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تالشی در شمار زبانهای حاشیۀ دریای خزر است که خود به شاخۀ غربی
زبانهای ایرانی تعلق دارد .این زبان بر اساس کاربرد جغرافیایی ،دارای سه
گویش اصلیِ شمالی ،مرکزی و جنوبی است .این گویشها در امتداد کرانه
های دریای خزر ،در منتهیالیه جنوب شرقی جمهوری آذربایجان ،ماسالی،
لریک ،لنکُران و آستارا ،شرق استان آذربایجان و غرب گیالن رایج است .در
این پژوهش به تحول تاریخی واجهای تالشیِ مرکزی با استفاده از منابع
کتابخانهای پرداخته میشود و تحول تاریخی برخی واجها بهترتیب در زبان
های ایرانی باستان ،فارسی میانه و فارسی نو بررسی و مقایسه میگردد .نتایج
این پژوهش نشان میدهد که بیشتر واجها در تالشی همان دگرگونیهای
واجهای زبان فارسی را دارند اما برخی تحوالت ویژه نیز در این گویش رخ
دادهاند .به عنوان نمونه ،واجهای  /y/ ، /č/ ،/v/و  /j/در گویش تالشی مرکزی
از لحاظ تاریخی از ایرانی باستان تاکنون تغییری نکردهاند .بنابراین تالشی را
میتوان از لحاظ تحوالت تاریخی واجها در شمار گویشهای محافظهکار قرار
داد.
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 .1مقدمه
تالش سرزمینی نسبتاً گسترده در امتداد کرانههای جنوب شرقی دریای خزر است که از
شمال تاالب انزلی تا ورودی رودخانۀ کورا در جمهوری آذربایجان امتداد دارد .این سرزمین از
شرق به دریای خزر و از غرب به رشتهکوههای تالش محدود است و اقلیمی همانند گیالن دارد.
بخش جنوبی تالش که در ایران قرار دارد ،از لحاظ تقسیمات کشوری بخشی از استان گیالن و
شامل چهار شهرستان به نامهای تالش ،رضوانشهر ،آستارا و ماسال است .بخش شمالی تالش در
جمهوری آذربایجان واقع است و از شش واحد اداری به نامهای لنکران ،جلیلآباد ،ماساللی،
آستارا ،لریک و یاردیملی تشکیل شده است.
زبان تالشی به همراه گیلکی و رودباری سه زبان اصلی مردم گیالن را تشکیل میدهند
(استیلو .)660 :2012 ،1تالشی به زبان تاتی شباهت فراوان دارد 2و برخی پژوهشگران نیای این
زبان را زبان ایرانیِ آذری و همان زبان رباعیات شیخ صفیالدین اردبیلی میشمارند (یارشاطر،3
245-238 :1988؛ هنینگ :1954 ،4میلر227 :1953 ،5؛ کراکسیان.)73 :2004 ،6
همانگونه که پیشتر آمد ،تالشی به سه گویش شمالی ،مرکزی و جنوبی تقسیم میشود.
به تالشیِ جنوبی در ماسوله و ماسال؛ تالشیِ شمالی در ماسالی ،لریک ،لنکُران ،یاردملو ،مسلی و
آستارا و تالشیِ مرکزی در اسالم و هَشتپَر سخن میگویند (آساطوریان 7و برجیان53 :2005 ،8؛
نغزگویکهن .) 39 :1384 ،به گفتۀ رضایتی ،مراد از تالشیِ شمالی ،تالشیِ آن سوی ارس ،یعنی
تالشی جمهوری آذربایجان است که به نظر او ،تالشی عنبرانی اردبیل نیز ادامۀ همان گونه است.
مراد از تالشیِ مرکزی ،گویشی است که میان دو رودخانۀ «ناورود» و «شفارود» تداول دارد .منظور
از تالشی جنوبی ،گویش ماسولهای به همراه گویشهای جلگهای دشت گیالن است (رضایتی
کیشهخاله41 :1382،؛ رضایتی کیشهخاله1384،الف .)114 :از نظر تاثیرپذیری از دیگر زبانها و
1. D. Stilo
 .2برای آگاهی بیشتر بنگرید به مُرگنشترن (1958 ،)Morgenstierne؛ ویندفور.294 :1987 ،
3. E. Yarshater
4. W. B. Henning
5. B. Miller
6. H. Kirakosyan
7. G. Asatrian
8. H. Borjian
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گویش ها ،باید گفت که تالشی جنوبی از گیلکی تاثیر پذیرفته است .تالشی مرکزی ویژگیهای
اصلی خود را بیش از دو گروه دیگر حفظ کرده است ،در حالی که تالشی شمالی بیشتر به ترکی
آذری گرایش دارد (گوئیتزو.)493 :1381 ،1
به گفتۀ خانلری ( ،)1365تالشی تا حدود قرن دهم هجری در آذربایجان رایج بود .پس از
آن جای خود را به یکی از گویشهای ترکی داد و آثاری از این زبان به صورت دوبیتیهایی
منسوب به ناحیۀ اردبیل و متعلق به قرن هشتم هجری در دست است (خانلری.)298 :1365 ،
به عبارت دیگر ،تالشی دنبالۀ یکی از گویشهای ایرانیِ شمال غربی است که در دورههای گذشته
در آذربایجان رواج داشته است .دوبیتیهایی که در اردبیل بهدست آمدهاند به یکی از این گویش
ها سروده شدهاند (صادقی34-1 :1382 ،؛ رضایتی کیشهخاله1384 ،ب.)146-128 :
 .2پیشینة پژوهش
تاکنون دربارة واجشناسی تاریخی زبان فارسی چندین پژوهش انجام شده است .به جز
مواردی که در دستور زبانهای ایرانی نوشتۀ پژوهشگران خارجی در گذشته منتشر شدهاند ،آثار
روزآمدتر و پرکاربردتر به زبان فارسی از این قرار است :ابوالقاسمی1375 ،؛ باقری1380 ،؛ حسن
دوست .1393 ،در خصوص واجشناسی تاریخی فارسی باستان به فارسی میانه نیز رضایی باغ
بیدی )2017( 2روزآمدترین پژوهش محسوب میشود.
زبانشناسان خارجی پژوهش دربارة زبان تالشی را آغاز کردند .نخستین پژوهش زبان
شناختی را میلر ( )1953دربارة تالشی انجام داد .او دستور زبان تالشی آذربایجان را بر اساس
متنهایی نوشت که در سال  1930میالدی منتشر کرده بود (نک .میلر .)1930 ،پس از او،

بزین3

( )1980مطالبی را دربارة تالشی در ایران نوشت .او ( )1996بحثهای مفصلی دربارة تاثیر زبان
های ترکی ،فارسی و گیلکی بر زبان تالشی نوشت و بعدها اثر تکمیلی دیگری نیز در این باره
منتشر کرد .آثار دیگری که در آنها به دستور زبان تالشی پرداخته شده است ،پِرِکو )1991( 4و
1

. D. Guizzo
2. H. Rezai Baghbidi
3. M. Bazin
4. L. A. Pirejko
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شولزه )2000( 1را شامل میشود .الزار )1979( 2نیز پژوهشی دربارة تالشی در ماسوله انجام داده
است .دربارة بحثهای ردهشناسیِ تالشی میتوان به (استیلو )2004 ،و دربارة تماس زبانی در

تالشی به استیلو ( )2008اشاره کرد .فرهنگهای تالشی فرهنگ سه زبانۀ آذربایجانی-تالشی-
روسی (پِرِکو )1976 ،و فرهنگِ رَجَبوف )1992( 3و گیزو ( )2003را شامل میشود .آساطوریان
و برجیان ( )2005نیز مقالۀ کاملی دربارة ادبیات ،تاریخ ،فرهنگ و مردمنگاری تالش در اختیار
پژوهشگران قرار دادهاند .تازهترین کار دربارة توصیف تطبیقی گویشهای تالشی در ایران را

پاول4

( )2011در رسالۀ دکتری خود منتشر کرده است.
افزون بر این ،پژوهشگران ایرانی نیز آثار ارزشمندی دربارة زبان تالشی منتشر کردهاند.
یارشاطر ( )1996دربارة تالشیِ اسالم نوشته است .عبدلی (1380الف) ابتدا به پراکندگی گویش
تاتی و تالشی اشاره میکند و سپس به بررسی و تطبیق میان گویشهای مختلف تالشی و تاتی،
و مقایسۀ آوایی تاتی و تالشی با فارسی میپردازد .در بخش سوم پژوهش عبدلی ،واژهنامۀ تالشی-
تاتی با معانی فارسی و آوانگاری آمده و بخش چهارم به واژههای آذری اختصاص یافته است .در
بخش پنجم نمایۀ واژههای لنکرانی و در بخش ششم نمایۀ واژههای تاتی آمده است .عبدلی
(1380ب) نمونههایی از ادبیات منظوم تاتها و تالشانِ ایران و جمهوری آذربایجان را آورده است.
امیریان بودااللو ( )1384در کتاب خود به زبان تالشی در آبادیِ میرزانق در منطقۀ عنبران اردبیل،
آواشناسی و واجشناسی ،صرف (ساخت واژه) و نحو (ساخت جمله) پرداخته است .در پایان این
کتاب فهرست جمالت و واژهها با آوانگاری و ترجمۀ فارسی آمده است.
رضایتی کیشهخاله ( )1386نیز چندین اثر دربارة تالشی منتشر کرده است .او به بحثهای
دستوری گویش تالشیِ مرکزی به زبانی ساده و فشرده پرداخته و معتقد است وجود برخی
مختصات تاریخی و کهن در نظام دستوری زبان تالشی از جمله ویژگیهای مهم گویش تالشی
مرکزی است .رضایتی کیشهخاله ( )1382همچنین به چند نکتۀ دستوری در این گویش پرداخته
است .او (1384الف) بحث ارگتیو در تالشی را نیز در پژوهشی دیگر مطرح میکند .نغزگویکهن
1. W. Schulze
2. G. Lazard
3. A. Rajabov
4. D. Paul
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( )1384در گزارشی با استفاده از جفتهای کمینه ،واجهای واکهای و همخوانیِ تالشی دهستان
طاسکوه در نزدیکی شهر ماسال را استخراج کرده است .او سپس ضمن بهدست دادن خصوصیات
ویژة این گویش ،آن را با زبان فارسی مقایسه کرده است و برخی از موارد کاربرد آن را برای
بازسازی دستگاه واجی زبان فارسی بر شمرده است (نغزگویکهن .)56-39 :1384 ،با توجه به
آنچه گذشت ،تا آنجا که نگارندگان آگاهی دارند ،بررسی تاریخی -تطبیقی واجهای تالشی
مرکزی در پژوهشهای پیشین انجام نشده است.
 .3روش پژوهش
در پژوهش پیش رو ،ابتدا برخی واجهای تالشی مرکزی به روش کتابخانهای و با استفاده
از منابع موجود ،استخراج شدند .سپس برای هر واج ،معادل آن در زبانهای ایرانی باستان و
فارسی میانه ذکر میشود .در ادامه ،تحول تاریخی این واجها در تالشی مرکزی از ایرانی باستان

تاکنون بررسی میشود .الزم به ذکر است بیشتر واژهها در این پژوهش از فرهنگ تطبیقی تالشی-
تاتی-آذری (عبدلی1380 ،الف) برگرفته شده است .واژههای ایرانی باستان از هُرن،)1893( 1
سنسکریت از مُنیر-ویلیامز ،)1974( 2اوستایی از بارتُلُمه ،)1961( 3فارسی میانه از مکنزی
( ،)1971فارسی میانۀ اشکانی از دورکین-مایسترارنست )2004( 4است.
 .4تحلیل دادهها
در این بخش ابتدا به تحول تاریخی برخی واکهها و سپس به برخی همخوانها پرداخته خواهد
شد .به طور کلی دربارة تحول تاریخی واکهها از ایرانی باستان به فارسی نو میتوان گفت که واکه
های ساده در آغاز و میان واژه باقی ماندهاند اما در پایان واژه حذف شدهاند .تاریخ تحول همخوان
ها متغیر است.

1. P. Horn
2. M. Monier-Williams
3. Ch. Bartholomae
4. D. Durkin-Meisterernst
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 .4-1تحول تاریخی برخی واکههای تالشی مرکزی
واکۀ  */ā/ایرانی باستان در فارسی میانه و فارسی نو باقی مانده اما در تالشی مرکزی به
 /o/یا  /u/تبدیل شده است:
زغال ،انگشت

تالشی مرکزی
ālus

معنی
آهن

asūn, osǝn

فارسی نو

1

ایرانی باستان

فارسی میانه
-

ālās
āhan

āhan

گهواره

gāfru

gāhwāre

gāhwārag

*āl.āθr*ā-span4
>*āθan*gāθu-*bārag-

چکاد ،قله

čakud

واژیدن ،گفتن

 duavožدروغگو

čakād5
wāž

čakād

*čakāta-

Parth. vāž

شکار

šikōr

šikār

-

شغال
ماهتاب

aqol/šaqul/šāl/šš
ālī
ovišm

šoγāl

Šaγāl

Skr. sŗkāla-

ماهی

moy

āyišm8
māhī

Āyišm

-

Māhīg

Av. masya-

3

2

6

*vāča- >vakگفتن
*skāra->Akarتعقیبکردن
7

9

 .1منظور از فارسی نو در تفسیمبندی زبانهای ایرانی دورانی از زبان فارسی است که از اوایل قرن سوم هجری تا
امروز را در برمیگیرد.
 2.عالمت ستاره نشانۀ واژۀ بازسازی شده است.
 3.دربارۀ این واژه در برهان قاطع (خلف تبریزی ،1362 ،ج  :1ص )56 .چنین آمده است« :بسکون سین و بینقطه،
زغال و انگشت را گویند.
تاب قهرش تیغ را الماس کرد

برق خشمش کوه را آالس کرد (از سراجالدین راجی ،لغتنامه)».

 4.نشانۀ > یعنی واژۀ سمت چپ به واژۀ سمت راست عالمت تبدیل شده است.
 5 .نک .خلف تبریزی ،1362 ،ج :2ص.650-649 .

6. Parth: Parthian
7. Skr.: Sanskrit
8 .در برهان قاطع دربارۀ واژۀ آیشم چنین آمده است« :بکسر ثالث و سکون شین و میم ،بلفظ زند و پازند به معنی
ماهتاب است که پرتو ماه باشد» (خلف تبریزی ،1362 ،ج :1ص.)73.
9. Av.:Avestan
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واکههای  */u/و  */o/ایرانی باستان در فارسی میانه و فارسی نو باقیماندهاند اما در تالشی
مرکزی به  /e/تبدیل شدهاند:
تهی ،خالی

تالشی مرکزی
tey

فارسی نو
tohi

فارسی میانه
tuhīg

معنی
ترازو

tarāze

tarāzū

tarāzūg

ایرانی باستان
OP.*tuθyaka-

1

 .4-2تحول تاریخی برخی همخوانها در تالشی مرکزی
در تحول تاریخی همخوانها از ایرانی باستان به ایرانی نو ممکن است همخوان حذف ،ابقا یا
دگرگون شود .در ادامه به برخی از این تحوالت در تالشی مرکزی اشاره میشود.
 .4-2-1همخوانهایی که از ایرانی باستان در تالشی مرکزی بدون تغییر باقی ماندهاند:
 */v/آغازی ایرانی باستان در تالشی مرکزی باقی مانده است:
معنی

تالشی مرکزی
vag

فارسی نو
gorg

فارسی میانه
gurg

ایرانی باستان
*varg-

گشاد

vəša

gošād

wišād

*vi-šā-ta-

برف

wafr

barf

wafr

ببر

bavr

babr

*vagr

گرگ

2

*vafra*vavr-

 */č/ایرانی باستان در تالشی مرکزی و فارسی نو باقی مانده است:
معنی
تَچَر «کاخ»

تالشی مرکزی
tajar
«ایوان ،رواق»

فارسی نو
tajar

فارسی میانه
-

ایرانی باستان
*tačara-

 */j/ایرانی باستان در فارسی میانه و فارسی نو به  /z/تبدیل شده است اما در تالشی مرکزی باقی
مانده است:
معنی

تالشی مرکزی
je

فارسی نو
zadan

فارسی میانه
zadan

ایرانی باستان
*jan-

زندگی

jie

zendegi

zindagīh

*Jiv-

زدن

1. OP.: Old Persian
2. Horn, 1893: 202
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 */p/آغازی ایرانی باستان در تالشی مرکزی باقی مانده است:
معنی

تالشی مرکزی
pard

فارسی نو
pol

فارسی میانه
puhl

پانزده

ponza

pānzdah

pānzdah

پُل

ایرانی باستان
*pŗtu->par«گذشتن»
*panča-dasa-

 .4-2-2همخوانهایی که از ایرانی باستان در تالشی مرکزی تغییر کرده و یا حذف شده
اند:

 */p/غیرآغازی ایرانی باستان در فارسی میانه و فارسی نو به  /b/و در تالشی مرکزی به  /v/یا /f/
تبدیل شده است:
معنی

ایرانی باستان

آبسال ،بهار

تالشی مرکزی
avasōr

فارسی نو
ābsāl

فارسی میانه
*absāl,
*afsālān

دوشاب

došāv

dūšāb

dauša + āb

*dauša- āpa-

سبد

safa

sabad

*sapat

> *sapata-
sap«گردبودن»

1

*upa-sarda-

 */r/میانی ایرانی باستان در فارسی میانه و فارسی نو باقی مانده اما در تالشی ظاهراً حذف شده
است:
معنی

تالشی مرکزی
diyō

فارسی نو
daryā

فارسی میانه
)drayā(b

ایرانی باستان
*drayah-

گرم

gām

garm

garm

کک «ماکیان که تخم
نگذارد»

kāk

kuk

-

> *garma-
« garگرمبودن»*kŗka-

ابر

awa

abr

abr

*awra-

دریا

1. Morgenstiern, 1927: 60
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 */y/آغازی ایرانی باستان در فارسی میانه و تالشی مرکزی باقی مانده اما در فارسی نو تبدیل
به  /j/شده است:
معنی

تالشی مرکزی
ya, yav, ža

فارسی نو
jow

فارسی میانه
jaw

جگر

yar, yarban

jagar

jagar

جو

ایرانی باستان
1

*yava*yakar-

 .4-2-3تحول برخی گروههای صوتی در تالشی
 */dv/آغازی ایرانی باستان در فارسی میانه و فارسی نو به  /d/و در تالشی به  /b/تبدیل شده
است:
معنی
دَر

تالشی مرکزی
bar

فارسی نو
dar

فارسی میانه
dar

ایرانی باستان
*dvar-

 */xš/در فارسی میانه ،فارسی نو و تالشی به  /š/تبدیل شده است:
معنی

تالشی مرکزی
šav

فارسی نو
šab

فارسی میانه
šab

ایرانی باستان
*xšab-

(عدد) شش

šaš

šeš

šaš

Av. xšvaš

شب

 */hv/ایرانی باستان در فارسی میانه باقی مانده است /v/ .در فارسی نو حذف شده و تنها /x/
باقی میماند .البته باید توجه داشت که در این مورد با وجود حذف  /v/در فارسی نو ،رسمالخط
هنوز تلفظ قدیمی را نشان میدهد (باقری .)289 :1380 ،در تالشی مرکزی نیز  */hv/ایرانی
باستان به  /x/تبدیل شده است:
خواندن

تالشی مرکزی
handxon-

فارسی نو
xāndan,
xān-

فارسی میانه
xwāndan,
xwān-

معنی

پدر زن /پدرشوهر

xasora

xusur

-

ایرانی باستان
>*hvāna-
«hvanخواندن»*hvasura-

1. Horn, 1893: 428
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 */nt/ایرانی باستان در فارسی میانه و فارسی نو به  /nd/تبدیل شده اما در تالشی مرکزی به
 /nn/تبدیل شده است:
معنی

تالشی مرکزی
zenna

فارسی نو
zinda

فارسی میانه
zīwandag

رنده

ranna

rande

randīdan, rand-

زنده

ایرانی باستان
> *jīvantaka-
jīv«زندهبودن»
*randa->rand
«خاراندن»

 .5نتیجهگیری
در این پژوهش مشخص شد که واجهای  /y/ ، /č/ ،/v/و  /j/در گویش تالشی مرکزی از
لحاظ تاریخی نسبت به ایرانی باستان تغییری نکردهاند .گروههای صوتی  /xš/و  /hv/همانند
فارسی به  /x/تبدیل شدهاند .همچنین واکۀ  */ā/ایرانی باستان در فارسی میانه و فارسی نو باقی
مانده ،اما در تالشی مرکزی به  /o/یا  /u/تبدیل شده است .واکههای  */u/و  */o/ایرانی باستان
در فارسی میانه و فارسی نو باقی مانده اما در تالشی مرکزی به  /e/تبدیل شده است*/p/ .
غیرآغازی ایرانی باستان در فارسی میانه و فارسی نو به  /b/و در تالشی مرکزی به  /v/یا  /f/تبدیل
شده است */r/ .میانی ایرانی باستان در فارسی میانه و فارسی نو باقی مانده اما ظاهراً در تالشی
حذف شده است */y/ .آغازی ایرانی باستان در فارسی میانه و تالشی مرکزی باقی مانده اما در
فارسی نو به  /j/تبدیل شده است .بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان به این نتیجه رسید
که تالشی مرکزی از لحاظ تحول تاریخی واجها ،نسبت به زبان فارسی محافظهکارتر است و
ساختار واجی این گویش شباهت بیشتری به ایرانی باستان دارد.
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The Historical Phonological Changes of Some
Phonemes in Central Tālēši
Mahmoud Jaafari-Dehaghi
shima Jaafari- Dehaghi
Abstract
Tālēši is one of the languages bordering the Caspian Sea, which belongs to the
western branch of the Iranian languages. Based on its geographical use, the
language has three main dialects, Northern, Central and Southern dialect.
These dialects are spoken along the shores of the Caspian Sea, in the
southeastern part of the Republic of Azerbaijan, Māsāli, Lerik, Lankaran, and
Astārā, east of Azerbaijan province and west of Gilān. This study deals with
the historical changes of the Central Tālēši phonemes using written sources.
The historical changes of some phonemes have been studied and compared in
Ancient Iranian, Middle Persian, and New Persian languages, respectively.
The results of this study showed that most phonemes in Tālēši had the same
historical phonetic changes as in Persian, but some special developments have
also occurred in this dialect. For example, the phonemes /v/, /č/, /y/ and /j/
have not changed historically from Ancient Iranian to Central Tālēši.
Therefore, Central Tālēši can be considered as one of the conservative dialects
in terms of historical changes in phonology.
Key Words: Tālēši, Phonological System, Historical Linguistics, Historical
Phonology, Dialectology
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