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 زر،تالشی ازگویش هاي ایرانی شمال غربی است که هم اکنون در حاشیه ي جنوب غربی دریــاي خــ 

  است. درجمهوري آذربایجان واردبیل تکلم می شود وداراي لهجه هاي گوناگونی ،عالوه برگیالن

  شی جنوبیتال-3تالشی مرکزي -2تالشی شمالی -1می شود:تالشی درسه گروه دسته بندي 

 ه است کــهبراساس این تقسیم بندي در این پایان نامه به جمع آوري لغات تالشی شمالی پرداخته شد

ن از شامل تالشی آن سوي رود ارس،یعنی تالشی جمهوري آذربایجان اســت کــه ادامــه ي آن در ایــرا

نظــیم استان اردبیل می باشد که به صورت فرهنگ موضــوعی توهمچنین مناطقی در  کرگانرود تالش،

  شده است.

مع آوري لغات به صورت تحقیقات میدانی دریکی ازروستاهاي تالشی زبان اردبیل بــه نــام میناآبــادج

ه فارســی بشده است وبه صورت الفبایی تنظیم گریده است درمقابل هر واژه آوانگار آن وبعد ترجمه 

لغات به صورت موضوعی دسته بندي گردیده است وتــالش بــراین بــوده بیان شده است درهربخش 

  تاهر بخشی که تنظیم می شودبیشتر لغات مرتبط با آن موضوع بیان شود 
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  مقدمه 
  

روســی وادبیــات می خوانند.درزبان هــاي »تالش«آذربایجانی ها آنان را و »تولش«تالشان خودرا تالشان:

نیزاشــتباه اند.(تالشــان  مــی نویســند کــه هــردوي آن هــا»تالشن تیســی«وگاه» تالشی«نام آن هاراگاه روس،

  نوشته دکترابولفضل رجبوف،ترجمه علی عبدلی) ،28ص  کیستند/علی عبدلی؛

 تــول، ازطیلســان،ازجملــه اینکــه واژه ي تــالش  ده است،واژه ي تالش چندین وجه تسمیه ذکرش براي

  برگرفته شده است. کادوس،

رامشــتق ازطیلســان بــه معنــی روپــوش بلندپشــمی مــی داننــد ودر واقــع  »تــالش« طیلسان:برخی واژه

  معتقدندمردم تالش رابه دلیل لباس اینگونه نامگذاري کرده اند.

بــه  »تــول«که تالشان آن راتولش یا تــولیش تلفــظ مــی کننــد،از واژه ي»تالش« تول:به نظرمی رسد واژه

واژه ي تالش که خــودآن راطــالیش یــاتولش « گرفته شده است.مارسل بازن فرانسوي می گوید:»گِل« معنی

البتــه ».هم براي نامیدن دامنه ي شرقی رشته کوه وهم قومی به همین اسم بــه کــار مــی رود تلفظ می کنند،

  هیچ کدام ازاین وجوه تسمیه پایه واساس علمی ندارد.

اســت »کادوس«تالش به قول بعضی مبدل ومحرف« کسروي می نویسد:دکتر معین با ارجاع به  کادوس:

نشــیمن داشــتند وچــون  در کوهســتان شــمالی ایــران و که در زمان باستان بس انبوه  بودند وآن قومی بود

نام ایشــان در تــاریخ  باپادشاهان هخامنشی از در نافرمانی در آمدنداز اینجا و به گردنکشی برخاستند بارها

 جایگــاهی کــه بــراي کــادوس نویســند. را کــه تلفــظ صــحیح آن اســت، »کــادوش« وامروزمترجمانآمده 

  در تاریخ یاد کرده اند امروزمنطبق باجایگاه تالشان می باشد. »کادوشان«

و بازمانــدگان همــان کادوســان مــی  احمد کسروي معتقداست که بدون شک تالشــان امــروزي فرزنــد

  .است»کادوس«از»تالش«باشندو واژه ي 
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 dusبه معنــی خانــه و kaرا واژه ي تالشی دانسته اند و معتقدندکه از دوجزء»کادوس«واژه ي برخی دیگر

وجــه اشــتقاق تالشــی آورده  به معنی دوست(دوست دار خانه)تشکیل شده است.چنان که براي کاسپی نیز

افســانه هــا وضــرب  یعنی سفید دانســته انــد.(گردآوري səpiبه معنی کف و kăو این واژه را از ترکیب  اند

  )2و1المثل هاي تالشی آوانویسی وترجمه ي آن ها به فارسی/سیاوش شفیقی عنبران،صفحات 

زبان تالشی جزو زبان هاي شاخه ي شمال غربی گروه غربی محســوب مــی شــود کــه در  زبان تالشی:

ی درســه لنکران وبخش هایی از قفقاز بدان تکلم می شــودوبه طــورکلنواحی جنوب دریاي خزر،جلگه ي 

  گروه عمده،یعنی تالشی شمالی،مرکزي وجنوبی جاي می گیرند.

ي  یعنی تالشی جمهوري آذربایجان است که ادامــه تالشی آن سوي رودارس، تالشی شمالی، از مقصود

  آن در ایران از کرگانرود تالش پیش رفته است .

شــفارود در جنــوب و نــاورد در هایی است که در قلمرو دو رودخانه ي گویش تالشی مرکزي، از مراد

  تداول دارد. ،شمال

تالشی مناطق میان شفارود تا ســفیدرود اســت.(زبان تالشــی توصــیف گــویش  از تالشی جنوبی، منظور

  )19و18مرکزي/محرم رضایتی،صفحات

یکی ازمشکالتی که درخوانش لغات تالشی وجوددارداستفاده ازالفبــاي فارســی وعربــی اســت  آوانگار:

خــوانش کلمــات بــه صــورت  این مشکل،آوانگاري لغات باحروف التین صورت گرفته است تابراي رفع 

می کرد بــراي رفــع ایــن مشکل  ایجاد نیز درتنظیم آوانگار ها.البته تفاوت لهجهصحیح ودقیق صورت گیرد

  .مشکل یک منطقه رابراي جمع آوري لغات به صورت تحقیقات میدانی مالك قرار دادیم
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  آوانگار : راهنماي 
  

  واکه ها 

  »عالی  «و» آب «    ă         آ 

   »علی  «و  »ادب «در   a    اَ

  » سرمه«و  »اردك«در   o    اُ         

 دم تالشی =   »دوم  «در   »اي«آمیختھ بھ   »ُا « ö    اُی  

      »آهو«و   »سو«در  u    او 

    »دید «و   »بید «در  i   اي کوتاه 

ə      در انگلیسیabout   ( درباره ي=)  

_     َ                           a         فتحه  

-     ِ                         e   کسره  

  هم خوان ها 
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  بیان مسئله 
  

فارسی زبانان همواره سعی برتکامل زبان خود داشته وبــراین بــاوربوده اندکــه یکــی ازراه هــاي تــداوم 

بخشی وتقویت زبان آن هاگردآوري وثبت وضبط سرمایه هاي ارزشمندآن یعنی مجموعه واژه هاوتــدوین 

پوشــی نکــرده فرهنگ هامی باشدآنان حتی ازذخیــره ي موجوددرلهجــه هــاوگویش هــاي محلــی چشــم 

اندودرتهیه ي کتب لغت ازاین منابع عظیم به حق بهره جسته اندو به تدوین کتاب هاي مستقلی نیــزازواژه 

هاي گویش مناطق مختلف این سرزمین مبادرت کــرده اندکــه نشــان دهنــده ي ارزشــمندبودن تحقیقــات 

  )5،ص1381دراین زمینه می باشد.( دانشگر،احمد

  فرهنگ موضوعی تالشی شمالی به فارسی پرداخته خواهدشد.دراین پایان نامه به تدوین 

 تالشی ازگویش هاي ایرانی شمال غربی است که هم اکنون در حاشیه ي جنــوب غربــی دریــاي خــزر،

وگونه هاي متعددي دارد.ازلهجــه  لهجه ها و جمهوري آذربایجان تکلم می شود عالوه برگیالن دراردبیل و

 عنبرانــی، لونــدویلی، رودي،کرگان  ریکی، اسالمی، پره سري، شابري،وخ هاي تالشی می توان ماسوله اي،

 در (ســپیدرود این تنوع گونه اي بنابرگستردگی حوزه ي اقلیمــی گویشــوران ماسالی و...رانام برد. لنکرانی،

فرهنگــی  آثــار خــط و  عشیره اي نبــودِ اي وزندگی قبیله وجود منابع طبیعی، رود کور در شمال)، جنوب،

هــرروز فاصــله ي  دست کاري عوامل اجتماعی و فرهنگی برون مرزي، با اما طبیعی به نظرمی رسد مدون،

 مرکــزي، یعنــی تالشــی شــمالی، درسه گروه عمــده؛ هاهمه ي این لهجه ازهم بیشتر می شود. این گونه ها

  گیرند.وجنوبی جاي می

بایجان اســت کــه ادامــه ي یعنی تالشی جمهوري آذر تالشی آن سوي رودارس، مقصودازتالشی شمالی،

 دو قلمــرو گویش هایی است که در تالشی مرکزي، از مراد تالش،پیش رفته است. آن درایران تاکرگان رودِ

تالشــی منــاطق  تالشی جنــوبی، از منظور و تداول دارد شمال، در ناورود و رجنوب، د شفارود  يرودخانه

دیگرگــویش  ســیاهمزگی و ماسوله اي، ماسالی، سفیدروداست که شامل تالشی خوشابري، تا میان شفارود

  )19ـ18،صص13886محرم  ،هاي جلگه اي گیالن می شود.( رضایتی کیشه خاله

 تــول، براي واژه ي تالش چندین وجه تسمیه ذکرشده است ازجملــه اینکــه واژه ي تــالش ازطیلســان، 

روپــوش بلندپشــمی مــی برگرفته شده است. برخی تالش رامشتق ازطیلسان به معنــی  کادوس وتلرت رود

واژه ي  بــه نظرمــی رســد لباس اینگونه نامگذاري کــرده انــد تــول: مردم تالش رابه خاطر معتقدند و دانند

واژه ي تــول بــه معنــاي گـِـل گرفتــه شــده اســت  از تولیش تلفظ می کنند تولش یا را تالش که تالشان آن

درکوهســتان شــمالی ایــران نشــیمن  و نــدنام قومی بوده است که درزمان باستان بس انبوه بــوده ا کادوس:

نــام  آمدنــدازاینجا نافرمانی در در ادشاهان هخامنشی از باپ و به گردنکشی برخاستند داشتند وچون بارها

دو  معتقدنــداز و ایشان در تاریخ آمده است عالوه براین برخی دیگر واژه ي کادوس راتالشی دانســته انــد
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 در باالخره اینکــه هرتســفلد دوست(دوستدارخانه)تشکیل شده است وبه معنی dus به معنی خانه وka جزء 

آن اســت کــه واژه ي تــالش ازهمــین واژه مشــتق شــده  بــر بندهشن نام رودي راتلرت رود می خوانــد و

  )1،2،3،صص1384است(سیاوش شفیقی عنبران،

  سواالت اصلی پژوهش 

  

  این زبان درهرموضوعی چگونه می باشد؟ در ـ واژگان موجود1

  مورد استفاده قرارمی گیرند؟ ي خودبه شکل اولیه آیا واژگان دخیل موجود ـ2 

  ـ طریقه تلفظ صحیح لغات به چه صورت می باشد؟3

واژه هــایی رامــی تــوان ازایــن است؟ازاین زبان کهن بهره گرفته شده فارسی  ـ درساخت واژگان موجود4

  .زبان ریشه یابی کرد

  اهداف  پژوهش
  

که بیشترشامل لغات اصیل زبان تالشی شمالی می باشدباتوجه بــه اینکــه منــابع  ـ تدوین لغت نامه اي1

زبان هــاي  تدریجی این زبان که در بطنموجود در این زمینه اندك می باشدبراي جلوگیري از نابود شدن 

ترکی وفارسی قرارگرفته است ولغات دخیل دراین زبان رو بــه افــزایش مــی باشــدبراي حفــظ ایــن زبــان 

   که می تواندمنبعی براي ریشه یابی لغات کهن باشد باستانی 

  ضرورت و اهّمیت پژوهش
  

نبودن لغت نامه ي تالشی شمالی باتوجه به اینکه زبان تالشی از زبانهاي باســتانی ایــران بــه شــمار مــی 

آیدوجزو زبان هاي زنده اي می باشدکه هنوزکسانی هستند که به این زبان سخن مــی گوینــدو واژه هــاي 

نی رامی توان از این زبان ریشه یابی کردباتوجه به اینکه منبع کلی مدون دراین زمینــه وجودنــدارداین فراوا

   انگیزه رامی رساندتاتدوین لغت نامه اي به این زبان صورت گیرد

  ي پژوهشپیشینه
  

 صــفحه،170در ،1384 تهــران، جامعــه نگــر، ربابه، االلو، امیریان بود گویش تالشی عنبران اردبیل، )1

  شامل بررسی زبان تالشی گویش عنبران.
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 شــامل ،1389انشــمندجهانگیري میناآبــاد،تالش نشینان بخش عنبران تــألیف دان نامه اي باعنوان پای )2

  می باشد نیز داراي لغاتی به تالشی شمالی درپایانوم مردم بخش عنبران است بررسی آداب ورس

ت متعــددي دربــاره ي زبــان تالشــی در ادب پژوهــی محرم رضایتی وجهاندوست ســبزعلیپورمقاال )3

کتابی بانام فرهنگ موضوعی تالشــی  ،ابراهیم خادمی ارده_کیشه خاله محرم رضایتی .الن دارنددانشگاه گی

ترکیبــات وکنایــات تالشــی  شــامل لغــات، صــفحه،277در1387سال اه گیالن،انتشارات دانشگ به فارسی،

  مرکزي به چاپ رسانده اند.

در سه بخــش تنظــیم شــده  ،1386محرم رضایتی،فرهنگ ایلیا، تالشی توصیف گویش مرکزي،زبان  )4

  ساخت واژه و ساخت نحوي می باشد. است که شامل ساخت آوایی،

ضرب المثــل هــاي تالشــی  و پایان نامه ي آقاي سیاوش شفیقی عنبران باعنوان گردآوري افسانه ها )5

روش آوانگــاري  ،اري میللــرروش آوانگــ شــامل مقدمــه، ،1384بهمــن ،آوانویسی وترجمه آنها به فارسی

حکایات وضرب المثل هــاي تالشــی  حکایات ضرب المثل ها و ترانه هاي تالشی میللر، تحقیقات میدانی،

  است. فارسی به تالشی واژه نامه هاي تالشی به فارسی و وترجمه ي آن ها بر اساس تحقیقات میدانی،

 472در 1388تهــران شــرکت ســهامی انتشــار، علــی، لی،عبــد آذري،_اتیت_فرهنگ تطبیقی تالشی)6

واژه نامــه  واژه نامــه ي آذري، ،واژه نامــه چنــد لهجــه تالشــی وتــاتی شامل مقدمــه وکتابشناســی، صفحه،

  است. امثال وحکم لنکرانی،

  پژوهش شناسی  مواد و روش
  

همچنــین پیرامــون  باشــد دراین پژوهش جمــع آوري اطالعــات بیشــتربرتحقیقات میــدانی اســتوارمی

 پژوهش هایی که درباره ي مطالعات زبان تالشی صورت گرفته است مطالعه وبررسی صورت گرفته اســت

  به طورکلی روش کاربه این صورت می باشد:

 علــت انتخــاب یــک منطقــه، انتخاب یک منطقه به نام میناآباد که به زبان تالشی شمالی تکلم می کننــد )1

  موجود در این زبان می باشد.لهجه هاي  تفاوت در

  جمع آوري لغات به صورت تحقیقات میدانی )2

  استخراج لغات ازکتابها ومنابع پراکنده اي که در دسترس است )3

  دسته بندي لغات به صورت موضوعی دربخش هاي مختلف )4

  بایی لغات وبیان ترجمه ي لغات به زبان فارسیتنظیم الف )5

  تنظیم الفبایی بخش ها که به صورت موضوعی است  )6

   بیان تلفظ کلمات به صورت آوانگار التین )7
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  فصل دوم

  لغات
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  اعداد

  یک İ  اي 

  دو də  د

  سه  Se  سِ

  چهار Cu  چو

  پنج Penj  پِنج

  شش Šăš  شاش

  هفت hăft  هافت

  هشت hašt  هشت

  نه nav  نَو

  ده dă  دا

  یازده yunza/dăvi  یونَز/داواي

  دوازده dunza/dăvdə  دونَز / داود
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  سیزده Senza/dăvse  سنَز/ داوسِ 

  چهارده Curda/dăvcu  چورَد/داوچو

  پانزده Punza/dăvpenj  پونزَ/داوپنج

  شانزده šunza/dăvšăš  شونزَ/داوشاش

  هفده havda/dăvhăft  هاودَ/داوهافت

  هجده hažda/dăvhăšt  هَژَد/داوهشت

  نوزده nizda/dăvnăv  نیزَد/داونَو

  بیست Vist  ویست

  سی Si  سی 

  چهل cəl  چهل

  پنجاه Penju  پنجو

  شصت Šest  شِست

  هفتاد hăfdu  هافدو

  هشتاد hašdu  هَشدو

  نود Navve  نَووِ 
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  صد Să  سا 

  دویست dəsa  دسا

  سیصد Sesă  سِ سا

  چهارصد cusă  چوسا

  پانصد Pensă  پن سا

  ششصد Šăssă  شاسا

  هفتصد hafsă  هافسا

  هشتصد hašsă  هَشسا

  نهصد navsă  نَوسا

  هزار i hazu  اي َهزو

  دو هزار dəhazu  د َهزو

  سه هزار Sehazu  سِ هزو

  چهار هزار Cuhazu  چو هزو

  پنج هزار Penj hazu   چنج َهزو

  شش هزار šaš hazu  شاش َهزو
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  هفت هزار haft hazu  هافت هزو

  هشت هزار hašt hazu  هشت هزو

  نه هزار navhazu  نَوهزو
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  اعضا و احشا
  

  استخوان ăsta  آسته

  انگشت ăngəšta  آنگشت 

  آنگشت باند

  آنگشت بَش

ăngəštabănd 

ăngəstabaš  

  بند انگشت

  نوك انگشت

  فک ang  اَنگ

  دندان آسیاب      angədăndön  اَنگ داندون

قرار مایعی که جنین در آن  uva  اووَ 

  دارد، مایع آمنیوتیک

  تخم  Öya  اوئه

  باسن umba  اومبه

  ابرو băv  باو

  شبکیه ي چشم Babak  بَبَک

  وان böd  بود

  پوزه böka  بوكَ
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  مچ دست bilaq  بیلگ

  پشم Păšma  پاشمَ 

  چُس Pəs  پس

  ساق پا Pöza  پُوزَ

  پَر Por  پور

  پاشنه Pošna  پوشنَ 

  پوست Pöst  پوست

  سینه / نوك سینه Pəštön  پشتون

  الي پا Pokašabən  پوکََش بن

  پلک چشم Pila  پیلَ 

  فرق سر، مالج Tapa  تَپَ

  منقار Tək  تک

  زلف Tel  تِل

  راست روده   Telaröa  تل روئه

  آب دهن Tö  تو
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  گوز Tiz  تیز

  الشه، جسم jandak  جندك

  بدن jon  جون

  جگر jigar  جیگر

  چشم Caš  چَش

  چشمترشح  cašəzəl  چش زل

  مردمک چشم Cašəqəlo  چش گئلو

  عفونت، ترشح زخم cərk  چرك

  مچ پا cəq  چغ

  پیشانی caköt  چکوت

  ادرار  cömön  چومون 

  چانه cöna  چونَ

  خلط سینه  xaqtö  تو خق

  گلو Xərta  خرتَ 

  گلوگاه Xəlxana  خلخَنه
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  خال Xol  خول

  خون Xön  خون 

  دست از مچ تا انگشتان dăst  داست

  طحال dălăq  داالق

  دندان dăndön  داندون

  ِدل dəl  دئل 

  دنبه döma  دومَ 

  چهره /رخسار dim  دیم

  لپ dima köka  دیَم کوكَ

  رحم rahm  رَحم

  رگ raq  رَق

  روده röa  روئه

  سنگدان Zələnköna  زلن کونَ

  صفرا Zu  زو

  زبان Zəvön  زون
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  سر Sa  سَ

  مدفوع گاو و گوسفند Səl  سل

  روده ي بزرگ حیوان Səlaröa  سَل روئه

  صورت Sifat  سیفت

  طحال šəpărz  ش پارز

  سیرابی šəpăngana  ش پانگنَ 

  دندان عقل aqlədăndön  عقل داندون

  فامیل خونی Fămila raq  فامیَل رَق

  کیر Kə  ك

  تخم ماهی  Kəre  کئره

  غضروف Kərtana  کرتنه 

  غضروف Kərcana  کرچنه

  آلت و فرج زن Kəs  کس

  دست از آرنج تا انگشتان Kaš  کش

  زیر بغل Kašabən  کش بن
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  پشت گردن Kafora  کفورَ 

  انگشت شصت/بزرگ Kalaăngəšta  آنگشته کَلَ

  سر Kalla  کلّه

  کمر Kam  کم

  پهلو Kama pălö  کم پالو

  نشیمنگاه/مقعد Kön  کون

  استخوان دنبالچه Köna ăsta  کونَ آسته

به مقعد  روده بزرگ که Könə röa  کون روئه

  ختم می شود

  پشت شانه  Kölönj  کولونج

  آروغ gərənj  گرنج

  گوشت göžd  گوژد

  الي پا gal  گَل

  مردمک gəlo  گئلو

  بیضه gənd  گند
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  دهان gav  گَو

  مدفوع انسان، سگ، موش  gö  گو

  گوش göš  گوش

  لپ داخل دهان gavajöa  گَوجوئه

  گردن gəiy  گیی

  لب Ləpöt  ل پوت

  دندان مصنوعی Laka dăndön  لک داندون

  پا Ləng  لنگ

  کف پا Ləngədəla  لنگ دئلَ 

  شکم Lava  لَوَ

  روده ها Lavaröa  لَوَروئه

  شکم بزرگ Löz  لوز

  مري Lök  لوك 

آلت پسر بچه به زبان  Lölӧ  لولو

  کودکانه
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  مغز măqz  ماغز

  پستان mama  َم مَ 

  مو mö  مو

  گیسوي بافته شده möaxol  مواَخول

  انگشت کوچک möjöla ăngəšta  موجول آنگشته

  مژه miža  میژَ 

  کمر Meyna  مِینَ 

  کام naq  نَق

  دندان پیشین nă dăndön  ناداندون

  ناخن năngər  نانگر

  ناف nuf  نوف

  آرنج nevenjana  ن ون َجنه

  بغل Va  وَ 

  کلیه Vek  وِك

  بینی Vəni  ونی
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  ترشحات بینی Vənialəmb  ونیه لمب

  هزار ال hafgăt  هاف قاط

  رحم hərdăndön  هئردان دون 

  بین دوباسن yăn  یان 

  جگر yaqabend  یَقه ِبند
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  افعال

  شکستن ărəšte  آرشته

  اندودن ăndöye  آندوئه

  گرفتن əste  ائسته

  باختن adydue  اَدي دوئه

  وا شدن ubey  اوبی

  سرگرم و معطل کردن upəšniye  اوپشنیه

  تمام شدن uraxe  اورَخِ

  مالیدن به سمت باال  usöye  اوسویه

  تکان دادن از ارتفاع کم ušande  اوشاندِ 

  مورد عتاب قرار دادن  ušəšte  اوشئشته

  گشودن ukărde  اوکاردِ 

  کنار کشیدن ukərne  اوکرنه

  برگشتن ugărde  اوگارد

  خسته شدن gəne  اوگنه
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  آمدن ume  اومه

  سرد کردن usiyune  اوسیون

  ساختن ساختمان aypəšne  اَیپشنه

  دار کردن ayte  اَیته

  انبار کردن روي هم  aycəne  ایچنه

  راندن به جلو ayrande  اَیراند

  مالیدن به سمت پایین aysöye  ایسویه

  نشت کردن aysiye  اَیسیه

  تکاندن ayšănde  اَیشاندِ 

  افتخار کردن yftyxărkărde  کاردِ  ایفتیخار

  عطسه کردن ayfəšne  ایفشنه 

  انداختن ayqănde  ایقاندِ 

  ریختن aykărde  ایکاردِ 

  پایین کشیدن aykərne  ایکرنه

  خاموش شدن aykəšye  ایکشیه
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