
  

  

  

  

  

  پيشوندهاي فعل در زبان تالشي و گويش گيلكي

  

  پور حميد حاجت

  

  

غرب ايران هستند  هاي گروه شمال  زبان تالشي و همساية ديگر آن گويش گيلكي از جمله زبان

هاي زبان باستاني و  زبان تالشي ويژگي. اند هاي دور در كرانة درياي خزر باقي مانده كه از گذشته

هاي كرانة خزر  ها و گويش بررسي زبان. ربي را در خود حفظ كرده استغ ميانة ايراني شمال

در اين مقاله به مطالعة پيشوندهاي فعلي و . شناختي بسيار اهميت دارد ويژه تالشي از نظر زبان به

  .پردازيم گيري افعال پيشوندي در زبان تالشي و مقايسة آن با گويش گيلكي مي چگونگي شكل

  :شوند  فارسي فعلها از نظر ساختار به سه گروه تقسيم ميدر زبان تالشي همچون  

  .هاي مركب  فعل-٣  هاي پيشوندي؛  فعل-٢هاي ساده؛       فعل-١

شوند و  افعال پيشوندي در زبان تالشي از يك مادة اصلي با يك جزء پيشوندي ساخته مي  

  .دهد اساساً اين جزء پيشوندي معناي جديدي به فعل مي

يشوندي در زبان تالشي چند پيشوند از گذشته در اين زبان به ميراث مانده در ساخت افعال پ  

  .-da و -ā و -pe و -vi و -bar و -ji و -ār و -viv و -dar: كه بدين شرح است

 و -f∂/fa و -ji و ja و -u و -va و -vi و -Fu: پيشوندهاي فعلي در گويش گيلكي عبارتند از  

da- و du- و di و d∂- و ju- و d-.  



 

  

149   پيشوندهاي فعل در زبان تالشي و گويش گيلكي`

  

گيرند، كه اين  در زبان تالشي همچون زبان فارسي بعضي از افعال بيش از يك پيشوند مي  

  )تالشي: (مثال. شود ويژگي در گويش گيلكي نيز مشاهده مي

ji-vate از جا كندن 

ā-vate بيرون آوردن 

da-vate بافتن 

pe-vate كندن 

  )گيلكي: (مثال

fu-kud∂n ريختن 

du-kud∂n در چيزي ريختن 

čā -kud∂n ساختن 

  

  :مثال. همچنين در زبان تالشي همراهي يك پيشوند با افعال گوناگون قابل توجه است

 ja-x∂te  پنهان شدن ji-gete كوتاه كردن

 ja-baste آويزان كردن ji-karde پهن كردن

  

براي شناخت بيشتر پيشوندها و همچنين چگونگي ساخت افعال پيشوندي ذكر چند نكته الزم 

  :تاس

كه  شود، در حالي  آغاز ∂b در زبان تالشي اگر فعل بدون پيشوند باشد، صيغة امر حتماً با جزء -

. شوند  آغاز مي∂b و bi و buهاي ماضي و امر با جزء  گويش گيلكي در افعال بدون پيشوند صيغه

دون مثال براي فعل ب. شود بنابراين در افعال پيشوندي جزء مذكور با صيغة فعل همراه نمي

  :پيشوند

 مصدر صيغة ماضي صيغة امري  

 b∂rd∂n  بردن  b∂-b∂rd∂m  بردم b∂-bar ببر گيلكي

 barde بردن bard∂ma بردم  b∂-ba ببر تالشي
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 zen زدن ba-zem زدم b∂-zan بزن گيلكي

 že زدن ž∂ma زدم  b∂žan بزن تالشي

 den ديدن bi-dem ديدم bidin ببين گيلكي

 vinde ديدن vind∂ma مديد  b∂-vin ببين تالشي

  

  :مثال براي فعل پيشوندي

 مصدر   صيغة ماضي  صيغة امري 

 va-kudan    باز كردن  va-kudamباز كردم   va-kunباز كن  گيلكي

 ā-karde       باز كردن  ā-kardamaباز كردم   ā-ka     باز كن تالشي

 u-sadan        برداشتن  u-sadam     برداشتم  u-san     بردار گيلكي

 pe-gete         برداشتن  pe-getama  برداشتم  pe-ge     بردار تالشي

  

كه  تواند پيش يا پس از پيشوند قرار گيرد در حالي  نكتة ديگر اينكه در زبان تالشي حرف نفي مي-

 .گيرد در گويش گيلكي حرف نفي پس از پيشوند فعلي قرار مي

 ايجابي   سلبي  

 ne-ā-kardeš نكردباز  تالشي
a-ne-kardaš 

 ā-kardaš باز كرد 

 va-kude باز كرد  va-nu-kude باز نكرد گيلكي

 ne-pe-getaš برنداشت تالشي
pe-ne-getaš 

 pe-getaš برداشت 

 u-sade برداشت  u-nu-sade برندشت گيلكي

  

در زبان تالشي بيشتر از رسد كه تنوع افعال پيشوندي و همچنين كاربرد آنها  نظر مي طور كلي به به

حال به شرح و توصيف پيشوندهاي فعلي در زبان تالشي و گويش گيلكي . گويش گيلكي است

  .پردازيم مي
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 با افعال گوناگون -daپيشوند .  يكسان است-darاين پيشوند با پيشوند فارسي : -da پيشوند -

هاي افعال  برد اين پيشوند با ريشهاز كار. دهد آمده، معناي اصلي و بنيادي اين افعال را تغيير مي

سازي فعل، پيشوند مذكور از معناي نخست و يا اصلي  آيد كه در واژه گوناگون چنين برمي

  .در كاربرد فعل دور شده است) اندرون يا وسط(

 da-baste بستن

 da-karde پوشيدن

 da-vajiste بهم بافته شدن

 da-birde بريدن

 da-marde خفه شدن

 da-n∂šte سوار شدن

  

در گيلكي .  تالشي دانست-da در گيلكي را معادل پيشوند -d∂, di-, du-, dشايد بتوان پيشوندهاي 

. گيرد به درون انجام مي شوند، گاهي داللت دارند بر عملي كه رو  افعالي كه با اين پيشوند آغاز مي

   :مثال گيلكي

 d∂-šad∂n  پهن كردن

 d∂-škānen شكاندن

 di-bištan سرخ كردن

 d-orsast∂n بريدن

 d∂-k∂ft∂n افتادن

 d∂-frašt∂n افراشتن

 da-varast∂n عبور كردن

 du-čukast∂n چسبيدن

دهد و به افعال گوناگون براساس همين  مي) عقب و دوباره(اين پيشوند معناي  : -ā پيشوند -

  .اط داردبخشد كه پيدايش معناي جديد به ريشة فعل ارتب اي مي معاني، معني تازه
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 ā-vate بيرون آوردن

 ā-dāšte مانع حركت شدن

 ā-garde برگشتن

 ā-karde  باز كردن

 ā-barde ربودن

 ā-gete جدا كردن

  

 در ايران باستان و يا براساس -avaپيدايش آن را به . سابقة پيدايش اين پيشوند مشخص نيست

   ] Miller ١٩٥٣، ١٣٦[. اند  در فارسي باستان ميانه دانسته-āداليل ديگر از پيشوند 

توان حدس  مي) آمدن (āmeو يا ) آموختن (āmuteاما براساس كاربرد اين پيشوند با فعل   

 در ايران باستان و همچنين فارسي باستان و فارسي ميانه يافت شده -āزد كه پيشوند تاريخي 

  .-avaاند، نه با پيشوند تاريخي   ساخته شده-āيشوند است و اين دو فعل از نگاه تاريخي با پ

ويژه اينكه در بعضي  به.  در زبان تالشي است-ā در گوش گيلكي معادل پيشوند -vaپيشوند   

  .روند كار مي از افعال و معاني مشترك به

تربيت  (va-m∂xt∂n، گيلكي ā-mute؛ تالشي )ليسيدن (va-lišt∂n، گيلكي ā-lišteتالشي   

 va-ven، گيلكي ā-birde؛ تالشي )گذاشتن، رها كردن (va-h∂št∂n، گيلكي ā-hašte تالشي ؛)كردن

 va-giftan، گيلكي ā-gete؛ تالشي )چسبيدن (va-cuk∂st∂n، گيلكي ā-cke؛ تالشي )بريدن(

  ).پيچيدن (va-pext∂n، گيلكي ā-p∂šte؛ تالشي )برگرفتن، جدا كردن(

اين . باشد مي)  طرف باال و يا قرار داشتن در باال به (-peمعناي اساسي پيشوند  : -pe پيشوند -

  . بوده باشدpati و يا فارسي -paitiتواند ادامة اوستايي  پيشوند در زبان تالشي مي

 pe-vašte  طرف باال پريدن به 

 pe-vajiste از جا كنده شدن

 pe-dāšte وزن كردن

 pe-čake  شكستن به طرف باال
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 pe-še باال رفتن

 pe-dešte طرف باال دوختن به 

  

 در گويش گيلكي دانست كه در مواردي -uتوان تا حدودي معادل پيشوند   را مي-pe پيشوند -

  .معاني نزديك به هم دارند

چسبيدن به  (u-čuk∂st∂n، گيلكي pe-cke؛ تالشي )برچيدن (u-čēn، گيلكي pe-čieتالشي   

-pe؛ تالشي )بند آمدن باران يا برف (u-dāšt∂n ، گيلكيpe-k∂šte؛ تالشي )چيزي براي باال رفتن

duše گيلكي ،u-dušt∂n) مكيدن، نوشيدن با مكش.(  

 در ايراني باستان، فارسي ميانه -viاين پيشوند در زبان تالشي ادامة پيشوند تاريخي : -vi پيشوند -

ي زبان تالشي هاي آواي  آغازين در اين پيشوند براساس ويژگيvدر زبان تالشي . و يا پارتي است

 تبديل شده است كه اين را در gu به -viدر زبان فارسي پيشوند .  تبديل نشده استbبه صامت 

  .بينيم  ميwizīdan > guzīdan , wirēxtan > gurēxtanمثال 

كاربرد آن در زبان تالشي با اين گروه . غربي است اين پيشوند در زبان تالشي ادامة شمال  

  :گيرد افعال صورت مي

 vi-x∂te  سته شدنخ

 vi-pare به پايين پريدن

 vi-mande فرو ماندن

 vi-garde  برگشتن

 vi-dešte دوختن

  

  :هاي زير آمده است اين پيشوند در گويش گيلكي در مثال

 vi-rizantēn  بلند كردن

 vi-rištan برخاستن

  :لكي مشابه است در گويش گي-fu در زبان تالشي در بعضي از افعال با پيشوند -vi پيشوند -
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؛ vi-be؛ تالشي )حمله كردن و تاختن بر كسي (fu-turk∂st∂n گيلكي vi-trakeتالشي   

  ). بستن چشم بستن مثالً (fu-čēn، گيلكي vi-čie؛ تالشي )ريختن (fu-vost∂nگيلكي 

معناي پيشوند . باشد  فارسي ميانه و يا پارتي مي-abarاين پيشوند از پيشوند  : -bar پيشوند -

  . است) حركت به سوي(و يا ) باال(ذكور م

 bar-varde  بيرون آوردن

 bar-g∂ne افتادن

 bar-karde بيرون راندن

 bar-še  بيرون رفتن

  

  : ديده شده استvardeاين پيشوند در زبان تالشي در تركيب با فعل  : ār پيشوند -

   ār-vardeقي كردن    

اما براساس كاربرد آن با تعدادي . پيشوند روشن نيستسابقة پيدايش و تاريخ اين : -vir پيشوند -

  :است) حركت به زير و يا پايين(از افعال معناي اساس پيشوند مذكور 

vir-varde  به پايين آوردن 

  :شود همچنين اين پيشوند در تركيب با فعل پيشوندي ديگري همراه مي

vir-ā-karde  به پايين آوردن 

توان آن را پيشوند فعلي معنا كرد با فعل  ز كه در زبان تالشي مياين پيشوند ني: -viv پيشوند -

čardeهمراه شده است :  

viv-čarde  اي براي سكونت مرتب كردن و گستردن خانه  

  .شود همراه مي) آوردن (vardeاين پيشوند با فعل : -dar پيشوند -

dar-varde  داخل كردن، عصباني شدن، ابري شدن هوا 

 در گويش گيلكي دانست كه با -j∂-, ji-, juتوان معادل پيشوند  ن پيشوند را مياي : -ji پيشوند -

 j∂-b∂st∂n، گيلكي ji-basteتالشي . سازند روند و معاني مشتركي را مي كار مي افعال مشابه به

معناي نوعي طناب از جنس   در تالشي بهjibendواژة . از همين ريشه است) بستن، آويزان كردن(
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شود و براي آويزان كردن كدو از سقف از آن  است كه به شكل خاصي بافته مي) بوريا(حصير 

از همين ) عنوان پشتوانه زدن ستوني را به (j∂-dašt∂n، گيلكي ji-dāšteتالشي . كنند استفاده مي

-ji، گيلكي ji-vašte؛ تالشي )شمع يا ستون ديوار (j∂-dar، در گيلكي ji-dārدر تالشي . ريشه است

vištan) فرار كردن( ؛ تالشيji-že گيلكي ،ja-zēn) ؛ تالشي )چيزي را الي درزي چپاندنji-xate ،

-ji؛ تالشي )سرخوردن (ji-lisk∂st∂n، گيلكي ji-lkiste؛ تالشي )پنهان شدن (ju-xuft∂nگيلكي 

gete گيلكي ،ji-gift∂n) كاستن.(  
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