
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فعل پيشـوندي در تـالشيفعل پيشـوندي در تـالشي
  فيعي جيردهيعلي ردكتر 
  گيالن دانشگاه ياراستاد

  
  چكيده

ـ      در تالشي  ي پيشوند افعال   گـستردگي   از گونـاگوني پيـشوندهاي فعلـي،     ه  ، با توجـه ب
اين گستردگي موجب شده است تا گويندگان ايـن زبـان بتواننـد             .  برخوردارند يخاص

پيـشوندهايي كـه همـراه ايـن     . با افعال مستقل بيان كننـد  مفاهيم و جمالت مختلف را      
. افعال مي آيند، در موقعيتهاي گوناگون، بار معنايي متنوع و متعددي به آنها مي بخشند              

در اين مقاله با تكيه بر شواهد متعدد، ابتدا افعال پيـشوندي در تالـشي گـروه بنـدي و                    
اين گروه بندي مشخص مي كنـد كـه         . هر گروه بررسي شده است    سپس معاني مختلف    

هفت پيشوند فعلي معني ساز در تالشي وجود داشته است كه اكثر آنها تا امـروز مفـاهيم                  
در اين ميان نمونه هايي هم مي توان يافـت كـه بـه مـرور زمـان                  . اند خود را حفظ كرده   

  . دست داده اندن خود را ازيمعاني پيش
  

    alirafie@guilan.ac.ir  : نويسندهكترونيكي ال پستنشاني
  23/10/1385: تاريخ پذيرش مقاله             17/8/1385: تاريخ دريافت مقاله
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  ه مقدم
 سواحل غربي درياي خزر،از شـمال تـاالب انزلـي تـا دلتاهـا و                 در تالش سرزميني است كه   

  مـردم ايـن نـواحي بـه زبـاني سـخن            ) 9: 1380هنمايي،ار( مصب رودخانة كورا امتداد دارد    
تالشي از زبانهاي ايراني شمال غربي است كـه تـا قـرن             . مي گويند كه به تالشي زبانزد است      

  :1377خـانلري،   (بر گيالن در آذربايجان و اردبيل نيز رايج بـوده اسـت             دهم هجري عالوه    
برخي از زبان شناسان آن را در گروه زبانها و گويشهاي سواحل دريـاي خـزر جـاي                  ). 298

تالشي به سه دستة شمالي، جنوبي و مركزي قابل دسته          ). Benveniste,1952.:31(داده اند   
  به دو دستة شمالي و جنوبي تقسيم شـده اسـت           بندي است؛ اگر چه در يك نگرش كلي تر        

صلي ترين ا. هر يك از اين دسته ها نيز داراي گونه هاي مختلف اند         ). 35: 1336يارشاطر،  (
ــشي   ــي در تال ــشوندهاي فعل ــد ازپي  ] -pe(r))[ر(، پِ ]-vi(r))[ر(،وي]-â(r))[ر(آ:  عبارتن

هريك بـا افـزوده شـدن بـر         كه  )1](-ru[، و رو     ]-bar[، بر ]-ĵi(r)) [ر(، جي  ]-da(r))[ر(،د
ما در اينجا اين افعـال را همـراه بـا فهرسـتي از آنهـا      . دنافعال ساده ، فعل پيشوندي مي ساز    

اگرچه بر اساس تالشي جنـوبي       پيكرة كار ما در اين تحقيق،     ) 2(.مورد بررسي قرار مي دهيم    
 دسته هـا و گونـه       است، دركليات مشمول ديگر   ) از دهستان هاي توابع فومن    (و گونة آلياني    

  .ها هم مي تواند باشد
  

   ] -â (r))[ر( آافعال پيشوندي با پيشوند
. ، نسبت به ديگر افعال پيشوندي در تالشي، از كـاربرد بيـشتري برخوردارنـد              اين دسته از افعال   

 اسـت؛ امـا پيـشوند ايـن نـوع      "تجديـد " و "تكرار"بيشترين بار معنايي اين دسته از افعال نيز   
 معاني مختلف   كه مي دهد   از اين امر عدول كرده، مفهوم پيشوندي خود را از دست           فعلها، گاه، 

  :آمده است زير نمونه هاي دراين دسته از افعال، 
  دوباره بخشيدن، مكرر بخشيدن ]:âbaxše[ آبخشه

 . باز شدن، گشوده شدن-2 شدن -âbe:[ 1[آبه

  . بيمارية سپري كردن دور-3 آباد كردن -2 سر و سامان دادن -âparčinde:[1[آپرچينده
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  . باز كوبيدن، مكرر كوفتن-2 كوبيدن، كوفتن، زدن -âpəšte:[1[آپشته
  ).مانند كشيدن كباب از سيخ(  كشيدن -2 باز كشيدن-âtâre:[1[آتاره
  . سطح چيزي را تراشيدن-2 باز تراشيدن، مكرر تراشيدن -âtâše:[1[آتاشه
  )افتادن در دهنمانند آب (وارد شدن، افتادن ]: âĵile[آجيله

  )متعدي( شكستن-2 باز شكستن -âčâkənde:[1[آچاكنده
  )الزم( شكستن-2 باز شكستن -âčake:[1[آچكه

  . چسباندن-2 باز چسباندن -âčikâvənde:[1[آچيكاونده
  . چسبيدن-2 باز چسبيدن -âčike:[1[آچيكه
  . متقاعد كردن-2 باز كردن ، ازهم جدا كردن -âčinde:[1[آچينده
  . طعنه زدن-2 بازخواندن -âxunde:[1[آخونده
  . دوختن-2 باز دوختن -âdešte:[1[آدشته
  . فرسودن-4 فرستادن -3 دادن -2 باز دادن -âdue:[1[آدوئه
  . مكيدن-2 باز مكيدن -âduše:[1[آدوشه
  . رسيدن-2 باز رسيدن -ârase:[1[آرسه

  .دنكرقط  سِ-2 آويختن -ârgende:[1[آرگنده
  . شناختن-2از شناختن  ب-âzunuse:[1[آزونوسه

  .دلسرد كردن]: âsamiâvənde[آسمياونده
  . ماليدن-2 باز ماليدن -âssue:[1[آسوئه
  . پاشيدن-2 باز پاشيدن -âšunde:[1[آشونده
  . اداي كسي را درآوردن-2 بازگو كردن -âflâvənde:[1[آفالونده
  . كفايت كردن-2 باز كردن -âkarde:[1[آكرده
  . دمق كردن-2بيدن  باز كو-âkkue:[1[آكوئه

  .بازگرداندن، برگرداندن]: âgârdənde[آگاردنده 
  .بازگشتن، برگشتن]: âgarde[آگرده



  دكتر علي رفيعي جيردهي  110
      

 
 

 1386شماره اول، بهار

  .باز گرفتن، برداشتن]: âgete[آگته
  . ليسيدن-2 بازليسيدن -âlište:[1[آليشته
  . تكاندن-2 بازتكا ندن -âllue:[1[آلوئه
 . گيركردن-2 باز ايستادن -âmande:[1[آمنده

  .باز نشا ندن، دوباره كاشتن]: ânəšue[آنشوئه
 . چسباندن، مماس كردن-2 باز نهادن -ânue:[1[آنوئه

  .باز نوشتن]: ânivište[آنيويشته
  )روسري( باز بستن، دوباره به سر كردن -2 بستن، به سر كردن -âvase:[1[آوسه
 . جدا شدن، دورشدن-3 پريدن، جهيدن -2 باز پريدن، باز جهيدن -âvašte:[1[آوشته

 . تعيين كردن، طي كردن-3 بريدن -2 باز بريدن -âvərde:[1[آورده

 . زيروروكردن-2 مكرر گشتن -âvəškənde:[1[آوشكنده

  
  ]pe(r)[ )ر (افعال پيشوندي با پيشوند پِ

. افعال نيز از پركاربردترين افعـال  پيـشوندي در تالـشي محـسوب مـي شـوند                  اين دسته از  
 نظير يميها و مف  " به سوي باال     "،  " فراز   "،  " فرا   "عل ها،   بيشترين بار معنايي پيشوند اين ف     

  . متـروك شـده اسـت      بـا ايـن وجـود در پـاره اي مـوارد، ايـن معـاني ، امـروزه،                  . ستاآن  
  :د ازنترين اين دسته از افعال عبارت مهم

  .فرا دواندن، به طرف باال دواندن]: petilâvənde[پتيالونده 
  . سوي باال دويدنفرا دويدن، به]: petile[پتيله 

  .به باال چسبيدن]: pečike[پچيكه 
  .برداشتن، گرد آوردن و برداشتن]: pečinde[پچينده 

  .فرا خاراندن ، از پايين به باال خاراندن]: pexârənde[پخارنده 
  .فرا نگريستن، به باال نگاه كردن]: pedešte[پدشته 
  .فرستادنبه سمت باال ]: pedue[پدوئه 
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  )آستين و نظاير آن( باالزدن -2 فرافرستادن-perâkarde:[1[پراكرده 
  .فرا برگرداندن، به سمت باال برگرداندن]: perâgârdənde[پراگاردنده 

  .به باال سوق دادن]: perâgete[پراگته 
  . باليدن-2 فرا رسيدن -perase : [1[پرسه 
  .به طرف باال كشيدن]: perənte[پرنته 

   آواز سر دادن-2پرت كردنبه باال -pergende:[1[پرگنده 
  . باال آوردن، استفراغ زدن-2 به باال آوردن، به سمت باال كشاندن -pervarde:[1[پرورده 

  . ظاهر شدن-3) گياه (  درآمدن -2 باال آمدن -perme:[1[پرمه 
  .پسودن، بسودن، ماليدن]: pessue[پسوئه 

  .فرا رفتن، باال رفتن]: peše[پشه 
  . پاشيدن-2فرا فرستادن  -pekarde:[1[پكرده  

  .فرا برگرداندن ، به طرف باال برگرداندن]: pegârdənde[پگاردنده 
  .فرا برگشتن، به سمت باال برگشتن]: pegarde[پگرده 
  .روبه رو شدن -2بر چيزي افتادن،روي چيزي افتادن -pelake:[1[پلكه 

  .ليسيدن ليسيدن، از پايين به باالا فر]: pelište[پليشته 
  .نهادن، چيزي را بر چيزي نهادن]: penue[ه پنوئ

  .پرت كردنبه باالفرا فرستادن، ]: pevâzənde[پوازنده 
  .كندن، درآوردن، از سر بيرون كشيدن]: pevate[پوته 

  .، به سمت باال رفتنفرا رفتن]: pevašte[پوشته 
  .ال پيچ كردنؤ گير دادن، س-2 به هم پيچيدن -pevəšte:[1[پوشته 

  .عمود گذاشتن، به طور عمود قرار دادن]: pevrâšte[پوراشته 
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ر(افعال پيشوندي با پيشوند  د(] da(r)[  
  فارسي امروزي است كه در فارسي ميانه به صورت         " در   "پيشوند اين گروه از افعال، همان       

 بـا ايـن      ظاهر مي گردد،   " ر   " همخوان   دونباين پيشوند اگرچه اغلب      بوده است؛    " اندر   "
 گـاه بـدون     اگرچه ؛ است " داخل   " و   " در   " معادل آن در فارسي   .نيز كاربرد دارد    همخوان  

   فعـل پيـشوندي   ،تـرين افعـالي كـه بـا ايـن پيـشوند            معـروف .  مستعمل است  هماين مفهوم   
  : د ازنمي سازند، عبارت

  .بخشيدن، به حراج گذاشتن]: dabaxše[دبخشه 
  . بسته شدن-2 ريخته شدن در -dabe:[1[دبه 

  . چپاندن، در چيزي فشردن-2 در چيزي بستن، داخل چيزي پيچيدن -dapəšte:[1 [دپشته
  .در چيزي به طور عمود قراردادن]: daprâšte[دپراشته 

  . غارت كردن، قاپيدن-2 بر گرفتن چيزي از داخل ظرفي -datâre:[1[دتاره 
  .دويدن به داخل، بسرعت داخل شدن]: datile[دتيله 

  .در داخل  تركاندن : ]datrâkənde[دتراكنده 
  .در داخل تركيدن]: datrake[دتركه 

  . در چيزيچسباندن]: dačikâvənde[دچيكاونده 
  . روي هم چيدن-2 چيدن در ، داخل چيزي چيدن -dačinde :[1[دچينده 

  .فشردن در ، تپاندن]: daxašârde[دخشارده 
  .خوابيدن در، داخل چيزي خوابيدن]: daxəte[دخته  

  .خيسا ندن در]: daxəsâvənde[دخساونده 
  .داخل چيزي را دوختن]: dadešte[ددشته 

  .انداختن در، داخل كردن] : dargende[درگنده 
  .، وارد شدنداخل شدن]: darme[درمه 

  .سوق دادنداخل به ]: darvarde[درورده 
  . پوشيدن ، به تن كردن-2  در چيزي  ريختن-dakarde:[1[دكرده 
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  )مانند كشيدن قاشق در ته ديگ(زي را داخل چيزي كشيدنچي]: dakrənde[دكرنده 
  .چيزي بار زدن بار زدن در، در]: dagete[دگته 
  .افتادن در ، در چيزي افتادن]: dalake[دلكه 

  .ليسيدن در ، داخل چيزي را ليسيدن]: dalište[دليشته 
  .ماندن در، گير كردن]: damande[دمنده 
  .وارد كردن،  چيزيگذاشتن در]: danue[دنوئه 

  
  ]-vi(r) [)ر(افعال پيشوندي با پيشوند  وي

 مقابل ة دارد و از نظر معني نقط  " فرود   " يا   " فرو "ين افعال با پيشوندي مي آيند كه مفهوم         ا
فـرو  ( ]više ["ويـشه "د؛ ماننـد  ن مي باشـ  )-pe(r)(" )ر( پ "افعال پيشوندي داراي پيشوند     

  : ازند  افعال عبارت اين ازبرخي. است) ارفتنفر](peše ["شه  پِ" مقابل ةكه نقط) رفتن

  . فروبردن، بلعيدن]: vib(v)arde[ويبرده
  .از باال به پايين بريدن ]:vib(v)ərde[ويبرده
  .گريستن، اشك فرو ريختن ]:vibrame[ويبرمه
  )مانندكشيدن كباب از سيخ كباب( كشيدن از باال به پايين ]:vitâre[ويتاره 
  .ال به پايين تراشيدن ازبا]:vitâše[ويتاشه 
  )از باال به پايين(دويدن]: vitile[ويتيله 

  .سرازير شدن، جاري شدن]: vičire[ويچيره 
  .فرو نگريستن]: videšte[ويدشته 
  .سرازير شدن، روانه شدن به پايين]: virâbe[ويرابه 

  .سرازير كردن، روانه كردن به پايين]: virâkarde[ويراكرده 
  .رو كشيدن، به پايين كشيدنف]: nteəvir[ويرنته 

  .از باال به پايين روبيدن]: virufte[ويروفته 
  .به پايين پرت كردن]: virgende[ويرگنده 
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  .پايين آمدن ،فرود آمدن]: virme[ويرمه 
  .،پايين آوردنفرود آوردن]: virvarde[ويرورده 
  .فرو كردن]: vižande[ويژنده  

  . غش كردن-2رفتن  فرو رفتن ، به پايين -više :[1[ويشه 
  . پايين آوردن-2 فروريختن -vikarde :[1[ويكرده 
  . افتادن، سقوط كردنبه پايين]: vilake[ويلكه 

  .بي حس شدن، بي حال شدن]: vimarde[ويمرده 
  . بازماندن-3 مكث كردن -2 ايستادن -vimande :[1[ويمنده 
  .از باال به پايين پريدن]: vivašte[ويوشته 

  
  ]ĵi(r)[)ر(دي با پيشوند  جيافعال پيشون

 در پـاره اي مـوارد از         به كار مي رود؛ هرچنـد      "پهلـو" و   "كنار"هوم مف دراين افعال   پيشوند  
  :د ازنمشهورترين افعال اين گروه عبارت. مفهوم اصلي خود عدول مي كند

  .)از پهلو(برخورد دادن، به هم كوفتن]: ĵipəšâvənde[جيپشاونده 
  .)از پهلو(ورد كردنبرخ]: ĵipəšie[ه يجيپش

  .كشيدناز پهلو ]: ĵitâre[جيتاره 
  . تراشيدناز پهلو]: ĵitâše[جيتاشه 

  .چسبيدناز پهلو ]: ĵičike[جيچيكه 
  .، چپ چپكي نگريستنزير چشمي نگاه كردن]: ĵidešte[جيدشته 
  .بيرون كشيدناز پهلو  كشيدن، از پهلو]: ĵirənte[جيرنته 

  .، جر دادنپاره كردن از كنار]: ĵizârənde[جيزارنده 
  .جر خوردن]: ĵizere[جيزره 

  .)از كنار( فروخزاندن-2 )از كنار( فروزدن، فروكردن-ĵižande :[1[جيژنده 
  .ريشه كن كردن]: ĵisənde[جيسنده 
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  .ريشه كن شدن]: ĵissie[جيسيه 
  .)از كنار( فروخزيدن-2 )از كنار( فرورفتن-ĵiše:[1[جيشه 

  . پهن كردنگستردن،]: ĵikarde[جيكرده 
  .كمين كردن]: ĵimande[جيمنده 
  . چيزيكنارگذاشتن چيزي ]: ĵinue[جينوئه 

  
   ]-bar[افعال پيشوندي با پيشوند  بر

 زيـرا ؛   انـد  سوم  افعال  پيشوندي گروه     مفهوم  مقابل نقطة اين دسته از افعال پيشوندي،       معني
  :عال عبارتند ازاهم اين اف. عمل مي كند " )ر( د" بر عكس پيشوند " بر"پيشوند 

  .بيرون آوردن، بيرون كشيدن]: barənte) [برينته ( برنته 
  .قاپيدن، دربردن]: barsue[برسوئه 

  .بيرون رفتن]: barše[برشه 
  .بيرون كردن]: barkarde[بركرده 
  . انداختن-2 بيرون انداختن -bargende :[1[برگنده 

  .بيرون آمدن، خارج شدن]: barme[برمه 
  .بيرون پراندن، بيرون راندن]:  barvâzənde[بروازنده 
  . ربودن-2  بيرون آوردن -barvarde :[1[برورده 
  .بيرون پريدن، بيرون جهيدن]: barvašte[بروشته 

  
  ]-ru[افعال پيشوندي با پيشوند  رو  

ظاهراً خاص تالشي جنوبي است و در تالشي شـمالي و مركـزي كـاربرد                ،اين دسته از افعال   
ي ا همانند فعلهاي پيشوندي دار     اين فعلها در تالشي جنوبي     ،)18: 1382يتي،  رضا.رك(ندارد  

 معروفتـرين .  و نظـاير آن را در بـر دارد  " به سوي پـايين  "،" زير  " مفاهيم   " فرو   "پيشوند  
  : اين دسته عبارتند ازافعال
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  .فرو افتادن، به پايين افتادن]: ruše[روشه 
  .فروفرستادن -2  فروريختن -rukarde :[1[رو كرده 
  .فرو انداختن، به پايين انداختن]: rulâkande[روالكنده 

  .فروافتادن، به پايين افتادن]: rulake[رولكه 
  .فروانداختن]: ruvâzənde[رووازنده 
  .فروبلعيدن، قورت دادن]: ruvarde[روورده 
  .فروافتادن]: ruvašte[رووشته 
  .يين روانه شدنبه پايين رفتن، به سمت پا]: ruvjarde[روويرده 
  .فرو انداختن]: rujgende[رويگنده 

  
   افعال دو پيشوندي

البته تعداد اين دسته از فعلهـا       . برخي از افعال پيشوندي تالشي مي توانند دوباره پيشوند بگيرند         
، ] -â[ هـاي آ    پيشوند ها نمي شود و تنها پيشوند       ةبسيار اندك است و از طرف ديگر شامل هم        

    : مي توانند چنين نقشي را ايفا نمايند]-vi[و  وي] -pe[پ
  .رابه، ويرابه پِ← آبه←) بودن] (be[به 

  .رادوئه، ويرادوئه پِِ←  آدوئه← )دادن] (due[دوئه 
  .راكرده، ويراكرده پِ←آكرده ← )كردن] (karde[كرده 

  .راگاردنده، ويراگاردنده پِ←  آگاردنده← )گرداندن] (gârdənde[گاردنده 
  .         راگرده، ويراگرده پِ← آگرده ← )گشتن(] garde[گرده 
  . راگته،  ويراگته پِ← آگته ← )گرفتن] (gete[گته 

  .راوشته، ويراوشته پِ← آوشته ← )پريدن] (vašte[وشته 
  

  افعال پيشوندي فاقد شكل ساده
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در تالـشي    ، آنهـا امـروزه    ةدر ميان افعال پيشوندي، نمونه هايي وجود دارد كـه شـكل سـاد             
 است ولي به مرور به كار مي رفته     كه در گذشته       داد  احتمال مي توان  كاربرد ندارد و     يجنوب

، شايد هم در برخي از گونه ها نمونه هايي از آنها را  زمان كاربرد خود را از دست داده است       
 برخي از اين نمونه ها با ريشه يابي و يا از طريق بررسـي تغييـرات                 ،با وجود اين  . بتوان ديد 

 آنهـا دشـوار     ة در مقابل نمونه هايي هم هستند كه قـضاوت دربـار           ؛آوايي قابل شناسايي اند     
  :ند از ا افعالي كه در اين زيرمجموعه قرار مي گيرند عبارت.است
در متـروك شـده اسـت، امـا         شكل سادة ايـن مـص     ]: verâšte[يا وراشته  ]perâšte[راشته  پ

ــشوندي آن وجــود دارد  ــته ]daprâšte[، دپراشــته] âprâšte[ آپراشــته:صــورت پي ، ويپراش
]viprâšte [و پوراشته]pevrâšte.[  

 آن نادر است اما افعال پيشوندي آن     ةاز مصادري است كه شكل ساد     ): تنيدن](tande[تنده   
  .معمول است] vitande[ ويتندهو]petande[، پتنده]âtande[آتنده: مانند

ــا توجــه بــه  ): پرســيدن] (farse[فرســه      مــصدري اســت كــه امــروزه كــاربرد نــدارد امــا ب
.  فارسـي مـسلم اسـت      " پرسيدن   "ارتباط آن با مصدر      ] p[و پ   ] f[قريب المخرج بودن ف     

به همـان   ] dafarse [ اين مصدر از شكل پيشوندي آن يعني دفرسه        ةامروزه به جاي شكل ساد    
؛ نيز در تركيبات ظاهر مي شود     ] âfarse[عالوه بر آن صورت آفرسه     .ستفاده مي شود  مفهوم ا 
  ].dafarsâfars["دفرس آفرس": مانند

 ،اين مصدر به تنهايي كاربرد ندارد و صـورتهاي پيـشوندي آن           ): فتن، روبيدن رrufte) [[روفته   
  . معمول است] virufte[تهو ويروف] darufte[، دروفته] perufte[، پروفته]ârufte[يعني آروفته

مصدري است كه امروزه به همين شكل كاربرد نـدارد امـا            ): فشردن] ( xašârde[خشارده   
و ويخـشارده   ] daxašârde[ يعني به صورت  دخـشارده      ،]-vi[و وي   ] -da[با دو پيشوند د     

]vixašârde [مستعمل است.  
 امـا بـا توجـه بـه قريـب           مصدري است كه امروزه معمول نيـست      ): بستن  ] ( vase[وسه   

 آشـكار    فارسـي كـامالً    " بستن   "پيوستگي آن با مصدر   ] b ["ب"و    ] v ["و"المخرج بودن   
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] davase[، دوسـه  ]pevase[، پوسـه  ]âvase[از اين مصدر اشـكال پيـشوندي  آوسـه         . است
  . كاربرد دارد] vivase[ ويوسهو] ĵivase[ جيوسه

 " بنديـدن  "و نظيري است براي مـصدر        " وسه "صورت ديگري از مصدر   ]: vende[ونده   
] davende[، دونـده    ]ĵivende[، جيونده ]âvende[آونده: فارسي كه نوع پيشوندي آن مانند     

  .وجود دارد] vivende[ و ويونده
ـ  " بـه معنـي     در تالـشي   ]viar[از مصادر متروك است اما  وير      ]: viarde[ويرده     يـا   "دار گُ
: افعـال پيـشوندي آن نظيـر      . نوز كـاربرد دارد   است كه ه   صورت اسمي همين مصدر      "ذرگُ"

معمول اسـت ولـي  آويـرده        ] ruvjarde[، روويرده ]davjarde[، دويرده ]pevjarde[پويرده
]âvjarde [      ــردد ــي گ ــات ظــاهر م ــشتر در تركيب ــادر دارد كــه بي ــتعمالي ن : ؛ ماننــداس
  ].davjarâvjar["دويرآوير"

   د داشـته باشـد؛ يكـي بـه معنـي     بايد دو مـصدر بـه همـين صـورت وجـو           ]: dešte[دشته   
 كـه   " نگاه كردن  " يا   " نگريستن " كه در آن هيچ ابهامي نيست و ديگري به معني          " دوختن "

ـ   امروزه ميان تالشان مستعمل نيست ولي اَ      : كـار مـي برنـد؛ ماننـد    ه شـكال پيـشوندي آن را ب
ـ     ] dadešte[و ددشته ] videšte[، ويدشته ]pedešte[پدشته بـه  ] a[دال كه اين يكي، گاه، با اب

]e [ به صـورت ديـشته       " ددشته   "گفتني است كه    . همراه است ]dješte [      نيـز شـنيده شـده
است، از اين رو اين احتمال را مي توان مطرح كرد كه شكل سـاده مـصادر پيـشوندي بـاال،                     

حـذف  ] j [ةاست كه با افزودن هر يـك از پيـشوندها، واكـ      ] dješte[ "ديشته" مصدرهمين  
، ]pedješte[ جـايگزين پديـشته    " ددشـته  "و  "ويدشته"،  " پدشته "مروزهشده است؛  يعني ا    

  .شده است] dadješte[و دديشته] vidješte[ويديشته 
پـس  ]v[با توجه به قاعدة ابدال،    ): قليه كردن گوشت،سرخ كردن   ](pevrâvənde[   پوراونده

بـه  ] pebrâvənde[يـا ] peprâvənde[بوده باشد؛ يعني    ] b[يا  ] p[ةبايد تبديل يافت  ] pe[از  
]pevrâvənde [            تغيير يافته است؛ اما دقيقاً نمي توان گفت شكل سادة ايـن فعـل چـه بـوده

با توجه به اين كه اين فعل تنها به همين شكل كاربرد دارد و بـا پيـشوند هـاي ديگـر        . است
شنيده نشده است در يك نگرش ساده بايد گفت كه ايـن خـود يـك فعـل سـاده اسـت نـه             
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ر نگاهي ديگر مي توان حدس زد كه اين فعل از افعال پيـشوندي اسـت كـه                  پيشوندي؛ اما د  
 است همان طور كه خود همـين     آن متروك شده  شكلهاي ديگر پيشوندي آن همانند شكل سادة        

فعل نيز در حال متروك شدن است و امروزه جز در ميان تالشهاي مسن و كوه نشين كاربرد                  
. بـه كـار مـي رود      ) سرخ كـردن  ] (sərkarde[ »سركرده« چنداني ندارد و به جاي آن مصدر      

 كــه "متعــدي شــده"بــا توجــه بــه پــسوند آن فعلــي اســت » پوراونــده«گفتنــي اســت كــه 
ـول   امـا شـكل    دست داده است   آن كاربرد خود را از       "الزم"صورت ] pevreje[» پوريـه « آن  مجه

  .شنيده شده است كه بررسي آن و گمانهاي ديگر در اين خصوص در اينجا نمي گنجد
بيشتر اين مصدر تنها به همين شكل به كار مي رود و            ): سرازير شدن ،افتادن  ](âĵile[ آجيله  

 [dani â âĵile] ، دنـي آو آجيلـه  )آب افتـادن ](âv âĵile[آو آجيلـه . همراه اسـت » آب«با كلمة 
كـاربرد دارد و بـا ديگـر        ]r(â[(ظاهراً فعلـي اسـت كـه تنهـا بـا پيـشوند            ) آب در دهان افتادن   (

  .هاي فعلي شنيده نشده است و يا بايد آن را يك فعل ساده دانست نه پيشونديپيشوند
] da[نيز تنها با پيشوند     ) درد آمدن ](daĵie[و دجيه )درد آوردن  (]daĵiâvənde [   دجياونده

  .آمده است و حدس فعل قبلي در اين باره صادق است
، ]ĵičikâvənde[كاونـده   ، جيچي ]pečikâvənde[، پچيكاونـده  ]âčikâvənde[   آچيكاونده
از افعـال پيـشوندي اسـت كـه         ] vičikâvənde[و ويچيكاونده ] dačikâvənde[دچيكاونده

باشـد كـه امـروزه      » چـسباندن «به معني ]čikâvənde[»چيكاونده«شكل ساده آن، ظاهراً بايد      
نيـز متـروك    » چـسبيدن «به معني ] čike[» چيكه« اين فعل يعني   "الزم"صورتِ  . كاربرد ندارد 

 فوق الـذكر بـا پـنج پيـشوند          "متعدي"است اما شكلهاي پيشوندي آن همانند صورتِ        شده  
و ويچيكـه   ] dačike[، دچيكـه  ]ĵičike[، جيچيكـه  ]pečike[، پچيكه ]âčike[آچيكه: كاربرد دارد 

]vičike.[  
از افعـالي هـستند   ] virənte[و ويرنتـه ]darənte[، درنته ]ĵirənte[، جيرنته ]perənte[   پرنته

را در بـر  » كشيدن«باشد كه مفهوم ] ənte[يا انته] rənte [»رنته«آن ظاهراً بايد  ةكه شكل ساد
  .دارد اما كاربرد ندارد و تنها افعال پيشوندي آن معمول است
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بيانگر يـك فعـل     » بازگو كردن، ادا در آوردن    « با توجه به معني آن       ]:âflâvənde[   آفالونده
 لـذا آن را     ، دارد و با پيشوند هاي ديگر نمي آيـد         پيشوندي است اما تنها به اين شكل كاربرد       

  .بايد يك فعل ساده انگاشت يا يك فعل پيشوندي كه شكل سادة آن متروك شده است
از افعـال پيـشوندي     ] virie[و ويريه ] derie[، دريه ]ĵirie[، جيريه ]perie[، پريه ]ârie[   آريه

اربرد نـدارد امـا هرچـه باشـد در          باشد كه امروزه ك   ] rie[است كه شكل سادة آن ظاهراً بايد      
  .است» وجود داشتن«يا » هستن«مفهوم 
مي توانـد از شـكل سـادة        ] vizere[و ويزره ]ĵizere[، جيزره ]pezere[، پزره ]âzere[   آزره

صورت متعدي اين مصدر نيز در شـكل        . باشد كه امروزه متروك شده است     ] zere[فرضي زره 
، ]âzârənde[آزارنـده : پيـشوندي كـاربرد دارد    ساده ظاهر نمي گـردد امـا بـه صـورت افعـال              

  ].vizârənde[و ويزارنده] ĵizârənde[جيزارنده] pezârənde[پزارنده
و ] âsamiavənde[متعدي آن، آسـمياونده   و شكل] pesamie[، پسميه]âsamie[   آسميه

از مصادري اند كه صورت سادة خود را از دسـت داده انـد و               ] pesamiavənde[پسمياونده
  . نيز رو به نابودي هستندخود
  .تنها با همين دو پيشوند و بي كاربرد شكل ساده معمول اند] pesneje[و پسنيه] âsneje[آسنيه

ــده ــده]ârgende[   آرگن ــده]bargende[، برگن ــده]pergende[، پرگن ، ]dargende[، درگن
عمل به همين شكل يعني با شش پيشوند مـست        ] rujgende[و رويگنده ] virgende[ويرگنده

  .اند اما شكل سادة آنها متروك شده است
دو مـصدر وجـود دارد بايـد        ] pəšte[با توجه به اينكه بـراي پـشته         ]: pəšâvənde[   پشاونده

كه از  » پيچاندن و بستن  «كرد؛ يكي به معني   نيز دو مصدر با معاني مختلف فرض        » پشاونده«براي  
]) v[به] p[با ابدال( ]pevəšâvənde [و پوشاونده] dapəšâvənde[آن افعال پيشوندي دپشاونده

ــي    ــه معن ــري ب ــاربرد دارد و ديگ ــدن و زدن«ك ــشاونده   »كوبي ــشوندي آپ ــال پي ــه از آن افع ك
]âpəšâvənde[جيپشاونده ،]ĵipəšâvənde [ و دپشاونده]dapəšâvənde [ساخته مي شود.  
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ــسنده   ــشوندي پـ ــال پيـ ــسنده]pesənde[    افعـ ــنده]ĵisənde[، جيـ و ] dasənde[، دسـ
را ] sənde[شـايد بتـوان سـنده     . جداي از شكل سادة خود كاربرد دارنـد       ] visənde[سندهوي

  .براي آن فرض كرد
] âlâxənde[، آالخنـده    )سـر و سـامان دادن، خاتمـه دادن        ] (âgəzârde[   مصادر آگزارده   

سـاكت كـردن،    ](âlâvənde[، آالونده   )گير كردن ](âlaxe[، آلخه )گير دادن چيزي به جايي    (
] dapâte[، دپاتــه )شــدن ســاكت شــدن، آرام](âlâvie[، آالويـه )ن، تــسكين دادنآرام كـرد 

، آوالكنــده )گــره خــوردن ،پيچيــدن](pevəšte[، پوشــته)آمــوختن](âmyte[آموتــه، )بــاختن(
]âvlâkənde)[  و آولكيه ) آب اندود كردن]âvlekie)[  از افعالي هستند كه تنها     ) آب اندود شدن

  .ل ساده اين افعال معمول است و نه اشكال پيشوندي آنهابه همين شكل كاربرد دارند، نه شك
  
  

  جدول افعال در مقايسه با كاربرد پيشوندها
  :رفته، مشخص شده است با آنها به كار در جدول زير شماري از افعال ساده و پيشوندهايي كه

 هاــفعل پيشوند ها
  )ر(آ بر )ر(پ )ر(جي )ر(د )ر(وي رو
  ]âbe[آبه   * *  * 
  ]âkarde[آكرده   * *  * 
  ]əškue[اشكوئه *  *  * * 
  ]ume[اومه  * *  * * 
  ]inĵande[اينجنده *    * * 
  ]baxše[بخشه *    *  
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 هاــفعل پيشوند ها

 ]barde[برده *     * 
  ]bərešte[برشته *      

  ]bərde[برده *  *  * * 
  ]bərame[برمه      * 
  ]be[به *  * * * * 
  ]parâvənde[پراونده *   *   

 ]parčinde[پرچينده *  *  * * 
  ]pərde[پرده *  *   * 
 ]parkâvənde[پركاونده *      
  ]parke[پركه *      
  ]pare[پره *  *  * * 
 )بستن] (pəšte[پشته *  *  *  
 )زدن] (pəšte[پشته *   * * * 

 ]târe[تاره *  * * * * 
  ]tâše[تاشه *  * *  * 

 )حرارت دادن] (tâve[تاوه *    * * 
 )پيچيدن] (tâve[تاوه   *   * 
) حرارت دادن](tâvənde[تاونده *    *  
 )پيچاندن] (tâvənde[تاونده   *   * 
 ]tasâvənde[تساونده *  *   * 
  ]tasse[تسه *  *   * 
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 هاــفعل پيشوند ها

  ]tande[تنده *  *   * 
  ]tillâvənde[هتيالوند *  *  * * 

  ]tille[تيله *  *  * * 
 ]tərâkənde[تراكنده *  *  * * 
  ]tərake[تركه *  *  * * 
  ]čâkənde[چاكنده *  *  * * 

  ]čake[چكه *  *  * * 
  ]činde[چينده *  *  * * 
  ]xârənde[خارنده   *  * * 
  ]xâre[خاره   *  * * 
  ]xâzie[خازيه *      

  ]xəte[خته   * * * * 
 ]xəsâvənde[خساونده   * * * * 

  ]xue [خوئه *  * *  * *
  ]xunde [خونده *  *  *  

 ]dâšte[داشته *  * *  * )نادر*(
 )دوختن] (dešte[دشته  *  *  * * 

  )نگريستن] (dešte[دشته   * *  * *
 ]due[دوئه *  * *  * 
 ]duše[دوشه *  *   * 
  ]râsəne[راسنده *  *   * 
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 هاــفعل پيشوند ها

  ]rase[رسه *  * * * *  
  ]zunuse[زونوسه *      

  ]žande[ژنده *   *  * 
 ]serâvəne[سراونده *    *  
  ]sere[سره *    *  
  ]sue[سوئه * * * * * * 

  ]sute[سوته *  * * * * 
  ]sie[سيه *  * * * * 
 ]šurte[شورته   *  * * 
  ]šunde[شونده *      
  ]še[شه * * * * * * *
  ]karde[كرده * * * * * * *
  ]kərənde[كرنده *    *  

  ]kəšte[كشته *  *  * * 
 ]kue[كوئه *  * * * * 

  ]kəlâše[كالشه *      
  ]gârdənde[گاردنده *  *  * * 
  ]garde[گرده *  *  * * 
  ]gete[گته *  * * * * 
  ]lâkənde[الكنده  * *  * * *
 ]lakke[لكّه  * *  * * *
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 هاــفعل پيشوند ها

 ]lue[لوئه *  *  * * 

  ]lizgiâvənde[ليزگياونده    *   
  ]lizgie[ليزگيه    *   

  ]lište[ليشته *  * * * * 
  ]marde[مرده *    * * 
  ]mande[منده *  * * * * 

  ]nəšte[نشته *  *  *  
  ]nəšue[نشوئه *  *    
  ]nue[نوئه *  * * *  
 ]nivište[نيويشته *      

  ]vâzənde[وازنده * * * * * * *
  ]vate[وته *  * * * * 
  ]varde[ورده * * * * * * *
  ]vašte[وشته * * * * * * *
  ]vəškande[وشكنده *  *   * 

  
  نتيجه

  درتالشي براي دست يابي به معـاني مختلـف افعـال،از هفـت پيـشوند معنـي سـاز اسـتفاده                     
تعمق در افعال ساده و پيشوندي،مي توان دريافت كـه برخـي از ايـن افعـال بـه                   با  .مي شود 

عالوه بر اين در پاره اي موارد نيز شكل سادة          .تدريج ،ساختار اوليه خود را از دست داده اند        
افعال از ميان رفته است؛با وجود اين اكثر افعال شكل كهن خود را حفظ كرده و هنـوز هـم                    

  .كاربرد دارند
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 1386شماره اول، بهار

  پي نوشت
در آوانگاري واژگان از الفباي بين المللي آوانگاري استفاده شده است، مگر در مواردي كه به داليلـي                 -1

 ،)ج (ĵصـامتهاي  :عاليم ديگر را جايگزين كرده ايم كه براي نمونه چند عالمـت را يـادآور مـي شـويم    
š)ش(،j) ي( مصوتهاي  ،...و â)آ(،y)كه مصوتي است پيشين، بسته و بلند )ايو.  
  .تنها به چند نمونه اكتفا شده است به علت پرهيز از اطالة كالم در مورد هر پيشوند، -2
  

  منابع
BENVENISTE,E(1952) :Langue indo-europeenne , dans les langues du 
monde(sous la direction de A.Meillet et M.Cohen),Paris.   

شـمارة    تحقيقات تالش،سال اول،   ةمجل» لشانكجايي تالش وكيستي تا   «  )1380(راهنمايي،محمدتقي
  .اول

 سـال سـوم،    مجلة تحقيقات تالش،  »مصدر و ساختمان آن در گويش تالشي      «) 1382(محرم رضايتي،
  10و9 ةشمار

  . ،تهران،فردوس1 ،جتاريخ زبان فارسي ): 1377(پرويز ناتل خانلري،
  .  2ة دة ادبيات دانشگاه تهران، شمار دانشكةمجل» زبانها ولهجه هاي ايراني«) 1336(يارشاطر، احسان

 


