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This article has sought to find an answer to the question of whether, as Walter 

Bruno Henning thought, Harzani is a variant of Taleshi language moved 

through the migration of Taleshi-speaking people to the region Harzan in 

Azerbaijan. Secondly, if there has been a migration to Harzan, which dialect of 

Taleshi language was the dialect of immigrants? In this article, 13 cases of 

phonological changes and  lexical differences  seen in our sources, namely the 

poems of Sheikh Safi al-din  of Ardabil, the language variant of Harzani, three 

dialects of Taleshi, and Tati dialect spoken in Khalkhal, have been studied. The 

phonological rules of the Proto-Iranian language are our scale to determine the 

differences. The statistical results obtained lead us to a qualitative analysis that 

if we accept the anecdote of migration, the origins of these immigrants cannot 

be, as Henning said, somewhere in the southeastern part of Talesh.  As an 

alternative, we propose here they probably belonged to the northwestern 

regions of Talesh. 
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 استگاه زباني مهاجران هرزن )واكاوي نظريۀ هنينگ(خ
 8نيما آصفي

 طالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و م ،هاي باستاني دكتري فرهنگ و زباندانشجوي 

 (43تا ص  91)از ص 

 93/91/18 :مقاله پذیرش تاریخ ؛18/ 8/8: مقاله دریافت تاریخ

هرزني  ،چنانكه هنينگ اندیشيده ،است كه آیا  در پي یافتن پاسخي براي این پرسش اصلي بوده این مقاله

و نيز این  ار راه یافته،بان به آن دیز اي از زبان تالشي است و در پي مهاجرت مردمان تالش در اصل گونه

علق به كدام گویش تالشي پرسش كه اگر مهاجرتي به هرزن رخ داده باشد، گونۀ زباني تالشان مهاجر مت

 ،شده در منابع مورد نظر ماهاي لغويِ دیده واجي و تفاوت مورد دگرگونيبه سيزده  است. در این مقاله  بوده

گویش زبان تالشي و گویش تاتي خلخال سه  اني هرزني،الدین اردبيلي، گونۀ زبعني اشعار شيخ صفيی

یعني  ،ایراني باستان بوده است ها ار ما براي شناخت این دگرگونياخته شده است. ميزان و معيدپر

ما را به این  شآمده در این بخدستهایم. نتایج آماري ب هاي واجي را با اصل ایراني باستان سنجيده دگرگوني

این  را بپذیریم، خاستگاه تالشان به هرزن داستان مهاجرت چهچناناگر سازد كه  مي تحليل كيفي رهنمون

 بلكه ،جایي در محدودۀ جنوب شرقي مناطق تالش زبان باشد ،چنانكه هنينگ انگاشته ،تواند نميمهاجران 

 . رخ داده است تالشاز مناطق شمالي  احتماالً این مهاجرت
 

 .كهن  ، هرزني، آذريتالشي، تاتيشناسي، گویشهاي ایراني، زبان :هاي كليدي واژه
  

 مقدمه 
و  بازشناخت آذريدر رسالۀ  كسروي را نخستين بارآذربایجان   زبان پيشين رایج در منطقۀ

ياري از دانشمندان قرار گرفت. یكي از مباحث مهم در این پس از آن مورد پژوهش بس

ع كه زبان تالشي تا كجا گسترش ارتباط آذري كهن و زبان تالشي است. این موضو زمينه

ثي است كه داشته و تا چه اندازه داراي پيشينۀ مشترك با زبان آذري كهن بوده از مباح

این  به حاضر اگرچه مستقيماً آن انجام نگرفته است. نوشتۀ هنوز پژوهشي جدي دربارۀ

 . دهدنشان ميشي و منابع آذري را اي ارتباط و نزدیكي تال تا اندازهشود،  موضوع وارد نمي

اند عبارت است از منابع كتبي و  عي كه براي این پژوهش مورد بررسي قرار گرفتهمناب     

كند  مي اشاره   آذربایجان  زبان به  كه   ثريا نخستين  مانده از آذري كهن.جزایر زباني برجاي

یعني  ،آذربایجاننهاوند و   مردمان اصفهان، ري، همدان، ماه  كه زبان  مقفع است  ابن  گفتۀ

 كهن از دستۀ  زبان آذري (.11: 9431ندیم،   بن)اخواند  را فهلوي مي ،مناطق قلمرو ماد قدیم

  خلخال و زبان تالشي گویش تاتي غربي بوده و همساني فرواني با  هاي ایراني شمال زبان
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مورد   و كهن لدین اردبيلي به عنوان منبع كتبياارد. در این پژوهش اشعار شيخ صفيد

 است.   بررسي قرار گرفته

، جزایر زباني ، افزون بر منابع نوشتاريِ برجامانده از قرون گذشتهاز زبان كهن آذربایجان     

از جمله در روستاي كرینگان و كالسور و نيز تا حدود  ،مانده  جاي نيز به صورت پراكنده بر

كند كه هرزني در  نقل مي (901: 9483)نيم قرن پيش در روستاي هرزن. منوچهر مرتضوي 

 اي بسيار كم از یكدیگر قرار قيه و بابره )كه در فاصله هرزن، گلين سه روستاي كهن

بختانه هرزني اكنون بد .اند( در روزگاري نه چندان دور داراي گویشور بوده است گرفته

و گویشور ندارد و جاي خود را به زبان تركي داده است. مردمان هرزن به نقل از پدران 

از نواحي تالش به این  سال پيش 400یا  100دهند كه حدود  نياكانشان این احتمال را مي

قيه و بابره سكونت  اند و در هرزنِ كهن ساكن شده و سپس در گلين منطقه كوچ كرده

هاي شيخ صفي، گونۀ زباني  افزون بر دوبيتي ،در پژوهش حاضر. (49: 9483 )مرتضوي،اند  گزیده

قرار خواهيم داد. تاتي خلخال از  اتي خلخال را نيز مورد بررسيیش تهرزني و گو

هنوز از نفس هاي رایج در استان اردبيل و گویشي ایراني است كه در تقابل با تركي  گویش

در روستاهاي اَسكِستان، اُسبو، دِرَو، كُلور، شال، دیز، كِرین، ایستاده است. تاتي خلخال ن

در بخش شاهرود و روستاهاي كجل و كرنق در بخش  كهل، لِرد، گيلوان و طهارم دشتي

 .(90: 9419)سبزعليپور، دارد  انيخورش رستم گویشور

در دو كشور  اصلي تالشان اكنون  سرزمين  است.زبان تالشي منسوب به قوم تالش اما      

ن نشي تالش مناطق   رار دارد. در ایرانجمهوري اسالمي ایران و جمهوري آذربایجان )ارّان( ق

شفت، فومن،  هاي  شهرستان  شود و در ادامه استان گيالن از شهرستان رودبار آغاز مي

هایي از استان اردبيل  شود. همچنين بخش ماسال، رضوانشهر، تالش و آستارا را شامل مي

شي در سه گویش هاي زبان تال گونه  نشين هستند. همگي تالش  همچون نمين و عنبران

 گویش جنوبي. ،گویش مركزيش شمالي، گيرند: گوی عمده جاي مي

 . بيان پرسش8 

مطرح  «آذربایجان كهنزبان »در مقالۀ  (21: 9433)حاضر را هنينگ   بنيادینِ پژوهش  پرسش 

كهن به دیدۀ شك و    زبان آذري از   مانده برجاي  مهمي از منابع بخش  آنجا كه به  كرده است،  

هاي شيخ  آیا دوبيتي  كرد كه این پرسش خالصه توان در تردید او را مي نگرد. گمان مي

وابسته و ادامۀ زبان   یا  كهن هستند   واقع آذري به هرزني  و گویش  اردبيلي  الدین  صفي

. گویش 9چهار منبع را بررسي كرده است:  كهن  تالشي؟ هنينگ براي بررسي زبان آذري
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 هرزني كه از .4؛ اردبيلي  الدینشيخ صفي منسوب به  هاي دوبيتي .1؛ در تاكستان متداول

شان  ين تازهبه سرزم  تالش از گذشته   باورند كه در روزگاران بر این   شخودِ مردمان ،سویي

را  هنينگ  تالشي و زبان زازاها  یش با زبانفراوان این گو  همساني  ،و از دیگر سو اند آمده 

د و خاستگاه گونۀ زباني هرزن را كن مي مهم در مورد جایگاه نخستين هرزني   دچار تردیدي

در این بخش . زبان تالشي. 3 ؛(30: 9433)هنينگ، داند  تالش مي سرزميني در جنوب شرقي

از  ،دهد به علت كمبود منابعي كه در دسترسش بوده، گاه اطالعات نادرست مي ،هنينگ

دانيم تالشي  كه مينامد، در حالي ترین گویش تالش مي جمله اینكه تالشي اسالم را جنوبي

هدف ما از این  اسالم از منظر زباني و نيز جغرافيا در دستۀ تالشي مركزي است نه جنوبي.

شناسي تاریخي،  پژوهش این است كه به این پرسش مهم پاسخ دهيم كه آیا بر اساس واج

نظر هنينگ در مورد جایگاه زبان هرزني و مكاني كه مردمان تالش از آنجا به روستاي 

 تواند درست باشد یا خير؟   اند مي رت كردههرزن مهاج

 كار روش .2

چنانكه خود هنينگ گفته و در این  ،گام نخست براي دست یافتن به پاسخ این پرسش

در  ،. بر همين مبناهاي زباني است شناسي تاریخي این گونه واج ،پژوهش پي گرفته شده

قي و یك مورد تفاوت اعداد اشتقا هاي مهم واجي و مورد از دگرگوني زدهواداین پژوهش 

. اند شمارشي در تالشي، تاتي خلخال، هرزني و اشعار شيخ صفي مورد مقایسه قرار گرفته

آوري گرد، جز منابع موجود، به طریق ميداني نيز هاي زباني تالشي شده از گونهشواهد نقل

واهد تالشي و ش (9481)ي جنوبي برگرفته از رفيعي شواهد تالشاند. در منابع موجود،  شده

رزني همگي از كتاب تات و شواهد مرتبط به ه (9).است (9414) شمالي برگرفته از عبدلي

عليپور، )سبزهاي ایراني  گنجينۀ گویش و شواهد تاتي خلخال از كتاب (9444كارنگ، )هرزني 

ي ابن بزاز، از آثار صادقي الصفا ةصفوبررسي اشعار شيخ صفي، جز براي  اند. نقل شده (9413

 .(9483 ،خالهرضایتي كيشه؛ 9481، صادقي ؛9434، ابن بزاز) رضایتي استفاده شده است و

 هاي آوايي: دگرگوني .9

 t > d > rتبديل  .9-8

جایگاهي دچار این تبدیل  در چه t در مورد این تبدیل پرسش مهم این است كه صامت

 t معموالًاست ) صوتباستاني ميان دو م tشرط بنيادین این تبدیل قرار گرفتن  شود. مي

در واژه قرار گرفته باشد دچار این تحول  صامت  ميان دو مصوت كه به عنوان آخرین

در چندین مورد این تبدیل به آن سروده شده، اشعار شيخ صفي  شي كهدر گوی شود(. مي



 8991/29 زمستان و  پاييز  ،2 شمارۀ ،9 سال ايرانشناسي، هايپژوهش

 در مورد این واژه یادآوري (31: 9433هنينگ ). ژر دردهدر واژۀ  ، از جملهشود آشكارا دیده مي

به  بوریمه كار رفته است. همچنين در فعل ب dard-žadكرده كه در پهلوي اشكاني به شكل 

تذكر داده كه این  جا()همانهنينگ  كه باز« زندگي»عناي به م ژیرو نيز در « بودیم» معناي

به  شرمر پهلوي اشكاني است. همچنين است فعل د -jīta*از اصل  jyd (žid)واژه همان 

. اكنون به پيگيري «بپرسد»به معناي  بوپارسرو « آمدم» به معناي آمریمو  «شدم» معناي

 از« باد» āgmata-، vӧr* از «آمدن»  āmāreپردازیم: در هرزني گویش هرزني مي این مورد در

*vāta-، zӧra «از« پسر*zāta-  ،kar «از« خانه *kata-  و rüra«از« روده *rūta- ها )دربارۀ این واژه

در مورد وجود  ،چنانكه پيداست .(Horn, 1893: 628هرن، ذیل هر واژه:  و، 9481، دوسترك. حسن

 این تبدیل در هرزني نيز گماني وجود ندارد. 

م شواهد این يبين و با كمال شگفتي ميرویم  سراغ گویش تاتي خلخال ميحال به      

خال كه معادل هاي تاتي خل است و در بسياري از واژهبسيار كم  در این گویش دگرگوني

شود و اگر هم شاهدي  نمي دیده r هستند، نشاني از صامتr < t  هرزني آنها داراي تبدیل

 šād، «باد» vā، «روده» rua. براي نمونه شود یافت نمي  هاي منطقه هست، در همۀ گونه

اما  نيستند. t > rمانده از تبدیل برجاي r داراي صامت ، هيچ یك*yāta-š از« شاد»

د و نشان كن را اثبات مي r < tتبدیل ها شواهدي پيدا كردیم كه  نهنه در برخي گوخوشبختا

، اما شود هاي تاتي خلخال دیده نمي دهد كه اگرچه بسامد باالیي از این تبدیل در گونه مي

دیده   در تاتي خلخال دو گونه ایراني باستان-zāta*  براي نمونه برابر واژۀ نایاب هم نيست.

 :در اسكستاني و شالي و دروي rو گونۀ دوم با  zāبه شكل  rنخست بدون  گونۀ ،شود مي

zār؛ برابر واژۀ*kata-  با تبدیل  ،گونۀ گيلوانيدر  ایراني باستان t> r به شكل kar  تلفظ

رسد  شود. به نظر مي در كجلي نيز این تبدیل یافت مي «كدام» karomشود. در واژۀ  مي

شواهد كه به سبب به درازا نكشيدن مقاله از آوردن آنها وجود این شواهد )و نيز دیگر 

تواند ما را به  خلخال ميخودداري شد( با پراكندگي جغرافيایي مناسب در منطقۀ تات زبان 

خلخال وجود داشته است. اما پرسش  گویش تاتيبرساند كه در گذشته این تبدیل در  این

چرا با بسامد بسيار پایين در  ري كهنبدیل بسيار مهم در زبان آذمهم این است كه این ت

 r یين این تبدیل به دليل حذف صامتآید بسامد پا شود؟ به نظر مي تاتي خلخال دیده مي

  د ميانبای حتماً rبراي تبدیل به  tطور كه گفته شد  هاي پسين است. یعني همان  در دوره

پایان  در دهد و همين يپایاني این تبدیل رخ م جایگاه صامتدر  باشد و معموالً دو مصوت

سازي  هنگامي كه ميل به كوتاه ،هاي پسين سبب شده است كه در دوره  tواژه قرار گرفتن
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آمده و در پایان  دست هب t)كه از تبدیل  r صامت (1)،دهد تالشي رخ مي و خلخال در تاتي

 .ده استسازي ش واژه قرار گرفته( دچار حذف و كوتاه

 r ِ پيشين وجود صامت . پژوهندگانپردازیم مي تالشيویژگي در اكنون به بررسي این      

هاي مركزي  در گویش و جمع شخص مفردباستان را در ضمير پيوستۀ دوم tیافته از تبدیل

 اما تا كنون شاهد دیگري معرفي نشده است. براي نمونه (4)،اند و جنوبي تالشي گوشزد كرده

 همچنين است. ka «خانه» و rua ،«روده» ،zua «پسر»واژۀ معادل  هاي تالشي در همۀ گونه
به  نگارنده مدتي است. vāدر تالشي مركزي و جنوبي  و voدر تالشي شمالي  «باد» واژۀ

و این هاي مختلف تالشي بوده است  شكل پژوهش ميداني در پي یافتن این تبدیل در گونه

اي نيز در برخي از روستاهو )آليان در روستاي فُروَش   ر منطقۀد :شواهد به دست او افتاد

 .كنند تلفظ مي šārبه شكل  را -šyāta* از اصل« شاد»كهنساالن واژۀ  دیگر تالش جنوبي(

در یك فرهنگ تطبيقيِ  (3).شود دیده مي šārهمچنين این واژه در اشعار محلي نيز به شكل 

 . از(130: 9414، )عبدلي استشده  به نقل از گویشوران اردجاني ثبت šārتاتي نيز واژۀ -تالشي

بسيار زیادي تا جغرافيایي تالشي مركزي قرار دارد و فاصلۀ  آنجایي كه اردجان در دستۀ

گمان خواهيم بود كه این تلفظ  بي ،گيرد( آليان دارد )آليان در دستۀ تالشي جنوبي قرار مي

  kәramدر تالشي واژۀ در هر دو منطقه داراي پيشينۀ كهن است. شاهد دیگر این تبدیل

، جدا از واژه تنها شاهدان ما دواین  .(41: 9481رضایتي، )در تالشي مركزي است  «كدام»

نشين تا امروز پيدا شده است و سبب ، است كه در منطقۀ تالشفاعليغير ضمایر پيوستۀ

استواري این اندیشه خواهند بود كه دست كم در تالشي جنوبي و مركزي شواهدي از این 

ها در زبان  سازي واژه حذف و كوتاه ر دورۀ اخير به سبب همانآن د تبدیل داریم و نبودِ

سازي در تالشي شمالي  حذف و كوتاه این نكته را باید خاطرنشان كرد كه تالشي است.

 .ز دو گویش دیگر تالشي استتر ا بسيار فراوان

به  نست اسمي است كه در تالشيشاهد دیگري كه شاید بتوان به این تبدیل مربوط دا     

ممكن است این واژه مربوط به واژۀ اوستایي  رود. كار ميه ب« زخم»به معناي  yaraشكل 

yāta- (2)  زخم و جراحت»به معناي »(Bartholomae, 1904: 1283)   .باشد 

 j > ž جاي به  j >y تبديل .9-2

 رزني بلكه بيشتر در گونۀ ه ،آذري كهن وجود ندارد هاي بازماندۀ گونهاین تبدیل در همۀ 

این تبدیل در برخي در هرزني.  -jani* از اصل« زن»yan  ، براي نمونهرخ داده است

برابر  (311: 9481)دوست  موردي كه حسن 992. از شود هاي تالشي جنوبي نيز دیده مي گونه

 j > yگونه تبدیل  8هاي ایراني فهرست كرده تنها در  ها و زبان در دیگر گویش «زن»واژۀ 
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هاي كرینگاني و هرزني هستند   مورد دو مورد مربوط به گونه هشتكه از این شود  دیده مي

تالشي  این واژه دردر واقع  .و یك مورد مربوط به برخي از مناطق جنوبي تالش است

هاي  هاي تالشي جنوبي و نيز تمام گونه و در تالشي مركزي و بيشتر بخشžen/žən  شمالي

. است yen  ،ماسوله و زیدهمانند  ،ناطق جنوبي تالشاما در برخي م است، ženتاتي خلخال 

 هاي مركزي هستند.  جملگي مربوط به گویش ،مورد پنجیعني  ،باقي موارد

9-9. hača  آن به  نشدن تبديلباستاني وaž 

زبان  كهن و  مانده از آذريهاي زباني برجاي ههاي بسيار جالب توجه در گون یكي از ویژگي

در حروف اضافه  باستاني است كه معموالً hača* اصل از ačاي از  ونهجاي ماندن گ تالشي بر

( و در ضمایر ملكي )همۀ مناطق «از»عار شيخ صفي در معناي حرف اضافۀ )فقط در اش

و  چه/چودر اشعار شيخ صفي در حرف اضافۀ  شود. این ویژگي مورد بررسي( دیده مي

در هرزني نيز در ضمایر  است. نمایان گشته  من چوشخص همچنين در ضمير ملكي اول

 čavunشخص جمع و سوم čami شخص جمعو نيز در اولčaman شخص مفرد ملكي اول

-ل نيز چنين نشاني را در ضمير اولهاي تالشي و تاتي خلخا گونه در همۀ  شود. دیده مي

ضمير ملكي  براي نمونه .بينيم شخص جمع ميخص مفرد و جمع و نيز در ضمير سومش

و در تالشي  čaman)عنبراني( و در تالشي جنوبي  mānəč شمالي تالشي در مفرد شخصاول

در ضمایر ملكي این مناطق  hača*. در حالي است čəmanو در تاتي كرنقي  mən əčمركزي

اند این پایداري دیده  باستاني بوده hača*هایي كه داراي  جاي مانده است كه در دیگر واژه بر

این  وهفت( : سي9481دوست،  )حسن hača-adari* از اصل« زیر» jirاژۀ از جمله در و .شود نمي

 شود.  ویژگي دیده نمي

  fr > hrتبديل  .9-2

است   است كه آشكار -fratāka* از اصل« فردا»ر شيخ صفي به معناي در اشعا اهرا واژۀ

به  با همين تبدیل در هرزني «فردا»رد نظر در آن رخ داده است. واژۀ معادل تبدیل مو

بدین  fr> hr با تبدیل  -vafra* از اصل« برف»  vohorهمچنين شود. تلفظ ميohro شكل 

 -fra-uxta* است از اصل« فروختن»horate  آمده است. شاهد دیگر در هرزنيشكل در

 .(4132: 9412دوست،  )حسن

گاهِ است و در ن var «برف»اسكستاني، دروي، شالي و گيلواني معادل ، در تاتي كلوري     

خورد. اما همين واژه در كرنقي و كریني و لِردي  به چشم مي rبه fr  دگرگوني نخست

vahar مضاعف نسبت به گونۀ كلوري و در كجِلي با كششva:r  كرنقي،  شود. در تلفظ مي

ي است و به جهت شكستن ا غير ریشه  rو hهاي  ميان صامت a كریني و لردي مصوت
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رخ داده است. با توجه به این ما مان تبدیل مورد نظر گ بيوارد شده است و  hr خوشۀ

، اسكستاني، دروي، شالي و كلوريهاي  در گونهكه تبدیل اصلي شواهد باید بپذیریم 

بيشتر باید گفت كه  «فردا»ۀ معادل  . در مورد واژfr >  hr> r :گيلواني چنين بوده است

كنند، جز  مي را استعمال sabāبه اي شبيه  واژه ،همسان با تالشي ،هاي تاتي خلخال گونه

شده در و مانند نمونۀ بررسيكاربرد دارد در آن  -fratāka* از اصل arāگونۀ كجِلي كه 

است و در مرحلۀ پسين  fr > hr تبدیل هرزني و اشعار شيخ صفي تبدیل مهم در این واژه

 arə šavب حذف شده است. نكتۀ جالب اینكه این واژه در گونۀ دِرَوي در تركي h صامت

در بيشتر  «فروختن»رود.  اما به تنهایي به كار نمي ،جاي مانده است بر «فرداشب»

خوشۀ آغازین آن چنين  و دگرگوني -fra-uxta* است از اصلxərutan هاي تاتي خلخال  گونه

نشده بدل  xجاي مانده و به  آغازین بر hاما در گونۀ كجلي و گيلواني  .fr > hr >  xr است:

گمان وجود داشته  در تاتي خلخال بي fr> hr تبدیل  ،شدها توجه به شواهد گفتهاست. ب

مياني را  h ،a و برخي، مانند كجلي، با حذف اند مياني را حذف كرده h اما برخياست، 

 كنند.  تر تلفظ مي كشيده

 «فروختن» مصدردهد  نخستين شاهدي كه آشكارا این تبدیل را در تالشي نشان مي     

مانند بيشتر در اینجا نيز شود و  تلفظ مي xǝrate در تالشي جنوبي و مركزي كهاست 

 havāteاین واژه در تالشي شمالي  .هستيمfr > hr  >  xr هاي خلخالي شاهد تبدیل گونه

 vaدر تالشي شمالي  «برف»واژۀ  . fr>  hr>hv  ود و ظاهراً تحول آن چنين است:ش تلفظ مي

، خوریم است، اینجا نيز در نگاه نخست به این تبدیل بر مي varي و جنوب مركزي و در تالشي

دچار  در تالشي معموالً دو مصوت  در ميان h دانيم كه صامت . اما ميrبه  frیعني تبدیل 

. در بدل شده است vahr*به  -vafra*شود. حال تصور كنيم كه در تالشيِ كهن  حذف مي

  vahr*احتماالً چنين بوده است: ،هاي تاتي ز گونهمانند برخي ا ،واژه مرحلۀ بعد، تحول این

< var . 

   hv > h/x تبديل .9-2

 ،(9100: 9412دوست،  )حسنبوده « خورده» -hvarta* ، كه اصل آن در ایراني باستاناي هردهفعل 

 گویش او در ،بنابراین  است. كار رفتهه ب «خورده است»در اشعار شيخ صفي به معناي 

شود:  هاي زیر دیده مي در نمونهاز جمله در هرزني  این تبدیل داده است.رخ  hv > hتبدیل 

hunde «از اصل« خواندن *hvanta-، horde «از اصل « خوردن*hvarta-تبدیل  ،نابراین. بhv 

> h .در هرزني آشكار است 



 8991/22 زمستان و  پاييز  ،2 شمارۀ ،9 سال ايرانشناسي، هايپژوهش

 از اصل« مادر شوهر»hase : داین تبدیل وجود دار ،مانند هرزني ،در تالشي شمالي نيز     

*hvasru- (9933: 9412دوست،  )حسن ،hārde «خوردن»، həte «از اصل« خفتن *hufta-، همه 

 بر hv > h در تالشي جنوبي و مركزي تنها در یك واژه تبدیل .هستند hv> h داراي تبدیل

شاهد را  hv  > h >  xدر دیگر شواهد تبدیل . hardeاست:« خوردن» مصدرجاي مانده و آن 

 xəsrəg/xəsərg / xəsrək :هاي زیر اشاره كرد توان به نمونه مي xبدیل براي ت (6)هستيم.

  «.خفتن»xəte ، «مادر شوهر»
 h معموالً :رسيم شده در باال ميل نيز به هر دو تبدیل آوایي گفتهبا بررسي تاتي خلخا     

است كه در  «خوردن»ها. نكتۀ شایان توجه فعل  در دیگر گونه xو  در كجلي و گيلواني

براي نمونه در  ؛رود كار ميه ب hبا تالشي جنوبي و مركزي با همسان  ها دقيقاً بيشتر گونه

كه در همۀ  است« رپدرشوه» xasuraشاهد دیگر  .(490: 9413)سبزعليپور،  hardanكلوري 

 hv  > h >  x. xətanتبدیلیعني  ،شود آغاز مي x ، باحتي گونۀ كجلي ،هاي تاتي خلخال گونه

در گونۀ كجلي و « خواندن» xandanو نيز  (هاي تاتي خلخال در بيشتر گونه) «خوابيدن»

دو گروه را شاهد   hv > h/x در تبدیل ،شود. بدین ترتيب آغازي تلفظ مي hگيلواني با حفظ 

هستيم. گروه نخست در اشعار شيخ صفي، گویش هرزني، تالشي شمالي، تاتي كجلي و 

و گروه دوم تالشي مركزي و جنوبي، تاتي  تندهسhv>  h گيلواني كه نشانگر تبدیل 

 هستند. hv  > h > xتبدیلاسكستاني، كرنقي، كریني، كلوري، دروي و شالي كه نشانگر 

 𝛾  <آغازي g تبديل  .9-2

زبان  32. در ميان هاي ایراني شرقي است زبان كه این تبدیل عمدتاً از خصوصياتدانيم  مي

جز هرزني و كرینگاني، فهرست كرده،  (431: 9481)دوست  حسن نو كه  و گویش ایرانيِ

شواهدي . اند را حفظ كرده ایراني باستانآغازي  gغربي   هاي ایراني ها و زبان تمامي گویش

از ایراني باستان  «گوش» šš𝛾توان  براي نمونه مي .شود از این تبدیل در هرزني دیده مي

*gauša-، 𝛾üžd «و «گوشت𝛾iž  «باید به این نكته توجه نمود كه این را نام برد «گيج .

را  q زبان صامت گویشوران ترك ، زیراوجود آمده باشده تواند در اثر زبان تركي ب تبدیل نمي

 كنند نه برعكس آن را. تلفظ مي gشبيه به  معموالً

 v به پس از مصوت  pتبديل صامت .9-2

است. در ادامه شواهدي از  vبه  پس از مصوتباستاني  pهاي آذري كهن تبدیل  از ویژگي

  شود: ابع مورد بررسي ما آورده مياین تبدیل در من
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دوست،  )حسن -upa-sard* از اصل« ، آبسالبهار»  āvāsor؛p-ā از اصل« آب» vӧ هرزني:     

  .-xšap از اصل« شب» šav ؛-sapatā* از اصل« سبد» savara ؛(924: 9412

در  ، āvي و جنوبي و در تالشي مركز ovبه ترتيب  يشي شماللدر تاكلمات باال تالشي:      

 šavهاي تالشي در تمامي گونه، و avasālدر تالشي جنوبي و مركزي  و avasorتالشي شمالي 
 است. 

  . āv،šav تاتي خلخال:     

 .v < (3)(اعجمي )فاء p> b > β : مسير تحول چنين بوده است چنين تبدیلي احتماالً در     

                  ə/i/e باستاني و جايگاه افزوده شدن مصوت spن خوشۀ پيرامو .9-1

در  به آن توجه شده است آذري كهن و تالشي كه در اینجاهاي  یكي از مهمترین ویژگي 

هایي كه در پي  اند. نمونه شده از ميآغ sp باستان با خوشۀ  دهد كه در ایراني هایي رخ مي اژهو

 شود.  كنند كه در ادامه شرح داده مي ي مياز قانوني پيروخواهد آمد 
باستاني sp  ایي كه در آغاز داراي خوشۀه آمده چنين است كه واژهدستهقانون ب     

آغازین(  )جهت شكستن خوشۀ spبه خوشۀ  با افزودن یك مصوت در دورۀ نو هستند حتماً

اصلي همين جایگاه ن در دو گونه متفاوت است و قانو ، اما جایگاه این مصوتشوند تلفظ مي

از آن  هاي مورد بررسي استثنا در تمام نمونه است كه بدون حتي یك افزوده شدن مصوت

 پيروي شده است. 

كه شامل هرزني، تالشي مركزي و جنوبي، تاتي، كلوري و اسكستاني و  ،در گروه نخست     

چند  شود. يآورده م  sp خوشۀ  شده همواره پيش از، مصوت افزودهدروي و كجلي است

در تالشي مركزي و جنوبي:  ؛«يدسپ» spaka- ،espi* از اصل« سگ» esbaدر هرزني: نمونه: 

spəjč «از اصل « شپش*spiš، əsba «سگ»، ispi/isbi «در تاتي كلوري و اسكستاني  ؛«يدسپ

 .«يدسپ»əsbi و  «شپش» əsbəj ،«سگ»əsba و دروي و كجلي: 

، لشي شمالي، كرنقي، كریني، لردي، گيلواني و شالي استكه شامل تا ،اما در گروه دوم     

در چند نمونه از گروه دوم: گيرد.  قرار مي spدر ميان خوشۀ  شده هموارهمصوت افزوده

تاتي لردي، در ؛ «يدسپ» sipi، «سگ» səpa، «شپش» səbəzi sǝbǝž / :تالشي شمالي

طور  همان«. يدسپ»sibi « شپش» səbəj ، «سگ»səba گيلواني، كریني و كرنقي و شالي: 

بعدي همگون  با مصوت معموالً ، مصوت افزودهشود هاي گروه دوم دیده مي كه در نمونه

 شود. مي

 r<d تبديل .9-9
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 dتحول است كه از نبود این تبدیل در هرزني دچار شگفتي شده و گفته  (18: 9433) هنينگ

باستاني است و  dد كه منظور شو در هرزني وجود ندارد )توجه rبه  دو مصوت  باستاني ميان

باید تا حد زیادي نظر  شود اشتباه گرفته شود(. بدل مي dكه در دورۀ ميانه به  tبا نباید 

افت شد مادۀ ی این تبدیل كه در جستجوي ماتنها شاهد  .هنينگ را درست دانست

گونه  مينهاي ایراني نو ه ها و زبان كه در بسياري از گویش ( استشستناز  )  -šurمضارع

و چندان آشكار نيست  رودهمين تلفظ در فارسي نيز به كار مياز جمله با  و شود تلفظ مي

 هاي منطقه داراي اصالت است یا نه.  كه این واژه در هرزني و دیگر گویش

  چشمدر واژۀ mš > š/ mتبديل  .9-82

در گونۀ نخست  دهد. نه دگرگوني آوایي را نشان ميشده دو گودر منابع بررسي چشمواژۀ 

 ،چشاشعار شيخ صفي  :گروه نخست .m شود و در گونۀ دوم به ن ميدگرگو šبه  šmخوشۀ 

و تالشي مركزي  čem: تالشي جنوبي . گروه دومčaš، تاتي čaš/čāš ، تالشي شماليčošهرزني 

.čam 
 خنديدنآغازينِ واژۀ  دگرگوني آوايي در صامت .9-82

دو شكل  ما بها ،ناطق مورد بررسي مشخص نيستدر م «خندیدن»معادل  مصدراشتقاق 

این  كنيم. بندي مي ین در دو گروه دستهآغاز اساس صامت برآن را كه  متفاوت كاربرد دارد

 sآغازین  ، با صامتكه در هرزن و مناطق تالشي شمالي كاربرد دارد ،گروه نخستواژه در 

، گروه دومدر  .شود فظ ميتل در تالشي شمالي sǝre، و به شكل در هرزنيsiriste به شكل 

، xurəsteاسكستاني  ،xurusteمركزي و جنوبي  تالشيدر  :شوند آغاز مي x این واژه با صامت

هاي  دیگر گونه در .xorəsanكرنقي ، xursan، لردي xurəsan، شالي و كریني xurəsenدروي 

 .داستعمال دار خندیدنو  خنده، ثيرپذیري از فارسي، با تأتاتي

 واژه دول اشتقاق تحلي. 2

ه دورۀ نو رسيده هایي كه در مناطق مورد پژوهش از دو گونۀ متفاوت باستاني ب واژهجمله از 

، ušmaكرینگاني در ، ӧšma در هرزني ،است. این واژه در گونۀ نخست «ماه»است برابر واژۀ 

از  احتماالً است، owešmaتاتي كجلي در ،  uvəšəmیا ovšum یا ovšim تالشي شماليدر 

كه در  ،اما گونۀ دوم اند. گرفته شده (24: 9481دوست،  )حسن -uxš-māhka*ریشۀ ایراني باستان 

و در mung  اسكستاني، دروي، شالي و كلوريو در تاتي  māng تالشي جنوبي و مركزي

 اليهحالت مضاف از ،شود تلفظ مي ā ،māngیني، گيلواني و لردي با حفظ مصوت كرنقي، كر

 به دورۀ نو رسيده است.در اوستایي(  māŋhō )قس  -māhمفردِ
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هاي مورد بحث ما دو گونه از این واژه به در گویش است. «خواب»دوم برابر واژۀ واژۀ      

در  ،hun به صورت كه در هرزنياست  -hvafna*از ایراني باستان گونۀ نخست دست است. 

گونۀ دوم رود. اما  كار ميه ب xan يكجل، xonردي ، كرنقي و لِ xənكلوري ،hānتالشي شمالي 

و در تاتي xāv  در تالشي جنوبي و مركزيكه  استمشتق  -hvāpa*از ایراني باستان 

 است.شده  xāvاسكستاني، دروي، شالي، گيلواني و كریني 

 در مناطق مورد پژوهش 89تا  88اعداد  .2

آید سپس  مي دد دهگان ع ابتدا است كه در هرزني این 91تا  99ویژگي جالب اعدادِ ميان 

. pnča dasa اوستایيدر مثالً اما است،  dohopin براي نمونه عدد پانزده در هرزني عدد یكان.

)نه در همۀ مناطق تالشي شمالي( و  هاي تالشي شمالي این ویژگي را در برخي گونه

هاي  گویش اما در بسياري از ،توان دید رایج در جمهوري آذربایجان نيز مي كرینگاني و تاتي 

، كه در هاي پاميري هاي ایراني این ویژگي در گروه زبان شود. در زبان غربي دیده نمي  شمال

طور شفاهي به ه سباستين هاینه ب شود. دیده مي ،از زبان سكایي هستند  مانده اصل برجاي

 صورت ترجمه در برخيه نگارنده تذكر داد كه این ویژگي برگرفته از زبان تركي است كه ب

رخ داده است. اما این  ،اند كه در ميان گویشوران ترك احاطه شده ،هاي ایراني از زبان

هاي تاتي خلخال یا در  آید كه براي نمونه، چرا در هيچ یك از گونه پرسش پيش مي

دیده  91تا  99اي از نفوذ تركي در شمارش اعداد  اي مانند عنبران كوچكترین نمونه منطقه

به زبان دیگر نامعمول وام گرفتن ترجمۀ اعداد از زباني  آنكه عموماَشود. نكتۀ دیگر  نمي

 این ویژگي نيازمند پژوهش بيشتر است. ،. به هر روياست

 نتيجه .2  
 تحليل كمّي: .2-8

مورد  1با مورد و گيلواني  1ویژگي مورد نظر، تالشي شمالي و كجلي با  94از ميان 

 ند.هرزني دار واژگاني را با بيشترین همسانيِ آوایي و

، مورد اختالف 8ویژگي مورد نظر، تالشي مركزي و جنوبي و تاتي شالي با  94از ميان 

 ند.واژگاني را با هرزني دار هاي آوایي و ناهمگون ترین دگرگوني

مورد همساني بيشترین نزدیكي را  91اسكستاني و دروي با  ،ویژگي مورد نظر 94از ميان 

مورد و تاتي كرنقي، لردي، كلوري  99ند. تاتي شالي با مركزي و جنوبي دار با تالشي

 مورد در جایگاه پسين قرار دارند. 1وكریني همگي با 
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مورد اختالف پس از هرزني بيشترین ناهمگوني را با تالشي جنوبي و  3تالشي شمالي با 

 مركزي دارد.

 
 تحليل كيفي  .2-2

ن پژوهش و خي براي پرسش اصلي ایكنيم با استفاده از تحليل كمّي، پاس اكنون تالش مي

و همساني ميان گونۀ  هاي واجي نشانگر شباهت آیا دگرگوني چند پرسش فرعي بيابيم.

جنوبي است؟ و آیا واجشناسي تاریخي نظر هنينگ در مورد  و گویش تالشي زبانيِ هرزن

بر كند؟  اي ميان جنوب شرق تالش و دیلمان( را تایيد مي خاستگاه زبان هرزني )منطقه

مورد  8با  ،تالشي مركزي و جنوبي و گونۀ تاتي شالي آمده، گویشدستهاساس آمار ب

، در حالي كه گویش واژگاني را با هرزني دارند هاي آوایي و ترین دگرگوني ، ناهمگوناختالف

بيشترین همگوني آوایي را با هرزني  ،مورد همساني، در كنار تاتي كجِلي 1تالشي شمالي با 

از جایي  بر مبناي پژوهش حاضر، این گفتۀ هنينگ كه هرزني احتماالً پس ند.ده نشان مي

 جز در تبدیل ،زیرا كه هرزني ،در محدودۀ جنوب شرقي سرزمين تالش آمده نادرست است

j > y در همۀ مناطق جنوبي تالش فراگير نيست )در بيشتر مناطق تالش جنوبي  كه آن هم

هاي واجي با مناطق مورد نظر  صي از منظر دگرگونيتشابه خا ،دهد( ميرخ  j >  žتبدیل 

یعني مناطقي از كرگانرود  ،هرزني با مناطق تالشي شمالي ،هنينگ ندارد و برخالف نظر او

 بسيار تشابه واجي دارد.  ،تا عنبران

آید و آن این است كه ماجراي  اما در این ميان نخستين پرسش فرعي پيش مي     

در مورد این ادعا  ؟است گونه در ميان مردمانش صورت گرفتهمهاجرت هرزنيان چرا و چ

ز صدها سال پيش ا دهد هرزنِ كهن داریم كه نشان مي باید گفت كه اسنادي در دست

توان به سند روزگار  مي از جملۀ این اسناد مشخصاً داستانِ مهاجرت وجود داشته است.

دهد هرزن  اشاره كرد كه نشان مي ،ایلخانان ، وزرايالدین خواجه رشيدالدین و خواجه غياث

و امكان ندارد پيدایش هرزن مربوط به این  (41: 9483 ،)مرتضويدر آن روزگار وجود داشته 

گفته  پس چرا مردمان هرزن بر این باورند كه در همين حدود زماني مهاجرت بوده باشد.

اي  ونت در منطقهاند؟ اینكه هرزنيان با سك از تالش به هرزن مهاجرت كرده شده در مقدمه

اي بسيار طوالني از تالشِ امروزي و با گذر زماني دراز چنين ادعایي دارند را  با فاصله

راحتي نادیده انگاشت. در مورد این ادعا و شواهد تاریخي در مورد وجود هرزن هتوان ب نمي

روستاي  ،دهند طور كه اسناد تاریخي نشان مي توان چنين پنداشت كه همان كهن، مي

رزن پيش از این مهاجرت وجود داشته و بعدها مردماني از قوم تالش به این روستا ه
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اما در  .اند و این داستان مهاجرت در واقع مربوط به این مردمان بوده مهاجرت كرده

هاي پسين، این خاطرۀ تاریخي )كه متعلق به بخشي از مردمان هرزن بوده( به خاطرۀ  دوره

 شده است.  جمعي براي همۀ هرزنيان بدل

آید و آن این است كه خاستگاه گونۀ زباني مهاجران  پيش ميهم دیگري فرعي پرسش      

اند؟ براي حل این  تالشان از كدام منطقۀ تالش مهاجرت كرده ،تالش كجاست؟ به بيان دیگر

امكان مهاجرت  اي از تالشي بگردیم كه اوالً دنبال مكان و گونهه مشكل بهتر است نخست ب

هرزني  ند بدون مشكل با گویشپس از مهاجرت بتوانمهاجران  ، ثانياًزن را داشته باشدبه هر

شواهد زباني اي از زبان تالشي بگردیم كه با  به دنبال گونه ،به بيان دیگر .ارتباط برقرار كند

براي  چنانالیي داشته باشد تا حدي كه مشكل آنكهن شباهت با مانده از آذريبرجاي

، اگر به الذكربر مبناي تحليل كمّي سابق وجود نياید.ه دمان مهاجر و بومي بگفتگو ميان مر

-هب ،شاید تالشي شمالي ،آذربایجان برویم ي مهاجرت مردمان هرزن از تالش بهدنبال ماجرا

این مناطق ، زیرا گویش خوبي براي ما باشد زنه تا عنبران نامزدگویش محدودۀ ویویژه 

ه دالیل مختلف بسيار این موضوع نيز ب رزني دارد. اماهاي واجي زیادي با ه هتشبا

، برخي از از جمله اینكه با وجود شباهت باال ميان هرزني و تالشي شمالي نامحتمل است،

( به هيچ وجه در تالشي  j > yهاي آوایي مهم موجود در هرزني )ازجمله تبدیل تبدیل

بررسي دستور  هاي دستوري است. واعد آوایي تفاوتشوند و مهمتر از ق شمالي یافت نمي

براي نمونه ساختار مصدر  و دهند زبان تالشي شمالي و هرزني تفاوتهاي فراواني را نشان مي

 (8).در هرزني تفاوت آشكار با تالشي شمالي دارد و مادۀ ماضي

بایسته است كه افزون  به جایگاه نخستينِ مردمان مهاجر رسد براي پي بردن به نظر مي     

قرار گيرند. اسناد  اه زبانشناسي، مسائل تاریخي و جغرافياي تاریخي نيز مورد مطالعه بر نگ

دهند جغرافياي تاریخي تالش و  جاي مانده كه نشان مي بسيار زیادي از دوران گذشته بر

است   شده اند و به نام تالش شناخته مي قلمروي كه مردمان تالش زبان در آن حضور داشته

-شناسيم. بر مبناي اسناد برجاي مياز مناطقي است كه امروز به نام تالش تر  بسيار گسترده

آستارا به نام حكومت  ، مغان،ویلكيج اجار حكومتِ محليِ مستقر در نمين،مانده از دورۀ ق

اند. همين امروز اگر از هر فرد عنبراني )واقع در استان اردبيل(  شده مي  تالش خوانده

سوتر، در تردید پاسخ تالشي است. كمي آن بي ،گوید سخن ميبه چه زباني  پرسيده شود كه

-را ترك زبان و بخشييقرن هشتم هجري حمدهلل مستوفي بخشي از مردم كليبر را تالش

زدیكي روستایي در ن ،در شهرستان ورزقان ،سوترآن .(11: 9489)مستوفي، زبان خوانده است 
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اي  اصلهاي كم با هرزن و ف ن روستا فاصلهای .دارد «مُلك تالش»كرینگان وجود دارد كه نام 

هاي بسيار بزرگي از كشور  نشين فعلي دارد. همچنين بخشهاي تالش زیاد با سرزمين

 زبان دارند.يشوند و مردماني تالش آذربایجان به نام تالش خوانده مي جمهوري 

زا نكشيدن مطلب با توجه به نكات باال و وجود اسناد تاریخي بسياري كه به سبب به درا     

پيشين، وجود تالش تاریخي با  سخن با بسياري از پژوهشگرانِنگارنده هم شود، آورده نمي

شود را درست  امروز به نام تالش خوانده ميچه تر از آن جغرافيایي بسيار بزرگ ۀمحدود

رخ مهاجرتي در منطقۀ هرزن  رسد اگر به نظر مي و زباني با توجه به شواهد تاریخيداند.  مي

چندان زیاد از  نه اي از تالش كنوني، كه از تالش تاریخي، آن هم با فاصله نه  ،داده باشد

كه در محدودۀ تالش تاریخي و در نزدیكي  يیعني مردمان ، روي داده است،هرزنِ كهن

اند به هرزن  آذري كهن داشته اند و گویشي بسيار نزدیك به زیسته ایجان ميمرزهاي آذرب

 .زیادبسيار هاي زباني  نه مردماني از جنوب تالش با تفاوت ،دان مهاجرت كرده

 هانوشتپي 
، باید گفت شيوۀ آوانویسي او با وجود زحمت بسياري كه پژوهشگر محترم كشيده ،در مورد شواهد تالشي شمالي .1

-، بهوستان محليبه همين دليل با كمك د .هاي مرسوم و مورد استفاده در جوامع علمي است شيوه بسيار متفاوت با

شود، یا اصالح شود یا افزون بر تلفظ   جا كه تفاوتي در تلفظ دیده مي، تالش شد هر ویژه دوست گرامي بابك بهاري

 مورد نظرِ كتاب تلفظ افراد محلي نيز نوشته شود.

   شود. هاي پایاني و مياني دیده مي تاتي خلخال به فراواني در صامت وسازي واژه در تالشي  كوتاه .1

 دانيم این شاهد در گویش تالشي شمالي وجود ندارد. . مي4

پژوهشگر فرهنگ و زبان  ،زاده دكتر یاسر كرم ،پيدا شدن این شاهد و دوبيتي محلي زیر را وامدار دوست فرهيخته .3

 (:41: 9411، هستم )رفيعي و دیگران، تالش

pāyiza šav dərāza nekarə ruz / paluye zami dārəm mə karə suz 
dura šari xavar dilšāra nebu / tā yāri nāma   nā zam čāra nebu     

 كند مي سوزش كه دارد زخمي پهلویم/  شود نمي روز و است دراز يزيپای شب

 شود نمي چاره زخم نياید یار نامۀ تا/  نيست دور شهر از اي شادكننده خبر

اي از گناه به كار رفته است )ميرفخرایي،  به عنوان درجه yātاین واژۀ اوستایي در متون فارسي ميانه به شكل  .2

 . هنينگ و رضایتي نظر دیگري در مورد اشتقاق این كلمه دارند.(191: 9410

 مسير تحول بوده است. >hv  > h xكه در دیگر موارد نيز تبدیل دهدنشان مي« خوردن» hardeدر  hوجود  .1

 شود. دیده مي نيز در بعضي متون كهن فارسي ي وهاي ایراناین تبدیل در بسياري گویش .3

 .9419و سبزعليپور،  9483رك. فصول مربوط در مرتضوي،  .8
 

 منابع  
 .، تبریزمجد  طباطبایي به اهتمام غالمرضا ،الصفا  ةصفو، 9434 ابن بزاز،

 ، ترجمۀ رضا تجدد، تهران، ابن سينا.الفهرست، 9431ندیم،   ابن
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 .سمت تهران، ،فارسي زبان تاریخي دستور، 9483 محسن، ابوالقاسمي،

 پيام. جمۀ كریم كشاورز، تهران،، ترایراني للغۀا فقه مقدمۀ، 9428، یوسف ميخائيلوویچارانسكي، 

 ،، تهگران نگو  ایرانگي  هگاي  گگویش  و هگا  ن زبگا  موضگوعي  -تطبيقگي  فرهنگگ  ،9481 محمد، دوست، حسن

  .فارسي و ادب زبان فرهنگستان

 .فارسي ادب و زبان فرهنگستان تهران،، فارسي زبان شناختيریشه فرهنگ ،9414 محمد، دوست، حسن

نامگۀ   ۀنامگ ویگژه ) شناسگي گویش ،«ملي دیگر در فهلویات شيخ صفيأت»، 9483 محرم، خاله،رضایتي كيشه

 .931-918، 3ش  ،(فرهنگستان

  الن.دانشگاه گي رشت، ،جنوبي تالشي فولكلوریك اشعار ،9411، علي و دیگران رفيعي،

رشگت،   ،هاي تاتي، تالشي، گيلكگي  بررسي تطبيقي ساخت فعل در گویش، 9419، جهاندوست سبزعليپور،

                                دانشگاه گيالن.                                  

تهران، فرهنگستان زبان و ادب  ،خلخال( يتات ) هاي ایراني گنجينۀ گویش، 9413 جهاندوست، سبزعليپور،

 فارسي.     

 .44-9، 41ش  ،زبانشناسي ۀمجل، «فهلویات شيخ صفي»، 9481 اشرف،علي صادقي،

 .تهران، شركت سهامي انتشار، آذري ،تالشي ،فرهنگ تطبيقي تاتي، 9414عبدلي، علي، 

 ، چاپخانۀ شفق.تبریز ،تاتي و هرزني، 9444 عبدالعلي، كارنگ،

 .، تهرانربایگانآذري یا زبان باستاني آذ، 9403 احمد، كسروي،

 .افشار بنياد موقوفات ، تهران،زبان دیرین آذربایجان، 9483 منوچهر، مرتضوي،

 . قزوین، حدیث امروزسياقي، محمد دبير به تصحيح ،القلوبنزهه  ،9489هلل،مستوفي، حمدا

 ، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.روایت پهلوي ،9410ميرفخرایي، مهشيد، 

-29، 9ش ،فرهنگستان ۀنام، سركاراتيبهمن  ۀترجم ،«زبان كهن آذربایجان»، 9433 برونو،والتر   ،هنينگ

31. 

Bartolomae, Ch., 1904, Altiranisches Wörterbuch, Strassburg. 

Horn, Paul. 1893, Grundriss der neupersischen Etymologie, Strassburg. 


