
 
  
  
  
  
  

  
  

  شناختی چند واژة تالشی بررسی ریشه
  

   ٭دکتر مهدي کارگر
  هاي باستانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا استادیار فرهنگ و زبان

  
  جوالندانچراغی بهزاد 

  هاي باستانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا فرهنگ و زبان کارشناس ارشد
  

 چکیده
غربـی دریـاي خـزر، از    جنـوب  هـاي   غربی است کـه در کرانـه   ل هاي ایرانی شما تالشی از زبان

و بـه سـه گـویش     متـداول اسـت  سفیدرود در جنوب تا لنکران جمهوري آذربایجان در شمال، 
ویـژه   هـاي ایرانـی بـه    شناسی، زبان از منظر ریشه. شود بندي می شمالی، مرکزي و جنوبی طبقه

هـاي   هـا از طریـق پـژوهش    تـاریخی زبـان   ارتبـاط . انـد  تالشی کمتر مورد مطالعه قـرار گرفتـه  
شناسی  هاي تالشی ریشه در این مقاله تعدادي از واژه. شود شناسی بیشتر و بهتر درك می ریشه
کـه یکـی از    -ها براساس تلفظ رایج آنها در گویش تالشی مرکـزي طـوالرود    واژهاین . اند شده

هاي تالشی نیز  ر واژه در دیگر گویشبراب. اند آورده شده -نویسندگان این مقاله گویشور آن است
هاي ایرانی گـروه   ریشۀ واژه در دیگر گویشاست هم شناسی سعی شده در ریشه. است ذکر شده

  .ویژه تاتی یا آذري که بیشترین نزدیکی را با تالشی دارند نیز آورده شودشمال غربی، به
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  مقدمه -1
هستند که نمایـانگر فرهنـگ و تمـدن     ی گرانبهایهاهاي ایرانی گنجینه ها و گویش زبان

و هـا  هـا و گـویش  دربارة این زبانلعات علمی مطا. اندتاریخی و کهن این مرز و بوم بوده
ها  تواند عالوه بر پویا کردن زبانمی ،ترکیبات و اصطالحات آنها ،هاگردآوري و ضبط واژه

از آنجـا کـه   . باشدبا زبان  مرتبطهاي  اي ارزشمند براي سایر پژوهشمقدمه ،ها و گویش
تاریخی  ۀباورها و پیشین ،قاداتاعت ،آداب و رسوم ،نماي فرهنگ تمام ۀینیزبان هر قومی آ

اهمیـت و   ،شـود باعث از میان رفتن میراث فرهنگی جامعه می خاموشی زبانو  ستآنها
ها  براي جلوگیري از زوال و انقراض زبان .هاي زبانی بر کسی پوشیده نیستارزش بررسی

 وي قومی ها ها و گویش زبانمند نظام تر در بررسی و توصیف چه سریعها باید هر و گویش
 .شده را ثبت و ضـبط کـرد   آوريکوشید و اطالعات گردفرهنگی آنها  -کارکرد اجتماعی

هاي زاللـی  هاي ایرانی، پاسداري از فرهنگ درخشان ایرانی و چشمه پاسداري از گویش
  . توانند درخت پربار و تنومند زبان فارسی را سیراب سازنداست که می

شـناختی واژگـانِ    هاي مهـم، مطالعـۀ ریشـه    له مقولهجمشناسیِ تاریخی، از در حوزة زبان
نخسـت آنکـه   : توان بـه چنـد نمونـه از مزایـاي آن اشـاره کـرد       می که. هاي ایرانی است زبان

شناختی واژگان، در اشتقاق و شناخت پیشینۀ تاریخی و کهـن زبـان فارسـی و     بررسی ریشه
معنـایی و تحـوالت آن و    بسیاري از واژگان آن سودمند خواهـد بـود؛ دوم آنکـه در بررسـی    

هاي ایرانـی مـؤثر    هاي آواییِ واژگان زبان فارسی و دیگر گویش آرایی و دگرگونی شناخت واج
گزینـی در زبـان فارسـی و دیگـر      سـازي و واژه  هـاي واژه  سوم آنکه در پـژوهش  و خواهد بود

  ).37: 1384 منصوري،( ارائۀ الگوي درست ساختار واژگانی به کار خواهد آمدها با  گویش
اي در غرب و جنوب  هاي ایرانی است که در منطقه از شاخۀ شمال غربی زبانتالشی 

این منطقه امروزه در استان گیالن، استان اردبیل و جنوب . غربی دریاي خزر رواج دارد
تالشی شمالی، تالشی : تالشی سه گویش اصلی دارد. شرقی جمهوري آذربایجان قرار دارد

رود تالش تا آستارا و لنکران در آن سويِ  تالشی شمالی از کرگان .مرکزي و تالشی جنوبی
رود اَرس در جمهوري آذربایجان؛ تالشی مرکزي در منطقۀ بین دو رودخانۀ شـفارود در  

 و تالشی جنوبی در منطقۀ میان شـفارود تـا سـفیدرود    ؛جنوب و حوضۀ رود ناورود در شمال
تالشی بیشترین  ،هاي شمال غربی در میان گویش. )53: 1388خاله، رضایتی کیشه(رواج دارد 

ها دارد که  ویژه شاخۀ شمال شرقی این گویشهب ،هاي تاتی یا آذري نزدیکی را با گویش
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در این مقالـه  . زبان قرار داردجوار با تالشی و در غرب مناطق تالشیمنطقۀ رواج آنها هم
اساس تلفظ رایـج آنهـا در   ها بر هاین واژ. اند شناسی شده هاي تالشی ریشه تعدادي از واژه

هاي مرکزي تالشی است و یکی از نویسندگان  گویش تالشی طوالرود که از جملۀ گویش
گـویش   با این حال به برابـر آن در دو  ؛تاس له خود گویشور آن است، آورده شدهاین مقا

ت صـور  در مورد .است نیز اشاره شده ،تالشی جنوبییعنی تالشی شمالی و  ،دیگر تالشی
که از تالشی شمالی جمهوري آذربایجان  )1976( 1نامۀ پیریکوها به واژه تالشی شمالی واژه

  . است ، ارجاع داده شده فراهم شده
  

  تحقیق ۀپیشین -2
بـه  . اسـت  شناسان را به خود معطـوف داشـته   اهمیت گویش تالشی از دیرباز توجه ایران

هاي غربی ایران،  ربارة گویشد میالدي 1930هاي مستمري از سال  همین سبب پژوهش
و  2تالشی، مسائل آواشناختی هاي مربوط به گویش در پژوهش«. جمله تالشی آغاز شداز

شناسان ایرانی قرار  مورد توجه و تتبع زبان 4همواره بیشتر از ساخت نحوي 3واژي ساخت
ر آثـار  هاي دانشگاهی و سـای  هاي علمی و هم در رساله این امر، هم در مقاله. است گرفته

بـه آواشناسـی و نحـو      بیشترین اطالعات مربـوط  .. ..خورد بیش به چشم میو  تألیفی کم
 تالشـی شـمالی  و  )202-231: 1953( 5میلّـر  زبـان تالشـی  تـوان در   گویش تالشی را مـی 

و  )صفحه 254(کتاب میلّر هرچند از نظر حجم اثر . به دست آورد )29-58: 2000( 6شولتسه
اثري ممتاز در توصیف گویش تالشی است، شیوة توصیف و تنظـیم  تنوع مواد و مطالب، 

 95(اما کتاب شولتسه، به رغم صفحات محدود  ؛مطالب آن، نیاز به تجدیدنظر جدي دارد
 »شـود  نمونۀ کاملی از یک اثر پژوهشی معتبر در گـویش تالشـی محسـوب مـی     ،)صفحه

هـاي   اهمیـت دیگـر گـویش   پس از چندي  ها این پژوهش. )55: 1388 خاله، رضایتی کیشه(
در زمینۀ که  طوري  به ،شمال غرب ایران را آشکار ساختهاي شمال و  مربوط به سرزمین

                                                
1. Pirejko 
2. Phonetic 
3. morphological 
4. syntactic structure 
5. Miller 
6. Schulze 
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مقایسۀ تحـول تـاریخی   «توان از مقالۀ جعفري دهقی با عنوان هاي تالشی می تحول واج
شناسـی، ضـمیمۀ    گـویش منـدرج در مجلـۀ   » هاي تالشـی بـا فارسـیِ معیـار     برخی واج

  .نام برد) 1384( فرهنگستان
ترین مقاالت علمی در زبان فارسی که به طور مستقل به یکی از مباحث مهم از مهم

ارگتیو در گویش «: ها اشاره کرد توان به این نمونه می اند، نحو در گویش تالشی پرداخته
در دو مقالۀ دیگر نیز با  آن ةنویسندکه  )113-126: 1384(خاله از رضایتی کیشه» تالشی
تأملی دیگـر در  «و  )41-52: ب1382( »چند نکتۀ دستوري در گویش تالشی«اي ه عنوان

هایی از نحو گویش تالشی  جنبه) 128-146: الف1385(» الدین اردبیلی فهلویات شیخ صفی
، نشـر دانشـگاه   فرهنگ موضوعی تالشی بـه فارسـی  کتاب . است را مورد توجه قرار داده

ینه لغات، ترکیبات و کنایات تالشـی مرکـزي   گیالن نیز از منابع برجستۀ تحقیق در زم
   )1().1387 خاله و خادمی ارده،رضایتی کیشه. کن( است
  

  الشیتهاي آوایی تاریخی ویژگی -3
غربی ایران بازماندة زبان مادي در هاي شمال تالشی همانند دیگر گویش ،از نظر تاریخی

هماننـد دیگـر    ،واژگـان  دورة ایرانی باسـتان و از نظـر تحـوالت آوایـی و نیـز از جهـت      
و از این در دورة میانه است ) پارتی(شبیه زبان پهلوي اشکانی  ،هاي شمال غربی گویش

اند و تحوالت  غربی قرار دارد که بازماندة فارسی باستان هاي جنوب جهت در برابر گویش
 هاي آوایی شاخص تالشی تمام ویژگی. شان به فارسی میانه و فارسی نو شبیه است آوایی

. نیز نک(شود  اشاره می به آنها اختصارهاي شمال غربی ایران را دارد، که در ادامه به گویش
ها از فرهنگ فارسـی میانـه و پهلـوي     صورت پهلوي اشکانی واژه. )227-230: 1953میلّر، 

  : اند نقل شده) 2004( 1مایسترارنست -اشکانی مانوي دورکین
است، در  شده sهاي جنوب غربی  در گویشایرانی باستان که  spخوشۀ همخوانی  -1

از ایرانـی باسـتان   ) سـگ ( әsbaتالشـی  : اسـت  بـاقی مانـده   sbیـا   spتالشی به صورت 
*spaka-  پهلوي اشـکانی ،ispag  ؛ تالشـیәspi ) از ایرانـی باسـتان   ) سـفید*spaita- ،

  .-spiš*از ایرانی باستان ) شپش( sibižتالشی شمالی 

                                                
1. Durkin-Meisterernst 
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است، همانند دیگر  شده dغربی هاي جنوب که در گویش) dzیا ( zایرانی باستان  -2
از ایرانی ) دانستن( zineتالشی : است باقی مانده zغربی در تالشی نیز هاي شمال گویش

از ایرانـی باسـتان   ) دامـاد ( zomo؛ تالشـی  zānādan، پهلـوي اشـکانی   -zan*باستان 
*zāmātar-  پهلوي اشکانیzāmād ؛ تالشیaz )باستان از ایرانی ) من*azam پهلوي ،

  .azاشکانی 
 hهاي جنوب غربی  و در فارسی و گویش θکه در فارسی باستان  sایرانی باستان  -3
تالشـی  : اسـت  بـاقی مانـده   sغربـی  هاي شمال است، در تالشی همانند دیگر گویش شده

 (rivosتالشـی  ؛ pasپهلـوي اشـکانی   -pasu*از ایرانی باسـتان  ) گوسفند( pasشمالی 
از ایرانی ) آهن( osin، تالشی rōbās، پهلوي اشکانی -raupāsa*از ایرانی باستان ) روباه

  .āsun، پهلوي اشکانی -āsuna*باستان 
که در )ç  ، فارسی باستانθrاوستایی و مادي (ایرانی باستان  θrخوشۀ همخوانی  -4

ی بـه   غرب هاي شمال است، در تالشی همانند دیگر گویش شده sغربی هاي جنوب گویش
hr  یا با حذفh  بهr تالشی : است تبدیل شدهpora )   از ایرانـی  ) بچـۀ جـانوران وحشـی

از ایرانـی باسـتان   ) آسـیاب ( or؛ تالشـی  puhr، پهلوي اشکانی )پسر( -puθra*باستان 
*āθra-) در واژةdastor / dasor )1-4. کندر این باره ) دستاس .(  

5- j اي و همچنین واکهآغازي و میانč هاي  اي ایرانی باستان که در گویش  واکهانمی
از ایرانی باسـتان  ) زن( ženتالشی : است شده jیا  žاست، در تالشی  شده zجنوب غربی 

*jani- پهلوي اشکانی ،žan ؛ تالشیžie )از ایرانی باستان ) زدنjan-   پهلـوي اشـکانی ،
žan- ؛ تالشیruž )از ایرانی باستان ) روز*raučah-نی ، پهلوي اشکاrōž.  ؛ تالشـیsuj- 

  .-sōž، پهلوي اشکانی -sauča*از ایرانی باستان ) سوختن(مادة مضارع 
و  -gorهاي جنـوب غربـی    ایرانی باستان که در گویش -wr̥در خوشه همخوانی  -6
go- است، در تالشی  شدهw- تالشی : است آغازي باقی ماندهvak )از ایرانی باستان ) گرگ

*wr̥ka- ؛ تالشیvil )از ایرانی باستان ) گل*wr̥da- ؛ پهلوي اشکانیwār ؛ تالشیvek 
  .-wr̥dka*از ایرانی باستان ) قلوه، کلیه(

 هاي شـمال غربـی را دارد، ماننـد    هاي خاص گویش در زمینۀ واژگان نیز تالشی واژه
در  šīr، در برابـر  šift، پهلـوي اشـکانی   -xšwifta*از ایرانـی باسـتان   ) شیر( šitتالشی 
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؛ پهلـوي اشـکانی   -vačاز ایرانی باسـتان  ) گفتن( vateي جنوب غربی؛ تالشی ها گویش
wāxtan  در برابرgoftan هـاي جنـوب غربـی؛ تالشـی      هاي آن در گـویش  و برابرkar- 

در  -kon، در برابر -kar؛ پهلوي اشکانی -kara*از ایرانی باستان » کردن«مادة مضارع 
در  raftanدر برابـر  » رفـتن «در معنـی   šeبردن فعـل  کـار  هاي جنوب غربی؛ بـه  گویش
  . هاي جنوب غربی گویش
  

  هاشناسی واژهریشه -4
4-1- asərg )اشک(  

و  ǝsǝrkبـه ترتیـب   صورت تالشی جنوبی و شمالی این واژه را  )207: 1383(پور حاجت
ārs  صورت شمالی آن را  )22: 1976(و پیریکوas ایـن   صورت تالشی مرکزي. است داده
ایرانـی باسـتان را بـه     kکـه   )13: 1387 خاله و خادمی ارده،رضایتی کیشه(ست ا asәrgواژه

صـورت   اسـت؛  )اشک( -asru-ka*بازماندة ایرانی باستان  و حفظ کرده gیا  kصورت 
 asǝrgتــاتی دروي . اســت -asru*بازمانــدة ایرانــی باســتان نیــز تالشــی شــمالی آن 

؛ -āşka؛ ختنـی  -aśru؛ سنسـکریت  -asrūبسنجید با اوستایی  ؛)65: 1391سـبزعلیپور، (
ــی  ــک، ارس«فارس ــایرهوفر، ( »اش ــ ؛)138: 1992م ــی میان ــانوي  ۀفارس ــین( asrم  -دورک

جا هجاب sبا  r، پور داده که حاجت ārsدر صورت تالشی شمالی . )55: 2004مایسترارنست، 
در برابـر واژه را  . اسـت  حذف شده rهمخوان  ،که پیریکو داده asاست و در صورت  شده

 و )96: 1966مکنـزي،  ( halsiهورامی  مانند ؛هاي شمال غربی نیز می بینیم دیگر گویش
  ).164: 2009 1تاکستون،( asrînکردي سورانی 

  
4-2- dastor  )دستاس(  

ایـن واژه   .)70: 1976( است داده dasor/dastorصورت تالشی شمالی این واژه را پیریکو 
سـاخته   dast + orاسـت و از دو جـزء    »دسـتاس «صورت شـمال غربـی واژة فارسـی    

کـه در   or. است) آسیاب(دوم به معنی  و جزء) دست(نخست به معنی  جزء. است شده
در اصـل  ( -āθra*و بازماندة ایرانـی باسـتان    āhr*تر  از صورت کهن ،است بوده ārاصل 

*ar-θra- ( به معنی)کنندهکننده، آرد آسیاب (   است کـه از ریشـۀ*ar- ) و  )آرد کـردن
                                                
1. Thackston 
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. کنـ هـاي بازمانـده از آن،    دربارة این ریشۀ فعلی و فعل(است  ساخته شده θra-ساز  پسوند اسم
و ) آسیاب( ārهاي شمال غربی به  در گویش -āθra*ایرانی باستان  ).166: 2007 1،چئونگ

را در بیشتر  ārبرابر تالشی . است تحول یافته) آسیاب( āsهاي جنوب غربی به  در گویش
یزدانـی،  ( ārگـزي  ، )2011 2،برجیـان ( ārاي  میمه مانند ؛بینیم مال غربی میهاي ش گویش
  ).96: 1371همایون، ( āreyافتري  ،)2010برجیان، ( ārجوشقانی  ،)311: 1391

  
4-3- die )مکیدن، شیر خوردن( ،dovnie )شیر دادن(  

پیریکو، (» مکیدن پستان، شیر خوردن« die/diyeصورت الزم این فعل در تالشی شمالی 
. است )87: همان(» با پستان شیر دادن« dovne/dovnieو صورت متعدي آن  )81: 1976

مکیـدن  « disteدر تالشی مرکزي صورت الزم و متعدي این فعل به ترتیب بـه صـورت   
شیر دادن به بره ( davnәste/davnieو» خوردن گوساله یا بره از مادرپستان مادر، شیر 

هـا و   معادل این فعل را در دیگر زبـان  ).ب1385خاله،  ضایتی کیشهر(وجود دارد ) یا گوساله
 ؛)75: 1333کارنـگ،  () مکیدن( divestanهاي ایرانی در تاتی کرینگانی به صورت  گویش

 dæjyn/dæjunو در آسـی بـه صـورت    ) 325: 1391 سبزعلیپور،( divānǝsenتاتی دروي 
شیر ( -dā(y)*ریشۀ فعلی ایرانی باستان  توان بازماندة این واژه را می. بینیم می) مکیدن(

) شـیر مکیـدن  ( -dhā/dhayدانست که برابر آن را در سنسـکریت بـه صـورت    ) مکیدن
در واژة مرکــب (داریــم ) مـاده ( -daēnuدر اوســتایی از ایـن ریشــه صــفت  . بینــیم مـی 

uštra.daēnu- شتر ماده (و در ختنیdīnū- )گاو ماده (  و در خـوارزمیδy(n) )از ) زن
هاي ایرانی از این ریشۀ  در برخی از گویش. )775: 1992 3مایرهوفر(است  ن ریشه بازماندهای

، بختیـاري و  »دایه«فارسی : است باقی مانده) مادر(اي در معنی  ژهفعلی ایرانی باستان وا
، همـه بـه   dāēk؛ کردي سـورانی  ada؛ هورامی dey؛ لري بویراحمدي dâلري لرستانی 

هاي هندواروپایی نیز معادل ایـن   در تعدادي از زبان. )2()1391ري، طاه. کن() مادر(معنی 
، اسالوي کلیسایی باستان )مکممی( dêjuالتویایی  مانند ؛بینیم واژه را با همان معنی می

dojo )شیردادن( ؛ سوئدي باستانdīa )775: 1992مایرهوفر، () مکیدن .(  

                                                
1. Cheung 
2. Borjian 
3. Mayrhofer 
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4-4- əsbu )ایوان(  
نامۀ تالشی پیریکو صورت تالشی شمالی  در واژه. رود کار میاین واژه در تالشی مرکزي به 

، صورت تالشـی مرکـزي واژه بـه    فرهنگ موضوعی تالشی به فارسیدر  .است واژه نیامده
ایـن واژه را   .)77: 1387خالـه و خـادمی ارده،  رضایتی کیشـه ( است آمده) تراس( әsbuصورت 

دانسـت کـه در   ) بنا کردن، پی افکنـدن ( -spā*توان بازمانده از ریشۀ ایرانی باستان  می
 -sāو در فارسـی باسـتان بـه صـورت     ) نهـادن افکنـدن، فرو ( -spāاوستایی بـه صـورت   

از این  ).209: 1953، 1؛ کنـت 369: 2007چئونگ، . کن(است  باقی مانده)  ساختن، بنا کردن(
است  ازماندهب) دیوار( parispمانوي  ۀریشۀ ایرانی باستان در پهلوي اشکانی و فارسی میان

است،  -pari-spā*که برگرفته از صورت ایرانی باستان ) 282: 2004مایسترارنست،  -دورکین(
  .است  تحول یافته -pariکه از همان ریشۀ فعلی با پیشوند 

 
4-5- gav  )دهان (  

معـادل واژه را در تـاتی   . است داده gәvصورت تالشی شمالی واژه را  )50: 1976(پیریکو 
 ،)15: 1387 خاله و خادمی ارده،رضایتی کیشه( gavتالشی مرکزي : بینیم نیز میشمال غربی 

توان  این واژه را می. )3( garتاتی دروي  ،)57: 1333کارنگ، ( gavتاتی هرزنی و کرینگانی 
) شـکاف، فـرج  ( -gabhaدانست که با واژة سنسـکریت   -gaba*بازماندة ایرانی باستان 

معـادل ایـن واژة تالشـی را در برخـی از     . یـک ریشـه اسـت    از) 463: 1992مایرهوفر، (
؛ یزغالمی žev؛ سنگلچی žöv؛ برتنگی žīvشغنی : توان دید هاي ایرانی شرقی نو می زبان
yüv،  111: 1974، 2مورگنستیرنه. کن(همه به معنی مخزن گندم، انبارك.(  

  
4-6- gələste )جوشیدن( ،glavnie )جوشاندن( 

 ها را به شکل صورت تالشی مرکزي فعل )161: 1387( ادمی اردهخاله و خ رضایتی کیشه
gәlāvnie )54: 1976(صورت تالشی شمالی این دو فعل را پیریکـو  . اند داده) جوشاندن( 
ایـن دو فعـل هـر دو از    . اسـت  داده) جوشـاندن ( gilovnieو ) جوشیدن( gileبه ترتیب 

و  خالـه  رضایتی کیشه. کنفعل در تالشی دربارة ریشۀ (اند  ساخته شده -gәlریشۀ فعلی تالشی 
تـاتی  : شـود  غربی نیز دیـده مـی    هاي تاتی شمال و برابر آن در گویش )1387، سبزعلیپور

                                                
1. Kent 
2. Morgenstierne 
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تاتی دروي ؛ )50: 1333کارنگ، () جوشیدن( galastiyan؛ تاتی کرینگانی gelestaهرزنی 
gәlәsen-gәlāvәnәsen )،326: 1391سبزعلیپور.( gәl   ایرانـی باسـتان    بازمانـده از ریشـۀ

*gar- )گرم کردن ( و برابر با سنسکریتghar- )اسـت، کـه از آن در فارسـی    ) سوختن
است، اما برابر فعلی آن در تعدادي  باقی مانده) -gar-ma*از ایرانی باستان (» گرم«اسم 

ــویش ــده   از گ ــاقی مان ــی ب ــمال غرب ــاي ش ــ ه ــورامی   ،تاس ــد ه  giriāy/girināyمانن
  ).105: 2007چئونگ، () پختن( -gärیوندي و س) جوشاندن/جوشیدن(

  
4-7- han )خواب(  

ایـن واژه بازمانـدة   . اسـت  همین صورت را براي تالشی شـمالی داده  )230: 1976(پیریکو 
خـواب  ( -hwap*اسـمی اسـت کـه از ریشـۀ      .است) خواب( -hwafna*نی باستان اایر

؛ hūna؛ ختنـی  -svapna؛ سنسـکریت  -xvafnaبسنجید با اوستایی . است ساخته شده
: هـاي اروپـایی   طـور برابـر آن در دیگـر زبـان     و همـین  fyn/fun؛ آسی xwamnسغدي 

: 1996مایرهوفر، ( svefn؛ نرس باستان k’un؛ ارمنی sapnisلتویایی  ؛sãpnasلیتوانیایی 
مانند تاتی کرینگانی  ؛بینیم هاي شمال غربی نیز می برابر واژه را در برخی از گویش ).791

، خـویینی  )86: 1391سـبزعلیپور، ( xәnدر تـاتی دروي  ، )53: 1333کارنـگ،  ( hun و هرزنی
xwan )،2002 1یارشاطر( سمنانی ،xon ؛ زازاhawn  ؛ کـرديxawn ) ،490: 1979 2بیلـی.( 

 hardeماننـد   ؛اسـت  تبـدیل شـده   -hها به  در تالشی در برخی واژه -hwایرانی باستان 
 haši ؛-hwap*از ایرانـی باسـتان   ) خفـتن ( hәte ؛-hwar*از ایرانی باستان ) خوردن(
ایرانـی   f. )1384جعفري دهقی،  .نکهمچنین (-hwar-xšaita*از ایرانی باستان ) خورشید(

از ) برف( varتالشی : است هاي همخوانی در تالشی حذف شده باستان نیز در آغاز خوشه
  hanدرمـورد  . -xšwifta*از ایرانی باسـتان  ) شیر( šәt؛ تالشی -wafra*ایرانی باستان 

  .است تبدیل شده fدر تالشی به  fnنیز ایرانی باستان 
  

4-8- hente  )آشامیدن( 
خالـه   امـا رضـایتی کیشـه    ،اسـت  نامۀ پیریکو نیامدهبرابر تالشی شمالی این فعل در واژه

به  این فعل را به همین صورت و ،تالشیدر فهرست مصدرهاي تالشی صورت  )ب1385(
                                                
1. Yarshater 
2. Bailey 
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صورت تاتی دروي ایـن واژه را بـه    )327: 1391( سبزعلیپور. است آورده) ننوشید(معنی 
توان از ریشـۀ   است و آن را می -enj(h)مادة مضارع این فعل  .است آورده henten شکل

و ) بـاال کشـیدن آب  ( -āhanjدانست کـه در پهلـوي   ) کشیدن( -θang*ایرانی باستان 
در فارسی . )391: 2007چئونگ، (است  ی ماندهنیز باق) باال کشیدن( -āhanjپهلوي اشکانی 

است و عموماً به معنـی   آهختن و آهنجیدن آمده/ نیز برابر این فعل به صورت آهیختن 
) نوشیدن(هاي فارسی معنی  است، اما برخی از فرهنگ به کار رفته) کشیدن، برکشیدن(

ر وزن واگردیدن بـه  آهنجیدن ب« برهان قاطعجمله از. اند را نیز براي این فعل ذکر کرده
ابـن خلـف   محمدحسین( »است معنی نوشیدن و کشیدن باشد و به معنی انداختن هم آمده

با توجه به ریشۀ ایرانی باستان و برابر فارسی، مادة مضارع این فعل . )70/ 1: 1342تبریزي، 
). -θax-ta*و بازمانـدة ایرانـی باسـتان     -hext*از صـورت  (باشـد   -hetدر تالشی باید 
در مادة ماضی این فعل در تالشی باید به قیاس با مادة مضارع آن انجام  nافزایش صامت 

و ) پختن( -pat-/paj، )سوختن( sut-/sujهایی از نوع  چون در تالشی فعل. گرفته باشد
وجـود دارد،   -t-/-j-مانند آن وجود دارد که بین مادة مضارع و ماضی آنها رابطۀ آوایـی  

بـه   nنیز با افزودن صامت  -het-/henjنیز رابطۀ مادة مضارع با ماضی درمورد این فعل 
hent-/henj- است اي ایجاد شده و چنین مادة ماضی  تبدیل شده.  

  
4-9- pirde  )روي کردن، پوییدنپیاده(  

pirde نیز همـین   )ب1385(خاله  صورت تالشی مرکزي این فعل است که رضایتی کیشه
برابر تالشی جنوبی ) 159: 1385( ماسالی. است داده) پیمودن پوییدن،(صورت را به معنی 

نامـۀ   اما صورت تالشـی شـمالی واژه در واژه   ،است داده) روي کردن پیاده( pәrdeواژه را 
است، که صفت  -pr̥ta*مادة ماضی این فعل بازماندة ایرانی باستان . است پیریکو نیامده

و سنسکریت  -parو برابر با اوستایی ) دنگذشتن، عبور کر( -par*مفعولی است از ریشۀ 
par-  از همین ریشۀ فعلی در تالشی واژة . )293: 2007چئونگ، () گذشتن(هر دو به معنی
pirt )از ایرانی باستان  ؛)184: 1976پیریکو، (را نیز داریم ) پلpr̥tu- بسنجید با اوستایی ،

pәrәθu- )تالشی . )892: 1904، 1بارتولومه() پلpirt ت شمال غربی این واژه است که صور
یارشـاطر،  ( pardتاتی کجـل   ؛شود هاي شمال غربی نیز دیده می برابر آن در دیگر گویش

                                                
1. Bartholomae 
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در برابـر   )215: 2009تاکستون، ( pird، کردي )1959یارشاطر، ( perd، تاتی شاهرود )1960
  . بینیم یم puhlفارسی میانه  یا در» پل«گیرد که در فارسی  غربی قرار می  صورت جنوب

 
4-10- šaγ  )شبنم(  

و  šixهـاي   است، با گونـه  داده šiγصورت تالشی شمالی این واژه را  )260: 1976(پیریکو 
šex. صورت تالشی مرکـزي واژه را   )115: 1387( خاله و خادمی ارده رضایتی کیشهšax 

تـوان بازمانـدة    این واژه را مـی  ).348: 1391سبزعلیپور،( است šeتاتی دروي  و در اند آورده
) اشـک، سرشـک  ( -sraskaدانست که در اوستایی بـه شـکل    -sraska*ایرانی باستان 

تحول ایرانی . است به فارسی رسیده» سرشک«آمده و به صورت  )1645: 1904بارتولومه، (
ایرانی باسـتان در ایـن    -sk-از خوشۀ همخوانی  -s-و همچنین حذف  -šبه  -srباستان 

وخـی  : هاي پـامیري  جمله در زباناز ؛است هاي ایرانی نیز انجام گرفته واژه در دیگر زبان
x¹ak  شـغنی ،x¹āk اشکاشــمی ،šok ؛ یزغالمــیx¹ak   ژالــه، شــبنم(همــه بـه معنــی (

: 1976پیریکـو،  (هم وجود دارد ) شبنم( šәvšiγدر تالشی واژة  ).101: 1974رگنستیرنه، وم(
: 1385(همچنین ماسالی . است ه شدهساخت) شبنم( šiγو ) شب( šәvکه از ترکیب  )258
 است که جزء براي تالشی جنوبی ذکر کرده) زده شبنم یخ( šaxtaاي به صورت  واژه) 168

  .باشد) شبنم( šaxنخست آن باید همین 
  

4-11- uva )تخم مرغ(  
پـور   که حاجـت  حالی، درداده uvәصورت تالشی شمالی این واژه را  )220: 1976(پیریکو 

معـادل واژه در  . اسـت  آورده uyaاین واژه را در تالشی آسـتارا بـه صـورت     )205: 1383(
: 1333کارنگ، (üvâ؛ تاتی کرینگانی övaتاتی هرزنی : شود هاي تاتی نیز دیده می گویش

 xāتـاتی دروي   .)118: 1389اري، کـ پرهیز( uwâ) رودبار المـوت (تاتی شمال شرقی  ،)48
معادل این . است -āwya-(ka)*ماندة ایرانی باستان این واژه باز .)177: 1391 سبزعلیپور،(

؛ hāپشتو : شود هاي دیگري دیده می هاي ایرانی نیز به شکل ها و گویش واژه در دیگر زبان
 ؛)30: 1979بیلـی،  ( ajkæ؛ آسـی  xāyag، پهلـوي  »خایه«؛ فارسی yōwyaپشتو وزیري 

الشی، تاتی و پشـتو وزیـري   ایرانی باستان در ت wصامت ). 1989، 1الفنباین( hāykبلوچی 
ایرانی باستان در اثر ادغام با  wدر آسی،  aikæیا » خایه«است، اما در فارسی  باقی مانده

                                                
1. Elfenbein 
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y یافتـه از   هـا تحـول   ایـن صـورت   .است بعد از خود از بین رفته*āyaka->*āwyaka- 
واژه در اوستایی این : است هستند، تحولی که نخست در معادل اوستایی واژه انجام گرفته

تخم ( -āyaاست که حالت مفعولی مفرد است از ستاك  آمده) aēm )>āyamبه صورت 
هاي  در برخی از زبان. )1380هنینگ، . کن( -āwya*تر  یافته از صورت کهن و تحول) پرنده

؛ wy، ولزي )تخم مرغ( ōvumالتین  مانند ؛بینیم هندواروپایی نیز معادل این واژه را می
  ).438: 2008، 1دفان( voایی ؛ آلبانیjowارمنی 
  

4-12- xivar  )برادر شوهر(  
را براي تالشی  xәyvarو ) خوشابر(را براي تالشی مرکزي  xivar )206: 1383(پور حاجت

در . است تالشی شمالی ذکر نکرده براياي را  است، اما چنین واژه آورده) ماسال(جنوبی 
. اسـت  ي آذربایجان است نیز این واژه نیامدهنامۀ تالشی پیریکو که تالشی شمالی جمهور واژه

صورت تالشی مرکزي این واژه را به صورت  )61: 1387( خاله و خادمی ارده رضایتی کیشه
xәri تاتی چال : بینیم هایی از تاتی جنوبی معادل واژه را می اما در گونه. اندآوردهhivar 

احمـد،   آل() شـوهر برادر( heyvarباد آ ، تاتی ابراهیمhivarتاتی سگزآباد  ،)1990یارشاطر، (
هاي ایرانی نیز  در برخی از زبان .)171: 1391سبزعلیپور،( xәyvarتاتی دروي ، )138: 1370

 levar، پشتو )744: 1992مایرهوفر، ( sewir؛ یغنابی tiw/tewآسی : بینیم این واژه را می
برادر ( θaiwar*رانی باستان این واژه بازماندة ای. شوهرهمه به معنی برادر) 1989، 2شروو(

 -xسپس به  -hاست و این  شده hآغازي آن در تالشی و تاتی  θاست که صامت ) شوهر
 calorاي معمول است، مانند  ایرانی باستان در پشتو نیز پدیده θتحول . است تبدیل شده

 هاي هند معادل این واژه را در برخی از زبان. )همان( čaθwārahاز ایرانی باستان ) چهار(
؛ روسـی  dieveris؛ لیتوانیـایی  lēvir؛ التین -devarسنسکریت : بینیم اروپایی نیز می و

deverь  744: 1992مایرهوفر، ( )برادرشوهر(همه به معنی.(  
  

4-13- voš )باران (  
خالـه و   رضـایتی کیشـه  . )48: 1976پیریکـو،  (است  vošبرابر تالشی شمالی این واژه نیز  

) بــوران( vašanصــورت تالشــی مرکــزي واژه را بــه صــورت  )115: 1387( خــادمی ارده
                                                
1. de Vaan 
2. Skjærvø 
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ـ یهرچنـد م . )349: 1391 سبزعلیپور،( استآمده varǝšتاتی دروي  در .اند آورده : 1953(ر لّ
است، اما این واژه را باید از ایرانی باستان  این واژه را برابر با واژة فارسی بارش گرفته )228

*wr̥šti- )باران (م مؤنث است از ریشۀ دانست که اس*warš- )و معادل آن ) باران باریدن
اســت و از ایــن ریشــه در اوســتایی صــفت مفعــولی  ) بــاران( -vr̥satniدر سنســکریت 
aiwi.varәšta– )معـادل ایـن واژه را در    ).522: 1996 ،مـایرهوفر (را داریـم  ) باران باریده

ندة همان صورت ایرانی باستان بینیم، که همه بازما هاي ایرانی می بسیاري دیگر از گویش
، لري بویراحمدي )باران تند و شدید( vašt ، لري لرستانی)باران( beštبختیاري : هستند

bešt )باران بهاري( هورامی ،väšt )باران(  خوانسـاري ،vešand ) نـایینی  )بـاران ،vešt 
  ).1391طاهري، . کن( )بارندگی(
  
4-14- zing )زانو(  

صورت تالشـی  . است نیز براي تالشی شمالی آورده) 107 و 106: 1976(این واژه را پیریکو 
. انـد  آورده zǝngبه صورت ) 14: 1387( خاله و خادمی ارده مرکزي واژه را رضایتی کیشه

تـاتی  : تـوان دیـد   هاي مرکزي نیز مـی  برابر واژه را در تاتی شمال شرقی و برخی گویش
اي  ابیانه ،)67: 1391 سبزعلیپور،( zǝngروي تاتی د ،)1959یارشاطر، ( zeng) خلخال(شاهرود 

zung )،یارشاطر a 1983( ابوزیدآبادي ،zong ) ،یارشـاطر b 1983 ( همه به معنی)این ). زانو
 -janghāبرابر با سنسکریت ) قوزك پا یا ساق پا( -zanga*واژه بازماندة ایرانی باستان 

این . است آمده) وزك پا، ساق پاق( -zangaاست که در اوستایی نیز به صورت ) قوزك پا(
 است با همین معنی باقی مانده zæng / zængæو آسی  zangواژه همچمنین در پهلوي 

  ).564: 1992مایرهوفر، (
  

4-15- zir  ،zinə )دیروز(  
 خالـه و خـادمی ارده،   رضایتی کیشـه ( رودمیبه کار  zir واژة» دیروز«در تالشی مرکزي براي 

 )203: 1383 ،پور حاجت. کن(است  حفظ شده ی جنوبی نیزهمین شکلو در تالش ،)18: 1387
 aziraتـاتی کجـل   : بینـیم  هاي تاتی یا آذري نیـز مـی   که معادل آن را در بیشتر گویش

سگزاباد و (تاتی جنوبی ، )57: 1333کارنگ، ( zirتاتی هرزنی و کرینگانی  ،)1960 ،یارشاطر(
خوئینی ، )296: 1391 سبزعلیپور،( zir، تاتی دروي )149: 1370احمد،  آل( azira) ابراهیم آباد
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zir ) ،این واژه بازماندة صورت ایرانـی باسـتان   . )2002یارشاطر*uz.ayar-    اسـت کـه در
است و بازماندة  آمده )409: 1904بارتولومه، ()  بعد از ظهر( -uz.ayaraاوستایی به صورت 

نیـز   )221: 1979بیلـی،  ( »دیروز« uzīroو یدغه  )561: 1958، 1آبایف( izærآن را در آسی 
در . اسـت  سـاخته شـده  » روز« -ayarو اسم  -uzاین واژة اوستایی از پیشوند . بینیم می

و این واژه ) 157: 1904بارتولومه، . کن(دارد  -ayanستاك دیگري به صورت  -ayarاوستایی 
. دارند an-به  و دیگري مختوم ar-هایی است که دو ستاك یکی مختوم به  جمله واژهاز

در  ،شوند شناخته می 2هاي ناهموند ها را که به نام ستاك هاي دیگري از این ستاك نمونه
نیـز  » دهـان « -zafar-/zafanو » کشـور « -karšvar-/karšvanهـاي   اوستایی در واژه

و ) 106: 1976پیریکـو،  (کـه در تالشـی شـمالی    » دیروز« zinәنتیجه صورت در. بینیم می
و  -uzباشد که از پیشوند  -uz.ayan*باید بازماندة ایرانی باستان  ،شود یمرکزي دیده م

  .است است، ساخته شده -ayarکه صورت دیگري از ستاك » روز« -ayanاسم 
  

4-16- zua )پسر(  
 zuәتالشی شمالی : رود گویش تالشی با  همین معنی به کار می گونۀ این واژه در هر سه

تالشی  ،)62: 1387 خاله و خادمی ارده، رضایتی کیشه( zuaمرکزي تالشی  ،)108: 1976پیریکو، (
: توان دیـد  هاي تاتی نیز می برابر این واژه را در گویش. )167: 1385ماسالی، ( zuaجنوبی 
: 1391سـبزعلیپور، ( zāتـاتی دروي   ،)1989، 3لوکـوك ( zā، چالی و هـزارودي  zuvāهرزنی 

 -zāاز سـتاك   است کـه ) زاده، فرزند( -zāka*تان این واژه بازمانده از ایرانی باس. )171
) زادن( -zanکـه خـود از ریشـۀ     -zāاز سـتاك  . است ساخته شده ka-و پسوند ) زادن(

ـ دربارة این ریشـۀ فعلـی   (داریم » -زادن، زاي«و از آن در فارسی   ساخته شده چئونـگ،  . کن
و  )1989شروو، () پسر( zoyپشتو  ،)453: 1374قریب، () فرزند( zākدر سغدي  ،)464: 2007

هـاي ایرانـی واژة    در برخـی از زبـان  . اسـت  نیز باقی مانده )82: 196الفنباین ( zāgبلوچی 
مـانوي و پهلـوي اشـکانی     ۀجمله در فارسی میاناز ؛شود ي شبیه این واژه دیده میدیگر

و  ،)1989الفنباین، ( zahgبلوچی  ،)381: 2004مایسترارنست،  -دورکین() فرزند( zahagمانوي 

                                                
1. Abaev 
2. heteroclitic 
3. Lecoq 
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 )1989(توانند از همین صورت باشند، هرچند شروو  که می» زهدان«در واژة  zahفارسی 
خاستگاه دیگري قائل است و آنها را از صورت ایرانـی   zoyها و واژة پشتو  براي این واژه

  .داند می -zahaka*باستان 
  

  گیري نتیجه -5
هاي ایرانی گنجینـۀ   ه گویشدهد ک شناختی این چند واژة تالشی نشان می بررسی ریشه

است و بررسی آنها  هاي ایرانی را در خود دارند که هنوز ناشناخته هاي زبان عظیمی از داده
کند و هـم بـه    ها را آشکار می شناختی این داده هم ارزش نهفتۀ زبان ،با رویکرد تاریخی

هـاي   ژهبرخـی از وا . کنـد  هاي ایرانی کمک مـی  ها و گویش بررسی و شناخت دیگر زبان
است و تنهـا در برخـی    هاي ایرانی از میان رفته ها و گویش ایرانی باستان در بیشتر زبان

هـاي   که یکی از نام) شوهربرادر( xivarبراي مثال واژة تالشی . است ها باقی مانده گویش
شود،  هاي هندواروپایی هم دیده می ریشۀ آن در بسیاري از زبانخویشاوندي است و هم

است و تنها در تالشی و تـاتی جنـوبی    هاي ایرانی از میان رفته دیگر گویش در فارسی و
که بازمانده از یـک ریشـۀ هنـدواروپایی بـه معنـی      ) مکیدن( dieفعل . است باقی مانده

است، تنها در تالشی، تاتی کرینگانی، تاتی درویو آسی به صورت فعل، آنهم با ) مکیدن(
هاي ایرانی تنها اسـمی از ایـن    و در دیگر گویش است باقی مانده) مکیدن(معناي اصلی 

به  -āwyaka*در تحول واژة ایرانی باستان . است باقی مانده) مادر(ریشۀ فعلی در معنی 
ایرانـی   wغربی و پشتو وزیري است که صامت  تنها تالشی، تاتی شمال ،هاي ایرانی زبان

در . است حذف شده wرانی این هاي ای ها و گویش اند و در دیگر زبان باستان را حفظ کرده
است، شاهد یک تحـول آوایـی    -sraska*که بازمانده از ایرانی باستان  šaγواژة تالشی 

هاي ایران کنونی ویژة تالشی است، بلکه تحول مشابه  تنها در میان گویشهستیم که نه
هایی از  المث. ها فاصله دارد بینیم که با تالشی فرسنگ هاي پامیري می آن را تنها در زبان
هاي ایرانی با رویکـرد تـاریخی تـا چـه انـدازه       دهند که بررسی گویش این نوع نشان می

هـایی از ایـن دسـت     امید است پژوهش. هاي ایرانی مفید باشد تواند در شناخت زبان می
شناسی تالشی، که شایسته اسـت بـراي همـۀ     گامی باشد در جهت تدوین فرهنگ ریشه

  . نی نیز فراهم شودهاي ایرا ها و گویش زبان
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  نوشتپی
گرفته در گویش تالشی، به مقالۀ رضـایتی   هاي انجام براي آگاهی بیشتر از پژوهش -1

  .رجوع گردد) الف1382(خاله کیشه
نگارندگان، ضبط این واژه . است آورده نشده فرهنگ تاتیاین صورت واژه در کتاب  -2

از . اند دوست سبزعلیپور بهره بردهتر جهانرا به صورت شفاهی از محضر استاد فاضل، دک
 .هاي تاتیِ دروي قدردانیم همکاري ایشان جهت ارائۀ نمونه

هاي عالمانۀ دوست و همکار دانشمند، دکتر اسـفندیار   تذکرات دقیق و راهنمایی از -3
  .طاهري نیز سپاسگزاریم

  
  منابع

  .امیرکبیر :تهران. چاپ سوم تات نشین هاي بلوك زهرا،، )1370(احمد، جالل  آل
  .ترفند: ، تهرانبررسی گویش مراغی، )1389(پرهیزکاري، ابوالفضل 

  ،»معیار فارسیِ با تالشی هايواج برخی تاریخی تحول ۀمقایس«، )1384(جعفري دهقی، محمود 
  .23-39، صص 1، شمارة پژوهی ادب
  .گیلکان: رشت زبان تالشی، گویش خوشابر،، )1383(پور، حمید حاجت

اول، شمارة اول،  ة، دورگویش شناسی، »عرصۀ سیمرغ«، )الف1382( ، محرمخاله هرضایتی کیش
  .127-134صص 

، 1، جلدشناسی گویش، مجلۀ »چند نکتۀ دستوري در گویش تالشی«، )ب1382( ــــــــــــــ
 .41-54، صص 1شمارة

-126ص ، ص39، شمارة شناسی زبان، مجلۀ »ارگتیو در گویش تالشی«، )1384( ــــــــــــــ
113.  

، مجلـۀ  »الـدین اردبیلـی   تأملی دیگـر در فهلویـات شـیخ صـفی    «، )الف1385( ــــــــــــــ
 .128-146، صص 4، شمارة1، جلدشناسی گویش

 ةدور ،گـویش شناسـی  ، »مصدر و سـاخت آن در گـویش تالشـی   «، )ب1385( ــــــــــــــ
  .7-30، صص 5شمارة  سوم،

، سال چهارم، شناسی ن مجلۀ زبان و زبا، »در گویش تالشی گروه اسمی«، )1388( ــــــــــــــ
  .53-64، صص 8شمارة 

، فرهنگ موضوعی تالشی به فارسی، )1387(ابراهیم  ،و خادمی ارده خاله، محرم رضایتی کیشه
  .دانشگاه گیالن: رشت
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 ریشه و مادة افعـال در  بررسی«، )1387(، جهاندوست رو سبزعلیپو خاله، محرم رضایتی کیشه
  .111-132، صص 6، شمارة پژوهی ادب، »تاتی، تالشی و گیلکی هايویشگ

  .فرهنگ ایلیا: ، رشتفرهنگ تاتی، )1391(سبزعلیپور، جهاندوست 
هـا و   مجلـه زبـان  ، »هـایی از گـویش بختیـاري   شناسی واژهریشه«، )1391(طاهري، اسفندیار 

  .111-137، صص 1، دورة جدید، شمارة ایرانی هاي گویش
  .فرهنگان: ، تهرانفرهنگ سغدي، )1374(رالزمان قریب، بد

  .چاپخانه شفق: ، تهرانتاتی و هرزنی، )1333(کارنگ، عبدالعلی 
  .فرهنگ ایلیا: ، رشتزبان تالشی زبان باستانی ایران،)1385(ماسالی، علی 

  .ابن سینا: ، به کوشش محمد معین، تهرانبرهان قاطع، )1342(محمدحسین ابن خلف تبریزي 
 ۀنامـ  ویـژه ، »هـاي زبـان پهلـوي    شـناختی فعـل   طرح بررسی ریشه«، )1384(، یداهللا منصوري

  .37-58، صص 5، شمارة فرهنگستان
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