازي نياز هست كه بايد در جاي ديگر جداگانه گفتگو كرد  در اين بار– ١
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زيرا از نوشته هايي كه با خط        . ما اين را گذشته از آنكه بانديشه درمييابيم دليل نيز از براي آن در دست ميداريم                  
پهلوي از زمان ساسانيان و آغاز اسالم بازمانده بوده و از چندگاه پيش شرقشناسان اروپايي و برخي ديگر آنها را بدست                       

و ديگري  ) يادگار زريران (» اديباتكار زريران «ند، دو نوشته ايست يكي بنام       آورده و بنام كتابهاي پهلوي بچاپ رسانيده ا       
و آنچه نگارنده جسته و دريافته ام اين دو نوشته در آذربايجان نوشته شده، و                 ،)درخت سوري (» درخت آسوريك «بنام  

 يبينيم كه جز در آذري و يا      اينست از رهگذر زبان با ديگر كتابهاي پهلوي جدايي در ميان است و ما در آن كلمه هايي م                  

و از اينجا پيداست      ٣.اينرو ما آنها را پس از اوستا نمونه دوم از زبان آذربايجان ميشناسيم              از  ٢.در آذربايجان پيدا نميشود   
همه : بهتر گويم  ـ يا زبان ديگري آذربايجان را     ) كه بيگمان در آنزمان نيز ميبوده     (كه در زمان ساسانيان گذشته از آذري        

جنوب بحال خود    بوده كه بيشتر در نوشتن بكار ميرفته است، و هنوز تا آن زمان جدايي ميانه شمال و                 ـ  رزمين مادان را    س
پس از آن در قرنهاي چهارم و پنجم اسالمي ميبينيم كه با آنكه جغرافي نگاران عرب آذري را زبان آذربايجان                         . بوده

ديگران آنرا نتوانند فهميد، با اينحال قطران و          كه زبانيست ويژه خودشان و     مينمايند و برخي از ايشان اينرا هم مينگارند        
 .شاعران ديگر را ميبينيم كه با فارسي يا زبان همگاني آنجا شعر سروده اند

 
   …جدايي شمال و جنوب چگونه از ميان ميرود ؟

ايشان يكسان و يكرو گردد و      اين خود نكته ايست كه چون نوشتن و خواندن در ميان يك توده رواج گرفت زبان                 
از اينروست كه ما ميبينيم پس از اسالم ديگر جدايي           . كمتر جدايي ميان اين گوشه و آن گوشه از رهگذر زبان بازمانده            

با  ،ي قطران و ديگران را كه گفتيم در آذربايجان سروده اند           اميان شمال و جنوب ايران در زبان همگاني نمانده و شعره           
اگرچه شاعران بيشتر در شيوه سخن پيروي از يكديگر ميكرده اند           . در زبان نزديك بهم مييابيم     فارس شعرهاي خراسان و  

گفته ما ناسازگار نيست و همين        و بيشتر از اينروست كه از رهگذر زبان بهم نزديك بوده اند، چيزيكه هست اين با                     
 .ن را يكسان و يكرو گردانيدهپيروي از يكديگر چه در شعر سرودن و چه در كتاب نوشتن بوده كه زبا

زيرا از زمان ايشان بوده كه خواندن و        . ميتوان گفت كه اين يكرويي در زبان همگاني از زمان ساسانيان آغاز شده             
گوشه كشور پيوستگي پيدا شده است، و چون پادشاهان ساساني از تيره                گوشه و آن   نوشتن برواج افزوده و ميانه اين      

ر زبان فارس بكار ميرفت ميتوان گفت كه آن زبان چيره تر درآمده و در آميزشي كه ميانه                        فارس ميبودند و در دربا     
كه ميگويند باشد كه همين بوده كه       » زبان دري «. زبانهاي شمال و جنوب و ديگر جاها پيدا شده چيرگي آنرا بوده است             

 .چون در دربار سخن رانده ميشده بنام آنجا دري خوانده شده
ي چهارم و پنجم اسالمي كه ما نمونه ها از زبان فارسي از آن زمانها در دست ميداريم جدايي را                      بهرحال در قرنها  

ميان رفته مييابيم، و چنانكه گفتيم ميتوان پنداشت كه دو گونگيهايي كه در                  كه گفتيم ميان شمال و جنوب ميبوده از         
نوشتن مينويسم و بنويس، و از رشتن ميريسم و بريس          زبان فارسي در ميان ميباشد، چنانكه از        ) فعلها(بسياري از كارهاي    

و از افروختن ميافروزم و بيفروز و از ديدن ميبينم و ببين ميآيد، و در برخي ريشه ها در همه جا دوگونگي پيداست                               

                                                           
 .در تركي آذربايجان دسته انبوهي از كلمه هاي فارسي بكار ميرود چنانكه خواهيم آورد و اينها بازمانده از آذريست  – ٢
 .مه ها را كه ميگوييم جز در آذري يا آذربايجان يافته نميشود نشان داداز اين دو دفتر بسخن درازي نياز هست كه ميبايد جداگانه از آنها گفتگو كرد و آن كل  – ٣
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. جنوب است  اينها بازمانده از همان جداييهاي شمال و         ـ  چنانكه خفتن و خوابيدن و شنيدن و شنفتن و بسيار ديگر                 
 .توان پنداشت كه چنين است: ميگويم. بيگمان چنين است: يميميگون

 
  :نگهداري آذربايجان زبان همگاني را

داستان از ميان رفتن آذري و چيرگي تركي را بآذربايجان كه نگاشتيم اينرا هم بايد گفت كه زبان همگاني هميشه                     
گذشته از   يم تركي زبان درباري گرديد و        در زمان صفويان كه گفت      . در آذربايجان بوده است و كنون نيز هست           

چه در ديگر جاها زبان نگارش جز        در همان زمان چه در آذربايجان و       ،آذربايجان در ديگر گوشه هاي ايران رواج يافت       
فارسي نبوده است و اين از شگفتيهاست كه آذربايجانيان با آنكه از قرنها زبانشان تركي گرديده هميشه در نوشتن،                           

آن را بكار نميبردند و      در نامه نوشتن بيكديگر هم جز       ،نه تنها در كتاب نويسي و چامه سرايي        . كار ميبردند فارسي را ب  
 .كنون نيز نميبرند

اگر آذري از ميان رفته اين زبان       . چنانكه گفتيم فارسي آنان را سخت است، با اينهمه هيچگاه آن را رها نكرده اند               
 ،آذربايجان كتابها بتركي نوشته شده و برخي شاعران شعرها سروده اند             هي در اگرچه گا . هميشه در ميان بوده و هست      

پس از مشروطه نيز كساني هوس كردند روزنامه هايي بتركي در            . ليكن اينها بسيار كم و جز از روي هوس نبوده است            
كه در   ساني بر آن شدند   آذربايجان بنويسند و چنين ميگفتند كه زبان مادرزادي بيشتر كارگر افتد تا زبان ديگري و ك                   

دبستانها نيز تا دو سه سال آموختن با زبان تركي باشد و از رنجي كه شاگردان در آذربايجان از رهگذر زبان ميكشند                           
كه در همان    ليكن هيچيك از اينها پيش نرفت و آذربايجانيان دست از فارسي نكشيدند، و كوششهايي                  . كاسته شود 

كشيدن آذربايجانيان بسوي خود بكار ميبردند نتيجه وارونه داد و چنانكه گفتيم                      هنگام عثمانيان و قفقازيان در          
 .آذربايجانيان هميشه برواج فارسي در ميان خاندانها ميكوشند و در اين راه پيشگام ميباشند

 
  :معروف و مجهول در آذربايجان

رسي بكار ميرود و اينها بيگمان        اينهم ميبايد گفت كه در زبان كنوني آذربايجان كلمه هاي بس فراوان از فا                    
يكرشته از    ،برود خواست از ميان      هميشه يك زباني چون در برابر ديگري زبون گرديد و            . بازمانده از آذري ميباشد    

فارسي  دليل آنكه اينها از آذري بازمانده و از       . آذري نيز اين كار را كرده     . كلمه هاي خود را در آن زبان بيادگار گزارد        
همه آنها واو و ياء معروف و مجهول جدا            و آنگاه در   ٤آنست كه برخي از آن كلمه ها در فارسي نيست            گرفته نشده 

واو و ياء   ) درنده(كور، گور، زور، دول و بيل، ديو، ميشه، پيشه، شير            چنانكه در كلمه هاي دوست، شور،      ٥گرفته ميشود 
در جاييكه در فارسي     . ير، معروف آورده شود    ، فيل، تير، پ    )خوردني(مجهول و در كلمه هاي پول، خروش و شير              

                                                           
 .نمونه هايي از اين كلمه ها در دو بيتيهاي شيخ صفي ديده خواهد شد  – ٤
  ميآمده و گاهي     Iاء  گاهي بجاي    ، نيز ي    o و گاهي آواز     ouبدينسان كه واو گاهي آواز      . كه در زبانهاي اروپايي هست در زبان ايران نيز بوده            e  , oآوازهاي    – ٥

» شير با ياء مجهول     « ، (chir)»  شير با ياء معروف    « مثال ميگفته اند  .  و در فرهنگها براي جدايي آن نخستين را معروف و اين دومي را مجهول ميناميده اند                     eبجاي  
(cher)آن جمله هاي فرهنگها را ميداندكنون اينها بيكبار از ميان رفته است وكمتر كسي معني درست .  همچنين در واو . 
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ميان برخاسته است و فارسي زبانان نه تنها جدايي ميانه آنها نگزارند                همگاني بيكبار جدايي ميانه معروف و مجهول از         
 .مجهول را نشناسند و اگر در فرهنگها بينند درمانند بلكه معني معروف و

  
 …آذري در كجاها باز مانده ؟

تگو از رواج تركي فهمانيديم آذري بيكبار از آذربايجان ناپديد نگشته است و هنوز در چند جا ميان                   چنانكه در گف  
، و ديگري زنوز    )از پيرامونهاي مرند  (خود بوميان سخن گفته ميشود و آنچه ما ميدانيم يكي از آنجاها هرزند و گلين قيه                  

ايم در ليقوان و آن پيرامونها نيز تا شصت و هفتاد سال              چنانكه شنيده . و چهارم خلخال است   ) در قره داغ  (و سوم حسنو    
از اينجا ميتوان فهميد كه در جاهاي       . پيش آنرا ميشناخته اند و در پاره خاندانها گفتگو ميشده ولي سپس ناپديد گرديده              

از آن هيچ   دويست سال ديگر نشاني       بنابودي ميدارد و باشد كه پس از صد سال و            كه تاكنون بازمانده نيز رو      يديگر
و آنچه از اينها     ٦هرزند و گلين قيه نمونه هايي براي ما فرستاده اند           دو تن از آشنايان از زبانهاي خلخال و        ...  ديده نشود 

اين بيگمانست كه آذري هنگاميكه در آذربايجان رواج ميداشته و زبان آنجا بوده              . پيداست زبان خلخال بسيار جداست    
زيرا چنانكه گفتيم زبانيكه تنها براي سخن       . يكديگر جدا بوده   است و كم و بيش ا ز      در هر شهري رنگ ديگري داشته       
نمونه هايي كه از آذري     . شاخه رويه ديگري بخود گيرد     زود شاخه شاخه گردد و هر      ،گفتن باشد و در نوشتن بكار نرود      

شهري بگونه ديگري سخن گفته ميشده       ما آنها را خواهيم آورد نيز ميرساند كه آذري بهر           از زمانهاي پيشين بازمانده و    
 .است

چندان نبوده كه مردم آن شهر زبان اين شهر را              چيزيكه هست ما اين را هم ميدانيم كه دوري آنها از يكديگر               
نفهمند يا بسختي فهمند ولي جدايي ميان زبان خلخال و زبان هرزند را بيش از آن اندازه مييابيم و چون در اين باره هيچ                         

 .اريم و بانديشه چيزي نمييابيم بگفتگو از آن نميپردازيمآگاهي نميد
 

نتيجه اين گفتار آنكه آذري يكي از نيمزبانهاي بزرگ و ريشه داري همچون كردي و مازندراني و تالشي و                            
ت آذربايجان سخن گفته ميشده، و آن جز شاخه اي از زبان ايران نبوده، و در پش                  گيالني و مانند اينها بوده و در سراسر        
 .سر زبان همگاني جايگاهي داشته است

                                                           
 .آقاي ناصر روايي نمونه هايي از زبان خلخال و آقاي سيد صادق سعيد نمونه هايي از زبان هرزند فرستاده اند  – ٦

 



 

 گفتار چهارم

 نمونه هايي كه از آذري در دست است
 :  نمونه هاي پراكنده

 يكيچنانكه باز نموديم آذري زبان گفتن بوده و هميشه در پيشروي او زبان همگاني روان، و براي نوشتن جز اين                      

ليكن ما از جستجو نمونه هايي را       . نبوده و يا اگر بوده از ميان رفته        از اينرو نوشته اي بآذري در دست      . را بكار نميبرده اند   
. آنچه ميدانيم درباره هريكي بنگاريم     از آن در پراكنده و پيوسته بدست آورده ايم و ميخواهيم آنها را در اينجا بياوريم و                

 : نخست بنمونه هاي پراكنده اي ميپردازيم
قي و امرود   واز ميوه هايش انگور خل    «: شهر ارومي ميگويد   سخن راندن از   حمداهللا مستوفي در نزهت القلوب در      ـ  ١

اگر صاحب حسني را با لباس ناسزا يابند گويند           ) تبريزيان(پيغمبري و آلوي زرد بغايت خوبست و بدين سبب تبارزه              
 ١.»قي است در سبد دريدهويعني انگور خل سبد اندرين انگور خلوقي بچه در

بوده كه در لري و برخي      » بي«در اين جمله غلط رونويسي است و درست آن كلمه           » بچه« ميتوان پنداشت كه كلمه   
با زبر دال   » در«. خواهيم ديد » است«ما در دوبيتيهاي شيخ صفي نيز آنرا بمعني            ميآيد و » است«نيمزبانهاي ديگر بمعني    

 .است» ناندرو«ديگر شدة » اندرين«. خود صفت كلمه سبد باشد و» دريده«گويا سبك شده 
اين شگفت كه شرقشناس انگليسي لي استرينج كه مقاله سوم نزهت القلوب با راهبري او چاپ يافته اين جمله را                       

معني جمله روشن است ولي درست كلمه ها را در تركي            «: تركي پنداشته و در كناره آن كتاب به انگليسي چنين نوشته           
  .»مروزي جدايي بسيار داردباستان آذربايجان نتوان پيدا كرد زيرا با زبان ا

اين لغزش لي استرينج از آنجاست كه همچون ديگران زبان آذربايجان را از باستان زمان جز تركي نميشناخته                         
چون اين جمله را با تركي نزديك نديده چنين پنداشته كه تركي پيشين                  است و گمان زبان ديگري بآنجا نميبرده و         

زيرا از زمان مستوفي بيش      .ر دور از هم ميباشد كه خود اين پندار بيهوده ديگريست          آذربايجان با تركي امروزي آن بسيا     
 .كه در خور فهميدن نباشد از شش سده نگذشته و اين نشدنيست كه در ششصد سال يك زبان چندان ديگر شود

بك شده دريده   بوده كه ما گفتيم با زبر دال و س          » در«بيگمان آنچه در گمراهي لي استرينج كارگر افتاده كلمه            
 .  است و بسيار فراوان بكار رود» است«است  ولي او با پيش دال گرفته كه در تركي بجاي 

شيخ (از شيخ   : شيخ صدرالدين خلداهللا بركته فرمود    «: ابن بزاز در صفوه الصفا در ميان داستاني چنين مينويسد            ـ  ٢
شيخ قدس سره فرمود بزبان       .دل خبر داشتي   سؤال كردم وقتي كه بحضرت شيخ زاهد رسيدي از          ) صفي الدين پدرش  

از اين جمله ها      ٢…»يعني اي خانه آبادان كار تمام بود اما تنبيه مرشد وامانده بود             كار بمانده كار تمام بري    اردبيلي  
اين جمله  . پيداست كه چنانكه گفتيم ميانه شهرها در آذري جدايي بوده و زبان اردبيلي رويه اي ويژه خود داشته است                     

زيرا خواهيم ديد كه در آذري      . است» بودي«گويا رويه آذري    » بري«روشن است و    ) كار تمام بري  (بخش واپسين آن    

                                                           
 ٨٥مقاله سوم نزهت القلوب چاپ گيب ص   – ١
  ٢٥صفوه الصفا نسخه چاپي ص   – ٢
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بمعني خانه در فارسي شناخته ميباشد      » كد«يا  » كت«دالها راء ميشده ولي بخش پيشين جمله اندكي تاريك است اگرچه            
ليكن با اينهمه   . بمعني خانه چندان دور نيست    » كار«بودن  ،  مو ما كه داستان عوض شدن دال را به راء در آذري ميشناسي             

 .رويهمرفته كلمه ها تاريك ميباشد
گفت كه باري شيخ در اين مقام كه اكنون مرقد مطهر است            ) صدرالدين(ادام اهللا بركته    «: هم ابن بزاز مينويسد    ـ  ٣ 

مجلس روحاني پيوسته ناگاه عليشاه       نشسته بود و بكلمات دلپذير مشغول بود و جمعي در حضرتش خوش نشسته و                   
 وشيخ اعزاز فرمود     جوشكابي درآمد كه از اكابر دنياداران ابناء زمان بود و پادشاه ابوسعيد او را پدر خويش خواندي و                   

 گو حريفرژاته عليشاه چون درآمد گستاخ وار شيخ را در كنار گرفت و گفت حاضر باش بزبان تبريزي                     . قيام نمود 

  ٣.»بركرد شيخ را غيرت سر دست بر كتف مبارك شيخ زد  ندر اين گفت .بگو حريفت رسيديعني سخن بصرف 
نكته اي كه در اين جمله هست آنست كه          . آن نمونه اي از زبان اردبيل بود و اين نمونه اي از زبان تبريز ميباشد                 

ته و ما مانند اين را در دو بيتيهاي         گف» حريفر» «حريفت«بجاي  : روشنتر گويم . راء آورده ) يا شنونده (بجاي تاء دوم كس     
عوض ميكرده اند گويا در برخي جاها تاء نيز عوض ميشده و اين از                    دال را كه به راء     . شيخ صفي نيز خواهيم ديد     

بمعني آمد مانندش را در زبان ديگري سراغ نميداريم جز اينكه           » ژاته«. نزديكيست كه ميانه دال و تاء در زبان پيدا ميشود         
 . گفته شود» هاتن«بجاي آمدن در كردي 

از آن ميان پيره نوشيروان     .موالنا محيي الدين گفت روزي جماعت االرقيان بحضرت شيخ ميآمدند         «: همو گويد  ـ  ٤
نان خريدن و محمود االرقي گفت كه از ديه             يدر راه جماعت االرقيان گفت امسال زحمت بسيار كشيده ام از برا               

 ابندگي شيخ قدس سره رسيدند روي ب      ه  ويم كه دهي است در صفح كوه سبالن چون ب          ق برخيزيم و بعرضستان بر    اآالر
. پيره نوشيروان كرد و گفت پيره نوشيروان سي سال حق تعالي نان داد شكر نكرديم يكسال كه كمتر داد شكايت كنيم                      

 دانديشيده بودن  اين هر دو كه ايشان در راه         ٤)بي(شروه مر زوان بمر زخود       محمود كرد گفت كه      ا  آنگاه رو ب  
 ٥.»گفت

بهرحال گويا جمله   . ناروشن ميباشد و باشد كه بمعني شكوه و ارجمندي است            » شروه«در اين جمله تنها كلمه        
 .بجاي مثل بكار ميرفته

 .اينهاست آنچه از آذري از زمانها پيشين بپراكنده نمونه در دست است
 

  :نمونه هاي پيوسته
بيتيهاي شيخ صفي    بيتي را كه اينجا و آنجا بدست آمده مينگاريم و سپس دو             واما نمونه هاي پيوسته نخست چند د      

 .را جداگانه خواهيم نگاشت
حاجي علي از پدر خود پيره نجيب روايت كرد كه نوبتي موالنا شمس الدين برنيقي را با                     «: ابن بزاز مينويسد  ) ١ 

ي طاري شد و سر بصرع كشيد و در دماغ خلل            شيخ قدس سره دغدغه نفاق در خاطر مختلج شد ناگاه ويرا مرض دماغ             
                                                           

  ١٠٧ فحهصفوه الصفا نسخه چاپي ص  – ٣
 .نسخه خطي افزوديمآن كه در نسخه چاپي نيست ما از روي » بي«است و كلمه » مرزوانان«كهنه اي بجاي مرزوان خطي ه در نسخ  – ٤
  ٢٢٠ فحهنسخه چاپي صفوه الصفا ص  – ٥
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ما درآمد و  تضرع كرد و زاري آغاز كرد كه از براي خدا ميدانم كه مرا اين زحمت و خلل دماغ از                        هدرآمد از ديه بخان   
شيخ فرمود من تنها در زاويه مينشينم        .من برخاستم و بحضرت شيخ رفتم و صورت حال بگفتم          .غيرت شيخ رسيده است   

در راه كودكان را ديد كه بلعب و كعب بازي مشغول بودند   .بيامدم و او را برداشتم و بحضرت شيخ ميرفتم         .يارا ب برو او ر  
موالنا  .چون بحضرت شيخ رسيديم شيخ در زاويه قديم نشسته بود           .از غايت اختالل دماغ دشنام بقذف بكودكان ميداد        

 : وانشد و شيخ بخواند برهنه كرد و بوسه بر دست شيخ داد و بنشست درآمد و سر
 اوريري    بروران    هاراواسان             اكيري     دوست  بااليوان  هركه

 ٦واوزاكيري  كور  زانير م يخون            باوو       زره   مااليوان     چو   من
 ٧» …زايل شد موالنا شمس الدين بشنيد باز برخاست بيامد و سر در قدم شيخ نهاد و در حال آن مرض از او

ولي از معناي آن چيزي     . شيخ صفي نبوده چنين پيداست كه جز بزبان آذري نيست          بيتي اگر هم ساخته خود     اين دو 
از ريشه  » ما«يا  » با«كه از خود داستان بمعني ديوانگان فهميده ميشود اگر            » مااليوان«يا  » بااليوان«فهميده نشد جز اينكه     

است كه در شوشتري و بختياري بمعني ديوانه و در               » ليوه«پنداشت كه همان كلمه        را ميتوانيم » اليو«كلمه نباشد    
 .آذربايجان بمعني درمانده و ناشايست بكار ميآيد

گفت نوبتي با    معروف بچنگي روايت كرد كه او       پيره عبدالكريم خلخالي از پدر خود      « :هم ابن بزاز مينويسد    ) ٢
 : من در راه اين دو بيتي بخواندم وانشد .جه حضرت شيخ شديمموالنا محمد اسماعيالن خطيب خلخالي متو

 كامروبند داري  بسته   رووشو             بخوند       بنام      اورامنه   هركه 
 ٨خداوند بنده بي بنده  خداوند           داران       جهنامه    ميرسي  كاريا 

ون بحضرت شيخ رسيديم  بنشستيم اولين سخن كه آغاز          چ .خطيب محمد گفت اين معني روا نيست و نتوان گفتن         
چون اين سخن بشنيدم حيرتي      .بنده بي بنده خداوند    خداوندكرد فرمود پيره چنگي چون خواندي در راه كه ميآمدي               

 ٩» …بمن فرود آمد و خطيب محمد نعره زد و بيخود افتاد
در . شب و روز ميباشد   » شوورو«هاي آن سه لنگه هم      از كلمه   . بيتي تنها معني لنگه بازپسين روشن است       در اين دو  
 .»نوعي از خوانندگي و گويندگي باشد كه آن خاصه فارسيانست و شعر آن بزبان پهلوي باشد                 «اورامن  : برهان مينويسد 

 . در لنگه نخست يك كلمه باشد ميتوان گفت كه بهمين معني است» اورامنه«اگر 

                                                           
   :استدر نسخه خطي چنين   – ٦

 او ريري       برور      هارواسان         هركه مااليون بدوست اكيري    

 خونيم زانيرو كوروراويزاكيري                             بارو    زره  انمااليو   چو   من
 ١٣٥ فحهصفوه الصفا نسخه چاپي ص  – ٧
 : در نسخه خطي چنين مينويسد  – ٨

 بسته داري كامروبند شود رو            بخواند    نامه   ب اورامنه  هركه 

 ند بنده بي بنده خداوندخداو          داران     امه نجه ميرسي  كار يا 

 .ولي پيداست كه آنچه ما از نسخه چاپي آورديم درست تر ميباشد
  ١٩١صفوه الصفا نسخه چاپي ص   – ٩
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روزي آتش شوقش زبانه     .كرده باغباني كردي   رتي بود بانو نام طالبه كار     خواجه آغا گويد عو   «: همو مينويسد  ) ٣
 ١٠:اين پهلوي انشاد كرد زبان بگشاد و .وردآكشيد و در خاطرش افتاد كه شيخ مرا ياد نمي

 ديره كين چش چو خونين اسره ريجي        كيجي           ته   بسوداي    سر    كين   ديره
 ١١كيجي    چو   كووربختي   نواجي   خود    دارم               ته     اچ     نه باستا    سر     ديره   

باو فرمود با مادرت بگو كه       ه  شيخ قدس سر   .پس از آن پسرش بيامد و پاره سبزي و تره جهت حوايج زاويه بياورد             
  ١٢.»ميخواهي كه ما ترا ياد آريم تره و سبزي بي وزن ميفروشي منت چون ياد آرم

فرستادن سبزي و تره پيداست كه اين درويش بانو در شهر اردبيل يا در پيرامونهاي آن باغباني ميكرده و اين                         از  
» ديره«در سه لنگه نخست تنها كلمه        : اما معني دوبيتي  . دوبيت چه از خود او و چه از ديگريست جز بزبان آذري نيست              

كه اين چشم اشك    «و  » كه اين سر با سوداي تو گيج است         «: ناروشن است و ما اگر آنرا كنار نهيم معني آنها اينست             
در شوشتري نيز بمعني اشك چشم      » ارس«در كردي، و    ) بر وزن اسب  (» اسر«. »سر باستانه تو ميدارم   «و  ١٣»خونين ميريزد 

است  »از براي «در آذري بمعني    » چو«باينمعني كه   . ناروشن ميباشد » چو كيجي «در لنگه چهارم نيز تنها كلمه          ١٤.است
خود نميگويي كه   «در اين لنگه نيز اگر اين را كنار گزاريم معني بازمانده  اينست              . ولي در اينجا معني آن روشن نميباشد      

» وربخت« .بمعني گفتن است و در دو بيتيهاي شيخ صفي و ديگر جاها نيز آن را خواهيم ديد                   » واجيدن« . » …بدبختي
 .ديگر شدة بدبخت ميباشد

 
  :صفي الدين دو بيتيهاي شيخ

شيخ حسين نامي از نوادگان شيخ زاهد گيالني در كتاب سلسلة النسب صفويه كه در زمان شاه سليمان صفوي                         
اين دوبيتيها  . پاره شعرهاي فارسي و يازده دوبيتي بنام شيخ صفي الدين اردبيلي بنيادگزار خاندان صفوي مينويسد               ١٥نوشته

ولي بايد نخست   . شرحهايي كه براي هريكي در آن كتاب است خواهيم آورد           ما همه آنها با      بيگمان بزبان آذريست و   
 :چند چيز را روشن گردانيم

ابن بزاز در صفوه الصفا داستاني از گفته شيخ صدرالدين ميآورد بدينسان كه شيخ صفي هنگامي از بغداد باز                       ) ١ 
چوپان بود و موالنا عزالدين مراغه اي ميگفت كه         توجه براهي كرد در آن راه محاربه با پادشاه ابوسعيد و امير              «ميگشت  

                                                           
 اين يكي و. آن يكي را در جايي ميگفتند كه كسي شعر ديگري را ميخواند. نددارزجدايي ميگ» انشأ«و » انشد«در عربي ميانه » انشاء كرد«: مينويسد در نسخه خطي  – ١٠

 .در فارسي نيز همين جدايي را بديده ميگرفته اند. را در جايي كه شعري را همان هنگام ميساخت و ميخواند
 : در نسخه خطي چنين است  – ١١

 ريجي  سه   ار  خونين  چشم  كين  ديره        كيجي       تو  بسوداي سر كين  ديره 

 چو كيجي ) ؟(كه اين وربجت    تو نواجي    دارم        تو    باستان   سر    كين ديره
 ٢٢٠ فحه صفوه الصفا نسخه چاپي ص– ١٢
 .در اينجا نيز معنايش دانسته نيست» چو«  -١٣
 .بوده و سپس برويه هاي گوناگون افتاده»  ارشك«نخست آن . راستي اينست كه اسر با ارس با اشك يك كلمه است  – ١٤
 .پخانه ايرانشهر برلن چاپ شده در چا١٣٠٣ اين كتاب در سال  – ١٥
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شيخ فرمود موالنا فكري     .خوفمانحراف صوب بصوب ديگر از اين جاده ضرورت باشد چون در راه حرب است و راه                 
 ١٦.»غير از اين مصرع از انشاي طبع مباركش معلوم نيست«: سپس مينويسد. »نوبت چوپانيان آمد بسر)  ع(مكن 

ته با شعرهايي كه در سلسله النسب و در ديگر جاها بنام شيخ صفي نوشته اند درست نيايد، و                      پيداست كه اين گف   
چون ابن بزاز نزديكتر بزمان شيخ صفي بوده ما بايستي نوشته او استوارتر داريم، ولي ما چون آگاهيم كه كتاب ابن بزاز                        

از  ،كيش شيعي پذيرفته اند گان او سيد گرديده وو سپس نواد ١٧بحال خود نمانده و شيخ صفي كه سني بوده و سيد نبوده     
ناسازگار  شيعيگري   و   اينرو پيروان آن خاندان دست بسيار در كتاب ابن بزاز برده اند و هرچه را از آن كه با سيدي                          

ا هم بآن ر» غير از اين مصرع از انشاي طبع مباركش معلوم نيست و«ديده اند بهم زده اند، از اينرو توان پنداشت كه جمله     
كتاب افزوده باشند بدينسان كه از شيخ صفي شعرهايي در ميان ميبوده كه با سيدي يا شيعيگري نميساخته براي دور                           

آنچه ما را باين پندار واميدارد اينست كه شعر نگفتن شيخ صفي خود چيزي نبوده                 . كردن آنها از شيخ چنين نوشته اند       
ميبينيم شيخ حسين كتاب ابن بزاز را ديده و بخش بسياري از نوشته هاي خود                كه ابن بزاز آنرا بنگارش آورد، از آنسوي       

نيز . را از آن كتاب برداشته، با اينهمه آن شعرها را بنام شيخ صفي آورده، و ما نميدانيم چگونه آن جمله را نديده است                         
 اين  بخوان تا بشنوم تا چند از        «: صفي اين لنگه را ميآورد      شيخ   زبان   در يكجا از صفوه الصفا در ميان سرگذشتي از            

 .از هر باره كه نگاه ميكنيم آن جمله را بيجا مييابيم   ١٨»فكر
زيرا در  . ها  بيگمانيم  يبيت شته اند بگمان باشيم دربارة اين دو       واگر هم درباره شعرهاي ديگري كه بنام شيخ صفي ن          

كساني . ن كسي جز شيخ صفي اردبيلي نتواند بود          اينها شاعر خود را صفي، و شيخ خود را شيخ زاهد مينامد و چني                  
شايد اينها را يكي از شاگردان شيخ صفي بنام او ساخته، ميگويم اين بسيار دور است و از آنسوي با خواست ما                      : ميگويند

زبان او   زيرا اگر كسي شعر از زبان شيخ صفي ساخته بيگمان با             . بيتيها است ناسازگار نيست     كه آذري بودن زبان دو     
 .ساخته
. ولي ما چنانكه گفتيم بيگمان آنرا در آذري ميشناسيم         . بيتيها در چه زبانيست    در سلسله النسب ننوشته اين دو       ) ٢

جز بزبان خود نسروده و آنگاه ما در         ازيرا در جاييكه بودن آنها از شيخ صفي دانسته شد بيگمانست كه شيخ صفي آنها ر               
ن ديگري نيست ولي اكنون نيز در آذربايجان بكار ميرود، از درده ژر بمعني                   آنها كلمه هايي مييابيم كه در هيچ زبا          

گذشته از اين در دو بيتيها نيز بجاي تاء كس دوم همه جا              . دردمند، و كوشن بمعني كشت زار، و ريان بمعني بند جوي           
 .مانده آذريستاز هر باره بيگمان اينها باز . راء آورده ميشود و ديديم كه اين نشان زبان آذري ميباشد

يا بگفته تذكره   (وزن هزج محذوف است و اين وزني است كه شعرهاي نيمزباني               اين دو بيتيها بر    بيشتري از  ) ٣ 
در آن سروده ميشده، ولي در برخي در لنگه دوم يا سوم به بحر مشاكل محذوف برگشته و لنگه هاي                      ) نويسان فهلويات 

 :دو بيتي يكم چنانكه در. وردآبازپسين را بر اين وزن مي
 
 

                                                           
  ١٤١ فحه صفوه الصفا نسخه چاپي ص – ١٦
   ].كتاب شيخ صفي و تبارش ديده شود [  – ١٧
  ٢٣١ فحهصفوه الصفا نسخه چاپي ص  – ١٨
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 بي دوايم  تن   ژرم   درده  بدل       صفيم    صافيم گنجان    نمايم          
 فعولن     مفاعيلن         فعولن             مفاعيلن         مفاعيلن    مفاعيلن    

 خاكپايم  ياران چو  نيستي  به از    ره  باويان             بهستي  نبرده  كس 
 فعولن          تن       مفاعيلن      فعولن              فاعالتن       مفاعيلنفاعال

 : در برخي هم تنها يك مصرع را از بحر مشاكل محذوف ميآورد، چنانكه در دو بيتي پنجم
 همان كوشن  همان دشت  همان كوي        همان هوي          همان هوي همان هوي 

 فعولن مفاعيلن           مفاعيلن                        فعولن              مفاعيلن    ن       مفاعيل
 شهري   شرم هي هاي  هي هوي  بهر            بور       من  چو تنها      اويان   آزواجم
 عولنف  مفاعيلن             مفاعيلن                    فعولن                مفاعيلن            فاعالتن

ير يالمعجم في معا  «بحر را بهم درآميختندي شمس الدين قيس رازي در             اين باره كه در شعرهاي نيمزباني دو        در
ن و همدان آورده ولي پيداست كه در آذربايجان          اشرحي دراز نوشته و آنرا بنام فهلوي سرايان ري و زنگ           » اشعار العجم 

 . هم چنان بوده است
نيز پيداست كه    كتابي يا از جنگي بدست آورده و        بيتيها را از   سلسله النسب اين دو   چنين پيداست كه نويسنده      ) ٤

بيتي در زير آن مينويسد آنرا نيز از همان كتاب يا جنگ آورده، نه اينكه خودش آن شرح را                         شرحي كه براي هر دو     
معني اين دو بيتيها را نميفهميده       زيرا بيگمان تا زمان شاه سليمان زبان آذري فراموش شده و شيخ حسين خود             . كرده باشد 

 .است و ما چنين درمييابيم كه آن شرحها از خود شيخ صفي ميباشد
 بيتيها را با   كنون بنگارش دو بيتيها ميپردازيم و چون از سلسله النسب جز بنسخه چاپي آن دسترس نميداريم دو                     

 : ه مينگاريمغلطهايي كه در آنهاست ميآوريم و آنچه بانديشه ما ميرسد در كنار صفح
 ١٩:در باب كسر نفس و فروتني ميفرمايد

 بي دوايم ژرم تن  درده  نمايم         بدل   گنجان   صافيم  صفيم 
 از به نيستي چو ياران خاكپايم  باويان        نبرده ره  بهستي  كس 

جود آن همه بدل دردمند     طالبانم بگنجهاي اسرار حق با و      هيعني صفيم كه صاف دلم و دليل و راه نمايند          ـ    شرح  
  .بيچاره ام زيرا كه هيچكس بعجب و پندار راه بعالم وحدت نبرده و من از بي تعيني و فروتني خاك پاي درويشانم

 ٢٢كرد ٢١رنده پاشان برم چون خاك جون        درد         ازبوجينم       ژران    ده   در   ٢٠تبه
 برد     شرم        بهمراهي      ٢٤باديان       ره           ٢٣بور   دردمندان    بميان    ريم ژي  مرگ                               

                                                           
م ولي ي را كه در چاپ افزوده اند ندانست»شيوا«معني كلمه » حضرت شيخ است) شيوه(و طبع نظم داشت چنانچه اشعار ذيل از فحواي «: پيش از اين عبارت مينويسد  – ١٩

  .باشد» فهلوي  «هگويا ديگر شد» فحواي«كلمه 
 .است» بنه«گويا   – ٢٠
 .است» چون«گويا   – ٢١
 گرد  – ٢٢
 .از وزن پيداست كه اين لنگه درست نيست و حرف فزوني دارد  – ٢٣
  باويان  – ٢٤
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جان حزين  همه دردمندان بر دحسان در باب دلجويي دردمندان ميفرمايد كه بگذار تا در ااز غايت محبت و      ـ  شرح  
ان دردمندان باشد كه ايشان همراه من و رفيقان         من باشد و خاك پاي قدمهاي ايشان باشم و حيات من و ممات من در مي               

 .من اند در معرفت حقايق عالم توحيد
 

 : در انبساط دل مي فرمايد 
 اويان خواصان پشت زوريم ٢٦از چو   اويان مانده دوريم       چه   از  ٢٥موازش

 ٢٨ويمك  كان   چو زاهد   شيخ سلطان   بكرسي        و   عرش   با  دوش   ٢٧دهشم   
حال آنكه قوت و تواناي و پشت گرمي من از           يعني ميگوييد كه من يك لحظه از عالم وحدت دور باشم و           ـ     شرح

اينكه بگذاشته ام دوش بزير عرش و كرسي يعني بامداد حامالن آنها دوش داده ام و بآن                      .خاصان عالم وحدت است   
يعني دست پرور استاد كاملم و مطيع و           شرف مشرف گشته ام از جهت آنست كه گوي چوگان سلطان شيخ زاهدم                

 .فرمانبردار اويم
 بهشتيم   وفايان  بي  داريم بكشتيم           وفا   ماران  جمله شاهبازيم 

 ٢٩م نوشتيمكدي  آتشم  چخمقم استاد             بدست  زنجيريم   قدرت   
كه   ٣٠بان محو و ناچيز نمودم و وفاداريم       شاهباز عالم وحدتم كه همه ماران صفت ذميمه را از وجود طال              ـ  شرح  

بي وفايان را برانداختم و حبل المتين قدرت الهيم كه مطيع و فرمانبردار استاد كاملم كه با وجود استيالي صفت                         رسم  
 .جالل كه تقاضاي آن صفت آتش سوزانست بآب حلم و بردباري تسكين داده كسي را نيازردم

 ٣١همان كوي همان دشت  همان كوشن               همان هوي  همان هوي    همان هوي
 هي هوي و  هي هاي  بور             بهر شهري شرم   من   چو   تنها    اويان  واجم  آز                                  

ا يعني همان خدايست و همان خداي جل شانه كه يكتاي بي همتاي است و منفرد در ذات و صفات و دني                       ـ  شرح  
كه عبارت از عالم ناسوتست همان صحرا و همان دشت است و خواهش دل من آن بود كه محبت حق جل شأنه كه                            
محبوب حقيقي است مخصوص بمن باشد و حال آنكه در هر شهري و بالدي مملو از شورش و غوغاي محبان و                               

 .شتاقان حق استم
 :در خطاب با شيخ زاهد ميفرمايد قدس سره

 بور  مصطفي   بنام   زنده   دلم            حاجت روا بور  بر آمريم   ٣٢بشتو

                                                           
 .را نشان جمعي آورده آن نيز بيگمان نيستاينكه شين . گويا بايستي بجاي زاء جيم باشد  – ٢٥
 .درست باشد كه بمعني از ميآيد» چه«گويا   – ٢٦
 .درست باشد چنانكه در دو بيتي چهارم هم ديده ميشود» بهشتم«گويا   – ٢٧
 .درست باشد» گوييم«گويا   – ٢٨
 .بيگمان نادرست است» ديگم«و » چخمقم« لنگه چهارم كلمه هاي در. از چند بحر ميآيد و بيگمان غلط است وزن اين دوبيتي بهم خورده است و  – ٢٩
 .درست است» وفا دارم«  – ٣٠
 .افتاده» و«از وزن پيداست كه در اين بيت در چند جا   – ٣١
 .درست باشد» بتو«چنانكه  وزن ميرساند گويا   – ٣٢
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 سر          هر دو دستم بدامن مرتضي بور بوپار     دام  بور  دواربو   اهرا 
يعني چون بدرگاه تو كه استاد كاملي ملتجي شدم و پناه آوردم كل حاجتهاي من همه روا شد و از يمن                         ـ  شرح  

فردا كه روز محشر است از من كه سؤال اعمال كنند دست التجاي من                   .مصطفي شد توجه تو دلم زنده بنام حضرت         
 .بدامن حضرت علي مرتضي عليه التحيه و الثنا وآل مجتباي او باشد

 ني  كمي   آتش   عشقم   بوري   تنم               ٣٤شيخي كه احسانش با همي ني ٣٣شيخه
 ني   خبر     از    پهلواني     سر     شخم         يريم            نور     از     شيراز     شام     تمام 

احسان او شامل طالبانست و وجود من كه مملو است            شيخ من الحمدهللا و المنه كه شيخي است مكرمت و          ـ    شرح  
كامل تمام شام و شيراز در ظاهر و باطن در طلب استاد              از شرار محبت و شعله عشق و ارادت در او هيچ كمي نيست و               

 .نبوده است برسير نمودم وگرد گوشه نشينان عالم برآمدم شيخ من سر و سردار همه مبارزان ميدان جهاد بوده و مرا خ
 :ايضاً خطاب باستاد ميكند

 بوم   دم آور      تا   بده    نطقي    بوم                بمن    جانور    از    بده    جاني     بمن 
 بوم ٣٨آخبر  از   بو   وانكه   آنكه   هر  بوم                 ٣٧ش نواج ٣٦بده آر ٣٥بمن گوش

 ٣٩يعني بمن حياتي بخش و دلم را بنور معرفت زنده گردان كه عدم و زوال پيرامون آن نگردد و شنواي                        ـ  شرح  

محبت توانم زد    از ٤٠مربخش كه نداي عالم غيب از هواتف و الهامات بدان استماع نمايم و گويائي كرامت كن تا مدام                    
 .تا از جمله گفتنيها و شنيدنيها باخبر باشم
 :ايضاً در تعريف استاد خود ميفرمايد

 ي كه وريان بسته نه بوريعشقر جو بور                نه     ٤١سراونده   كوهي     دلر
 ربو نه   ٤٥به پروازدنده ٤٤زيران             روحر بازر  ٤٣مانده  شريعت  باغ  ٤٢حلم

 تو  واال نهمت    عشق   و   نيست    ٤٦بديدار آن   ارتفاع   كه   است   بلندي   كوه   مثل   تو   يعني دل بلند همت      ـ   شرح

حلم و بردباري تو مثل باغ و بستان شريعت است كه هميشه معمور است و                  عين الحياتست كه پيش او را نتوان بست و         
                                                           

 .درست باشد» شيخم«گويا   – ٣٣
 .درست باشد» بي«گويا   – ٣٤
 . درست است»گوشي«  – ٣٥
 .درست است» آز«  - ٣٦
 .است» ابشنو«گويا   – ٣٧
 .باشد» باخبر«گويا   – ٣٨
 .درست است» شنوايي«   - ٣٩
 .درست است» دم«   - ٤٠
 .باشد» ديده«گويا   – ٤١
 .درست است» حلمر«   - ٤٢
 .ه نيست نميتوان درباره آن بيگمان بوددانست» زيران«را بمعني آباد ميآورد ولي چون معني » مانده«گويا در اينجا نيز   – ٤٣
 .درست است» بازي«   - ٤٤
 .باشد» ديده«گويا   – ٤٥
 .است» پديدار«  - ٤٦
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گشايد عرصه كونين را به يك         ٤٧لا نتوان ديد چون بال باهما      روح مقدس تو مثل شهبازي است كه نهايت سيران او ر            
  .سير فرمايد طرفه العين طي و

 بدوشم  دائم   نشته   كاتب  بكوشم                دو   ٤٨در دالن  اهل  سخن 
 جش نروشم ٤٩تو بجاي مردان                بغير از چو  بدل  ده  هر  مسوگند

 كه  زيرا   آنم   ٥٠هميشه مراقبت  دريست در گوش من       مثل   نصيحت ايشان    و   پند   يعني كالم اهل دالن    ـ  شرح  

كرام الكاتبين كه نويسندگان اعمال بندگانند و هميشه حاضرند از خير و شر آنچه بندد بقيد كتابت در ميآورند و سوگند                     
 .خورده ام از ته دل كه همچون مردان چشم بمادون حق نيندازم

 رانم بر اوياني  به  بوري  ان  ٥١خوانم              ار اوياني   اوياني بنده ايم 
 ٥٢نالم   عشق  چه   م يزنده ا  اوياني عشق شوري در دل من            اننك      

آن جهت است كه اسب      ازيعني پرورندة عالم وحدتم و دائم ورد زبان من وصف حال عالم وحدت است                 ـ   شرح
 .و عشق و شور عالم وحدت مملو است در دل من و تا مادام كه زنده ام از عشق ناالنم همت در عالم وحدت ميتازم

                                                           
 .معني درستي ندارد  – ٤٧
 .باشد» دري« گويا –  ٤٨
 .درست است» بجايي « - ٤٩
 .درست است» مراقب«  - ٥٠
 .درست باشد» از«گويا   – ٥١
 .اين لنگه بي غلط نيست  – ٥٢

 



 گفتار پنجم
 آنچه از اين نمونه ها بر مي آيد

 
د، با اينهمه ما پاره     انبيتيها بس اندك است و در خور آن نميباشد كه آذري را بما بشناس              اگرچه اين چند جمله و دو     
ا بدست ميآوريم و بپاره قاعده هاي آن راه مييابيم و اينك در اينجا از آنها گفتگو                        كلمه هاي ويژه آذري را از آنه        

 :ميداريم
 

  :كلمه هاي ويژه آذري
گزارده و تنها    رچنانكه ديديم بسياري از كلمه ها ناروشن است و باشد كه برخي نادرست نيز باشد و ما آنها را كنا                    

 : سخن ميرانيم به كلمه هاي روشن ميپردازيم و از هريكي چند 

 :بيتيهاي شيخ همه جا اين را بمعني من آورده در دو  :آز، از
كلمه هاييست كه پيوند آذري را با        از  و اين   » از به نيستي  چو ياران خاكپايم       «و  » آز واجم اويان تنها چو من بور       «

) ي سنگي بيستون و ديگر مانند آن       در نوشته ها  (زيرا ما ميدانيم كه در زبان هخامنشي          . زبانهاي باستاني ايران ميرساند    
 .اوستاييست» ازم«سبك شده » از«يا » آز«باين معني بوده و بيگمان  » ازم«و در زبان اوستا » ادم«

است آز يا از آيد و اگر جاي ديگريست » فاعلي«اگر جاي كنندگي    : يا آز در همه جا نيايد      هم ميبايد دانست كه از    
آزواجم اويان تنها چون    «و  » بمن جاني بده از جانور بوم     «: ي شيخ صفي هر دو را مييابيم      ما در دو بيتيها   . آورده شود » من«

 .جز در جاي كنندگي آورده نميشده است» ادم«در زبان هخامنشي نيز همينگونه بوده و » من  بور

در  رارس در شوشتري و اس    . بمعني اشك است و چنانكه گفته ايم همگي با اشك يك كلمه ميباشد               :اسر، ارس 
 .كردي نيز بكار رود

 هاء و تشديد راء باشد ولي معناي آن روشن است و               زبر  اگرچه وزن كلمه روشن نيست و باشد كه با             :اهرا

 ).در شعرهاي كشفي نيز آنرا خواهيم ديد(بكار ميرود » فردا«بيتي ششم ديده ميشود بجاي  چنانكه در دو

نامگزاري  يك   ميآورد   خدا   بمعني   و اينكه شيخ صفي آنرا         است» او«ما ميانديشيم اين كلمه جمع          :اويان
اگر  .صوفيانه اي و از آن راهست كه صوفيان هستي را يكي پنداشته و همه چيز را جز نمودي از خدا نشماردندي                             

ها بيتي ولي از خود دو   . معني كرده » عالم وحدت «بيتي آورده شده نگريم در چند جا آنرا            بگزارشي كه در زير هر دو      
عالم «پيداست كه آنرا بمعني خدا ميآورده اند و اينكه در گزارش                  » ازواجم اويان تنها چو من بور       «بويژه از جمله     

 ) .در شعرهاي كشفي نيز اينرا بمعني خدا خواهيم ديد(نوشته آن نيز از رهگذر پندار يكي بودن هستي است » وحدت

 .»اوياني رانم از آن بوري به بر«اينرا بمعني اسب آورده،   :بوري

  .»سر باستانه اچ ته دارم«اين بجاي تو آورده شده،   :ته 

باين معني ميآيد ولي در     » ژه«در كردي نيز     .»از چه اويان خواصان پشت زوريم     «: ميآورد» از«شيخ اينر ا بمعني     :چه
لري و در شعرهاي     ه شده و در     آورد» اچ«دو بيتي بانوي باغبان بدانسان كه از نسخه چاپي صفوه الصفا آورديم بجاي آن               
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آنها پديد   نيز از » ژه«يا  » چه«ميباشد و ميتوان گفت كه       » از«شود كه بيگمان رويه ديگر       ميديده  » اج«يا  » اچ«كشفي نيز   
 .همگي يكيست آمده و

ميتوان » بورآزواجم اويان تنها چو من      «و  » از به نيستي چو ياران خاكپايم     «: بكار ميبرد » براي«شيخ اينرا بمعني      :چو
 زيرا چنانكه خواهيم ديد گاهي در       . كه در شوشتري و بختياري بهمين معني ميآيد با اين كلمه يكيست               » سي«گفت  

 .فارسي است» چون«سبك شده » چو«هم ميتوان گفت كه . آذري سين چيم ميشده

چيزي كه هست   . ر ميرود اين كلمه را بمعني دردمند ميآورد و چنانكه گفتيم هنوز در آذربايجان بكا                :درده ژر 
 .ميگويند» دردجر«كنون 

 .»گوحريفرژاته«آورده » آمده«چنانكه ديديم اين را بمعني   :ژاته

 .»مرگ ژيريم بميان دردمندان بور«اين را بمعني زندگي آورده   :ژير

كنون آن را   چيزي كه هست    . بمعني بيابان آورده و چنانكه گفتيم كنون اينهم در آذربايجان بكار ميرود              :كوشن
گويا شيخ آن    .»هم كوشن هستيم  «: آبادي كه كشتگاه آنها بهم پيوسته گويند       دو. بمعني كشتگاه يك آبادي بكار ميبرند     

 .را  اندكي از معني خود بيرون برده است

. ين معني است  منيز در لري به   . در شعرهاي كشفي نيز آن را خواهيم ديد        بمعني گفتن است و     :واجتن ،واجيدن
 : طاهر ميگويد بابا

 !قفايي                 بمو واجن كه سرگردان چرايي؟   در كاكل   مشكينه  كه  تو
 : ولي اندك جدايي در آنها پيدا شده. برخي كلمه ها نيز با فارسي يكيست

 و در  واندرين   ووربخت   وبور   وشرم   ونشته   وآمريم   وبوجينم   وبوپارسر   ونوريريم   و هرده و زانير
ته و شدم و بود و بدبخت و         سكه بجاي داند و خرده و نور ديدم و بپرسد و بچينم و آمدم و نش                    ته وجش   ورو  شوو

 .چشم و تو آورده است و شب و روز  اندرون و دريده و 
آن نيز از رهگذر      ،»همان هوي همان هوي همان هوي        « :را بمعني خدا آورده     » هوي«اينكه در دو بيتي پنجم        

 .نيست) بانگ(بيتي پيداست كه جز بمعني خود  يانه است وگرنه از لنگه چهارم همان دوپندارهاي صوف
 

  :قاعده هاي آذري
هم . در اينجا نيز آنچه را كه ناروشن است و بيگمان نيست رها كرده ايم و تنها چيزهاي روشن را خواهيم نگاشت                     

يكديگر  انست و اين نزديكي و پيوستگي نيمزبانها را با          اين قاعده ها در نيمزبانهاي ديگر نيز رو         بايد دانست بسياري از   
 . ميرساند و پيداست كه همگي از يك سرچشمه پديد آمده است

در آذري وارونه اينست و     . سخن سودمند  ،مرد نيك : چنانكه ،در فارسي بيشتر ستايش را پس از ستوده آورند         ـ    ١
تو كه مشكينه   : بابا طاهر ميگويد   .بيشتر نيمزبانها همين راه است     در .»در سبد «و  » خونين اسره «: ستايش پيشتر آورده ميشود   

 .كاكل در قفايي
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:   در آذري وارونه آن ديده ميشود       .موي سر، رنگ چهره   : در فارسي داشته را پيش از دارنده آورند، چنانكه           ـ  ٢ 
امير پازواري  . نيمزبانها روانست  اين نيز در   .»قدرت زنجيريم « و» اوياني بنده ايم  «و  » سلطان شيخ زاهد چوگان گوييم     «

  .)پوست كاله من ناهار شغال شده(» من پوست كالشال ناهار ببيه«: گويد
رودها و آباديهاي آذربايگان كه از باستان زمان بازمانده، نيز ستايش و يا دارنده پيشتر آورده                  يدر بسياري از نامها   

 .و زرين رود و مانند اينها) كالن رود(ورود، كارارود آه، سروليانكو ،)قافالنكوه(مهرانرود، قانالنتي : شده، چون
و ) من ميگويم (» آزواجم«: كه در فارسي بر سر اكنون همانزماني آورده شود در آذري ديده نميشود                » مي« ـ  ٣ 

 . اند و خواهيم ديد ميانه دوگونه اكنون كه همانزماني و همارگي باشد چه جدايي ميگزارده) اشك ميريزد( »اسره ريجي«
، و  ) بچينم(» بوجيم«: ديده ميشود » بو«سر فرمان و مانند آن آورده شود در آن زبان                باء كه در فارسي بر      ـ  ٤

 ). بپرسد(» بوپارس«
:          ديده ميشود » يما«فارسي  » م«بجاي  ) متكلم وحده (و چه در جاي ديگر در گوينده تنها            ) فعل( چه در كار   ـ  ٥

ليكن در اكنون در برخي جا اين را نميبينيم و آن را همچون              . و مانند اينها  ) زور پشتم (» زوريم پشت«و ،)آمدم(» آمريم«
گويا جدايي ميانه همانزماني و همارگي اكنون از         . »چه عشق نالم  «و  » به براوياني رانم  «، و »اوياني خوانم «: فارسي مييابيم 

 .اين راه گزارده ميشده است
 

 : آمدن حرفها بجاي يكديگر
يكي جابجا شدن حرفهاست كه در زبانشناسي جايگاه بزرگي ميدارد و              . كرد ياد بايد   دو چيز را هم       اينجا   در

پيدا كرده و ما در اينجا تنها بياد كردن آنها بسنده كرده بگفتگويي از ديده زبانشناسي نخواهيم                     قاعده هايي براي خود   
 :جاهاي ديگري بدست ميآيد اينهاست ز دو بيتيهاي شيخ و ازحرفهاييكه در آذري ديگر ميشده تا آنجا كه ا .پرداخت

مانند  نوريريم و بوپارسر و    آمريم و شرم و بور و     : دال در آذري در بيشتر جاها  راء  ميشده، چنانكه در             :دالـ   ١
 . نورديدم و بپرسد ميآيد اينها كه بجاي آمدم و شدم و بود و

روحر و مانند اينها كه بجاي حريفت و دلت و           حلمر و  دلر و  حريفر و : در  تاء نيز گاهي راء ميشده چنانكه       :تاء ـ   ٢
 . حلمت و روحت ميآيد

راكه در دو بيتي بانوي باغبان ديديم از حرف واو در آغاز آن پيداست كه بازمانده از رويه بسيار                    » ووربخت«كلمه  
 پهلوي اشكاني   زيرا آن در     . ان ايران ميباشد  باست زبانهاي   پيوستگي آذري با      نمونه ديگر از      اين   كهن كلمه است و    

كهن در آذري            » وات«. گفته ميشود » بدبخت«شده و كنون    » وت بخت «بوده كه سپس در پهلوي ساساني        » وات بخت «
 .گرديده است و اين مثال ديگر از جابجا شدن تاء و راء ميباشد» وور«

و بجاي » آمرن«اي فارسي راء ميگرديده چنانكه در آراني بجاي آمدن          در زبان ارمني و نيمزبان آراني نيز بيشتر داله        
 . گفته ميشده» آرنه«آدينه 

 . ميخوانده اند و مانند اين بسيار ميباشد» مارستان«است و  سرزمين ماد را » مار«در ارمني نام ماد 
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كه نام يك   » سفيد خاني «نانكه  ه ميشود چ  ددر نامهاي آبادي آذربايجان نيز مثالها براي جابجا شدن دال و راء دي               
 .خوانده ميشود و مانند آن نيز هست» اسپر خون«ديهي است در زبانها 

» آتورپادگان«چنانكه ما آن را در خود نام آذربايجان كه نخست             هديليكن در آذربايجان گاهي نيز دال ياء ميگرد        
و اين نمونه ديگري از يكي نبودن زبان همه             بوده ميبينيم    » مادان«بوده و همچنين دركلمه مايان كه بيگمان نخست             

 .آذربايجان ميباشد

 .  جش كه بجاي چشم آمده بوجينم و: چيم بيشتر در آغاز كلمه ها جيم ميشده چنانكه در :چيم ـ  ٣

زبان امروزي آذربايجان  نيز در. سين در آغاز كلمه ها بيشتر چيم ميشده، چنانكه درباره چو و سي گفتيم              :سين ـ ٤
همچنين در نامهاي آبادي    . آورند و مانند آن نيز هست     » چورد«گفته شود و در ارمني بجاي سرد        » چريش«سريش  بجاي  

 .بوده» سهرگان«را توان گفت كه » چهرگان«مثالها براي آن توان يافت و مثال 

 ميشه و ماهانا و ،بشگينباء در آغاز كلمه ها بيشتر ميم ميشده، چنانكه در زبان امروزي بجاي بهانه و بيشه و                   :باء ـ ٥

هم گويا يكي از     . گفته شود » مانوشاك«) بنفشه(مثال بجاي بنفشك      در ارمني نيز چنين است و       . مشگين آورده شود  
هر دو   »هاكماتان«و   »هاكباتان«جداييهاي شمال و جنوب همين بوده چنانكه ما آنرا درباره نام باستان همدان مييابيم كه                  

 .گفته ميشده

گفته شود، نيز ما آنرا در نام      » بس«اء در آغاز كلمه ها بيشتر باء ميشده، چنانكه در زبان كنوني بجاي پس               پ :پاء ـ  ٦
»              اسپادبت«مثال بجاي     در ارمني نيز چنين است و        . خود استان مييابيم كه آتورپادگان بوده و آذربايگان شده است              

» پر«بيتي هفتم ديگر شده كلمه      دودر لنگه دوم    » بوري«ان پنداشت كه كلمه     از اينجا ميتو  . گفته شود » اسيارابد«) سپهبد(
 .ميباشد

 .زانير كه بجاي داند آمده: دال در آغاز كلمه ها بيشتر زاء ميشده چنانكه در :دال ـ ٧
 

  :»بودن«در پيرامون كار  
در فارسي امروزي درآميخته    چنانكه ميدانيم اين     .است» بودن«يك چيز ديگر كه ميبايد ياد كنيم چگونگي كار            

) با زبر واو  ( زيرا در گذشته بود و بوده و ميبود و مانند اينها ميآورند و ميبايست در اكنون بود و ميبود                           . بكار ميرود 
در آذري يك تيره    ) بورن(ولي بودن يا    . گويند، و ما نوشته ايم كه بيشتر كارها در فارسي امروزي بدينسان دو تيره آيد               

 .بري ـ  برم ـ بور  ـ بوم  ـ بي : كلمه هايي كه از اين ريشه در دو بيتيهاي شيخ و ديگر جمله هاست اينهاست .ميشود هديد

 .شيخم شيخي كه احسانش با همي بي: آورده شده) ميباشد(» است«اين بجاي  :بي

): با زبر واو   ـ  بود  (» باشد«گاهي بمعني    دلم زنده بنام مصطفي بود و     : آورده شده ) بود(» شد«اين گاهي بجاي     :بور
كه ميبايست با زبر واو و بر وزن        (اكنون  » بور«با  )  بر وزن سور  (گذشته  » بور«پيداست كه   . رآزواجم اويان تنها چو من بو     

 .در زبانها يكي گرديده است باشد ) شمر

بوده و  ) با زبر واو  (م  پيداست كه اين نيز نخست بو     . بمن جاني بده از جانور بوم     : آورده شده » باشم«اين بجاي    :بوم
 . گرديده) وزن روم بر(در زبانها بوم 
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بمعني       و چون آنرا  ) كار تمام بري  (اين را هم در جمله اي كه صدر الدين از زبان شيخ صفي آورده مييابيم                   :بري
 .بوده» بور«آورده توان گفت كه آن نيز غلط است و باشد كه درست آن » بود«

ميگزارند و  » شدن« و» بودن«بدست ميآيد و آن اينكه جدايي كه در زبان امروزي ميانه             از اينجا يك نكته ديگري      
چنانكه از لنگه چهارم دو بيتي پنجم پيداست در آن             چنين چيزي در آذري نبوده و       ،گاهي اينرا ميآورند   گاهي آنرا و  

يگري از پيوستگي آذري با زبانهاي       بمعني رفتن بوده، چنانكه در پهلوي نيز همين است و اين نمونه د               » شدن«نيمزبان  
 .باستان ميباشد

 



 

 گفتار ششم

 نمونه هايي كه شايد از آذريست
 

م پيداست كه زمانيكه آذري در آذربايجان رواج ميداشته شعر سرودن با آن نيمزبان شناخته                 ياز آنچه تا اينجا گفت    
بويژه  نوشتني    بهتر و  شعرهاي    ،آن را دارد   يمزباني  ن هر زبان و     ناگزير   شعرهاي ساده عاميانه كه      كه گذشته از      ،بوده
مگر آنهاييكه در پاره جنگهاي كهن        ،بيتيها  در آن سروده ميشده  و چون آن زبان از ميان رفته اينها نيز ناپديد شده                    دو

ي بدست آيد   ما چون چاپ نخست اين دفتر را بيرون داديم چشم داشتيم چيزهاي            . مانده و ميتوان با جستجو بدست آورد      
 . و خرسنديم كه آقاي ناصر روايي هفتاد بيت كما بيش پيدا كرد و فرستاد كه اينك آنها را در اينجا ميآوريم

چنانكه آقاي روايي نوشته شعرهايي كه بنام كشفي و معالي و آدم و خليفه صادق است در جنگي در تالش ديده                        
نويس شده ولي شعرهاي راجي را خود آقاي روايي در              شده و بدانسان كه در آنجاست بي هيچگونه دستبردي رو             

سخن در اينجاست كه چون گويندگان هيچيك         . خلخال از جنگي بدست آورده و آن نيز بي دستبرد رونويس شده               
از اينرو درباره شعرها نيز نتوان گفت بيگمان در          ،شناخته نميباشند و بيگمان دانسته نيست كه از مردم آذربايجان بوده اند           

ن آذريست و كسي تواند پنداشت كه چنانكه جنگ در تالش پيدا شده گويندگان نيز از مردم تالش بوده اند و شعرها                      زبا
ليكن آقاي روايي كه خود دانش بسزا در اين زمينه ها ميدارد و از زبان تالش بيكبار ناآگاه نيست                     . با زبان تالشي ميباشد   

 كلمه هاي   از   نشانه هاي آذري را       ما نيز چون مينگريم      . كه بآذريست  اينها را در زبان تالش نميشناسند و بيگمانست         

اگرچه در برخي چيزها جدايي ميانه آنها با زبان          . درده جر و آز و چه و جابجا شدن تاء براء و مانند اين در آنها مييابيم                  
آنرا جلوگير پندار خود      ليكن چون دانسته ايم آذري بچندين گونه بوده اينست                 دو بيتيهاي شيخ صفي ميبينيم و        

نميشماريم  و كوتاه سخن آنكه ما نيز اينها را آذري ميپنداريم اگرچه بيگمان نميباشيم و از اينروست كه آنها را در                              
گفتار جداگانه اي ميآوريم و اگر كساني بجستجوي بيشتري درباره آذري پرداختند باشد كه در پيرامون اينها نيز بانديشه                   

 . روشنتري رسند
ايد دانست كه در اينها غلطهاي فراوان ديده ميشود و ما هيچ دستي بآنها نزده و همچنانكه هست بحال خود                             ب

گزارده ايم و تنها چيزيكه از خويش بآنها افزوده ايم اينست كه معني برخي كلمه ها و پاره تكه ها را كه ميدانيم در زير                          
 . يباشدصفحه آورده ايم و اينها نيز بيشتر از آقاي روايي م

هم بايد دانست كه برخي دو بيتيها كه بنام معالي يا كشفي يا راجي آورده شده بنام بابا طاهر لر شناخته است و با                            
با اينهمه چون   . اندك جدايي ميانه شعرهاي او ديده ميشود و ما گمان بيشتر بر آن ميبريم كه بودنش از بابا درست باشد                     

 . ار بنديم آنها را جدا نكرده و در اينجا آورده ايمنخواسته ايم چيزي از انديشه خود بك
چنانكه گفتيم گويندگان شناخته نميباشند ولي يكي از ايشان كه خليفه صادق خليفه استان صفويه باشد نامش                        
ميرساند كه از مردم آذربايجان ميبوده زيرا بيگمان اين شعرها پيش از پيدايش پادشاهي صفويان سروده شده و چنانكه                      
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يم آذري تا زمان شاه اسماعيل از شهرها برافتاده بوده و ما اينرا هم ميدانيم كه پيش از پادشاهي صفويان بستگان آن                        گفت
 .خاندان بيشتر از مردم خود آذربايجان ميبودند

از شگفتيهاست كه نام آدم كه آورده شده در جنگ او را همان آدم نياي نخستين آدميان شمارده و چنين نوشته                         
آدم كه دانسته نيست كه بوده و كي بوده دو بيتي ميسروده آنهم به نيمزبان                    .ن آدم و حوا همينگونه بوده است       كه زبا 
 !آذري

 
 :كنون بآوردن شعرها ميپردازيم

 
 من كالم كشفي

 ما  خورده   ديليم      خون    از   ٣لو             ٢ما   ١برده دل    چمن چشمان   اشته 
 ما  خو كرده  ٥خوردنر خون  ن اب  كه           ٤ريكه ته خوردمگر خون به هر آن شي

*** 
 ما   مرم  بر   پا    ٧د    كه   مش   ما           رواني   سرم     وا   بور    دهم   ٦يان  بدردر

 ما      پرورم     شيرين     يان      هميشه  دير              انديشه       ٨لوان     شيرينر     چو
 ما  خورم   غم   وارو  پشته    كژ   ٩اين ديرو              آخر    كشتن     كام     غم    من

 ما ١١يان برم  چين غم عجب زانم كه  آوياج              نيا  ١٠چمن غم   كين همين 
 ما     آورم     چشم     دو     ١٢جياديمي ديمير                  بشاير     سو     چشمم    چو 
 ما ١٤كرم چون  ديمي  بي چشم  اجم   كنم چشم            ١٣آو  چون  بديمي دير  از

 

                                                           
  .چشمان تو از من دل برده  – ١
. خواند» ما«در جنگ اين كلمه در آخر لنگه هاي اين دو بيت با آنكه در آخر لنگه هاي هفت بيت پشت سر ميباشد بيك گونه نوشته شده و چنانست كه ميبايد آنرا   – ٢

بوده و )  من،مو (» ما«بوده و آنچه در آخر لنگه هاي هفت بيت است ) تو(» ته«شد ولي از معني برميآيد كه اين دو يك كلمه نبوده و آنچه در آخر لنگه هاي دو بيت ميبا
  .بهم ماند» ما«و » ته«اين شگفت نيست كه در نوشتن 

 لب   – ٣
  .مگر خون بود هر آن شيري كه تو خوردي  – ٤
 خون خوردنت   – ٥
 جان   – ٦
 در   – ٧
 لبان شيرينت   – ٨
 چندين   – ٩
  از من  – ١٠
  .عجب دانم كه از اين غم جان برم  – ١١
 رويي  - ١٢
 آب   – ١٣
 كنم   – ١٤
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 ما     پرم     و     وشابال      ١٦آير    اده               ١٥گردام   پروانه     ير و    شمعي  از    ري
 ما  خاكسترم    ابري   و    كه     سحر    او                   آيرم      آو      يزنرني       ١٧شوان
 ما    آيرم      نشان     آنه      آو      كه                  ١٨يريج آوه   چشمان چه  كشفي  چرا 

 هر سو كافور    ٢٠گته  مشكم   كاده                   ١٩و پو  س مشكين غزاالن وس تك يد
 ٢٢بو   والن    رنگ    آن    آالله    بشه                    ٢١كرد  خزان   غم  با   اين   آالله  ولين 
 ٢٤وشكو  نيك    ي پاس   وانوشه    سيا                    ٢٣وينم كه  رب  يا وشگهه  چون   دلم 
 ٢٦دمو   كرد   اسپي   كه   تاري   هرم                     ٢٥آبه   روشن    را    آمين    مرگ    ره 

 دو   دهه    پر    آلوده     ٢٨وهر   كه                      ٢٧ني    عجب     ارآو    پر     آهم    يره 
 ٣٠چو آبيه  زآير خوش وشه خشك                      ٢٩داي   آبه    تيج   آيرم   خشك    تنم
 وس ي تاواج خورد بن خوره زردي                      ٣١دپيري   كشفي   مزن   گرمي  از   دم

*** 
 داي  آم   سنگ   از    ٣٤شيشه صبرم  چه                        ٣٣داي   آم  تنگ   ٣٢وس سه  چايا  دلم 
 داي    آم     نگ د   و    ديوانه      ٣٥كاين         دل                 اچين    افسون   دمست   اي  پريز

 داي آم   رنگ   خوش   آو   مير   كاين            پرورد             واچه   دل   آن   گونه   تراوش 
 

                                                           
  .اگر من شمع واگر پروانه گردم  – ١٥
 آذر   – ١٦
 شبان   – ١٧
  .چرا كشفي از چشمان آب ميريزي  – ١٨
 در پس مشكين غزاالن بس تك و پو  – ١٩
 گرفته   – ٢٠
 .باغ گلي و الله اي مرا خزان كرد  – ٢١
 اللگان رنگ و گالن بو  – ٢٢
  .دلم چون بشكفد يارب كه ميبينم  – ٢٣
 .دانسته نيست بيگمان نام گلي را ميخواهد و شايد كلمه نادرست باشد» نيك و شكو«معني  .راسفيد» نيك و شكو«سياه و را بنفشه   – ٢٤
 .)نادرست باشد» آبه«شايد (راه آمدن مرگ را روشن ميگرداند   – ٢٥
 .مويم كه سفيد ميگردد ازهر تاري   – ٢٦
  .اگر آهم برآورد عجب نيست  – ٢٧
 برف  - ٢٨
 .تنم خشك و آذرم تيز آمده است  – ٢٩
 .)تر(چوب آبي  از آتش نيك خشك شود  – ٣٠
 در پيري  – ٣١
 بس  - ٣٢
  .آمده است  – ٣٣
 شيشه صبرم   – ٣٤
 كه چندين   – ٣٥
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 ٣٧داي   آم    شنگ    اين    و   شوخ    اين                ٣٦شنگان  و   شوخان     دلبراج    كوانين 
 آم دايننگ  ٣٩منش  كاج   ني   عجب                 ٣٨نه  ناميان    واج    نه    ننگان    اج     از 

 داي   آم    زنگ    پر    اينيه    آن    دريغا                كه    ني   صفايي     ٤٠دل   د  كشفي 
*** 

 خوئي    كهنه     نابان     چه     بيوفايي      جويي               و  مانك  چه  منده  خور   هال
 رويي  رنج   پرست   ناكس    هر كه       وات               امن   شهراني  نزانست  كه  من 

 گوي   سبحانه     حق     بذكر     زبان       هاي و هوي              مرغان  چه  هر صباحي 
 آرزوي   پرستي     حق       چه    اگر       صبحان              حق كشفي تو بي ياد   مبش 

 از معالي
 ٤١داغ دير   جاي   ني   منده   نم  يا  ده                    داغ   جگر  و  داغ  دلم  و  داغ  سينم 

 داغ بسر  داغم   زمان  هر   نهي   مي           زخمم             كهنه  دم  هر  تازه   ٤٢ميكري
 منه داغ  داغم    بسر   رحمي    ٤٣بكر           خدايا               اچ     بكرديم    داغه     داغه 

 چنگش آلوده پر خون بال و پر داغ              ماتم            نشته   بافغان   وبندي  جم را ز
 داغ  قدر   بي   و   قضا   بي    نميبي              معالي             اي   داغان   سوج   اج   بوج 

*** 
 ناسور   اشك    و   بزخم    يم مبتال                دور            دوا    ٤٤اج و  بدرد   گرفتاريم 

 چون شان زنبور  ٤٥بيه رخنه   رخنه            جفايش                 تيغ     ارج     دارم     سينه 
*** 

 نيزا  بوته   خالص   زر   قدر   كه                            ٤٧زاني    ٤٦اندوته    غم    ناله     انوي 
 سوته زاني  دالن دل  ٤٩حال سوته              بسوزم                هم    با     پروانيا     ٤٨بوران

*** 
                                                           

 كدامين دلبر از ميان شوخان و شنگان  – ٣٦
  .چندين شوخ و چندين شنگ آمده است  – ٣٧
 .از ناميان نيستم ننگان نيستم و من از  – ٣٨
 كه از منش  – ٣٩
 در دل كشفي   – ٤٠
 )؟(در جانم مانده نيست جاي ديگر داغ   – ٤١
 ميكني   – ٤٢
 بكن  - ٤٣
 از   – ٤٤
 شده   – ٤٥
 اندوخته  - ٤٦
 داند   – ٤٧
 )؟(بيا   – ٤٨
 سوخته  - ٤٩
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 دارم       كاشانه         بغم         بتهرمان   دام               انه  و  محنت  و   درد اج   ٥٠ته وي 
 دارم   شانه    چون    دلي    پاره  پاره       محنت               ميشار      اج      تيغ     ور ج    ز

*** 
 جفا همخانه چو نيش و    چور   ٥١اوا          نيش        چو   دانه    دردان    چو  دل     معالي

 غمان كاشانه چو نيش مان  محنتان           مصاحب             اندوهان    و     يار    تهروان 
*** 

 دارم  بيشه    ٥٢برگ داران   اج  گنه       دارم                انديشه      بال      قالو     از      من 
 سر پيشه دارم  شرمندگي    از   من          خوانند             نامه    خوانان  نامه   كه   ٥٣اهرا
 تو دستيم اشتويم دوس اگر بي پا                      ٥٥دوست  اشتويم   هستيم    ديوانه   اگر 

 بهر ملت كه هستيم اشتويم دوست      مسلمان                  ير     بخواني     برم گ    ري ي
*** 

 چشمم تو   ٥٦ريجاني خونينه  اسر            چشمم                تو     نيايي     مو     روشنايي 
 چشمم  تو    ني    زهمنيان    مونيا                          متوتيا    زهمن     نشام      بزهمن      ار 

 آدم
 اوسر يري گ الوم  كه  يقين زانم               سر            اج  روسايم   اي  تو گيري  ير او 
 اوسر  خاكم   داران   اهنامه  ميان             شوم             واكيان    براني    بر    اج     پرتم 

*** 
 خونين بكيان شوم و چشم اسرين دو                        ٥٧شوم  بكيان   داغين   و   دردين    دال 

 شوم  بكيان   براني    در    اج    يرتم                 آيند            بتو     برانند     در     اج      همم 
*** 

 ديله مستم اقصي  نعمه  هنه چه          الستم                  اج     آواز     دكوش       ٥٨هنه
 بستم اهروجه  ر گم پنداري  نه                         ٥٩كشفي  نوي   عهدم   كهنه   هميدون 

*** 
 بستم     ذره      يالد      و     سياال        الستم             آمد  خطاب  اويان  اج  چه 

 بدستم اويان  غير  هر چه  وستندم           ي كرد        من   افشا  دست    وشتيم  بپا 

                                                           
 بي تو  – ٥٠
 با  - ٥١
 درختان  - ٥٢
 فردا  - ٥٣
 .دوست توام  – ٥٥
  . اشك خونين ميريزاني – ٥٦
 .)درست باشد» بكيا«گويا (بكجا شوم   – ٥٧
 هنوز  - ٥٨
  .از اينجا پيداست كه اين دو بيتي از كشفي است  – ٥٩
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*** 
 نشينند  ويان پ   جهان    بدامان   پا          نشينند           يا  وچ غم  بانان كه  ٦٠خسه
 نشينند گويان   سخن   بسته   زبان        راز             خلوتگه   اج   كه   بانان  خسه 

 خليفه صادق خليفه آستان صفويه
 ني  ٦٣ويشتر  خندي   زهر    ٦٢قهقهر      سحرني                 ٦١شامانر  اشته    جا    زار

 ني  خبر    ٦٤ادريص    دام     چه  مگر            باز          چنگال  از  دور  ته  نالي  همي 
 نينجش چه كاگوهريش گقيمتين           زماني            خوشتن   مبش   غافل   دال 

 المكاني   اوج    چه    بازيش    شاه           منشين           مرداره  بهر  كركس  مبش 

 راجي
 بي  چمن  صحرا  اوي  اهم گكشت           بي            وطن   كوهان  سر  همايم  من 

 بي  ن كف بالم    پر و مردن  بوقت            قناعت             سازم    خورم    استخواني 
*** 

 خزاني    روز       و     االله     روز             كارواني             مردم    و    خواني    دنيا 
 ماني  فان  بمن واجن ايم ايشتي              گور           نهد   نامش  كند  چالي  سياه 

*** 
 ني طفليم دايه ام  مانده  ببرمان              ني             سايه ام  بكوهان  دارم  خشكه 

 ني  پايه ام   هيچ   شري   ببازم              وانم                    بازار        شري      ازارم بب
*** 

 مصاحب  بلبل   جري   درده    ازم          مصاحب           خور   سربلندي   كوهانم 
 صاحب  خانه  نه   مانده   خانه  نه         بوينا              باير    ديگر     روز     پنج    به 

*** 
 مرگ من در صالي من نزانست         نزانست                من      بالي     داري  دنيا 

 مايه ام پنج گز هالي من نزانست      بوينا                باير    همه     مردم    و     شهر 

                                                           
 خوشا  - ٦٠
 شامانت   – ٦١
 قهقهت  - ٦٢
 بيشتر   – ٦٣
 صيادت  - ٦٤

 



 گفتار هفتم
 هايي از آذري كنونينمونه 

 
بوميان در ميان خود با آن       ،چند جا از ديه هاي آن      چنانكه گفتيم آذري بيكبار از آذربايجان ناپديد نشده و هنوز در          

دفتر  سودي داشت تواند بيكي از آن آباديها  رود و زبان آنجا را ياد گيرد و                  زبان سخن گويند، وكسي اگر خواست و       
ولي چون نمونه هايي از زبان خلخال آقاي . كاري نه نيازي داشتم و نه زمان، و بآن برنخاستم       من بچنان . درباره آن نويسد  

 . در اينجا ميآورم تا دفتر رساتر و بسودتر باشد اآنها ر ،روايي، و از زبان هرزند آقاي سعيد فرستاده اند
نه هايي كه از آذري كهن از زبان          آنسوي با نمو   چنانكه خواهيم ديد اين دو رشته نمونه با هم يكي نيستند و از                

ميانه ميدارند و اين شگفت نيست زيرا چنانكه گفته ايم هميشه آذري                  اردبيل و ديگر شهرها آورده ايم جداييها در          
اما . خلخال كه از هم دور افتاده اند شگفت نيست كه زبان آنها نيز دور از هم باشد                      بچندين گونه ميبوده و هرزند و      

آنچه . زيرا هميشه زبان روستا جز از زبان شهر باشد        . ذري كهن در آن باره انگيزه هاي ديگري نيز هست         جدايي اينها از آ   
و آنگاه آنها از آن چند صد سال پيش بود و پيداست             . ما از آذري كهن آورده ايم از شهرها بود و اينها از روستاهاست             

چند صد سال زبان تركي در آذربايجان رواج يافته و            بويژه كه چون در اين       . كه گذشت زمان زبانها را ديگر گرداند       
و » توتولمش«ناگزير آن در بازمانده هاي آذري كارگر افتاده، و ما در نمونه هاي هرزندي كلمه هاي تركي را از                             

 .و مانند اين مييابيم» قوناق«
ي از زبان ساده روستايي     نمونه هاي خلخالي را آقاي روايي خود نوشته و پيداست كه نمونه درست             : هم ميبايد گفت  

ولي نمونه هاي   . بهرحال ميدان داوري درباره آنها تنگ ميباشد         و آنگاه جز جمله هاي اندكي نيست و          . نخواهد بود 
 .از اينرو چند سخن درباره اين خواهيم نگاشت ،هرزندي را آقاي سعيد از زبانها گرد آورده و چندان اندك نيست

 
 :نمونه اي از زبان خلخال

مونه از آذري كهن بسيار دور مينمايد و كلمه هاي ويژه اي را داراست و ميتوان گفت كه گويندگان اين زبان             اين ن 
اينها را كه آقاي روايي      .با اينهمه مانستگيهايي نيز با آذري در آن پيداست        . تيره جداگانه اي از مردم آذربايجان بوده اند       

از همين نوشته آقاي روايي پيداست       . ما هر دو را چنانكه بوده ميآوريم       همو نوشته و    ) در زير سطرها  (نوشته معنايش را    
بهرحال بيگمانست كه نام    . شايد در هرزند و ديگر جاها نيز اين نام شناخته باشد             كه بوميان اين زبان را تاتي مينامند و         

 .آذري از يادها رفته است
 .سال طالشي ينخلخال پن محالكو ا محالش كه شاهرويه ماسوله و شاندرمن و ما

  .ماسال طالشو از پنج محال خلخال يك محالش كه شاهرود است با ماسوله و شاندرمن 
  .هم كفشنين هم جهته اشتن پيشينه زوانشان غمهورده هزنيكه همه ام محال

 .همجوار ميباشد باينواسطه زبان قديمي خودشانرا حفظ كرده اند چنانچه همه اين محال
 .اتي و وجن كفژنن و اين زوان طالشي زواني كوتاشتن  زوان پهلوي يا آذري كه
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  .با زبان پهلوي يا آذري كه خودشان تاتي ميگويند حرف ميزنند و اين زبان بزبان طالشي 
 .نزديكه كه درست كفژنن و همديگر  حالي بو خلخال امحال هم كه كاغذ كنانه

 .محال خلخال هم كه كاغذ كنانست خيلي نزديكست كه كامال تكلمات همديگر را حالي ميشوند يك  
 .طالشي ين ميانه دار چند تكه ديه كه هسا اسه كه چه اهل و ده دوازه فرسخ 
 .ده دوازده فرسخ با طالش فاصله دارد چند پارچه دهات كه فعال هستند كه اهلشان و 

 .با طالش گيالن رفت آمد داران هويكه همه شان تاتي كفژنن تسني ين بام جه
  .ند و باين مناسبت با طالش گيالن رفت و آمد دارند همه آنها هم تاتي حرف ميزنندسني ميباش

  .همجور كه رفت آمد طالش جهت ام دهات اهلن اشتن پيشينه زوانشان
 بواسطه مراوده با طالش اهل اين دهات زبان قديمي خودشانرااين است 

  .يانيكه پيشينهگوان كوش خان شغمهور ده خلخال همه جا كودهاتي كو زميان كو
 .ل در چشمه سارها اسامياجب مزارع در نگاهداشته اند در همه جاي خلخال در دهات در

 .منده نشان داري كه اين واليت اهل زوان همه اش تاتي بره كم كم ميانده شر
 .قديمي داللت مينمايد كه اهل اين واليت زبان عموميش تاتي بوده بمرور زمان از ميان رفته

 
 :از زبان هرزند نمونه اي

اينها را نيز بدانسان كه نوشته       . اين نمونه ها بآذري كهن نزديكتر مينمايد و مانستگيهاي بسيار در آن پديدار است                
 :آقاي سعيد است ميآوريم

 
 كلمه ها

جو ،    ـيو  گوشت ،    ـ  گوژد   نان ،   ـآتش ، نون      ـتش  اآب ،    ـپسر ، او      ـدختر ، زره      ـمرد ، گنه      ـزن ، مرد      ـين  
من ،   ـكشمش ، من     ـدستمال ، كژمژ      ـكاله ، دسمول      ـلو  كاكنون ،     ـچراغ ، اسو   ـ  شيره ، چر      ـگندم ، مست      ـگندم  

 سه ،   ـدو ، هر   ـ يك ، د ـ گوسفند ، ا    ـماده گاو ، پاس   ـبز ، مره گو  ـ  بره ، بز   ـما ، وره   ـشما ، آما   ـتو ، شمه     ـت  

  ،  بيست   ـ   ويست  ،   ده   ـ   ٢دو  ،   نه   ـ ١نو هشت ،     ـهشت   هفت ،     ـت  فه ،   شش    ـشش   ،   پنج   ـ  پنج   ،   چهار   ـ  چر  

خانه ،   ـ   گر كشتزار ، ـ  كفشن   پاي  ،   ـ   ٣دست ، پو    ـسر ، دست     ـ  چشك ،  سر     ـ  بيني  ، چشم       ـ  دهان ، وني      ـگو  
 سپس ،   ـ  اورستي   آنهنگام ،   ـ  اونده   تازه ،    ـ  تويه   چپ ،    ـ  چپ   راست ،    ـ  ست  ر گ ،   زرب ـ   كاال خوب ،    ـ  چوك  

 دانستن  ـ  رفتن ، زونوسني ـ  آمدن ، شر ـ  بام ، آمار  ـ بون  خويشتن ،   ـ آنجا ، اشتن ـ  وردر 
 
 
 

                                                           
 واو مجهول با  – ١
  با واو مجهول–  ٢
  با واو مجهول -٣
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 جمله ها
 .ورن خيلي ورسته سيل خيلي آمارا گندومي خروب كرديه امسور

 .باريده سيل بسيار آمده و گندمها را خراب كرده امسال باران بسيار
 .شو اشمه توتولمش بره تكه زونوسال يا نزنوسال

 .شب ماه گرفته بود تو هم دانستي يا ندانستي
  .انشو زلزله بره تويه هته برون زلزله رزونو سمانا ور تمون مهله

 .امشب زلزله شد تازه خوابيده بودم زلزله را دانستم گريختيم بيرون
  .كور نكوندوم معدن خيليه و نتاندا چينيه آما

 .ار است بيرون آورنده نيست ما كار نميكنيميمعدن بس
  .آما هيچ چي نزنسون

 .ما هيچ چيز نميدانيم 
  .شمه درس هواندارا يا نهوندارا

  .شما درس خوانده ايد يا نخوانده ايد
  .خويي تر بخش

  .خدا ترا نگه دارد
  .جينيبيه ن زره او

  .سر آب بيار بخورمپ
  .نان هرمهو اس

  .دمراكنون نان خو
 .بيور شنم بازار

 .بياييد برويم بازار 
  .اسپره پول زرده پول چينيه
 .پول سفيد و پول زرد نيست

  .من شرنين كفشن علف چينن
 .من خواهم رفت  بيابان گياه چينم

  .ت اينتاندا نشين من نون هينم
 .تو در اينجا نشين من نان خورم

 .من شره برن نعمت آباد پنج سوعت ورموندن اورستي آمارين تورير ز
  .ديروز من رفته بودم نعمت آباد پنج ساعت آنجا  ماندم و پس از آن آمدم تبريز

  .شرن شهر گمي گژد آستارما كمي جي ميوه آستارما درمه نوكر اورجا گر
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  .آورد خانهكمي هم ميوه خريدم دادم نوكر  رفتم شهر كمي گوشت خريدم و
 .يه هونداتونداندا نيموي همون هسته نيموي  دمي قوناقآامرو ويست 

 .امروز بيست تن ميهمان ما ميباشند نيمي خوانده هستند و نيمي ناخوانده
  .يونوم چور آما ر قوناقوي شر رسته شر

 .ميهمانها كه رفتند خواهيم رفت بيابان بگردش
 

  :نمونه ها ينچند سخني درباره ا
كلمه كفشن   هرزندي از يكسو برخي نشانه هاي آذري كهن پيداست، از            ينكه ديده ميشود در اين نمونه ها       چنا

ولي  ،و آمدن راء بجاي دال دركلمه هاي آمار و آستارما و اسپره و مانند اينها                  ٤بمعني كشتزار، و كلمه گر بمعني خانه       
از كلمه  . ، از يكسو نيز نشانه هاي كهنگي زبان پديدار ميباشد         بمعني من كه در آذري بوده گويا از ميان رفته          » از«يا  » آز«

مانند  و) گريختيم(» ورتمون«بمعني يك و سه، و آمدن واو بجاي گاف در             » هر«و  » ا«شدن بمعني رفتن، و كلمه هاي        
ل نمونه ديگر آن    بجاي دا  ي اين نيمزبان با زبان ارمني ميباشد، چنانكه آمدن راء          كيك نمونه روشني از نزدي    » هر«اينها،    

 .بشمار است
 »هرمه«و  ) خفته(» هته«و  ) خوانده ايد (» هوندارا«از نكته هاي اين نيمزبان بودن هاء بجاي خاء ميباشد كه در                   

پديدار ميباشد و   ) ديروز(» زر«و  ) دانستن(» زونوسني«نيز آمدن زاء بجاي دال كه در        . اينها پديدار است   و مانند ) خوردم(
 .اين از نشانه هاي شمالي بودن زبان ميباشد چنانكه گفته ايم

چون خواست ما گفتگو از خود نيمزبان نميباشد سخن را در              اين است آنچه درباره اين نمونه ها ميبايد گفت، و           
 .همين جا بپايان ميرسانيم

 
 فزونيها

د كرده و بمعني آنها      برخي نامهاي آبادي  و مانند آن را بعنوان مثل يا دليل يا                دفتر در گفتگوي خود      در  چون  
 :براي روشني سخن آنها را در اينجا فهرست وار آورده درباره هريكي گزارشي كه بايد مينگاريم ،نپرداخته ايم

چنانكه گفته ايم اين نام از زبان ايران آمده و خود دليلي است كه مردم ديرين آذربايجان جز از نژاد                      :آذربايجان
ايم اين نام از زمان چيرگي اسكندر يوناني پيدا شده و تاريخچه آن اين است كه چون                      هم گفته . نبوده اند ) ريا آ ( اير

ماد «آذربايجان كه تا آن زمان بنام          در ،اسكندر پادشاهي هخامنشيان را برانداخت و بكشور پهناور ايشان دست يافت             
ان بازداشت و خود بنياد فرمانروايي در       تورپات برخاسته آنجا را از افتادن بدست يوناني        اخوانده ميشدي مردي بنام     » خرد

اينست تاريخچه  . ناميده شد » آتورپاتگان«اينجا آن سرزمين بنام او       از. آنجا نهاد كه تا نيمه هاي زمان اشكانيان برپا ماند          
 .پيدايش آن نام و هرچه جز اين گفته شده نادرست و بيپاست

                                                           
  .را بمعني خانه آورده و بآساني توان گفت اين دوكلمه يكيست» كار«چنانكه ديديم در زبان اردبيلي   – ٤
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آتورپات خود از دو بهر     . »گان«و ديگري   » پاتآتور«يكي   :چنانكه گفتيم آن از دو بهر پديد آمده         ،اما معني نام  
و ما هريكي . گان) ٣پات  ) ٢آتور  ) ١: پس ميبايد گفت نام از سه بهر پديد آمده        . »پات«و ديگري   » آتور«يكي  : پيدا شده 

 :را جداگانه باز مينماييم

يد دانست بسياري از تاء هاي زبان       با. گفته ميشود » آذر«همانست كه امروز     اين كلمه بمعني آتش و خود       :آتور)١
ليكن سپس  . آورده ميشده  زمان مغول    پيش از    بسيار بوده تا     فارسي   در   ذال   پهلوي در فارسي ذال گرديده و اينست         

 .و جز در چند كلمه از آذر و گذشتن و مانند اين نمانده است شدهكم كم همگي دال 

شده زيرا در   » باي«و  » پاي«و سپس   » پاذ«رچه هست آن نخست      ه. معني درست اين كلمه را نميدانيم        :پات) ٢
نيز در زبانهاي    .)چنانكه اين را در پيش از اين باز نموده ايم            ( گاهي پاء باء ميشده    ) و همچنين در زبان ارمني     (آذري  

 .)چنانكه اين را هم باز خواهيم نمود(ياء ميگرديده  ،شمالي گاهي ذال يا دال

چنانكه در نامهاي زنگان و ارزنگان وگوگان و بسيار مانند          . آخر نامهاي آبادي بسيار آمده    اين كلمه در      :گان) ٣
خوانده ميشود ولي گاهي    » گان«اين كلمه هنوز هم     . يا بمعني پيوستگي ميباشد    معني آن نيز جاي و سرزمين است و       . اينها

روية يك حرف ميباشد و از چيزهاييست كه         گويند و ما گفته ايم كه گاف و جيم دو          » جان«نيز گاف را جيم گردانيده      
 .ميانه شمال و جنوب جدا بوده

» آتورپاتي«يا  » سرزمين آتورپات «گرديده و معني آن نيز      » آذربايجان«يا  » آذربايگان«كنون  » آتورپاتگان«بدينسان  
است ولي بهر دوم آن اما معني خود آتورپات چنانكه گفتيم آتور بمعني آتش . نام يك سرداري بوده» آتورپات«است و   

 .ما دراينجا نيازي بدانستن همه معني آن نام نميداريم روشن نيست و

نخست بايد دانست كه اين كلمه اكنون از زبانها افتاده و روستايي كه در غرب تبريز نهاده و با اين نام                           :آرونق
» آرونق«ديگر نوشته ها همچنان نام ديرين        شناخته ميشود، ولي در دفترهاي مالياتي و         » گوني«خوانده ميشده اكنون بنام     
 .خوانند نويسند و» ارونق«را بكار ميبرند و بغلط آنرا 

بوده كه بمعني آران كوچك باشد و براي آنكه معني آن روشن             » آرانك«بايد دانست نخست كلمه      ،اما معني نام  
 :يممعني آن سخن ران و» آران«گردد و روية درستش شناخته شود ميبايد نخست از 

ربي و فارسي هميشه با نام آذربايجان توأم بكار            عكتابهاي   نام سرزمين بزرگيست كه در     » آران«چنانكه ميدانيم   
 اين سرزمين كه موغان نيز بخشي از آن شمرده ميشده             . ناميده ميشود » آذربايجان قفقاز «ميرفته و همانجاست كه اكنون       

. هشناخته  ميشد  ) قشالقها(بهترين زمستانگاهها    ان ميدارد از اينرو از    چون هوايش گرم است  و چمنها و چراگاههاي فراو          
بويژه در زمان پادشاهي مغوالن كه چون در آذربايجان مينشسته اند و همه ساله زمستان را با سپاهيان و درباريان خود                          

زبانزد مردم ميبوده، و بيگمان نام       از اينرو نام آران و زمستانگاه بودن آنجا بسيار شناخته و            ،بآران و موغان ميكوچيده اند    
 .آران در آن زمانها شناخته تر از نام شميران اين زمان ميبوده

آن بوده كه كلمه آران در زبانهاي آذربايجان و ارمنستان و همچنين در  زاي پيش اهگويا از همان هنگامها يا از زمان    
اج يافته آن   وكنون هم كه تركي در آذربايجان و آران ر         چنانكه ا . زبان خود آران  بمعني گرمسير و زمستانگاه گرديده         

از » آران«برخي از نويسندگان ارمني چنين دانسته اند كه         . نامند» آرانلوق«معني از ميان نرفته و هنوز در آنجا گرمسير را            
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جز  ستجوهاي خود ولي ما در ج   . نخست بمعني گرمسير و خود از اينرو بوده كه آن سرزمين گرم را با اين نام خوانده اند                 
خوانده اند،    )آلوان(» آغوان«و ارمنيان   » آلبانيا«را كه روميان    » آران«اين را يافته و چنانكه در جاي ديگري نوشته ايم ما             

بهرحال از نخست بمعني گرمسير بودن       بوده ميشماريم و   » اير«كه گفته ايم نام ديگر نژاد بزرگ         » آر«پيدا شده از كلمه     
 .نداريمآن را دشوار ميپ

نام آن چه از نخست و چه از زمانهاي ديرتر، بمعني گرمسير و                 هرچه هست سرزمين آران بگرمسيري شناخته، و       
سر زبانها بوده و اينست چون آن روستاي غربي تبريز در دامنه جنوبي كوه                  زمستانگاه در آذربايجان و آن پيرامونها بر       

اينرو آنجا   از ،ميباشد و در باردهي و ميوه خيزي نيز بآران نزديك است           مشو نهاده و ديه هاي آن همه آفتابگير و گرمسير         
 ٦.گرديده» آرونق«سپس همان نام در زبانها  .خوانده اند» آرانك«شمرده و  ٥»آران كوچك«يا » مانندة  آران«را  

اما . ت آورده ايم  معني آن ميباشد كه ما از راه جستجوهاي خود درباره نامهاي آباديها بدس               اين تاريخچه آرونق و   
زيرا بجاي  . كه اكنون جاي آن كلمه را گرفته بايد دانست آن تركيست و گويا ترجمه همان آرونق باشد                     » گوني«نام  

» گوني«در تركي گوني و قوزي گفته شود و از اينرو             ،كلمه هاي بتو و نسا كه در فارسي آفتابگير و آفتاب نگير است              
ناگزير گرم باشد و ما چون         زيرا جاييكه آفتابگير بود    . ولي بآن نزديك است     اگرچه هم معني كلمه آرونق نميباشد       

ميتوانيم  ،ميدانيم تركان بسياري از نامهاي فارسي آباديها را كه معنايي از آنها ميفهميده اند بزبان خود ترجمه كرده اند                      
صد سال پيش    تا چند » آرونق«نداشت كه   بجاي آرونق نيز از آن راه بوده و از اينرو توانيم پ            » گوني«پنداشت كه آوردن    

چيزيكه هست ميتوان اين     .كه ياد كرديم ميفهميده اند      داري بشمار ميرفته است و مردم از آن همان معني را              نام معني 
در رويه آفتابگير يا در بتوي آن نهاده تركان از اينرو            گمان هم برد كه چون روستاي آرونق  در دامنه جنوبي كوه مشو و             

ليكن در اينحال بايستي مرند و آن پيرامونها را كه          . گوني خوانده اند بي آنكه بكلمه آرونق و معناي آن هوش دارند           آنرا  
 .نامند و ما از چنان نامي آگاهي نميداريم» قوزي«در شمال همان كوه و در رويه آفتاب نگير و يا در نساي آن نهاده هم 

 .نام دانسته نيست معني از آباديهاي آذربايجان است و  :ازناب

 .معني نام روشن نميباشد از آباديهاي پيرامون تبريز است و  :الوار

 .كويي از تبريز است و معني آن شناخته نيست  :اهراب

  .جايي در نزديكيهاي تبريز است و معني كلمه دانسته نميباشد  :اوجان

» باكو«نادرست و ساختگي است و بيگمان           »ارونق«ولي همچون    . مينويسند» بادكوبه«اين نام را اكنون         :باكو
پارسي كه در   نوشته اند و من چون ميدانستم اينگونه نامهاي          » باكويه«در كتابهاي آغاز اسالم     اين نام را    . درست ميباشد 

ست بدينسان كه در  . نامهاي شكسته باشند   ـ  و مانند اينها    » فضلويه«و  » بابويه«و  » شيرويه«همچون   ـ  دارد  » ويه«خود   آخر
اين بود   .بوده» فضل اهللا «را ميدانيم كه درست آن       » فضلويه«، چنانكه   هآنها چيز ديگر بود و در زبانها باين رويه درآمد           

 .بوده است »باكوان«يا » باكاوان«بجستجو پرداخته از كتابهاي ارمني آنرا پيدا كردم كه » باكويه«درباره رويه درست 

                                                           
  .ايمبيكي از دومعني كه كوچكي و يا مانستگي باشد ميآيد و اينست ما نيز هر دو معني را نشان داده  كاف در اين گونه نامها  – ٥
 .گرديده و مانند اينها در آذربايجان باز هم هست» مغانجوق«هم » مغانچك«چنانكه   – ٦
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و ما از هريكي جداگانه     » وان«و ديگري   » باك«يكي  : هر جداگانه پديد آمده   اما معني نام بايد دانست آن از دو ب         
 :سخن ميرانيم

و » باك«انيكه بزبانهاي كهن ايران از هخامنشي و پهلوي و زبانهاي ديگر آري آشنايند كلمه هاي                   كس: باك) ١
» خدا«معني  بآن زبانها بوده و     چه اين كلمه ها كه همگي يكيست در         . بگوشهاي ايشان آشنا  خواهد درآمد     » بغ«و  » بك«

بكار ميرفته، و ما آنرا در سكه هاي پادشاهان ساساني از اردشير و شاپور و ديگران نيز مييابيم كه در ميان لقبهاي                                 
و يا  » باك«هم ما گمان ميبريم كه       . ميباشد» بزرگ«ولي گويا در اينجا بمعني        هم اين آورده ميشود،       يكي   پادشاهي  

 .آن بمعني پرستش نيز بكار ميرفته استرويه هاي ديگر 

از شيروان و نخچوان و       .در آخر بسياري از نامهاي آباديها پيدا ميكنيم        » گان«ما اين كلمه را همچون         :وان) ٢ 
» گان«و  » وان«هفتوان و ميشوان و گاميشاوان و مهروان و گيلوان و مادوان و بسيار از اينگونه، و چون از ديده زبانشناسي                      

گرديده، اينست هر دو را     » گان«است كه در پاره جاها         » وان«لمه بشمار رود و بآساني توان پذيرفت كه همان            يك ك 
اين را نيز بمعني جا و زمين و يا بمعني            : روشنتر گويم . بيك معني گرفته باين نيز همان معني را ميدهيم كه بآن داديم              

 . پيوستگي ميگيريم
ما اين را از    . بهمان معني است  » باكو«شهر يا سرزمين خدا، يا خدايي بوده و كنون           بمعني» باكاوان«يا  » باكوان«پس  

بويژه از آنها كه     ـ  زيرا چنانكه از تاريخهاي كهن       . روي كاوش زبانشناسي ميگوييم،  ولي تاريخ هم آنرا استوار ميدارد          
داراي آتشكده يا بتخانه بوده آنها را                   پيداست در زمانهاي ساساني و اشكاني شهرهايي كه          ـ  بزبان ارمني نوشته شده      

ما از اينگونه    بوده است، و   يكي از ايندو نام در ارمنستان و آذربايجان بسيار          ي با يچنانكه آباديها . ميناميده اند » باكاران«
در ) بيستونـ   بهستون(و بغستان    ،در آذربايجان و زنگان و افغانستان      » بگوا« از ـ  نامها در جاهاي ديگر نيز پيدا ميكنيم          

مانند  ، و و بجند در آذربايجان    ،و فغستان در گلپايگان    ،و مگستان در زنگان    ،و بجستان و بغالن در خراسان      ،كرمانشاهان
 .اينها

نيز ما اين را ميدانيم كه در باكو آتشكده اي بوده و آتشي بخود روشن ميشده و هميشه آتش پرستان آهنگ آنجا                        
 .شانه هايي از آنها برپاست كه اين پشتيباني ديگري از تاريخ درباره آن معني ميباشدميكرده اند و هنوز ن

شهر بزرگي در آران و كرسي آنجا بوده كه اكنون ويرانه اش مانده و اين نام است كه در كتابهاي عربي                                  :بردوا
سبكشده  » وا«. نميدانيم  امعني برد ر   .»وا«ديگري  و  » برد«يكي  : اما معني نام آن نيز از دو بهر آمده          . ساخته اند » بردعه«
 .است و در بسياري از نامهاي آباديها آمده» وان«

بوده كه از دو بهر           » ديلمگان«بايد گفت درست كلمه      ،شهرهاي كوچك آذربايجانست اما معني آن      از   :ديلمقان
 .شده ند و اين نام پيداشده گويا گروهي از ديلم در آنجا نشسته ا پيدا» گان«و » ديلم«

جايي از  كردستانست و چون پيش از زمان مغول دز استواري بوده در تاريخها شناخته ميباشد و گويا                     :رويين دز 
 .بهرحال معني نام روشن است. ميآمده» دوز«در آذري بجاي دز . مينامند» رواندوز«همانست كه اكنون 

 .آن روشن ميباشدنام ديرين قزل اوزن است و معني   :زرين رود

 .فرسخي تبريز است و معني آن آشكار است نام يك آبادي در دو  :سرد رود
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پندارند كه كلمه        يمينويسند شايد كسان  » قرارود«نام رودي در آذربايجان ميباشد و چون اكنون آن را              :كارارود
زيرا . اين رود در تاريخ بنام ميباشد       . تركي است و باشد كه آرزوي فارسي گردانيدن آن كنند ولي نچنانست                  »قرا«

جنگهاي بابك خرمدينان با تازيان در نزديكيهاي آن رو داده و اينست طبري و ديگر تاريخ نگاران آن زمان نام آن را                         
و        » كرا«كه بمعني بزرگ است     » كالن«چيزيكه هست در زبان آذري بجاي        .بوده بسيار برده اند   » كالن رود «كه درستش   

ن نام  ايميخوانده اند كه بهمان معني كالنرود است و            » كارا رود «اينست نام رود را هم         .گفته ميشده » كاال«و  » كارا«
 .تاكنون بازمانده

 .معني نام هم روشن است .نام روستايي از آذربايجانست كه ميانه شهرچه آن ميباشد  :گرمرود

بوده » گريو«ميباشد زيرا در پهلوي بجاي گردن       » ردنهگ«نام جايي در نزديكيهاي تبريز است و معني آن             :گريوه
 .شده است» گريبان«ميگفته اند كه اكنون » گريوبان«چنانكه يقه را 

خوانده ميشود و درست كلمه در       » گرمادوز«آذربايجان است كه اكنون      در  نام جايي در ارسباران        :گهرام دز 
يكيست و آن از     » تارم«و  » تهران«و  » جهرم«اين كلمه با     ،»گهرام« اما. بوده كه بمعني دز گهرام باشد     » گهرام دوز «آذري  

چون ما اين نامها را در       . كه بمعني جايگاه ميباشد پيدا شده     » ران«يا  » رام«كه بمعني گرم است و از       » ته«يا  » جه«يا  » گه«
 .كنيمروشن ساخته ايم در اينجا باين كوتاهي بس مي» نامهاي شهر ها و ديه ها«دفتر يكم از 

 .گهرام دوز زماني زندان طغرل آخرين پادشاه سلجوقي بوده و اينست نام آنها در تاريخها نيز آمده است

 .گويا دسته اي از گيالن در آنجا مينشسته اند. جايي در آذربايجان و معني آن دز گيالن ميباشد  :گيالندوز

. كساني اين را هم نام تركي پندارند ولي نچنانست         شايد از كلمه قارقا كه در تركي بمعني كالغ است           :قارقابازار
ارمني و اراني    يگيراگي كلمه ايست يوناني كه در زبانها      . بوده بمعني يكشنبه بازار   » گيراگي بازار «رويه درست اين نام     

ازار برپا  روز يكشنبه را با آن ميخوانند، و چون بشيوه كهن ايران روستاييان در هريك از روزهاي هفته در جاي ديگري ب                    
ميكرده اند و در اينجا هم روز يكشنبه بازار برپا ميشده اينست آن را با اين نام خوانده اند، و ما گمان ميبريم كه                                    

 .در آذري نيز بكار ميرفته است» گيراگي«
 .رديماينست در اينجا بكوتاهي ياد ك. روشن گردانيده ايم» و ديه ها نامهاي شهرها«يكم  ما اين نام را هم در دفتر

هم  و ما » الن«و ديگري   » مار«يكي   بهر پيدا شده،   اما معني نام اين نيز از دو        . كويي از تبريز ميباشد     :ماراالن
 :هريكي را جداگانه روشن ميگردانيم

آذري و همچنين در زبان ارمني       زيرا چنانكه گفته ايم در    . ميباشد» ماد«ما ميپنداريم اين رويه آذري نام         :مار) ١  
چيزيكه هست در   . ياد كرده اند  »  مار«ماد را هميشه بنام     تيره  جاي دال بسيار ميآمده و ما ميدانيم كه در زبان ارمني             راء ب 

  .همان ماد ميباشد» مار«هرچه هست بگمان ما . هم ميخوانده اند» ماي«آذري گاهي نيز دال را به ياء عوض كرده و ماد را 

ديده  عني گذشته از نامهاي آباديها در كلمه هاي ديگري نيز آمده و از               بمعني جايگاه است و باين م       : الن) ٢  
 .يك كلمه ميباشد» دان«و » الن«زبانشناسي 
بمعني جايگاه مادان است و چون آذربايجان نشيمنگاه آن تيره بوده دوري ندارد كه جايي يا جاهايي     » ماراالن«پس  

 .بنام آنان خوانده شود
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يا    » آن«. رويه ديگري از نام ماد است     » ماي«اما معني كلمه چنانكه گفتيم      .  تبريز است ديهي در نزديكيهاي      :مايان
 .در آخرهاي نامهاي آبادي بمعني جايگاه بسيار آمده» هان«

» ند« همانست كه گفتيم و   » مار«بوده كه   » مارند«ميتوان پنداشت كه درست آن        . شهري از آذربايجان است     :مرند
 .وستگي در آخرهاي نامهاي آبادي بسيار آمدهپي ابمعني جايگاه ي

جايگاه «بوده و از اينرو معني آن را نيز همچون سه نام بااليين                » ماراوا«يا  » مراوا«بيگمان درست اين نام        :مراغه
 .توان پنداشت» ماد

و گويا  نام كوهي است در ارسبار آذربايجان كه طبري در جنگهاي بابك نام آن را بسيار ميبرد                          :هشتاد سر 
 .ميخوانند و معني آن روشن است» هشته سر«همانست كه اكنون 

 .نام كويي از تبريز است و معني آن دانسته نيست  :ليالوا

 .معني آن دانسته نيست نام كويي از تبريز است و  :ويجويه
 

ا از راه جستجوي    اينها نامهاي فارسي است  چنانكه گفته ايم برخي از آنها معنايش بخود روشن است و برخي را م                   
درباره كلمه هاي    .زبانشناسي بدست آورده ايم و درباره برخي نيز بمعني روشني دست نيافته بگمان چيزي پيدا كرده ايم                

و  نامهاي شهرها   «دفتر دوم از     گان، وان، وا، ند، و مانند اينها كه در آخر نامهاي آبادي ميآيد ما گفتگوي گشادي در                     
 .ني اگر خواهند آنرا بينندكسا. آورده ايم» ديه ها

اما نامهاي تركي از اشكه سو و يالقوز آغاج و مانند اينها چنانكه گفته ايم اينها ترجمه نامهاي فارسي است كه بوده                      
و كنون ما آنها را در جاهاي ديگري هم پيدا ميكنيم و براي آنكه نيك روشن گردد آنها را با برابرشان دوباره در اينجا                           

 : مينگاريم
 آب باريك ـ شكه سو ا

 )آنكه يك درخت دارد(يكه دار  ـ يالقوز آغاج 
 )خاني بمعني چشمه است(گرمخاني  ـ استي بوالغ 

 )آنكه بيد دارد(بيدك  ـ ) سوگودلو(سكدي 
 )آنكه گردكان دارد(گردكانك  ـ گردكانلو 

 )آنكه جوز يا گردكان دارد(جوزدان  ـ قوزلو 
 سرخه  ـ قزلجه 

 : هاي تركي را كه بگواهي آورده ايم معني ميكنيمنيز نامها و لقب
 ،  دربان     ـ قاپوچي      ، پسر عمو     ـ   عمواغلي    ،   همراز    ـ   سرداش   ،   همراه  ـ       يولداش   ،   برادر    ـ   قرداش  

بنده طهماسب ،    ـ  بنده اسماعيل ، طهماسبقلي      ـ  آقاي درون ، اسماعيل قلي       ـ  ايچ آغاسي    آقاي بيرون ،     ـ ايشيك اغاسي   
خان خانان   ـ  بيگ بيگان ، خانلر خاني       ـخان ايل ، بيگلر بيگي       ـ  بيگ ايل ، ايلخاني      ـ  بنده حسين ، ايل بيگي       ـ  حسينقلي  
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 ـحلواچي اغلي    پسر شيخ ،      ـ  شيخ اغلي    خان ،   ) ناترس(نترسد    ـ   قورخمس خان     مورچه بيگ ،      ـ   قارنجه بيگ      ،
  .پسر حلواچي

بايد دانست آن مردمي كه گفته ميشود از سرزمينهاي يخبندان شمال به             : نويسم» اير«چندسخني هم درباره نام      بايد
بوده سپس   (AER)ولي چون  در اوستا نام ايشان آئير        ،خوانده اند » آري«يا  » آر«پشته ايران آمده اند و اروپاييان ايشان را         

يا » مردم اير «: همان نام است كه ما در نوشته هاي خود آورده و ميگوييم            گرديده و ) ERـ  با ياء مجهول    (» اير«اين كلمه   
بايد خوانندگان آن   . ميخوانند) با ياء معلوم  (و باز همين نام است كه سپس نام كشور گرديده و اكنون آنرا ايران                 ،»ايران«

 .سخنان را كه ميخوانند هشدارند كه كدام معني خواسته ميشود
 

 
 
 
 
 
 

 يادآوري
 : بدينسانرا ياد كرده ايم دوبيتي بانوي باغبان چون 

 ديره كين چشم خونين اسره ريجي     گيجي           ته   بسوداي   سر  كين   ديره
 خودنواجي كوووربختي چو گيجي    دارم             ته     اچ    باستانه      سر     ديره

سبك شده كلمه   » ديره«آوري ميكند كه    دحمد ملك نژاد يا   آقاي م . روشن نيست » ديره«و گفته ايم كه معني كلمه       
و » ديريست كه من شما را دوست دارم      «: ميباشد كه ما در فارسي بكار ميبريم، چنانكه ميگوييم        » ديريست«يا  » است دير«
 .بهمين معني در نيمزبان دماوندي نيز بكار ميرود» ديره«

 .در اينجا مينگاريم  باره پذيرفتني ميبينيماين يادآوريست كه او ميكند و چون ما آن را از هر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



٥٥ .....................................................................................................................................................احمد كسروي     /  آذري يا زبان باستان آذربايجان    

 
 

 از چند سال قبل تا حالاز چند سال باز ـ  

 بيان كردنباز نمودن ـ  

 جمعيت ، حزبباهماد ـ  

 مشهوربنام ـ  

 آنقدرچندان ـ  

 اينقدرچندين ـ  

 تسلط ، غلبهچيرگي ـ  

 مسلط ، غالبچيره ـ  

 مقر ، معترف) ش تابا زبر خا و پي(خستوان ـ  

 قضاوتداوري ـ  

 وارد شدندرآمدن ـ  

 بهانهدستاويز ـ  

 ده ، روستاديه ـ  

 ظاهر ، صورت) همچون مويه(رويه ـ  

 نشان دادننمودن ـ  

 فعلكار ؛ كارواژه ـ  
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