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  چكيده
  شان پيرامون زبان تالشي هاي عالمانه پژوهش خاله به پاس تقديم به دكتر محرم رضايتي كيشه

تنهـا   از اين افعـال    . برخي شوند گوناگون پديدار مي تالشي در اشكال  در زبان 1سببي  افعال
  مـورد بررسـي   ش ديگـر كـه در ايـن پـژوه     هسـتند امـا گروهـي     2اي واكه گردش  داراي 

 ,nəste, _āvnəste_āvniye_همچـون   اي،پسـوندهايي  از گـردش واكـه    انـد، جـداي   قرارگرفته
_āvəndeتوان برمبناي قواعد آواييِ افعالِ سببي  زبان تالشي را مي گيرند. اين دسته از افعال   مي
بر اين خواهـد   مقاله تالش ما دو گروه بخش نمود. در اين باستان، در  هاي ايراني  در زبان

هاي ايراني باسـتان و   هايحالِ سببيِزبان تالشي را با نگاه به زبان بود كه اجزاي سازندةستاك
افعـال   سـاز ايـن    مصـدر   تـاريخي بـراي پسـوندهاي    اي  پيشينه  ميانه توجيه كنيم. همچنين

)əste_(_de, _iye,انتبديل همخو  از جمله آوايي  هاي  بدست دهيم. در ادامه دگرگونيm <v 
قــــرار   هســــتند مــــورد مطالعــــهāv(ə)n_وām(ə)n_پســــوند كــــه داراي   در افعــــالي

  خواهد بود. تاريخي زبانشناسي  دانش  برمبناي  مقاله  ها در اين  تحليل همگي گيرد. مي
ي، باسـتان، اوسـتاي   ِ، ايرانـي  صـفت فـاعلي مضـارع ناگـذر     ،سببي  تالشي، فعلها: كليدواژه
  ميانه فارسياشكاني،  پهلوي

  

  

                                                                                                 

  zzarshenas@gmail.com، هاي باستاني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي استاد فرهنگ و زبان *
هـاي باسـتاني، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي (نويسـندة          دانشجوي دكتري فرهنگ و زبان **

  nima.asefi.ym@gmial.com ،مسئول)
  10/11/1397 :، تاريخ پذيرش19/07/1397 :تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
تالشي درمحدودة غرب استان گيالن و همچنين در برخي مناطق اسـتان اردبيـل و نيـز     زبان 

تالشـي درسـه    زبـان    هـاي  گونـه   داراي گويشور است. تمامي دركشورجمهوري آذربايجان 
منــاطق  تــا آن ســوي رود ارس، يعنــي   تــالش  گــويش شــمالي(از كرگــانرود در شهرســتان

رضوانشـهر)و   آذربايجان)،مركزي(ازكرگانرود تـا شـفارود درشهرسـتان    جمهوري نشين  تالش
بنـدي   تالشي دردسـته  گيرند. زبان رودبار)جاي مي جنوبي(ازشفارود تا سپيدرود در شهرستان

هـيچ   باستان و ميانة زبان تالشـي    گيرد. از دورة غربي قرار مي ايراني در گروه شمال هاي  زبان
زبان تالشي را  ) 2/391: ج1371پژوهشگران از جمله يارشاطر( ت نيست. برخي اثري دردس

هـاي   دانند. زبان تالشـي داراي ويژگـي   مي مادي  باقيماندة زبان آذربايجان   همراه با زبان كهن
هـاي   زباني بسيار كهن است براي نمونه سـاختار فعـل سـببي در ايـن زبـان داراي ويژگـي      

وة ساخت فعل سببي در زبان اوستايي نزديكي فـراوان دارد و  منحصر بفردي است كه با شي
  بندي اين افعال خواهد بود. اين تالش ما در اينمقاله شناخت و دسته

اسالم و نيز در   مركزي رواج دارد از جمله خَرجگيلِ  هايي از مناطقي كه تالشي در بخش
 , niye_عال سـببيداراي پسـوند   گيرد) اف قرار مي جنوبي  خوشابر (كه در دستةتالشي دهستان 

_āv(ə)niye ــتند ــاطق (هس ــة  در من ــمالي واك ــهāش ــي oب ــون م ــا   دگرگ ــادر ب ــود و مص ش
در بيشـتر منـاطق    āvnəste_و _nəsteهـاي  شوند)پسوند ديده مي _o)niye_(/ov(o)niyeپسوند
ماســالي كــاربرد دارنــد.  جنــوبي از جملــه گونــة   هــايي از تالشــي مركــزي وبخــش تالشــي
و نيـز منـاطقي   طقـةفومنات جنوبي،بويژهمن تالشـي  متعلقبهگـويش  _vəndeāو_əndeهاي پسوند

شـوند متعلـق بـه گـويش      هايي كه بررسي مي .در اين پژوهش نمونهستازشهرستان ماساال
تالشي مركزي و جنوبي هستند البته بايد توجه داشت كه گـويش شـمالي داراي سـاختاري    

گيرد نيست، بلكه همانطور كه گفته شـد   ار ميمتفاوت از آنچهدر اين مقاله مورد پژوهش قر
  .پذيرد ها صورت مي تنها دگرگوني آوايي در واكه

تالشـي كـامال سـماعي     در زبـان    باورندكه كـاربرد ايـن افعـال    براين  پژوهشگران  بيشتر
كنـوني   كـه گويشـوران   آيد بدين معنـي  درست به نظر مي  3همزماني باور از ديدگاه   است.اين

خاصي از ايـن افعـال را مـورد     ها، گونة  تالش بدون هيچگونه شناختي تنها بر اساس شنيده 
هـاي ايرانـي دورة    به موضوع بيفكنيم و بـا زبـان   4دهند.اما اگر نگاه درزماني استفاده قرار مي

را  افعـال   واعـد سـاخت ايـن   برسـيمو ق  باستان و ميانـه بسـنجيم،ممكن اسـت بـه نتـايجي     
  سازيم.   نمايان
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، به منظور تجزيه تحليل  نداريم  و ميانه دردست باستان  زبان مادي  از  كه شواهدي   از آنجا
  باستان و ميانه، بويژه زبان شدة دورة  شناخته هاي  تالشي، نيازمند مراجعه به زبان زبان   تاريخي

  ميانه هستيم. رسياشكاني و فا اوستايي، پهلوي
ديگر پژوهشگران براي شـناخت بهتـر افعـال     هاي  ردنظرات و ديدگاه دراين مقاله بدون 

درمـورد قواعـد آوايـي و نيـز سـاختار ايـن افعـال داده         تالشي، پيشنهادهايي  سببي در زبان 
هاي گويشيِ مورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش از دو شـيوة پـژوهش ميـداني و        شود. داده مي

  اند. اي گردآوري شده كتابخانه پژوهش
  

ايِ افعال سببي  بندي افعال سببي زبان تالشي بر اساس گردش واكه دسته .2
  در ايراني باستان
هاي آوايي افعال سببي ايراني باستان اشاره خواهيم كرد تا بتوانيم برپاية  نخست به دگرگوني

  هاي آوايي آن، دگرگوني
  بندي كنيم. تهتالشي را دس  افعال سببي در زبان 

  

  قواعد آواييِ مربوط به ساخت فعلِ سببي در ايراني باستان 1.2
كــه پــيش از يــك همخــوان آمــده باشــد  فعلــي،  آغــازين يــا ميــاني ريشــة  aواكــة  .الــف

  شود. مي 5دربيشترمواردباالنده
خواهـد شـد و   _tāpسـببي  ( گرم شدن )كه براي ساخت فعل tap√نمونه از اوستايي:ريشة

  .Jackson,1982:189)شود ( اضافه مي _ayaساز د سببيپسون سپس 
AV.tāpaya=SKT.tāpáya(گرم كردن)  

  بـدون  آغازين ومياني ريشه پيش از خوشـة همخـوان بيايـد،معموال ريشـه     aچنانچه .ب
فعـل   (باليدن)كه براي ساخت √vaxšماند. نمونه از اوستايي:ريشة مي دگرگوني آوايي برجاي 

ــه    ــببي ب ــين  س ــكل  هم ــي ش ــاي م ــوند واداري  برج ــد و تنهاپس ــاز مان ــد  _ayaس خواه
  .Jackson,1982:189)(گرفت

AV.vaxšaya=SKT.vakṣaya.(باالندن)  
  Jackson, 1982:189).(شود  مي معموال حذف  در پايان ريشه بيايد  aواكة چنانچه .پ
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تالشي  در  سببي   بندي افعال باستان، به دسته  ِ افعال سببيايراني قواعد آوايي  اكنون بر مبناي
شـوند، بايـد    پردازيم. از آنجايي كه افعال سببي بر روي ستاكحال فعل الزم سـاخته مـي   مي
  كنيم. هاي اين ستاك فعلي را در دوحالت بررسي واكه

  
  گروه نخست افعال سببيِ تالشي 2.2

حـال    ستاكدارند، با  همخوان   ميانيِ پيش از يكa  هاي الزمي كه واكة فعل  مقايسةستاكحالِ
يـي بـر مبنـاي قواعـد ايرانـي      هـاي آوا  شان در زبان تالشـي، نشـانگر دگرگـوني    فعل سببي

  است.  باستان
باسـتان،   ايرانـي  شود همسـان بـا قاعـدة     جدول پايين ديده مي  ي ها در نمونه  همانطوركه

aشود باالنده مي سببي  ساخت فعل   درهنگام  الزم مياني فعل<aāه اين . نكتة مهم اين است ك
و ām(ə)n_شـوند و نشـاني از پسـوند     سـاخته مـي   )_ə)nگروه از افعال سببي تنها با پسـوند  

_āv(ə)n٦نيست در اين افعال.  
  1جدول شماره

  مصدر فعل الزم
  

 ةگون سببي مصدر فعل
 مصدر فعل  2 ةگون سببي مصدر فعل  1

  توضيحات  3ةگون سببي

raste/rase 
  رسيدن

rāsnəste 
  رساندن

rā(ə)sniye 
      رساندن

čakəste 
  شكستن

čāknəste  
  شكاندن

čāk(ə)niye  
      شكاندن

Čašte 
  چشيدن

čāšnəste  
  چشاندن

āš(ə)niyeč  
      چشاندن

raxəste 
  رهيدن

rāxnəste 
  رهاندن

rāx(ə)niye  
      رهاندن

Tejiste 
  تاختن

tājnəste 
  تازاندن

tāj(ə)niye 
    تازاندن

_  tajاز بوده  
  ،*√takةريش

aهمخواندو  ميان 
  به

ə استبدل شده  
braməste 
  گريستن

brāvnəste 
  گريانيدن

brāv(ə)niye 
      گريانيدن

Dejiste 
  به درد آمدن

dājnəste  
  به درد آوردن

dāj(ə)niye  
   به درد آوردن

aميان دو همخوان  
  əبه 
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  بدل شده است
  

Zeriste 
  پارهشدن

zārnəste  
 پارهكردن

zār(ə)niye  
  پاره كردن

a همخوانميان دو  
 əبه 

  بدلشده است
Čare 
   چريدن

čār(ə)niye 
 چرانيدن

    

xəriste 
/xāriste 
  خاريدن

Xārniye  
    خارانيدن

aميان دو همخوان  
  əبه 

  بدل شده است

Vašte 
     جهيدن

vāzənde 
  جهانيدن

  دادن فراري

فعل  ستاكحال
  الزم

Vaz،است  
  ةريش زا
vaz√* باستاني  

tərakəste 
  تركيدن

tərāknəste  
  تركانيدن

tərāk(ə)niye  
      تركانيدن

  

  گروه دوم 3.2

پـيش از خوشـة همخـوان      aندارنـد، يـا واكـة   aالزمي كه يـا واكـة   بررسي ستاكحال افعال 
ديـده   2است، با ستاك سببي اين افعال در زبان تالشي، همچنـان كـه در جـدول     قرارگرفته 

شود بازهم نشـانگر پيـروي از قواعـد ايرانـي باسـتان اسـت. يعنـي همسـان بـا قاعـدة            مي
مانــد و بســته بــه منطقــة  اي دور مــي الزم از گــردش واكــه فعــل  ايرانيباســتان، ســتاكحالِ 

سـاخته   سـببي    سـتاكحال _āv(ə)n،ām(ə)n_شـدن پسـوندهاي    گويشوران، تنها با افزوده زباني
  خواهد شد.

  

  

  



  1397و زمستان  ييزسال نهم، شمارة دوم، پا ،شناخت زبان   6

  2جدول شماره

  مصدر فعل سببي  مصدر فعل الزم
  1 ةگون

  مصدر فعل سببي
  2 ةگون

  مصدر فعل سببي
  توضيحات  3 ةگون

Xuruste  
  خنديدن

xurāvnəste 
  خندانيدن

xurāv(ə)niye  
      خندانيدن

fəlkiste  
  شدن دستمالي

fəlkāvnəste 
  كردن دستمالي

fəlkāv(ə)niye 
      كردن دستمالي

kəriste 
  كشيده شدن

kərāvnəste 
  كشانيدن

kərāv(ə)niye  
      كشانيدن

larzəste 
  لرزيدن

larzāvnəste 
  لرزانيدن

Larzāv(ə)niye  
      لرزانيدن

nəšte 
  نشستن

nəšāvnəste 
  نشانيدن

nəšāv(ə)niye 
      نشانيدن

perəšte 
 perəzām(ə)nste      برخاستن

    برخيزانيدن

xəte 
  

  خوابيدن
    

xəsām(ə)nste 
  

  خوابانيدن

  ستاكحال
  فعل الزم

xəs_<xᵛafs_ 
<hᵛap  

شوند كه جـدا از ايـن    شده درباال، مواردي نيز ديده مي آوايي گفته  درمورد هر دو قاعده
اين موارد با توجه به گذر زمـاني بـس طـوالني از    اند. وجود  قواعد، دگرگوني آوايي داشته

  نخواهند بود. كلي  قانون  دورة باستان تا به امروز، پرسش برانگيز نيست و ناقض
اصلي در افعال سببي زبان تالشي داريم، كه برمبناي اين  بنابر اين از نظر آوايي، دو دستة 

  يم.پرداز افعال مي بندي به ادامة تحليل ساختاري اين   دسته
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  تحليل تاريخي ساختار گروه نخست .3
  در زبان تالشي  گذشتهسازندة ستاك پسوندهاي  1.3

كـه    الزمـي  الزمشـان(فعل  فعـلِ   حالِ   پرداخت كه در ستاك خواهيم  نخست به گروه افعالي 
همخـوان    پـيش ازيـك    درجايگـاه  aواكة اسـت)  ستاكحالِ سببي بر روي آن سـاخته شـده   

نـاميم.اگر بـه    ديگر را،دوم مي نخست و گروه گيرد و ما از اين پس اين گروه را گروه قرارمي
نوع  منطقة گويشوران سه  به  ديدكه بسته نخست بنگريم خواهيم مصدري ِافعال سببيِگروه شكل
آنهايي  - 2گيرند مي _əsteدحال سببي پسون پس از ستاك  آنهايي كه - 1افعال وجود دارد  ازاين

  .7گيرند ميde_آنهايي كه پسوند  - 3گيرند  مي iye_كه پس از ستاك حال سببي پسوند
  گمان همان بينيز əst_تالشي نشانة مصدري بوده و پسوند پاياني در زبان eدانيمكه واكة مي
اسـت  سـاخته   جعلـي مـي    حال، سـتاك گذشـتة    ميانه ازستاك است كه در فارسيist_پسوند 

  ).160:1393،(ابوالقاسمي
اسـتاحتمال دارد همـان   dپايـان يافتهبـه همخـوان      آن گذشتة ستاك   كه  اي در مورد گونه

  سـتاك   خويشـكاري آن سـاخت   ist_باشـد كهـدر كنـار پسـوند      ميانـه   در فارسي īd_پسوند 
ديكـي  كـه نز  اشـكاني(پهلوانيگ)   پهلـوي   دانيم در زبان جعلي از ستاك حال است.مي گذشتة

جعلـي   است كه ستاكگذشتة  ād_ميانه،با افزودن پسوند  دارد تا فارسي بيشتري با زبان تالشي  
) بنابرايندر نگاه نخست انتظار مـا ايـن   160:1393،(ابوالقاسمي īd_شود نه پسوند  ساخته مي

اشكاني بدانيم و اين ديدگاه كه  در پهلويād_در تالشي را ادامة پسوند  _)d)əاست كه پسوند 
است سبب شگفتي خواهد بود. اما بايد به اين نكته نيز توجه نمـود   īd_احتماال ادامة پسوند 

شـده   كمترديده ā<əشود  اما  بسيار ديده مي  ī<i <əكه در زبان تالشي دگرگوني آوايي 
د اگر فرض كنيم كه پسوند ) و كمي دور از قواعد آوايي خواهد بو118: 1397است (آصفي،

d)ə(_ از پسوند   مانده تالشي برجاي_ād اشكاني باشد. پهلوي  
اشاره نمـود، كـه    توان به اين نكته  نظر قطعي داد، اما مي  شايد نتوان _iyeدر مورد پسوند

بدل شود اينجا نيـز  yتواند به همخوان اي مي واكه ميان dهمخوان  ميانه همانگونه كه در فارسي
 y<dباشد كه با تبـديل   _ideهمان  _iyeاست چنين اتفاقي افتاده باشد. يعني پسوند ممكن 

در دورة  yميـاني بـه    d شود كه تبديل  به اين شكل در آمده است و چنانچه اين ايراد گرفته
) و 9: 1393غربي (ابوالقاسمي، هاي شمال غربي است نه زبان جنوب هاي  ميانه مربوط به زبان

اين نكته را 8غربي نو رخ داده است؟ چرا اين تبديل در زبان تالشي به عنوان يك زبان شمال
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اشـكاني   ميانه كاربرد داشته و در پهلـوي  نيز، تنها در فارسي ist_بايد يادآوري كنيم كه پسوند 
سـتاك   سـاخت    نشين بـراي  مناطق تالش  ندارد، اما در زبان تالشي به فراواني در همة نشاني 

رود. پس نبايد انتظار داشته باشيم كه زبان تالشي به عنوان يك زبـان   گذشتة جعلي بكار مي
د غربي در دورة ميانه داشته باش هاي شناخته شدة شمال غربي نو همساني كامل با زبان شمال

اي آنهـا بـه    ميـان واكـه   dشـوند كـه    هـا ديـده مـي    واژه  تالشي، برخي ضمن اينكه در زبان 
در معناي عروس از ريشة ايراني باستان  vayu) از جمله واژةd<yبدل شده است (yهمخوان

vad√*(بردن ، هدايت كردن)اشـكاني   هاي استفاده شده درمتون پهلوي در برخي واژه  ،حتي9
 _wāyحـال  پذيرفتهاسـت بـراي نمونـه سـتاك       صـورت y<dه فرآينـد  شود كـ  نيز ديده مي

(مي) كه گـاهي بـه شـكل     maδ(بردن) و يا واژة*√vad(بردن،هدايت كردن) از همان ريشة
may و نيز واژة 32:1381شود(رضائي باغ بيدي، ديده مي (bōy  حسـن)دوسـت،   درمعناي بو

) كـه  280: 1395دوسـت،  (حسـن در معناي بوسيدن _ambōy) و نيز ستاك حال 541: 1395
هستند. اگرچه اين تبديالت آوايي فراگير نيستند اما )بوييدن، بو بردن*(√baudاز ريشة هردو

زبـان تالشـي كهـن و نيـز نـو رخ      ) در d<yتوانسته چنين تبـديلي (  پس مي، شوند ديده مي
  باشد.  داده

  
  جزء سازندةستاكحالسببي گروه نخست 2.3

حـالِ سـببي، كـه همانـا      هاي  بخش سازندةستاك  مقاله، يعني اين  بايد به پرسشاصلي اكنون 
  .هستند بپردازيم_ ām(ə)nوāv(ə)n_و n(ə)_پسوندهاي
كنيم.  نخست است آغاز مي سببي گروه   حال ستاك  جزء سازندة  كه n(ə)_با پسوند نخست

ي هاي زيادي در مورد افعـال سـببي تالشـي انجـام نشـده اسـت امـا برخـ         تا كنون پژوهش
اند بـراين باورنـد كـه پسـوند      پژوهشگران كه به صورت گذرا نگاهي به اين موضوع داشته

_(ə)nساز در زبان تالشي ادامة همان پسوند سببيēn  _ميانـه اسـت كـه خـود از     دورة*ayana_ 
بـه   _ēnسازد كه افـزودن پسـوند    ) خاطر نشان مي156: 1391(سبزعليپور، 10آيد باستاني مي

سـاخته   حالسـببي مـي    ميانـه، سـتاك   اشكاني و هم درفارسي حال، هم در زبان پهلوي ستاك 
هاي ايراني غربي،  اين نظريه افزون بر پيشينة تاريخي در زبان). 159:1393،است(ابوالقاسمي

 تالشي تبديل باشد،زيرا در زبان   تواند درست تالشي نيز مي ِزبان  آوايي  هاي ازديدگاه دگرگوني
و in_تواند به  دورة ميانه ميēn_ تواند رخ دهد و بنابر چنين تبديلي، پسوند  مي ē<i <əآوايي  

  در تالشي نو دگرگون شود.  _ənسپس 
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رسـد و بايـد پاسـخ دهـيم      اكنون نوبت به تحليل گـروه دوم افعـال سـببي تالشـي مـي     
  اند. شده ساخته  چگونهāv(ə)n_و    ām(ə)n_پسوندهاي سببي 

  
  اختار گروه دوم افعال سببي تالشيتحليل تاريخي س .4

گويشـوراندو گونـه پسـوند ديــده     بــه منطقـة   بسـته  حـالگروه دوم افعـال سـببي     درسـتاك 
  āv(ə)n ,  _ām(ə)n_شود: مي

ها دو پسوند جداگانه هستند؟ براي پيدا كردن  آيد كه آيا اين اكنون اين پرسش پيش مي
  اين پسوندها برويمشناسي  پاسخ بايد به سراغ واج

  ām(ə)n_وāv(ə)n_هاي  پسوند <و رابطm<vبررسي تبديل آوايي 1.4

در اين  m<vاي نباشند، بلكه فرآيند آوايي جداگانه پسوندهايām(ə)n_وāv(ə)n_رسد به نظرمي
درديگـر  v/wهمخـوان  مياني به _m_تبديل آوايي همخوان دانيم باشد. مي  مورد صورت پذيرفته

ــان ــا  زبـــ ــويشهـــ ــاي وگـــ ــي هـــ ــده غربـــ ــي نيزديـــ ــه  مـــ ــود ازجملـــ شـــ
(نمــد) و يــا namat nawat*>(دامن)،نيــز در بلــوچيdawun<*dāmunبختيــاري درگــويش 

<*zima zavistān  كــــــــــــــــردي  در (زمســــــــــــــــتان)،همچنين  
، parmās<parvāsفارسـي    ) و يا در زبـان 49: 1389دوست، (حسن)دامdāma<)dāv*سوراني

تالشي در دسـت داريـم    دو شاهد از خود زبان  است كه  مهمتراز همة موارد اين شواهد اين
فعل   شود. شاهد نخست، ديده ميm<vگردد و در آنها تبديل  باز مي   سببي افعال  همين  كه به 

است كه با توجـه بـه اينكـه در     )گريستن(_bramحال الزمسببي ساخته شده بر روي ستاك 
bram_واكةaدر تبديل به فعلسببي برمبنـاي قواعـد    نخست) آمده(گروه  همخوان  از يك پيش ،

پيـروي   اگرازقواعـد آوايـي    شد و حتي  و...ميbrām(ə)nde*ويا brām(ə)nəste*گفته شده بايد
 mبايست همخـوان   شد، يعني حتما مي و... مي bramāv(ə)niye*وbramāvnəste*كرد بايد نمي 

  . شـاهد دوم  اسـت brāvniyeوbrāvnəsteمانده ي برجا در حقيقت   كه بود اما شكلي  آشكار مي
ــتاك  ــالسـ ــورم_pandāmحـ ــببي    (متـ ــل سـ ــه فعـ ــديل بـ ــه در تبـ ــت كـ ــدن) اسـ شـ

كـردن) تبـديل    (متورمpandāvnəsteبهpandāmənde*و يا pandāmnyie*ياpandāmnəste*بجاي
در شكل سببي نيست. اين نكته بايـد مـورد توجـه     mشده است و باز هم اثري از همخوان 

بـا   اي بـوده كـه در همنشـيني     ريشـه  نامبرده، همخوان درهر دو فعلmرد كه همخوان قرارگي
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ــوان ــه  nهمخ ــدلvب ــده  ب ــه   ش ــد ب ــت و نباي ــن اس ــتباه اي ــروه   اش ــل را درگ   دوم دو فع
  گيرند). ميāvənكه  آوريم(گروهي بحساب

توانسـته رخ داده   مـي āv(ə)n_بـه āmən_پسـوند   آوايـي در تبـديل    دگرگـوني   دقيقا همين
بسـيار كـم كـاربردتر اسـت بـراي نمونـه        ām(ə)n_باشد.بايد خاطر نشان ساخت كه شكل 

بـراي   āmən_توان به منطقة اردجان در شهرستان رضوانشهر اشاره كرد كه هنوز پسـوند   مي
  رود.  ساخت فعل سببي بكار مي

  
  āmən_و  āv(ə)n_تحليل تاريخي پسوندهاي 2.4

دانـيم در ايرانـي    گـرديم. مـي   باز مـي   ايراني باستان زبان براي تحليل اين پسوندها دوباره به 
 mnā_، پسـوند  ana/_āna_ناگذر افزون براسـتفاده ازپسـوند   ساخت صفت فاعلي براي   باستان
/_mna140: 1393(ابوالقاسمي،11شده است مي  نيز استفاده.(  

بوجـود آمـده    تواند چنـين تركيبـي    تالشي نيز مي  دوم ِزبان  سببي گروه  افعال  درساخت
) را در پيشـينة  mnā /_mna_افعال سببي، ساختار صفت فاعلي ناگـذر(با پسـوند   باشد، و اين 

سـاز   دوم پـس از پسـوند سـببي    الزم گـروه   خود داشته باشـند بـدين معنـي كـه در افعـال       
_aya  ــوند ــده،      _mna/_mnāپسـ ــزوده شـ ــذر افـ ــالِ ناگـ ــازِ حـ ــاعلي سـ ــفت فـ در  صـ
بـا تركيـب در واكـة آغـازين     mna_پاياني درپسوندaرا شاهد هستيم. mn<vnفرآيندآواييپايان

كـه درميـان    هـايي əدرآمـده اسـت،همچنين    əشـكل  ) به _idو  _istساز( جعلي پسوند گذشتة ِ
شوند به سبب تلفـظ   در برخي مناطق ديده ميām(ə)n_و  āv(ə)n_درvn وmnخوشة همخوان

  .12اند آسان ميان خوشة همخوانافزوده شده
فاعلي ناگذرِ سـاخته شـده بـر     تحليل اين دسته از افعال سببي در تالشي بر مبناي صفت

باسـتاني در دورة  _ayaآورد و آن اينكـه پسـوند    ستاك حال سببي يك پرسش مهم پيش مي
ساز تالشي يعني  تلفظ شود اما ما در پسوندهاي سببيəيا īدرتالشي نوو  ēميانه بايد به شكل

_āv(ə)n  و_ām(ə)nة باالندةواكā   را داريم چطور چنين تبديلي رخ داده است و چگونه بايـد
  اين تبديل را توجيه كرد؟

در _ nāسـاز   در مورد اينكه پسـوند سـببي  (Henning,1933 :212)اگر توضيحات هنينگ 
 < ēرا بپذيريم، شاهدي براي تبديل در دورة ميانه است_nēساز دري ادامة پسوندسببي فارسي

āايراني ميانة غربي در دستهاي  در زبان  
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توانيم اين شاهد و نظرات هنينگ را به زبان تالشي گسترش دهـيم،   خواهيم داشت و مي
  بدل شده است. ām(ə)n_به  ēmna<*ayamna*بدين معني كه احتماال در زبان تالشي كهن

  
بـه سـتاك حـال سـببي در       _mna/_mnāبررسي شواهد پيوستن پسـوند  3.4
 هاي باستاني زبان

اكنون بايد ديد كه آيـا در دورة باسـتان، شـاهدي از پيوسـتن پسـوند صـفت فـاعليِ حـالِ         
گمان مثبت است، بـرخالف   بهستاكحالسببيدر دست داريميا خير؟پاسخ بيmnā /_mna_ناگذر

) به ستاك حال سببي در اوستا هيچ _anaاينكه از پيوستن پسوند سازندة صفت فاعلي ناگذر(
)، شواهدي از پيوستن پسوند سازندةصـفت فـاعلي   2- 3د به بخششاهدي نداريم(نگاه كني

نمونـه ازاوسـتا    2شـود در اينجـا    ستاكحالسـببيدر اوسـتا ديـده مـي    به _) mna/_mnā(ناگذر
  آوريم: مي

صفت فاعلي حال ←(گسترانيدن) _frāδaiiaستاكحالسببي ←(گستردن)√* fradريشة .1
  (گستراننده)._frāδaiiamnaناگذر
صـفت فاعليحـال   ←(شـنوانيدن)  _srāuuaiiaستاكحالسـببي  ←)شـنيدن (srav√*ريشة .2
  .)53و28: 1394(شنواننده) (كلنز،srāuuaiiamnaناگذر

هاي پسين بايد بر روي صـفت   در پاسخ بدين پرسش كه اصوال چرا فعل سببي در دوره
فاعلي ناگذرِ دورة باستان ساخته شود؟ بايد گفت احتماال همين نوعِ ساخت صـفت فـاعلي   

شود (كه دو نمونـه از آن را ديديـدم) و نيـز     روي ستاك حالِ سببي كه در اوستا ديده مي بر
هـاي پسـين شـده و از صـفت      ظرفيت معنايي صفت فاعلي، سبب چنين برداشتي در دوره

  فاعلي ناگذر ساخته شده بر روي ستاك حال سببي به عنوان فعل سببي استفاده شده است.
  

  گيري نتيجه .5
،  ايِ افعال سببيدر زبان ايراني باسـتان  توان بر مبناي گردش واكه را، مي تالشي  سببيزبان افعال 

اند كه در فعل الزمي كه سـتاك سـببي    به دو گروه عمده بخش نمود.گروه نخست آن دسته
هستند و اين واكه تنها پيش از يك  aشود داراي واكة آغازين يا مياني بر روي آن ساخته مي

بـراي سـاخت    aگيرد.ساخت ايـن افعـال چنـين خواهـد بـود كـه، واكـة        مي همخوان قرار
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ساز   شود و سپس پسوند سببي را طي كرده و ستاك باالنده ميā<aستاكحالسببي فرآيندآوائي
اسـت كـه   _)n)əبدان پيوسته است. در اين دسته پسوند سازندةستاك حـالِ سـببي پسـوند    

باستاني گرفته شـده   ayana*انه باشد كه خود از مي دورة  ēn_ساز  تواند همان پسوند سببي مي
سـاخته شـده    aya_سـاز   باستاني به پسوند سـببي  ana/āna_*و آن نيز خود از پيوستن پسوند

(متعلـق بـه دورة ميانه)سـتاك     ist_وīd_سـاز   جعلي با استفاده از پسوندهاي  است و درنهايت
  گذشتهساخته شده است. 

آيـد يـا    در آنها پيش از خوشة همخـوان مـي   aيا واكةدستة دوم افعال الزمي هستند كه 
بـدون  aندارد. در اين گروه بـراي سـاخت ستاكحالسـببي، واكـة     aاينكه فعل الزم اصال واكة
شـود. در ايـن گونـه از     ساز افزوده مي ماند و سپس پسوند سببي دگرگوني آوايي برجاي مي

، كـه احتمـاال داراي چنـين    هسـتند ām(ə)n_وāv(ə)n_سـاز   هاي سببي، پسوندهاي سببي فعل
پسوند صفت فـاعلي حـال   mna_سازو پسوند سببيaya_كه)*(aya+_mna_اند:  بوده اي  پيشينه

. فرآيند آوايـي در ايـن پسـوندها احتمـاال چنـين بـوده       است ناگذرساز در دورة باستان بوده
در بيشـتر منـاطق    m<vفرآينـدآوايي  هاي پسين  .در دوره ayamna<ēmna<_ām(ə)n*است

ــي        ــببي يعنـ ــال سـ ــتاك حـ ــازندة سـ ــزء سـ ــب جـ ــدين ترتيـ ــت وبـ رخ داده اسـ
ــوندهاي ــه  ām(ə)n_وāv(ə)n_پس ــكل گرفت ــراي  ش ــد.همچنين ب ــاخت ان ــته   س ــتاك گذش س
  اند. به ستاك حال سببي افزوده شده_istو _īdپسوندهاي

  
ها نوشت پي

 

1. Causative verbs 

2. Ablaut 

3. Synchronic 

4. Diachronic 
5. Lengthened grade(Vṛdhi) 

  .شود تلفظ نميāv(ə)n_و ām(ə)n_ مياني در əو ، nپيش از  əدر تالشي مركزي معموال . 6
  هر سه درمعناي چشانيدن.  / čāš(ə)niyečāš(ə)nəste /čāšəndeراي نمونهب. 7
 .آوايي ندارند به عنوان يك قانون  خودپيشينة چنين تبديلي را در  ،غربي ميانه هاي شمال در حالي كه زبان. 8

  .آمده است (همسر،زن) vaδū به شكلδ<dبا تبديل  نو واژه در اوستاي   اين. 9
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بوجود  aya_ساز به پسوند سببيana_كه از پيوستن پسوند  ه شدهگفتباستاني_ayana*در شرح اين . 10
 در نظر بگيريم تالشي اگر بخواهيم اين نظريه را در مورد زبان(Henning,1933:212)آمده است 

افزوده  aya_اي بوجود آمده سپس پسوند  بايد چنين فرآيندي رخ داده باشد : نخست گردش واكه
افزوده شده است. البته يك نكته  ana_را ساخته و در نهايت پسوند  سببي حالده و ستاك ش

ساز ناگذر باشد  عليتواند پسوند صفت فا نمي ana_اين  اينكه باشيم و آن رابايد پيش چشم داشته 
تواند بپيوندد، ضمن  نمي a_هاي پايان يافته به  چرا كه اين پسوند در دورة باستان اصوال به ستاك

امروز در دسترس ما است حتي براي يكبار هم پسوند صفت  ،در متوني كه به زبان اوستايي اينكه
شده) نه پيوسته  خته ميبه ريشه سا aya_سببي(كه از پيوستن  حالستاك به ana_فاعلي ناگذر 

به صت فاعلي ساز ناگذر ana_است به عبارت ديگر هيچ شاهدي در پيوستن پسوند 
aya_۱۳۹۴ نگاه كنيد به كلنز،( نداريمهاي باستاني ايراني  در زبانساز  سببي(.  

 پروازكردن).- وزيدن- ( راندنvaz√*ةاز ريش (وزان)   _vazəmnaنمونه از اوستا: . 11

(بريدن) *√briة(بريدن) اشاره كرد كه از ريش bəriyeتوان به فعل  براي شاهد اين مدعا مي. 12
ده شتالشي افزوده  ةندارد ولي براي تلفظ آسانتر در گون ə فعلي ةساخته شده است و در ريش

 است.
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