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  مقدمه

سزايي در تكوين  هترين عامل در ايجاد ارتباطات انساني سهم ب عنوان مهم دانيم كه زبان به مي
پيدايش توان ادعا نمود كه بدون  چنانچه به يك عبارت مي. نمايد فرهنگ اجتماعات بشري ايفا مي

ي پيشين، وجود و زايش فرهنگ، امري نشدني و ها ها توسط انسان ها و نشانه زبان و كشف سمبل
  .بود غيرممكن مي

در » درآمدي بر نظرية زبان«نام  شناس دانماركي در آغاز كتاب خود به زبان» لويي يلمسلو«  
  :نويسد باب زبان مي

  جزءزبان.  گوهرهاي گوناگون استناپذير  گنجينة سرشار و خشكي- گفتار انسان-زبان«
زبان ابزاريست كه انسان با آن . كند هايش دنبال ميراست و او را در تمامي كاانسان ناپذير   جدايي

كند و  سازد؛ ابزاري كه به ياري آن نفوذ مي انديشه و احساس، عاطفه و آرزو، اراده و عمل را مي
ترين نگهدار زيرولي آخرين و ناگ. ستها  انسانترين بنياد اجتماع پذيرد، آخرين و ژرف نفوذ مي

فرديت انسان پناهگاه او در ساعات تنهايي آن زمان كه انديشه درگير وجود اوست تا كشاكش در 
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وجود آيد، زبان   پيش از آنكه آگاهي در ما به. ستگر فرو نشيند، نيز ه تكسراي شاعر و انديشه
ين تخم لطيف آن انديشه را در بطن خود گيرد و ما را انداز بود و آماده كه نخست پيرامون ما طنين

 معيشت روزانه گرفته تا ةاز كارهاي ساد. هيچ جدايي همراهي كند در مسير زندگي بي
هايي كه از آن، گرمي و نيروِي زندگي هر روزه را به ياري  ها، لحظه ترين و برترين لحظه صميمي

ولي زبان، همراه بشر در جهان بيرون . يريمگ بخشد، مي سلطة حافظه، كه زبان خود به ما مي
برند؛  اي از يادهاست كه فرد و گروه به ارث مي گنجينه. نيست؛ در ژرفاي انديشه وي جاي دارد

دهد و گفتار نيز در خوب و بد، نشان تمايزافكن  آورد و هشدار مي شعور بيداريست كه به ياد مي
چنان زبان درون فرد، آن. افت انسان استشخصيت، نشان تمايزافكن خانه و ميهن، و مهر شر

توان به  هيچ راه رهايي پرورش يافته است كه گاه مي خانواده، ملت و سرانجام خود زندگي بي
 -تر، خود اين چيزها وسوسة اين پرسش افتاد كه آيا زبان بازتاب نابي از تمامي اين چيزها يا ساده

  ١ رويششان نيست؟ةجوان
توان گفت كه زبان يك عنصر يا امر اجتماعي  ي زبان، ميها يژگيبا نگاهي به تعاريف و و  

همچنين تحوالت زباني، ريشه . كنند است؛ يعني كليتي است مستقل از افرادي كه بدان تكلم مي
زبان يك امر اجتماعي در حد اعلي «: گويد آنتوان ميه در اين مورد مي. در تحوالت اجتماعي دارد

زبان، مستقل از . شود كه دوركيم پيشنهاد كرده است  تعريفي مياست و در واقع دقيقاً مشمول
كنند وجود دارد و هر چند در بيرون از مجموعة اين افراد داراي واقعيت  افرادي كه به آن تكلم مي

آنچه . الوصف به علت كليت خود مستقل و خارج از هريك از اين افراد است خارجي نيست، مع
تواند آن را تغيير دهد و هرگونه انحراف فردي  كس نمي است كه هيچدهد اين  اين امر را نشان مي

 آنتوان ميه علل تحوالت زباني را به سه نوع ٢.»آورد وجود مي العملي به از استعمال معمولي عكس
 انتقال كلماتي از يك گروه اجتماعي به -٢ تغيير و تحول در شيئي مدلول؛ -١: كند تفكيك مي

  . سباب صرفاً زباني علل و ا-٣گروه ديگر و 
 ،هاي مختلف باعث اختالل در واژگان، دستور تقسيم يك جامه به طبقات و كاست  
پذيرفتن يك زبان جديد از طرف ملتي ممكن است . شود شناسي و سبك مي شناسي، واج صوت

تحول مادي و معنوي يك . منجر به تغييرات عميقي كه ناشي از تأثير قشر زيرين است بشود
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هاي ديگر دستگاه  دايش تعدادي لغات جديد و معاني تازه را به دنبال دارد كه در بخشجامعه، پي
  ... .كند و  زبان نيز انعكاس پيدا مي

  
   تاريخي زبان مردم اردبيلپيشينة

ي اجتماعي، در مسير چندين هزارساله ها زبان مردم اردبيل همچون گويش ساير اقوام و گروه
ه خود ديده است و در اين سير تطور و تغيير، از علل و اسباب تحوالت و تغييرات بسياري را ب

اي بوده كه منجر به  مختلفي تأثير پذيرفته است و گاه دامنة اين تحوالت چنان گسترده و ريشه
  .تغيير كامل زبان و گزينش زبان ديگري گرديده است

ريايي به فالت  قوم آةكنند پژوهشگران تاريخ معتقدند كه قبل از مهاجرت وسيع و تعيين  
كردند كه زبان مخصوص براي خود داشته ليكن در  ايران، در اين سرزمين مردماني زندگي مي

مورد چگونگي آن زبان و نحوة زندگاني بوميان محلي اطالع دقيقي در دست نيست و چون 
 و مهاجرت گستردة قوم آريايي آغاز گشت، اجتماعات بومي نتوانستند در برابر آنها مقاومت كرده

  .سرانجام فرهنگ و زبان قوم مهاجر را پذيرا شدند
اند و  هاي آريايي، كه در نواحي اردبيل و آذربايجان سكونت يافته در باب نخستين تيره«  

مؤلف ايران باستان، به . همچنين تاريخ استقرار آنها در فالت ايران، مورخان اختالف نظر دارند
رياها را بدين نواحي از بيست تا چهارده قرن قبل از هاي مورخان خارجي، آمدن آ استناد نوشته

داند ولي تحقيقات ديگر كه در اين زمينه صورت گرفته است حكايت از آن دارد كه پنج  ميالد مي
هاي قفقاز   كه در جنوب كوه اي هزار سال پيش از قوم معروف اورارتو در اين ناحيه، يعني منطقه

واقع است، زندگي ) در شرق و جنوب اردبيل(سراب از ارمنستان تا كردستان و خلخال و 
دانند و معتقدند كه آنها اولين  اي از نژاد آريا مي اين دسته از محققان اورارتوها را شاخه. كردند مي

كه چندي اند و كوره فوالدسازي آنها  اند كه با ذوب آهن و تغليظ آن فوالد ساخته جماعتي بوده
   ... .استشناسان  اكنون مورد مطالعه و بررسي باستان  ، هماست در ارمنستان كشف شده

نويسان و دانشمندان به علت گذشت زمان و فقدان مدارك و آثار، از زبان  اگر تاريخ  
هاي قرون بعد در ايران  يي كه آرياييها در عوض به زبان. اورارتوها اطالعات كافي و كامل ندارند
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خوانند و چون  طور كلي آنها را زبان آريايي مي رند و بهاند تا حدي آشنايي دا گفته بدانها سخن مي
 و ها ها را در فالت ايران، از چهارده قرن پيش از ميالد، به دستجاتي نظير مادها، پارس خود آريا

ي باستاني را نيز، با آنكه در اصل و ريشه يكي بوده است به سه ها نمايند، زبان  تقسيم ميها پارت
هاي  ي كنوني ايران را شاخهها دانند و بيشتر زبان يي و پهلوي منقسم ميشكل پارسي قديم، اوستا

  .پندارند گشتة آنها مي دگرگون
 زبان اشكانيان و ساسانيان ، پهلوي؛ها ها و هخامنشي پارسي قديم بيشتر مخصوص پارسي  

ي ها قسمت كه محل استقرار آنها آذربايجان و ٣رفت كار مي وسيلة مادها به بود و زبان اوستايي به
زبان اخير از آن جهت كه اوستا، كتاب ديني . غربي ايران كنوني بود ديگري در مغرب و شمال

ايم اين  زرتشت، بدان نوشته شده، به زبان اوستايي معروف گشته است، زيرا چنانچه قبالً هم گفته
هاي كوه سبالن  دامنهپيامبر ايران باستان از آذربايجان و به احتمال قريب به يقين از مغان اردبيل و 

شناس معروف فرانسوي كتاب خود را به زبان مردم محل  ايران» دارمستتر« و به قول ٤برخاسته
ترين  توان گفت كه زبان اوستايي قديمي با اين بيان مي.  همان زبان مادها ترتيب داده استيعني

  .اند گفته زبان آريايي است كه احياناً اردبيليان باستان بدان سخن مي
چون مادها شكست خوردند زبان پارسي، براي تسلط هخامنشايان در آذربايجان نفوذ يافت   

 ها  و اشكانيها ولي ساكنان اين منطقه باز زبان پيشين خود را حفظ كردند و حتي در عهد سلوكي
سخن  نيز به زبان آذري، كه همانا زبان مادي آميخته با لغاتي از زبان بوميان پيشين بود، ها ساساني

  ٥.گفتند مي
رود و عمالً از بين رفته است  شمار مي ك بهور اينكه زبان آذري در اين خطه، متامروزه با  

 روستاي ٣٥شهر كلور و ( را در منطقه امامرود خلخال آنولي با اين حال شايد بتوان آثاري از 
ظهار ساكنين شهر زبان تاتي يا همان آذري بنا به ا. مشاهده كرد» تاتي«معروف به زبان ) اطراف

ي طالش، كردي و مازندراني است كه از نفوذ زبان و لغات تركي هم ها اي از زبان كلور آميخته
الدين اردبيلي  هايي از دوبيتي آذري كه منتسب به شيخ صفي تأثير پذيرفته است در اينجا نمونه

  :شود آورده مياست 



 

  

115   گذري بر تطور زبان تركي آذري در شهرستان اردبيل

  

  ريچي اسرهديره كين چش چو خونين   ديره كين سر به سوداي توكيچي
  خوه نه واجي كوور بختـي چو كيچي  ديــره سر باستــانه اچ تـه دارم

ديري است كه اين سر به سوداي تو سرگردان است، ديري است كه اين چشم اشك همچو : يعني
ريزد، ديري است كه سر به آستانة تو دارم، خدا نگفته است كه كور بدبختي را چنين  خون مي

  .سرگردان كني
شود مثل  هايي از اين زبان در گويش فعلي مردم اردبيل يافت مي نماند كه هنوز واژهناگفته   

 طفل شيرخوار يا معني به» جر سوته« فرد هميشه مريض حال و يا معني به» جر ژر يا درده درده«
  ... . كشتزار و معني به» كوشن«

ران نظرات مختلفي در مورد جايگزيني زبان تركي در سرزمين آذربايجان و اردبيل پژوهشگ  
پيدايش زبان تركي آذري را نتيجه » احمد كسروي«نويسان مثل  اي از تاريخ عده. كنند ابراز مي

داند كه از زمان سلجوقيان به تدريج به ايران سرازير شدند  يورش اقوام ترك زبان آسياي ميانه مي
بت جانشين آن گرديدند و و با غلبه بر ساكنين محلي به تدريج زبان بومي را تضعيف كرده و عاق

كند كه زبان تركي آذري قبل از  پژوهشگر روسي ادعا مي» ژيركوف«اي ديگر مثل پروفسور  عده
صورت يكي از چندين زبان مورد استعمال ساكنان و اهالي قفقاز  ة وسيع تركان آسياي ميانه بهحمل

ترش ز فرصت بسط و گس به آذربايجان و قفقاها جنوبي قبالً وجود داشته و پس از هجوم ترك
 پژوهشگران به اتفاق معتقدند كه عموميت يافتن زبان تركي آذري حال همةولي در هر. يافته است

» گوركانيان«خصوص در زمان حكومت   پس از تضعيف حكومت غزنويان و بهدر اين خطه 
  :ويسدن باره مي در اين» دكتر شفيع جوادي در كتاب تبريز و پيرامون آن«. صورت گرفته است

از اين زمان بود . گردد م آغاز مي٢٤٨دوران اشكاني، كه آنان را بايد ايرانيان اصيل دانست، از سال «
سوي باختر، مرزهاي ايران رو آوردند ولي چون شهرياران  كم به ه تركان از آسياي ميانه كمك

 دوران ساساني است فقط از. اشكاني نيرومند بودند آنان نتوانستند به داخل خاك ايران رخنه يابند
كم از  دست مسلمانان عرب زبان، تركان كم م يعني انقراض اين دودمان به٦٤١م تا ٢٢٦كه از سال 

هايي از آنان توانسته باشند به داخل  راه آران و قفقاز به مرز آذربايجان نزديك شدند و شايد دسته
  .خاك ايران دست يازند
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شهرياران دودمان غزنوي از . ان به ايران شده بودنداشكانيان و ساسانيان مانع ورود ترك...   
جمله سلطان محمود و پسرش سلطان مسعود با وجودي كه خودشان از تركان بودند به سبب 

نظر بعضي از پژوهشگران چون با ايرانيان محشور  هاي تركان و يا اينكه به ين تيرهوجود اختالف ب
كردند به قسمي كه  دود قلمرو خود جلوگيري ميگشته بودند، از ورود قبايل ترك به ايران و ح

 سال تركان نتوانستند پا به ١٠٠٠پرداختند و تقريباً  وسيلة نگهبانان مدام به حراست مرزها مي به
  .داخل خاك ايران نهند و در پشت مرزها اسكان كرده بودند

ايجان كه از اي از تركان در دوران سلجوقي، توانستند در آذرب پس از كوچ كردن تيره...   
داري  شده و براي كشت و زرع و حشم ترين مناطق فالت ايران محسوب مي آبادترين و پرنعمت

  ٦.مناسب بوده است نفوذ يابند

  :نويسد كسروي در كتاب آذري، زبان باستان آذربايجان در اين خصوص مي  
 ةه است و تا سد آري بودةهاي پيشين تاريخ هجري آريان و از ريش زبان آذربايجان تا سده... 

م در ١٤٨٦ سال پس از مرگ ابوسعيد يعني به سال ٧٠.  استشدهششم هجري به آذري تبديل 
 در كشاكش و جنگ بوده، زبان آذري متروك گشت زيرا  زمان شاه اسماعيل چون آذربايجان اكثراً

. ياد شدندكم از بين رفته و تركان به تعداد زياد جايشان را گرفته و ز در اين زمان بوميان كم
ده بودند به زيستند ولي چون در اين زمان فرمانروا ش ها مي عالوه تركان سابقاً بيشتر در ديه به

نتيجه زبان تركي رواج يافت يعني قبل از دودمان صفويه زبان تركي جانشين شهرها رو آورده و در
هايي به زبان آذري  زيسته دوبيتي كه شاه صفي كه در آخر زمان مغول مي طوري  به.زبان آذري بود

سروده است ولي با اين حال در زمان شاه اسماعيل، زبان آذربايجانيان كامالً به زبان تركي تغيير 
و به پيروي از امير عليشير نوايي اشعاري به ) بيگ دختر حسن(برده مادرش ترك بود   نام. يافته بود

  ٧.فارسي سروده است
وي در . اند ويسان مثل پروفسور ژيركوف رد كردهن اما اين نظر كسروي را برخي از تاريخ  
  :نويسد  مي١٩٢٧ي شمال قفقاز به سال ها اي تحت عنوان زبان مقاله

ي آنجا ها اند زيرا در كوهستان االلسنه ناميده نگاران و جغرافيدانان تازي، قفقاز را جبل تاريخ... «
 اين طوايف شامل سه نژاد مختلف .كنند  زبان تكلم مي٢٥ -٣٠طوايفي سكني دارند كه به بيش از 
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در جنوب قفقاز يعني در ماوراء قفقاز چند زبان وجود دارد كه . اند آري، تركي و نژاد ويژة قفقازي
  .ي گرجي، ارمني و تركي آذريها هريك در پهنة وسيعي معمول است مانند زبان

ين زبان در كشور ا. استي عمده ماوراي قفقاز، زبان تركي آذري ها زبان سوم از زبان...   
نسبتاً دير نمايان گشت و فقط پس از آنكه طوايف ترك وارد آن كشور شده » قفقاز«آذربايجان 
  .گشت بودند ظاهر 

ي نژاد ترك جاي دارد مثل عثماني، ازبكي و تاتاري و ها زبان تركي آذري در رديف زبان...   
اهالي آذربايجان . ال نگهداشته استاز قرار معلوم زبان مذكور زبان ايراني آذري را تا ح. غيره

كردند كه حاال  حدة ايراني استفاده مي و شيروان قبل از ورود طوايف ترك از آن زبان علي» قفقاز«
  ٨.»وسيلة مداقة علمي ممكن است در آن صفحات پيدا كنيم آثار آن فقط به

دستور زبان محمدعلي فرزانه يكي ديگر از پژوهشگران زبان آذربايجان در كتاب مباني   
  :نويسد آذربايجان در مورد منشاء و پيوستگي تاريخي زبان آذربايجاني چنين مي

نام  المعارف از آن به اختالف به ة و كتب دايرها بندي زبان زبان امروزي آذربايجان كه در گروه«
مروزه شود كه ا برند به زباني اطالق مي آذربايجاني، زبان آذربايجان، آذري و تركي آذري نام مي

طور عموم،  اي كه از نظر جغرافيايي نام آذربايجان بر خود دارد، به اكثريت بزرگ سكنه محدوده
اي به فواصل دور و نزديك از اين خطة جغرافيايي به آن تكلم  اقوام و عشاير و واحدهاي پراكنده

اين زبان . يزندر ها و مقاصد خود را در قالب الفاظ و كلمات آن مي ها و انديشه كنند و احساس مي
و ) آذربايجان و خمسه(غربي  ة اكثريت ساكنين منطقة شمالدر داخل مرزهاي ايران، زبان محاور

  .باشد طوايف و واحدهاي مختلف در سراسر ايران مي
 ةهاي منشعب از شاخ زبان كنوني آذربايجان از نظر منشاء و پيوستگي تاريخي از زبان...   

هاي وسيع  د كه موطن اصلي آن در ادوار تاريخي نخست جلگهباش ي آلتائيك ميها تركي زبان
نتيجه مهارت و اسكان قبايل  بوده و در طول اعصار و قرون، درآسياي مركزي و سواحل يني سئي

النهرين و از طرفي ديگر   آن از يك طرف تا سوريه و بينةو اقوام ترك زبان گسترش يافته و دامن
  . و زبان تكلم و كتابت ملل و اقوام مختلف گشته است بالكان كشانده شده ةتا شبه جزير
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ي گروه ها ي تركي جزو زبانها بندي امروزي زبان زبان آذربايجان كه در گروه...   
در عين حال كه در اساس از زبان عشيره اوغوز منشعب گشته . گردد غربي محسوب مي جنوب

طه از يك طرف با عناصر است در سير تاريخي خود به اقتضاي موقعيت جغرافيايي اين خ
 قبايل ترك زبان به اين ةوسيل هاي ديگر زبان تركي قديم و در درجة اول با زبان قپچاق كه به شاخه

ي فارسي و كردي در جنوب و مغرب ها شده الفت يافته و از طرف ديگر با زبان نواحي منتقل مي
  ٩.»زش پيدا كرده استغربي مجاورت و آمي ي گرجي و ارمني در شمال و شمالها و با زبان
اي را در  واسطه در هر صورت مسلم است كه هجوم قبايل ترك آسياي ميانه نقش بي  

كه پژوهشگر   است چنان جانشين و حداقل عموميت زبان تركي در سرزمين آذربايجان ايفا نموده
جلد «ه تاريخ وي در كتاب اردبيل در گذرگا. داند آورد تركان مي اردبيلي باباصفري زبان تركي را ره

  :نويسد در اين مورد مي» دوم
. كم رايج گشته است آورد تركان است كه با نفوذ تدريجي آنها در اين منطقه كم زبان تركي ره«

در عهد اشكانيان و ساسانيان طوايف . آمدن تركان به ايران بعد از اسالم صورت گرفته است
آمدند ولي با  ق به سمت ايران پيش ميدست آوردن مراتع و چراگاه از مشر نژاد براي به ترك

يافتند چون ساسانيان   ورود به ايران نميةي اشكاني و ساساني داشتند اجازها اقتداري كه دولت
منقرض شدند و خالفت بغداد نيز در مشرق رو به ضعف نهاد قبايل ترك به داخل ايران نفوذ 

تند و حتي دست به سالح برده به كردند و با كثرتي كه داشتند حكام محلي را مرعوب خود ساخ
جنگ ايستادند و سرانجام با غلبه بر حكمرانان، خود به حكومت نشستند و مثل سلجوقيان 

  .وجود آوردند هايي به سلسله
از آن به بعد مرزهاي ايران به روي آنها باز شد و طوايف ترك به هر قسمتي از اين ملك كه   

نظيري كه داشت بهترين محل  يژه ناحيه اردبيل، بر اثر مراتع كمو آذربايجان و به. خواستند راه يافتند
اينان در . ي آنان شد و واليت اردبيل محل هجوم و استقرار عشاير ترك گرديدها براي پرورش دام

نقاط مستعد نشيمن كردند و حتي براي خود ديه و قريه ساختند و چون حكومت مركزي در 
  .نان محلي تفوق و برتري يافتنددست آنان بود نسبت به بوميان و ساك
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 از اختالط با تركان ها  و بلكه قرنها  ديرجوش آن روز، ساليها قابل توجه است كه اردبيلي  
نژاد سلجوقي بدين منطقه  پنداشتند كه به پشتيباتي دولت ترك احتراز داشتند و آنان را بيگانگاني مي

 ها  و مغولشدهجوقيان از حكومت بركنار ل بعد نيز كه سها حتي قرن. آمده و سكني گزيده بودند
دانستند و آنها را نژاد و مردمي غير از   اردبيل تركان را از خود نميةدر ايران فرمانروا بودند باز سكن

» الصفا ةصفو«بزاز در  اين گفته بر مبناي حكايات متعددي است كه ابن. كردند خويش تصور مي
كان را ناخودآگاه متذكر شده است مثالً در يكي از حكايات ها بر تر آورده و در آنها امتياز محلي

 ازي آن روز اردبيل بوده است در باب مسافرتش ها نامي را كه از شخصيت» حاجي عادل«گفتار 
نوبتي با جماعت تركان «: كند كه حاجي عادل گفت چنين آغاز مي» الدين زرگر اردبيلي نظام«قول 

دعوت «يا » الدين جماعتي از تركان نزد شيخ صفي« از آمدن و در حكايت ديگر» ...همراه بوديم 
  ... . گويد و نظاير آنها سخن مي» سره براي رفتن به قراء آنها جماعتي از تركان از شيخ قدس

نامد، نشر زبان  بزاز اينان را تاجيك مي طبيعي است كه اين فاصله بين تركان و بوميان كه ابن  
ساخت و برخالف كسبه و سوداگران كه براي رفع  مشكل ميطرفين را نيز در ميان همديگر 

گرفتند  هاي معامالتي جمالت و عباراتي را از زبان يكديگر فرا مي ي خود، در مراودهها نيازمندي
دانستند يا الاقل بوميان محلي چون احساس احتياج  هاي عادي، زبان طرف ديگر را نمي توده
  . نداشتندكردند از زبان تركان مهاجر اطالع نمي

 و احياناً ها ها با قبايل ترك يك نوع مقاومت منفي در مقابل خودخواهي عدم اختالط اردبيلي  
گري و تمدن يافتند انس و  نشين خوي شهري ظلم و ستم آنها بود ولي بعد از آنكه تركان خوش

 ين كاركم احترام متقابل از هر دو طرف به ظهور رسيد و در ا الفتي با آنان پديد آمد و كم
مخصوصاً آزادي تركان قزلباش رومي به وساطت خواجه علي سياهپوش بيش از همه مؤثر واقع 

  .شد
ايلدرم «تيمور گوركن، پس از شكست دادن ايم امير  جلد اول اين كتاب گفتهكه در طوري به  
ند سلطان عثماني جمعي از بزرگان طوايف ترك عثماني و شامات را اسير كرده و به سمرق» بايزيد
كه به اردبيل رسيد براي استراحت چند روزي در اين شهر توقف نمود و بنا به  هنگامي. برد مي

الدين كه در خانقاه اردبيل در مسند جدش، ارشاد  خواهش خواجه علي سياهپوش نوة شيخ صفي
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ونت كه عنوان قزلباش يافته بودند در اين حدود سك ، آنها را آزاد كرد جمعي از آناننمود خاليق مي
  .كم نفوذ و قدرتي يافتند گزيدند و كم

شناسي اسراي آزاد شده در  احترام و ارادت زايدالوصف اينان نسبت به خاندان صفوي و حق  
ي اردبيليان بيش از هرچيز در ابراز محبت بوميان نسبت به ديگر تركان و ها مقابل رأفت و مهرباني

موجبات آميزش و اختالط آنها را فراهم تلطيف رفتار تركان نسبت به تاجيكان مؤثر گشت و 
كم در بين عامه رسوخ يافت و  از اين زمان گسترش زبان تركي در اردبيل آغاز گشت و كم. آورد

  ١٠.زبان رايج مردم گرديد
  :گويد كند و مي وي در ادامه به وضعيت زبان تركي آذري در زمان معاصر اشاره مي  

م، دولت ايران با توجه به بعضي اشكاالت اجتماعي و  دويالملل ي قبل از جنگ بينها در سال«
شد، درصدد  سياسي، كه هر آينه تكلم آذربايجانيان به زبان تركي سبب احتمالي آنها تصور مي

جاي آنكه از يك طريق منطقي بدين كار  را در آذربايجان رواج دهد ولي بهبرآمد زبان فارسي 
ساسي از كودكستان و دبستان شروع نمايد، كارمندان ترك هاي ا المثل با طرح برنامه اقدام كند و في

جاي آنها كاركنان فارسي زبان از  ي ديگر منتقل ساخت و بهها زبان و محلي ادارات را به شهرستان
اين كار چون نسنجيده و حساب نشده بود نه تنها در نشر زبان فارسي . جا آورد واليات ديگر بدان

اثري نكرد بلكه كار مردم را هم از جهت روابط اداري آنها با مؤسسات دولتي مشكل گردانيد و 
جاي آنكه ديگران را وادار به  بودند بهبه مراوده با سكنه محلي چون مأموران فارسي زبان مجبور 

  .تكلم به زبان خود كنند، به ناچار خود زبان تركي ياد گرفتند
وقوع جنگ جهاني دوم و اشغال ايران از طرف سپاه روس و انگليس موجب بهم خوردن   

  .اين برنامه گرديد و هر كسي به جاي خود بازگشت
گويند  م اردبيليان عموماً به تركي سخن ميآوري اين كتاب مشغولي در عهدي كه ما به جمع  

الخط و الفباي خاصي ندارد و حتي  دانند زيرا زبان آنها رسم ولي خواندن و نوشتن آن را نمي
  ١١.باشد كلمات و افعال آن با زبان تركي كه در قفقاز و تركيه رايج است يكسان نمي
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  هاي زباني تركي آذري ويژگي

شود  صورت اجمالي آورده مي بان تركي آذري ساختارهاي اين زبان بهحال براي آشنايي بيشتر با ز
ي مختلف هر زبان براي فهم آن ضروري بوده و براي توضيح اين مثل ها چرا كه بررسي ويژگي

  .نمايد اساسي مي» فارسي شكر است و تركي هنر است«: شود قديمي كه گفته مي
 آلتايي -ي اورالها منشاء جزو زباندر صفحات پيش گفتيم كه زبان تركي آذري از نظر   
در (ي اورال و آلتاي ها يي است كه در سرزميني بين كوهها  و منظور از آن مجموعه زباناست

رفولوژيكي جزو وهمچنين زبان فوق از نظر م. ندكن تكلم ميمردمان به آن ) منستانشمال ترك
و صرف افعال از چسباندن  كلمات جديد ها  و در اين زباناستي الصاقي يا پيوندي ها زبان
آيد و همين امر سبب پيدايش لغات جديد و  وجود مي وندهاي گوناگون به ريشة كلمات بهپس

 ريشه ثابت بوده و در موقع صرف تغيير ها عالوه در اين زبان به. گردد غناي قابل توجه لغوي مي
  . كند نمي

  .است تشخيص پسوندها نيز تابع آهنگ ريشه بوده و به آساني از آنها قابل
از : نمايند معموالً در بررسي زبان موارد زير را متمايز كرده و جداگانه هريك را تحليل مي  

بندي يا نحو، از نظر مورفولوژي يا شكل خارجي پسوندها، از نظر آوايي يا فونتيك و از  نظر جمله
  :نظر لغات

  
  بندي يا نحو در زبان تركي آذري  جمله-1

يا حروف اضافه وجود دارد، ) ادات(وپايي از جمله فارسي پيشوندهاي جر ي هند و ارها در زبان
و ) فرانسه(» انترنسيونال«كه در تركي پيشوند وجود ندارد؛ مثالً در برابر كلمة  در صورتي

جاي  شود، يعني به گفته مي» لدر آالسياولوس«يا » ملتلر آراسي«در تركي ) عربي(» الملل بين«
  .كند چون در تركي كلمات از آخر تكامل و توسعه پيدا مي» رود ميكار  پسوند به«پيشوند 
گيرد و عناصر بعدي  در ابتدا قرار مي) مبتدا و خبر(ي هند و اروپايي عنصر اصلي ها در زبان  

شوند و اگر عناصر بعدي قطع شوند سازمان  هاي زنجير به يكديگر مي ربط به شكل حلقه» ادات«
من به شيراز رفتم تا دوستم را ببينم كه اخيراً از فرانسه آمده و در آنجا «: شود مثالً جمله ناقص نمي
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 كه در اول جمله است) من به شيراز رفتم(در اينجا عنصر اصلي » شش سال طب خوانده است
قرار گرفته است، ولي در تركي تركيب عناصر كامالً برعكس است يعني ابتدا بايد عناصر ثانوي و 

گيرد يعني جملة فارسي باال  عنصر اصلي يا فعل هم در آخر قرار مي. دفرعي تنظيم و گفته شو
دن يئني قاييدان دوستومو گورمك  ونرا فرانسهسآلتي ايل تب اوخوياندان «: شود چنين ادا مي

  »اوچون شيرازاگتديم
  :شمارد ترتيب زير مي دستور خود اجزاي جمله تركي را بهدر » لويس. ال. جي«
اي   قيد و هر كلمه-٦ مفعول صريح -٥ مفعول غير صريح -٤ قيد مكان -٣  قيد زمان-٢ فاعل -١

الريني  لره تابلو گلن  ده گون موزه نقاش گئچن:  مثال١٢. فعل-٧كه معناي فعل را تغيير دهد 
  . را به تماشاچيان، نشان دادش تابلوهاي خوديعني نقاش روز گذشته در موزه. اوزوگؤستردي

  
   نظر آوايي يا فونتيك مشخصات تركي آذري از-2

عنوان  اصوات يا آواها در زبان به. ي تركي هماهنگي اصوات استها يكي از بارزترين ويژگي
در زبان تركي بين . دهندة كلمات داراي اهميت و نقش اساسي هستند عناصر بسيط تشكيل

براي فهم اين موضوع الزم است . هماهنگي موجود است) ريشه و پسوند(اصوات مختلف 
  .ضيحات زير داده شودتو

 ٩در زبان تركي اصوات صدادار غني بوده و جمعاً . صدا صدادار و بي: اند اصوات دو دسته  
حروف صدادار تركي به دو .  صدادار وجود دارد٦كه در فارسي  صدادار موجود است در حالي

 I= ، اي O= ، او A= آ : مانند) قالين( حروف صدادار خشن -١: شوند دسته دوتايي تقسيم مي
به . وجود دارد) ولرم(= كه در كلمه ايليق )  در الفباي سيرليكNبدون نقطه در الفباي تركيه و (

 حروف صدادار -٢ .شود تلفظ مي) سق دهان(شود زيرا با خلف  اين صداها خلفي هم گفته مي
مثالً . يريليك سn يا i=  سيريليك، اي U ،Y=  سيريليك، اؤ O يا O= مانند ا، ا، اؤ ) اينجه(نازك 
و يا ) ايووارالق يا دوداقالنان( سال اين حروف صدادار ممكن است گرد معني به ايل ةدر كلم
  :باشند به شرح زير) ياستي و يا دوداقالنمايان(گسترده 

 ؛U= ، اوu = ، اوO = ، اوO = حروف گرد عبارتند از اُ  -۱
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 .i= ، اي I = ، ايE= ، ا E= ، ا A= حروف گسترده عبارتند از آ -٢
  :قاعدة هماهنگي صدادارها به شرح زير است

حروف صدادار هجاي اول ريشه كلمات از هر گروه باشد، بقية حروف صدادار از همان گروه 
، تابع ندحتي كلمات خارجي هم بعد از آنكه در اثر استعمال جزو لغات تركي درآمد. خواهد بود

خشن و ( گرفتن، چون صدادار هجاي اول آ معني بهلماق آ ةدر كلم: مثالً. همين قاعده خواهند بود
  .يعني از گروه هجاي اول است) آ( صدادار هجاي دوم نيز است،) گسترده
ها داراي ترتيب مشخصي هستند كه در اكثر كلمات تركي رعايت  در زبان تركي صامت  
  .توان تشخيص داد كه كلمه تركي يا بيگانه است شود و از ترتيب آنها مي مي

  آيد عموماً ي دستور ميها ي خشن بر طبق ضوابطي كه به تفصيل در كتابها ترتيب صامت  
 I=  براي هجاي سوم، ايA =  براي هجاي دوم، آ U=  براي هجاي اول، اوO = او : چنين است

  :هاي نازك هم چنين است  همچنين ترتيب عمومي براي صامت.براي هجاي چهارم
 او =O ،براي هجاي اول او =Uبراي هجاي دوم، آ  =E براي هجاي سوم و اي  =Iبراي هجاي  

  ١٣.است چهارم
  
  رفولوژي يا شكل خارجي و پسوندو مشخصات زبان تركي آذري از نظر م-3

   پسوندها-3 -1

  .شود پسوندهاي تركي بسيار غني و متنوع است و به دو دسته سازنده و تعريفي تقسيم مي
هاي مختلف، كلمات  نواع مختلف دارند و با الحاق آنها به ريشه پسوندهاي سازنده ا-3 -1 -1

  :ترين آنها عبارت است از مهم. شود جديدي با معاني تازه ساخته مي
- چي، جي (cc) كچي  رود مانند چوره كار مي اين پسوندها براي تعيين حرفه و هنر به: ، چؤ، جو
  )، سوروجي راننده)نانوا(
- لي، لي (Li)لو ،تبريزلي )پولدار(دهند مانند پوللو  اين پسوندها معني دارنده و نسبت را مي : ، لو ،
 ؛)پر رو(، اوزلو )دارا(، وارلي )اهل تبريز(
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دهند  فارسي را مي» بدون«يا » بي«اين پسوندها هم معني پيشوند : ، سوز، سوز (siz) سيزْ، شيزْ، -
 ؛)بدون كمك(، كمك سيز )پول بي(مانند پول سوز 

سازند و وضعيت  اين پسوندها از صفت اسم و از اسم، اسم تازه مي:  ليق، ليك، لوق، لوك-
، )زيبايي(ل ليك  ، گؤزه)كوهستاني(داغليق : كنند مانند كيفيت، كميت، عادت و خاصيت را بيان مي

 ).راستي(دوزلوك 
   پسوندهاي تعريفي-3 -1 -2

هم جزو » لر«و » الر«: پسوندهاي جمع. روند ميكار  براي صرف افعال و حاالت مختلف اسم به
. باشند پسوندها از نظر قانون هماهنگي اصوات تابع آخرين صامت ريشه مي.  است اين دسته

» الر قاچاقچي«گيرند مثالً در كلمة  پسوندهاي تعريفي بعد از پسوندهاي سازنده قرار مي
  ١٤).مال قاچاقچي(نين  و يا قاچاقچي) ها قاچاقچي(
   افعال-3 -3

 ،ي تركي خصوصاً از نظر افعال غني هستندها  آلتايي عموماً، و زبان و يا زبان-هاي اورال زبان
كه ممكن است مفاهيم و مطالبي  طوري به. اند ي متعدد و متنوعها عالوه داراي انواع وجوه و زمان به

ي ديگر نياز به ها انكه براي بيان همان مفهوم و مطلب در زب  را با يك فعل بيان نمود در حالي
ام،  مثالً اوسانميشام يعني من از او به تنگ آمده و بيزار شده. استجمالت مشروح و مفصل 

يعني همديگر را » قوجاقالشديالر«. طور خصوصي درد دل كرديم يعني با هم به» خوشانالشديق«
يعني اعاشه را » گئچينديرير«. يعني با همديگر گريه كردند» آغالشديالر«آغوش گرفتند، و  در

  ... .كند  تأمين مي
جاي فعل  كه به) هستن(» ايمك« فراموش شده اند، جز فعل ناقص افعال تركي همه با قاعده  

  .ساده، ساخته يا پيوندي و افعال مركب: اند افعال در تركي سه دسته. رود كار مي معين به
به ريشه » مك«ق و : ندهايدر حالت مصدر پسو. ترين افعال تركي هستند افعال ساده قديمي  

  ).آمدن(و گلمك ) فرار كردن و دويدن(شود مانند قاچاق  فعل اضافه مي
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افعال ساخته و يا پيوندي از اضافه كردن پسوندهاي مختلف كه نوع و حالت فعل را تعيين   
، آغيرالشماق )زيبا شدن(ل لشمك  ، گؤزه)صدا كردن(له مك  سس: شود مانند كند، ساخته مي مي
  ).درست شدن(و دوزه لمك ) قوي شدن(، گوجلنمك )گين شدنسن(

: شود مانند ساخته مي) عموماً يك فعل و يك اسم(افعال مركب از تركيب دو كلمه   
= » ايدي، ايميش«افعال مركب از تركيب يك فعل با فعل معين ). سركشي كردن(چكمك  باش

در اين حالت معني نقل و روايت را ). آمده بود(گلميش ايدي : مانند. شود هم ساخته مي) بودن(
  ).توانستم ببينم(، گوره بيلديم )آيد مي(گلرميش : دهد و يا مي

و متعدي مثل وورماق ) آمدن(همچنين در زبان تركي آذري عالوه بر افعال الزم مثل گلمك   
 مختلف ، انواع فعل از نظر مدلول و معني و شكل يا وجه و زمان، با اضافه كردن پسوندهاي)زدن(

  :ترين آنها عبارتند از شود كه مهم ساخته مي
  )احمد آمد(احمد گلدي :  فعل معلوم-١
 )احمد مورد ضرب قرار گرفت(احمد وؤرولدو :  فعل مجهول-٢
 )خوشحال شد(سئويندي :  فعل مرجوعي-٣
 )دوست داشتن(سئومك :  فعل متقابل يا باب مفاعله-٤
 )رفتني هستم(يم  گئده سي:  فعل الزامي يا باب الزامي-٥
 )گرفتن(آلماق :  وجه مصدري يا مصدر-٦
 )بگير(آل :  وجه امر-٧
 : وجه اخباري شامل-٨
  )آمد(گلدي :  ماضي مطلق-
  )ام آمده(گلميشم :  ماضي نقلي-
  )آمد مي(گلريدي :  ماضي استمراري-
  )آمده بودم(ايديم  گلميش:  ماضي بعيد-
  )آيد مي(گلير :  زمان حال-
  )در حال نوشتن است(يازماقدادير : استمراري زمان حال -
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  )در حال آمدن بود(ايدي  گلمكده:  ماضي مصدري-
  )نويسم در آينده مي(و يازارام ) خواهم نوشت(يازاجاغام :  زمان آينده-
اگر (ايديم  و يا گلسه) اگر خواهم آمد(سم  جك و يا گله) اگر بيايم(گليرسم :  وجه شرطي-

  )آمدم مي
  )مجبور بودم كه بيايم(ديم  لي و يا گلمه) مجبور هستم كه بيايم(يم  لي گلمه:  وجه اجباري-
  )رفتم كاش مي(و يا گئده يميشم ) بشويم(و يا يوام ) بگيرم(آالم :  وجه آرزو-
  )كنم بيا خواهش مي(گلسنه :  وجه تمنا-
 من داده بودي يي را كه تو بهها كتاب(سنين منه ورديگين كتابالري او خودوم :  وجه موصولي-

  )خواندم
  )آمده بوده است(گلميش ايميش :  وجه روايتي-
  )نوشتن توانستن(يازابيلمك :  شكل توانستن-
  )آمد مي(و يا گليرايميش ) آمد مي(گليردي :  ماضي ناقص-
پرواز (و يا اوچار ايميش ) بنا بود به خانه شما بيايم(گله جك ايديم  سيزه: اضي مستقبل م-

  ١٥. ...و ) كرده مي
  
  ي زبان تركي آذري از نظر لغاتها  ويژگي-4

 موجود است كه در فارسي نيست مثالً براي ١٦در زبان تركي كلماتي با اختالف جزئي در معاني
كار  مك، و اينجمك به مك، گيزلده دردها كلمات آغري، آجي، سيزي، زوققو، يانقي، سانجي، گوينه

  .كنند ميخصوصي را بيان  رود كه هركدام درد به مي
، سانجي به درد كوليك احشاء توخالي گفته )درد عفوني(معادل درد فارسي است » آغري«  
درد در موقع : شود؛ مانند  گفته مي(provoque)شود؛ مانند قولنج، روده؛ آجي به درد پرووكه  مي

. باشد يانقي معادل سوزش مي. شود دار گفته مي كشيدن دندان؛ سيزي به درد خفيف سوزش
. قي يا زوقّي درد همراه ضربان است؛ مانند درد آبسه و درد عقربك انگشتان و امثال آنهازوق

اينجمك درد موقع . شود مك شبيه سوختن است و در دقايق اول سوختگي ديده مي گوينه
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مك شبيه گزگز كردن  گيزلده. باشد خوردگي مفاصل و يا درد حاصل از ضربه و سقوط مي پيچ
در تركي به . رود كار مي فارسي براي تمام حاالت فوق لغت درد يا سوزش بهدر . باشد دردناك مي

 به اردك ماده  رود مثالً كار مي شود ولي براي انواع آنها اسامي مختلف به گفته مي» ك اؤرده«مرغابي 
  .شود گفته مي» ياشيلباش«و همچنين » سونا«و به اردك نر » بورچين«

مثالً . ت اهلي در هر سني نام مخصوص وجود دارددر تركي براي اسب و اغلب حيوانا  
  .شود به اسب پنج ساله گفته مي» يؤالن«به اسب دوساله و » داي«براي اسب نوزاد، » قؤلون«

: رود مانند كار مي اي به براي صداي حيوانات مختلف و عناصر طبيعت لغات ويژه  
سي، قؤش  ولتوسي، پلنگ نريلتيسي، گؤي گؤر پيچيلتي سي، اوت سي، يارپاق خيشيلتي سوشيريلتي
صداي شرشر : معني بهترتيب  نين چاغالماسي كه به سي، شاللنه سي، اينكلرين بؤگور مه جيؤ يلتي

خش برگ، صداي افتادن باد در سبزه، صداي غرش آسمان، صداي غرش  آب، صداي خش
  .باشد جيك، صداي گاوها و صداي ريزش آبشار مي پلنگ، صداي جيك

طور مكرر  جاي كلمات مستقل، تقليد صداها به شود در فارسي به شاهده ميكه م طوري به  
  .رود كار مي به

يا لغاتي همانند با معاني مختلف، بسيار است كه در شعر و ) اومونيم(در تركي لغات متشابه   
  . بيندازمعني به اسب و آت معني بهآت : رود مانند كار مي ادب براي جناس و ايهام به

كه اشاره شد از  طوري افعال تركي به. يار غني استاز نظر لغات مفاهيم مجرد بسزبان تركي   
طور دقيق، بسيار  نتيجه زبان تركي براي بيان انديشه بهدر. هستندنظر نوع، وجه و زمان بسيار متنوع 

  .مناسب و رساست
 و قابليت ناگفته نماند با آنكه لغت باعث غناي زبان است، ولي غناي زبان بيشتر تابع حركت  
سازي، افاده و بيان مفاهيم جديد و غناي مفاهيم مجرد و همچنين تنوع بيان تفرعات و  لغت

  .كالم است) نوانس(ي جزئي ها تفاوت
شناسان معتقدند كه نثر زبان تركي  با در نظر گرفتن مراتب فوق نوايي و بسياري از شرق  

تر  رساتر و مناسب... سفي، اجتماعي و براي بيان انديشه و مفاهيم و موضوعات مختلف علمي، فل
  .ي ديگر استها از بسياري زبان
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توان در تركي آذري با يك جمله بيان نمود، جمالت و شرح  هايي را كه مي مفاهيم و انديشه  
  ١٧.نمايد  ايجاب ميها مفصلي را در آن زبان

  
  گويش مردم اردبيل

ي كوتاه بر وضعيت فعلي زبان با اين توصيف مختصر زبان تركي آذري، ضروريست كه نظر
  .مذكور در شهرستان اردبيل بيفكنيم

 گويش تركي آذري به) است آبادي ٤٠٠كه متشكل از پنج شهر و (مردمان شهرستان اردبيل   
خاص دليل شرايط  جز ناحيه كوچكي از بخش نمين در دهستان عنبران كه به  بهگويند، سخن مي

داراي كه اند  وجود آورده اقليتي را در اين شهرستان به بوده و تاريخي ساكنين آن شافعي مذهب
زبان مردم عنبران سفلي و  .كنند زبان تركي و فارسي هم تكلم ميبه  هرچند هستند،گويش طالشي 

زبان، كمترين تأثير را از   و با وجود مجاورت با منطقه تركاستعليا و كالً دهستان عنبران طالشي 
زبان رفت  جوانان و حتي در برخي موارد جواناني كه به منطقة ترككودكان و نو. آن پذيرفته است

همچنين زناني كه بيشتر در . توانند به خوبي صحبت كنند دانند و يا نمي و آمد نداشته، تركي را نمي
  .دانند زبان نداشته و از تركي هيچ نمي اند و ارتباطي با مناطق ترك ده خود بوده

 زبان خود داراي تعصب باشند چون آنها با حضور افرادي كه رسد اهالي نسبت به به نظر مي  
 اين كار ندرت برند يا به كار نمي دانند اگر با هم صحبت كنند زبان تركي يا فارسي را به طالشي نمي

  . است تر تر و به فارسي نزديك طالشي عنبران نسبت به طالشي گيالن روان. دهند  انجام ميرا
برخي از اين لغات عبارتند از گزگن، . گردد ان آنها استعمال ميلغات تركي خيلي كم در زب  

معني فارسي آنها ) كه خودشان روسي هستند(پيشكه  گه، پاپروس، ايش آغشامون خير، سمش
  ١٨.گردان، سيگار، كبريت بخير، تخم آفتاب گردد، شب كه بدون هدف مي كسي: عبارتند از

ش سطح باسوادي، ظهور گستردة راديو و گفتني است تسريع ارتباطات اجتماعي، افزاي  
ها به زبان فارسي، روند تكلم به زبان فارسي را در ميان  تلويزين و نشر انواع مجالت و روزنامه

زبانان، سهولت بخشيده و اين جريان تا به امروز ) تركي(طور كلي آذري  مردم آذربايجان و به
  .طور روز افزون ادامه داشته است به
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 تأثيرات عظيمي كه انقالب اسالمي بر تمام شئونات زندگي مردم اين سرزمين نگاهي به نيم  
دهد كه تحول زبان تركي آذري نيز در اثر تغييرات عمدة اجتماعي، اقتصادي،  داشته است نشان مي

 ويژگي خاصي يافته است به اين ٥٧ مذهبي سال -سياسي و فرهنگي ناشي از انقالب اجتماعي
  :صورت كه

انقالب موجب بيداري اقشار وسيع اجتماع شده و سبب توجه آنها به كتاب،  بروز -الف  
روزنامه، راديو و تلويزيون و هرگونه افكار نو و جديد گرديد و چون تقريباً تمامي اين ابزار 
آگاهي بخش به زبان فارسي بود، به خودي خود خزانة لغات فارسي آنها را افزايش داده و در 

  .جايگزيني لغات فارسي در زبان محلي گرديده استتعدادي از موارد سبب 
 گسترش روزافزون خدمات دولتي پس از انقالب سبب افزايش ميزان دستيابي اقشار -ب  

ها گرديده  طبقة پايين اجتماع به وسايل ارتباط جمعي از جمله راديو و تلويزيون و ساير رسانه
  .است
يه ايران به مدت هشت سال اقشار خصوص جنگ تحميلي عراق عل  ظهور انقالب و به-ج  

وسيعي از مردم شهري و روستايي را عازم مناطق جنگي نموده و حيطة ارتباطات اجتماعي و 
  .زباني را با حجمي عظيم در سطح كشور افزايش داد

ي پيشين از جمله باور مردم به ها ي انقالب اسالمي به جاي ارزشها  جايگزيني ارزش-د  
ت موجود خويش، سيل مهاجرت را بيش از پيش در ابعاد مختلف روستا به توانايي بر تغيير وضعي

شهر و شهر به شهر تقويت نموده و ميزان شهرنشيني را در مدت كوتاهي به شدت افزايش داد و 
براي (خود در راه تحول فرهنگي و اجتماعي، تغيير زباني را نيز به همراه آورد  اين روند خودبه

  ). درصد نيز رسيده است٧ر اردبيل در بعد از انقالب به حدود نمونه نرخ رشد جمعيت شه
خصوص در روستاها و در ميان افراد بزرگسال و  به( افزايش سطح برخورداري از سواد -  ه  

  به) ها خصوص در جايگزيني لغات و واژه به(گرايش به تكلم به زبان فارسي را ) بيسواد شهري
   ... وجود آورده است

تر از آن است  ث تغييرات زباني ناشي از تحوالت فرهنگي و اجتماعي گستردهبه هر حال بح  
اينك از اين نظر در  هاي در حال رشدي كه هم كه در اين مقال مختصر بگنجد اما با واقعيت
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بيني  توان تا حدي سير تحوالت زباني اين منطقه را پيش شود، مي شهرستان اردبيل مشاهده مي
تر به خاطر استفاده  هاي طبقه باال و متوسط و حتي پايين  زيادي از خانوادهاكنون تعداد بسيار. كرد

هاي تلويزيون و موفقيت آنها در دروس، از طفوليت زبان فارسي را قبل از  كودكان خود از برنامه
ها زبان تركي را براي بيان  كرده دهند، تحصيل زمان با آن به فرزندان خود ياد مي زبان مادري يا هم

هاي خود ارتباط برقرار  ها براي اينكه با نوه دانند، مادربزرگ يم علمي و اجتماعي نارسا ميمفاه
مواردي از اين قبيل همه نشانگر . كنند مجبورند تعدادي از لغات و جمالت فارسي را ياد بگيرند

  .باشد تحوالتي عميق و شتابزا در زبان محلي اردبيل مي
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