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چکیده
بررسی و تطبیق کنایهها و ضربالمثلهای دو زبان ،راهی برای بازشناسی برخوردها و ارتباط فرهنگی
دو ملت ،در درازنای تاریخ است .از آنجا که کنایهها و ضربالمثلها ،حامل حکمت و دانش هستند و
تقریبأ ویژگیهای زبانی را در خود به شکل پیشین نگاه میدارند ،پس بررسی ضربالمثلهای یک
زبان و تطبیق آن ها با زبانی دیگر پیشینۀ مشترک دو زبان و فرهنگ را برای ما روشن میکند .در این
مقاله چند ضربالمثل از زبان تالشی شمالی ،حوزۀ عنبران انتخاب شده و با موارد مشابه در زبان
فارسی مقایسه و سنجیده گردیده است تا ریشۀ مشترک فرهنگی و زبانی دو گروه باستانی ،از این مسیر
شناسایی شود .با توجه به اینکه زبان و ادبیات تالشی ،بیشتر به شکل شفاهی رایج است ،دادههای
این ز بان به صورت موردی از میان گفتگوهای روزانه ،گزینش شد و با موارد مشابه فارسی از
کتاب های فرهنگ امثال فارسی مقایسه و بررسی شد .نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان دهندۀ
فرهنگی دو ملت ،در دورههای مختلف تاریخی است .هرچند که بنابر دالیل مختلف،
ارتباط زبانی و
ِ
این دو زبان در طی سدههای گذشته به شکل جدا از یکدیگر ،تکامل و تحول یافتهاند.
کلمات کلیدی :ز بانشناسی تطبیقی تاریخی ،زبان تالشی،زبان فارسی ،ضربالمثلها ،جامعهشناسی
زبان

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن.
تاریخ دریافت95/9/30 :

Email: kkaumarth@yahoo.com.
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 .1مقدمه
بررسی کنایات و امثال و حکم زبانها بویژه به صورت تطبیقی با زبانی دیگر در جهت شناسایی
مشترکات فرهنگی و زبانی ملتها بسیار درخور و قابل اعتنا است .از آنجا که جامعۀ ایرانی،
جامعهای با قومهای گوناگون ولی بههم پیوسته است ،بررسی و تطبیق یادگارهای فرهنگی گذشتگان،
ما را در جهت شناسایی سیر تحول مدنیت و فرهنگ مشترک اقوام ایرانی یاری میکند و از این راه،
بسیاری از دانشها و حکمتهای باقیمانده از گذشته ،برای ما ،قابل شناسایی و ریشهیابی است .از
آن گذشته با توجه به اینکه این دانشها و حکمتها در آیینۀ زبان ،متجلی شدهاند؛ بررسی امثال و
حکم و کنایات ،مسیری مطمئن و درست برای شناسایی تکامل جامعۀ زبانی در ایران است؛ زیرا تاریخ
تحول و تکامل زبان را میتوان در میان یادگارهای بازمانده از زمانهای دور و نزدیک پیدا کرد و با
تطبیق و مقایسههای زبانشناختی آنها ،تحوالت زبانی از قبیل دگرگونیهای واژگانی و معنایی و
جامعهشناختی یک زبان را دنبال کرد .در این میان اگر زبانی شکل نوشتاری نداشته باشد بررسیهای
زبانی امثال و حکم باقیمانده ،راهکاری کارساز و تأثیرگذار است و بسیاری از ابهامات زبانی را روشن
و آشکار میکند .از این طریق میتوان به شناختهای خوبی دربارۀ جامعۀ زبانی ،در حوزۀ زبانهای
غیر مکتوب دست یافت .بنابراین در پژوهش اخیر ،کنایات و امثال و حکم زبان تالشی که بیشتر
شکل گفتاری دارد؛ بررسی شده است تا ویژگیهای زبانی و واژگانی این زبان ،در مقایسه با زبان
فارسی ،مشخص و روشن گردد .در این مقاله ،ضربالمثلهای تالشی با توجه به اینکه این زبان شکل
مکتوب ندارد ،از میان گفتار روزانۀ مردم و نیز از طریق شم زبانی پژوهشگر که از گویشوران بومی
عنبران است انتخاب شده است و با معادلهای فارسی هریک از کنایات و امثال از کتابهای امثال و
حکم دهخدا( ،)1363فرهنگ کنایات سخن( ،)1383مقایسه گردیده و ویژگیهای زبانی دادهها و
اختالف و اشتراک آنها با نمونههای فارسی دستهبندی و بررسی شده است.

 .2زبان تالشی
زبان تالشی از شاخۀ زبانهای ایرانی شمال غربی است که در بـخشهایی از استان اردبیل و در
کرانههای جنوب غربی در یای مازندران رایج است و دنبالۀ زبان باستانی آذربایجان است.
اورانسکی )139 :1386( 1تالشی را دنبالۀ یکی از گو یشهای شمال غربی ایران میداند که در دورههای
گذشته در آذربایجان رواج داشته است .دوبیتیهایی که در منطقۀ اردبیل ،به دست آمدهاند و به سدۀ
دهم هجری و شانزدهم میالدی تعلق دارند به یکی از این گویشها سروده شدهاند و با توجه به
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تحلیلهای میللر از این دوبیتیها ،گویش اردبیل در سدۀ دهم ویژگیهایی دارد که به تالشی کنونی
بسیار نزدیک است.
رضایتی میگوید« :تالشی از گو یشهای ایرانی شمال غربی ایـران است که هم اکنون در حاشیۀ
جنوب غربی در یای خزر ،عالوه بر گیالن در جمهوری آذربایجان تکلم میشود و لهجهها و گونههای
متعددی دارد .از لهجههای تالشی میتـوان ماسولهای ،شفـتی ،ماسالی ،خوشابری ،پره سری،
اسالمی ،ر یکی ،کرکانرودی ،لوندو یلی ،عنبرانی ،لنکرانی ،ماساللی و  ...را نام برد»(رضایتی:1386 ،
.)18
عبدلی ،در مورد این قوم میگو ید« :این قوم ،بازماندۀ مردمی است که در زمان باستان نام و آوازۀ
بلندی داشتند و در منابع یونانی از آنها به نام کادوسها یـاد شده است»(عبدلی.)28 :1380 ،
خانلری مینو یسد «تالشان در جلگۀ لنکران که مرز ایـران و آذربایجان از میـان آن میگذرد زندگی
میکنند .زبـان تـالشی از جمله زبـانهای ایرانی شمال غربی و بازمانده زبانی است که روزگاری در
آذربایجان و اران رایج بـوده و امروزه جای خود را به ترکی داده است.آثاری از این زبان به صورت
دوبیتی منسوب به ناحیۀ اردبیل و متعلق به سدۀ هشتم هجری در دست است»( خانلری.)298 :1365 ،
عنبران باال ،روستایی تالشیزبان در استان اردبیل از توابع شهرستان نمین ،در نوار مرزی جمهوری
آذربایجان قرار دارد .این روستا که در میان کوهها محصور است دارای آب و هوایی خشک و سرد
کوهستانی است .زبان مردم این روستا بازماندۀ زبان باستانی رایج در اردبیل و آذربایجان ،از شاخۀ
زبانهای ایرانی شمال غربی است که روزگاری در آذربایجان و اران رواج داشته است .زبان تالشی از
پیشینۀ فرهنگی غنی و پرباری برخوردار است .این امر از امثال و حکم و کنایات رایج در این ناحیه و
زبان مردم آن مشهود است .نظر دانشمندان و زبانشناسان دربارۀ زبان تالشی این است که این زبان،
روزگاری در اران قفقاز و آذربایجان و نواحی غربی دریای مازندران رایج بوده است و بعدها به دلیل
هجوم اقوام آلتایی ،حدود انتشار آن محدود شده و جای خود را به ترکی داده است؛ با این همه ،تالشی
در گوشه و کنار آذربایجان و نواحی غربی دریای مازندران ،باقیمانده است و نیز بسیاری از واژههای
تالشی در ترکی رایج در اردبیل نمایان و مشخص است.

 .3پیشینۀ پژوهش
پژوهشهای زبانشناختی زیر دربارۀ تالشی عنبران انجام شده است :خانبابازاده( 1393و  )1395به ترتیب
«تأثیر ویژگی ارگتیو تالشی را بر فراگیری فارسی» و «خطاهای نحوی تالشی زبانهای عنبران» را در
فارسی معیار بررسی کرده است .اما مثلها و کنایات زبان تالشی عنبران ،تاکنون در قالب مقاله بررسی
نشده است .البته شفیقی( )1385تعدادی از ضربالمثلهای تالشی را در قالب پایاننامه ثبت و ضبط
کرده است .در حوزۀ تالشی شفا رود ،شعبانی( ،)1388امثال و حکم و کنایات زبان تالشی را گردآوری و

  28فصلنامۀ ادبيات و زبانهای محلی ايران زمين ،شمارۀ  ،20تابستان 1397

ثبت کرده است .در حوزۀ زبانی تالشی شاندرمن ،صحرایی( )1389تعدادی از امثال و کنایات را با
گزینش تصادفی انتخاب و از جنبههای اجتماعی و عناصر طبیعی و نیز از نظر کاربردی بررسی نموده
است .نصرتی( )1386در حوزۀ تالشی جنوبی گونۀ سیاهمزگی ،تعبیرات و کنایات تالشی را گردآوری و
ضبط کرده است .با توجه به این که پژوهشهای یاد شده ،به منظور ثبت و ضبط کنایات و امثال انجام
شدهاند ،به جنبههای دگرگونی زبانی و یا تطبیق زبانی آن با نمونههای فارسی ،آن گونه که در این
پژوهش مد نظر است چندان اشارهای نشده است .نظر به اینکه زبان تالشی ،سه شاخۀ شمالی،
مرکزی و جنوبی دارد و این سه شاخه تفاوتهایی با هم دارند ،انجام این پژوهش در حوزۀ امثال و
حکم تالشی عنبران باال ضروری به نظر میرسد .با توجه به بررسیهای انجام شده بر روی امثال
ِ
تالشی و مقایسۀ آنها با نمونههای فارسی مشخص شد که بین امثال و حکم دو زبان ،رابطۀ تنگاتنگی
افتراق واژگانی دادههای دو زبان است که در
وجود دارد .آنچه در این مقاله مد نظر است اشتراک و
ِ
ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.

 .4بحث و بررسی
در این قسمت نخست دادههای پژوهش که از دو زبـان فارسـی و تالشـی انتخـاب شـدهانـد همـراه بـا
آوانویسی دادههای تالشی ،آمده است .در بررسی و تطبیق مثالها و کنایات ،مشخص شد کـه بسـیاری
از این نمونهها ،در دو زبان با هم مشترک و برخی هم متفاوت هستند .این امر ،نشانۀ اشتراک درازمدت
حوزۀ فرهنگی دو زبان است؛ به عبارت دیگر ،دو زبان فارسی و تالشی در زمانهای بسـیار دور بـا هـم
همزیستی داشتهاند و از یک زبان مادر بودهاند.
 -1آبستنی نهان بودن ،زادن آشکار بودن(دهخدا.)12 :1363،
زشت پنهان آشکار میشوند).
(سرانجام ،کارهای ِ
َ َ
دزدی کل اگت اوشکوره بزاند.
(کسی که دزدکی جفتگیری کند آشکارا میزاید).

dәzdi kal agat uškure bazānd.

این مثل در دو زبان فارسی و تالشی هنگامی که کار زشت پنهان ،آشکار شود به کار میرود.
 -2آفتاب لب بام است(همان )38:و (انوری،1383،ج)31 :1
(مرگش نزدیک است ،بسیار پیر است).
حشیش دپرتی رو َ
ماندی.
ِ
(آفتابش نزدیک افول است)

haši-š dapәrtiye ru mānday

بررسی و تطبیق چند ضربالمثل تالشی و فارسی 29 

َ
دوبش حشی.

du baš-ә haši.

(آفتاب روی درخت است)
این مثل که در تالشی دو صورت دارد ،در دو زبان فارسی و تالشی برای اشاره به کسـی کـه عمـرش رو
به پایان است و یا بسیار پیر است به کار میرود.
 -3آن را چه زنی که روززارش زده است؟(دهخدا)54 :1363،
(افتادگان را نباید زد).
خدو َاو ژَی ته چه َپیینهَ
ِ
(خدا او را زده ،تو چی میخواهی؟)

xәdo av žay tә če piya na

در هر دو زبان به افرادی که قصد آزار شخص ضعیف و گرفتاری را دارند ،با این تعبیرات هشدار داده
میشود تا از رفتار زشت خود دست بردارند.
 -4از ستارزان نن

داشتن(همان.)134:

(به خود بالیدن).
َ
büka-š üsmün- uy ši na .
بؤکش اؤسمؤن و(ی) شینه.
(رو به آسمان است).
َ َ َ
شله پلو َ
šā(h)- anda šәla pәlu hānani .
حاننی.
شاهند
(با شاه هم پلو نمیخورد).
َ
این َمثل فارسی و دو معادل تالشی کاربرد یکسانی دارند و زمانی که کسی به خود ببالد و غرور داشته
باشد و با هر کسی مراوده نکند به کار میرود.
 -5انگشت به بینی نمیتوان کرد(همان)306 :
(جاسوس ،زیاد است).
پس نی َب ِبه ژَئه ای یو
( اینجا حتی نمیشود چسید).

pәs ni babe ža?e iyu

این مثل در هر دو زبان بر گزارش سادهترین و ابتداییترین مسائل قابل ذکر تأکید دارد که از دید
خبرچینها پنهان نمیماند .در واقع این مثل به شنونده القا میکند که باید مواظب رفتار ،گفتار و
کردار خود باشد تا گرفتار نشود.
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 -6با پای بود به سوی مرگ رفتن(همان.)346:
(خود را دچار مشکل کردن)
َ ُ َ
اشتانش َبه ِنچی گو شدوای
(خود را به دهان گرگ انداختهاست).

әštān-әš ba neči gav šodu ay

در زبان فارسی اگر کسی خود را دچار مشکل کند از این تعبیر استفاده میکنند .در زبان تالشی هم از
تعبیر «خود را به دهان گرگ انداختن» عالوه بر این مورد ،در زمانی که شخصی به هر دلیل خود را با
افراد قویتر از خود درگیر کند نیز استفاده میشود.
 - 7با شیطان تخم کاشتن(دهخدا)365 :1383 ،
(با فرد شروری در کاری انبازی کردن).
شیطون ان َد ارزن کاشت.
(با شیطان ارزن کاشتن).

šaytünan da arzәn kāšte

در هر دو زبان از تعبیر «با شیطان تخم کاشتن یا ارزن کاشتن» در اشاره به شراکت و همکاری با افراد
شرور استفاده میشود.
 -8تیشه به ریشۀ بود زدن؛ تیشه بر پا زدن (همان)570:
(اسباب زیان خود را فراهم کردن).
َ
أشتان لنگ َسه سق ا کوئه
(سنگ روی پای خود کوبیدن).

әš tān lәngә sa sәq akü(y)e

این مثل در دو زبان در مورد کسی که نادانسته خود را زیانکار کند به کار میرود.
 -9چشمهایش آلبالو زیال میچیند(همان( ،)616:انوری،1383،ج.)406 : 1
(از بیخوابی ،غیر متعارف میبیند).
َچشش گون َ
دزدینه
(چشمهایش گاو می دزدند)؛ یعنی به این زودی نخواهد خوابید.

čaš әš gu-n dәzdi na

مثال فارسی بر نامتعارف بودن و بیخوابی اشاره میکند و مثال تالشی بر خالف مثل فارسی بیشتر بر
خوابآلود نبودن اشاره میکند و مواقعی به کار میرود که بگویند بچه نمیخوابد ،خودت را خسته
نکن.
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 -10چشمش محک است(جمشیدی پور ،بی تا)105-104 :
(با دیدن صورت ظاهر کسی ،باطن او را شناسد ،چیزی را ناسنجیده ،با چشم تشخیص می دهد).
čaš әš tāzә y
چشش تازءی
(چشمش ترازو است).
ً
این مثل در هر دو زبان به یک معنی به کار میرود و ساختار و کلمات تقریبا یکسان دارد.
-11چینهدان کسی را تکان دادن(دهخدا.)685 :1363،
(با زیرکی کسی را به بیان رازهایش وادار کردن).
َچوش تؤمه اشانده
(کیسۀ او را تکاندن).

ča-vәš tüma ašānde

این مثل در هر دو زبان کاربرد یکسانی دارد .از نظر ساختار بیرونی ،در زبان فارسی ازچینهدان و در
تالشی از تؤمه (کیسه) استفاده میشود.
-12بر چه داند قیمت نقل و نبات؛ الیق هر بر نباشد زعفران(همان)726:
َحه چه َ
ha če zәna halom dur če
زن حلم دور ِچه
ِ
(خر ارزش آویشن را نمی داند).
این مثل هم در دو زبان زمانی به کار میرود که کسی و یا شخصی دونپایه ارزش واقعی چیزی را
نداند و از پذیرش آن خودداری کند .تفاوت مثل در دو زبان این است که در زبان تالشی به جای
زعفران و نقل و نبات از گیاه آویشن استفاده شده است.
-13برسواری یک عیب ،از بر زمینبوردن دو عیب(همان.)732:
(انجام دادن کاری که بد است و انجام نادرست آن بدتر است).
َ
ha penәšte i āyib ha ku agәne dә āyib
شت ای آییب َحه کو اگنه دء آییب
حه ِپ ِن ِ
(خرسواری یک عیب و از خر افتادن دو عیب).
این مثل در دو زبان برای اشاره به کاری استفاده میشود که انجام دادنش خـوب نیسـت و شکسـت در
انجام آن بسیار بدتر از انجام آن است.
 -14دامن با کسی بستن(همان.)771:
(دائم با کسی همراه بودن).
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َرؤش َبه َچه َ
رؤی آنگل
(رودهاش به رودۀ او گره خورده است).

rü(y)aš ba ča rü(y)a āngәl-e

در فارسی باهم بودن دائمی افراد را با «دامن به هم بسته بودن» و در تالشی با «گره خوردن روده به
هم» تعبیر کردهاند.
 -15دبتر ،تخم تره تیزک است(همان.)771:

(دختر زود بزرگ میشود).
َ َ َ
کین
کینه یو ت ِ
(دختر مانند جو است).

Kina yav- takine

رشد و بلوغ زودرس دختران را در فارسی با «رشد سریع تخم تره تیزک» و در تالشـی بـا «رشـد سـر یع
جو» مقایسه میکنند.
 -16دل ریشریش شدن(انوری،1383،ج.)697 :1
(اندوهگین و آزرده شدن).
دل َزرو َزرو ِبیه
(دل ،ریش ریش شده است).

dәl zaru zaru bә ye

در هر دو زبان آزرده شدن و تأثر از مشکل و یا رفتار کسی را با این تعبیر بیان میکنند.
 -17دمار از کسی برآوردن(دهخدا.)517 :1363،
(نابود کردن کسی)
َ َ ََ
سوته
چه اودم دده گور ِ
(گور بابای کسی را سوزاندن).

ča udamә dada gür- ә süte

در زبان فارسی تنبیه شدید و نابودی کسی را با تعبیر «دمار او را در آوردن» و در تالشی با «گور بابایش
را سوزاندن»بیان میکنند.
ُ -18دم در آوردن(همان  )713:و (انوری ،1385،ج.)713 :1
(جسور شدن).
تکش َ
بواردی مارو

tәk-әš bevārda(y) mā-ru
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(برای من نوک درآورده است).
برای کسی که به خود اجازه بدهد برخالف گذشته گستاخی کند ،در تالشی از «نوک در آوردن» و در
فارسی از «دم در آوردن» استفاده میشود.
 -19از باد سبق بردن(دهخدا.)103 :1363،
(در نهایت شتاب و تندی رفتن).
اقانده
آسبو آسبو ِ

āsbu āsb-u aqānde

(سوار را از اسب پایین کشیدن).
این َمثل در زبان فارسی به کسی که به شتاب و تند میرود اشاره میکند و در زبان تالشی افزون بر ایـن
داللت ،در مورد افراد مسنی که هنوز سرحال هستند و کارهای خود را انجام میدهند و قادر به حرکـت
هستند استفاده میشود.
 -20شتر در بواب بیند پنبهدانه(همان. )1018 :
(آرزوی محال داشتن).
َوشیانه کاگ حانند چینه َبو یند

vašyāna kāg hān anda čina bavind

(مرغ گرسنه ،در خواب دانه میبیند).
َ
این َمثل زمانی که کسی بدون توجه به امکانات خود ،آرزویی محال داشته باشد در دو زبان مورد
استفاده قرار میگیرد .در تالشی به جای شتر از مرغ استفاده شده است.
21و -22شکم زرسنه ،آروغ فندقی(همان)1029:و شکم زشنه ،تقتق پاشنه(همان).
(با فقر و درویشی ،کبر و غرور داشتن).
َ
vašyāna tize žana
تیز ژ ََن
وشیا ن ِ
(از گرسنگی باد معده سر میدهد).

 -23شکم زرسنه و معشوقهبازی(همان.)1029:
(با فقر و درویشی ،کبر و پندار داشتن).
ka (a)nda š ni hamyuz zәvün әš bay dәruz
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َک (ا) َند ش نی حمی یوز زؤو نش َبی دروز
(در خانه ،مایۀ خمیر ندارد زباندرازی هم میکند).
در فارسی ،این چند ضرب المثل زمانی که شخصی با وجود فقر و نداری بر خود ببالد مورد استفاده
قرار می گیرد و در تالشی هم اگر کسی با وجود نداری و فقر بر خود ببالد و از خود تعریف و تمجید کند
برای اشاره به او از این مثلها استفاده میشود.
 -24الف در غربت ،آواز در بازار مسگران(همان.)1357:
َ
مسگه بوزور ا َند تیز ژیه
(در بازار مسگران باد معده سر دادن).

mәsga buzur anda tiz ža(y)e

این مثل در زبان فارسی زمانیکه سخن بیهودۀ کسی در برابر سخن دیگران ارزشی نداشته و مورد توجه
نباشد به کار میرود .البته در زبان تالشی هم چنین کاربردی دارد؛ یعنی وقتی که سخن نادرست کسی
ارزش شنیدن نداشته باشد از این مثل استفاده میشود.
 -25مثل آب جفت(چایی کم رن ) (همان( ،)1400:جمشیدی پور ،بی تا.)196 :
ُ
šәšt uv
ششت او
(آب شستشو)
ُ
در زبان فارسی چای کمرنگ به « آب جفت » و در تالشی به « ششت او » یعنی پساب تشبیه میشود.
 -26مثل ابر بهاری(زریستن به افراط) (همان)1402:
َ
َ
لیسونه ا َمنه
چشون کوش ِ
(از چشمانش باران نیسان میریزد).

čašün kuš laysüne amana

َ
در زبان فارسی ،گریستن شدید را با تعبیر «ابر بهاری» میرسانند و در تالشی از تعبیر «لیسؤن» که
معادل «نیسان» از ماههای رومی که برابر با بهار است؛ استفاده میشود.
 -27مثل چشم برو بودند(همان( ،)1422 :جمشیدی پور ،بی تا.)208 :
(سرخ رنگ و لعلرنگ ،بسیار صاف و روشن بودند).
سوک َچش َت َ
کینه
ِ

sük-ә čaš takina
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)مانند چشم خروس).
این مثل ،از نظر لفظی در هر دو زبان یکسان است ولی از نظر معنی تفاوت دارد .در زبان فارسی به
رنگ سرخ و خوشرنگی اشاره میکند و در تالشی «چشم خروس» نماد روشنی و صافبودن است و
بیشتر در مورد صافی هوا به کار میرود.
 -28مثل س هار(همان.)1447 :
(کسی که دیگران را دشنام میدهد).
دیونه ِسپه.
ِ
(سگ دیوانه/هار).

divәna sәpa.

در هر دو زبان از اصطالح فوق برای اشاره به فرد بددهان و کسی که به دیگران دشنام میدهد استفاده
میشود.
 -29ناکس به تربیت کس نشود(همان.)1785:
َ
سپه دوم ببروش َپس نی َب ِبه
ُ(دم سگ را ُببری گوسفند نمیشود).

sәpa düm-ә bәbәruš pas ni babe

اگر کسی تربیتپذیر نباشد ،در هر دو زبان از تعابیر باال برای اشاره به او استفاده میشود.
 -30یک پایش این دنیا و یک پایش آن دنیا است(همان.) 2038 :
(نزدیک به مرگ است).
lәngi-š bә dәnyu lәngi ba dәnyu
لنگیش ب دنیو لنگی َب دنیو
(نزدیک به مرگ است ،بسیار پیر است).
این مثل فارسی و معادل تالشی آن ،که بر پیری اشاره دارد ،زمانی به کار میرود که بخواهند بـا تـرحم و
دلسوزی ،از پیری و نزدیک بودن مرگ کسی صحبت کنند.
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 .5نتیجهزیری
با بررسی مقابلهای این سی ضربالمثل از دو زبان فارسی و تالشی ،نقاط اشتراک و افتراق
ضربالمثلهای دو زبان مشخص شد .با بررسی و تطبیق این امثال از نظر کاربرد مشخص شد که
نقاط مشترک زیادی با هم دارند .این حد از تطابق نشانۀ اشتراک تاریخی این دو زبان و فرهنگ است.
البته در این مثالها هم بسیاری از معادلهای واژگانی از یک ریشه نیستند و این نشانۀ تفاوت دو زبان
است و با توجه به اینکه زبان تالشی از زبانهای ایرانی شمال غربی و زبان فارسی از زبانهای جنوب
غربی است اینگونه تفاوتها امری عادی محسوب میشود.
بنابراین میتوان گفت زبان تالشی از یک سو با زبان فارسی از یک ریشه است و در زمانهای دور،
از آن جدا شده و سیر تکامل جداگانهای را پیموده است و از سوی دیگر با زبان فارسی تفاوتهایی
دارد که نشانۀ تحول جداگانۀ آن است .با وجود این ،بسیاری از واژههای دو زبان ،علیرغم
همریشهبودن ،تلفظها و آواهای متفاوت دارد و همین امر زبان تالشی را به فارسی میانه و پهلوی
اشکانی نزدیکتر میکند.
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