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 چکیده
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انی باسـتان  ایر ۀریشابتدا در هر مدخل، . شناختی چند واژه از گویش گیلکی شرق گیالن ریشه
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  1393،   زمستان 30  شمارة      

  مقدمه -1
 ۀوسیعی از استان گیالن در حاشـی  ۀهاي ایرانی نو است که در ناحیگویش گیلکی از گویش
شـناختی نشـان از    شـواهد زبـان  . هایی از استان مازنـدران رواج دارد دریاي خزر و نیز بخش
هـاي  بـا توجـه بـه ویژگـی    . هاي شمال غربی ایـران دارد  گویشها و تعلق این گویش به زبان

. شـود گویشی غرب و شـرق تقسـیم مـی    ۀواژي و آوایی، این گویش عمدتاً به دو گون ساخت
گویشی غرب در نواحی غربی استان گیالن در شهرهایی همچون رشـت، خمـام، بنـدر     ۀگون

امتداد دریـاي خـزر در شـهرها و    گویشی شرق در  ۀجوار آنها، و گونانزلی، فومن و نواحی هم
روستاهاي مناطق شرقی این استان در شهرهایی چون الهیجان، لنگرود، رودسـر، سـیاهکل   

ـ . هایی از مازندران رایج است و نیز قسمت یعنـی   ،دیگـري از گـویش گیلکـی    ۀهمچنین گون
  . هایی از گیالن در نواحی دیلمان و اشکورات رواج دارددر بخش ،گالشی

در هـر  . ایمواژه از گویش گیلکی پرداختهبیست  شناختیار، به بررسی ریشهدر این جست
مـورد   ةاروپایی آورده شده و سپس برابرهاي واژ و ۀ ایرانی باستان و هندمدخل، نخست ریش

پـس از آن،  . اسـت  و نیز زبان فارسی معیار ذکر شده هاي ایرانیها و گویشنظر در دیگر زبان
- یندهاي واجی صـورت اواژه در گویش گیلکی پرداخته شده و فربه بررسی ساخت اشتقاقی 

 ةنحـوي واژ  ۀاختصار به رابط همچنین در برخی موارد، به .اندگرفته در واژه توضیح داده شده
گویشـی شـرق    ۀاسـاس گونـ  هاي ایـن پـژوهش بر  نوشت دادهواج. است مورد نظر اشاره شده
  .است گیالن انجام پذیرفته

از میـان  . اسـت  هاي گیلکی پژوهش چندانی انجـام نپذیرفتـه  واژه شناسیریشه ۀدر زمین
: تـوان بـه ایـن آثـار اشـاره کـرد      مـی  ،انـد معدود تحقیقاتی که در این زمینه صـورت گرفتـه  

گیلکـی را   ةواژ چهـل  ،»گیلکی ةاشتقاق چند واژ«اي با عنوان در مقاله )1380(دوست  حسن
اي بـا نـام   در مقالـه ) 1392( صـبوري . اسـت  شناختی بررسـی کـرده  از دیدگاه ریشه مختصراً

، پس از توصیف کوتاهی در خصوص ساختار مصـدرهاي  »شناسی چند مصدر گیلکیریشه«
هاي ایـن جسـتار   داده. است مصدر گیلکی پرداخته چهاردهشناختی گیلکی، به بررسی ریشه

در اثـر خـود در    )2007( 1چئونـگ همچنـین  . اندگویشی شرق گیالن گرداوري شده ۀاز گون
  .است هاي گیلکی اشاره کردههاي ایرانی باستان به برخی واژهذیل ریشه

                                                
1. Cheung 
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  هاشناسی واژهریشه -2
/əgadən /انداختن  

  əgad-ماضی  ة، ماد-əganمضارع  ةماد
فارسی باستان : بسنجید با. »کردن؛ نهادن انداختن، پرتاب« * -apa-kanایرانی باستان <

kan-  »زردشتی  ۀ، فارسی میان)178: 1953 1کنت،(» نهادن؛ انداختنabgandan ،abgan- 
 »افکندن، انداختن« -abganمانوي و پارتی  ۀمیان فارسی ،)31: 1379مکنزي، ( »افکندن«
 ،)50: 1979 3بیلـی، (» انـداختن، نهـادن  « -kanختنی ، )10: 2004 2مایستر ارنست، -دورکین(

 .»-افکندن، افکن«فارسی 
سـاخته    (-apa-ka-ta*)ۀصورت ضعیف ریش ۀبر پای-əgad ماضی گیلکی یعنی  ةماد

 .است تبدیل شده/ g/در میان دو واکه به / k. /است شده
ـ . اسـت  owgandanتر گیلکی بازمانده صورت کهن ةاین واژ دیگـري از تحـول    ۀنمون

*apa->ow>ə  توان در مصدر گیلکیرا می /əgənəs(t)ən/ » ماضی  ةماد( »کردنبرخورد
» کردن، نهادن انداختن، پرتاب « əgən- (>-*apa- kanمضارع  ةمادəgənəs(t <(-جعلی

  .بازیافت
  

/ne:nâəxs / فرستادن  
  -əxsaمضارع  ةماد -əxsân <سببی  ةماد
 اروپاییوهنـد  <» کردن، جستجو کـردن  کاوش «-xsa*ایرانی باستان  < sk̂ek

u*
,

 k̂ok
u* ,  k̂ek

u*»اوسـتایی  : بسنجید با .)638: 1956 4پوکورنی،(» کردندیدن، اشاره
xsā- »16: 1995 5کلنز،(» کردن، پژوهیدن کاوش( ختنی ،pacas- » کردناقرار «)،6امریک 
» )نامه(فرستادن « -šaksā(h)t/šakā(h)در زبان بلوچی نیز از این ریشه، فعل . )63: 1968

  ).450: 2007، چئونگ .نک(است  ساخته شده

                                                
1. kent 
2. Durkin-Meisterernst 
3. Bailey 
4. Pokorny  
5. Kellens 
6. Emmerick 
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  1393،   زمستان 30  شمارة      

  .است 1هشتدر جایگاه آغازین، پیش/ -ə/گیلکی،  ةدر واژ
  

/əz /من  
و فارسـی باسـتان    azəmاوسـتایی  : بسنجید بـا  .شخص مفرد در حالت فاعلی ضمیر اول

adam، شخص مفرد در حالت مستقیم، پارتی  هر دو ضمیر اولaz »مایستر  -دورکین(» من
هاي همچنین در برخی گویش. )2347: 1374قریب، (» من« azuسغدي ، )82: 2004ارنست، 

و  اي، چـالی، اشـتهاردي، شـاهرودي   ابیانـه  در :توان این ضمیر را یافتایرانی نو نیز می
  ). 1027-1025: 1389دوست، حسن .نک(رود کار میبه در حالت مستقیم )من(az  ،خوئینی

کوهسـتانی   ۀدر گیلکـی، تنهـا در منطقـ   ) در حالت فـاعلی ( əzاست ضمیر  گفتنی
  : دیلمان کاربرد دارد

əz  bušom             من رفتم  
əz  bidəm                من  دیدم  

əz  bugutəm                من  گفتم  
  :شوداستفاده می mənهاي غیرفاعلی در این ناحیه از ضمیر در حالت

mən  bədi                     مرا دید  
mən  bugut                  به من گفت 

، -mən )>*mana شخص مفرد در حالـت فـاعلی از    در دیگر نواحی گیالن براي اول
شـخص مفـرد در حالـت     ضـمیر اول  manāو فارسی باستان  manaاوستایی : بسنجید با

، بویراحمـدي  muانـارکی  : هاي ایرانـی دیگر گویش( muیا )  manاضافی، فارسی میانه 
mo بوشهري ،mo  گـزي ،mu   شوشـتري ،mo ) 1025 -1026: 1389دوسـت،  حسـن  .نـک(( 

شرق گیالن کاربرد داشته و در نواحی غربـی گـیالن از    ۀدر منطق mu. شوداستفاده می
mən شوداستفاده می .  
  

/bə- vastə /آرزو شده، خواستنی  
پیشوند تصریفی گیلکی است که پـیش   /-vast- )/bəماضی  ةصفت مفعولی است از ماد
*ایرانی باستان  -vast<، )شوداز صفت مفعولی واقع می


u as- »  کـردن خواسـتن، آرزو «

                                                
1. prothesis 
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هندو اروپـایی  <

keu» بسـنجید بـا   .)427: 2007، چئونـگ (» کـردن، خواسـتن  آرزو :

مــانوي  ۀفارســی میانــ ،)1381: 1904 1بارتلمــه،( »کــردنآرزوخواســتن، « -vasاوســتایی 
paywōs-, payōs- »پارتی  ،)291:  2004 مایستر ارنست، -دورکین(» کردنآرزو داشتن، تمنا

was- »چشم داشتن، «به معنی » پیوسیدن، بیوسیدن«، فارسی )346 :همان(» داشتنآرزو
  .»امید داشتن

ə/ / ماضـی   ةصفت مفعولی گیلکی است کـه بـه انـواع مـاد    در جایگاه پایانی واژه، پسوند
جملـه الهیجـانی،   هاي گویشی گیلکی ازدر برخی گونه/ bə-vastə/صفت مفعولی . پیونددمی

  .نیز کاربرد دارد) /ss/به   /st/با ابدال/ (bə- vassə/رودسري و لنگرودي به صورت 
  

/če:n /زادن  
 -čeماضی  ة، ماد-činمضارع  ةماد
 -kw(e)iH1*هنـد و اروپـایی    <» استراحت کردن، نشستن«  -čai*) ?(ایرانی باستان  <
هاي ایرانی باسـتان و ایرانـی   در زبان. )30: 2007، چئونگ( »استراحت کردن، آرام بودن«

اسـت؛ امـا در    میانه، ظاهراً این ریشه در ساخت فعل یـا اسـمی  بـه کـار گرفتـه نشـده      
: اند این ریشه ساخته شده ۀهایی را یافت که بر پایفعل توانهاي شمال غربی، می گویش

همگی به  -nigišt ،nikišt nig-/  ،nik، انارکی čin- /čāštاي  ، ابیانهčin- /češtابوزیدآبادي 
اي از  این ریشه را گونه )30: 2007( چئونگ). 927: 1389 دوست،حسن .نک(» نشستن«معنی 

ریشه فعلی

aic*»برشمرده است» آرام بودن، استراحت کردن.  

/če:n / عمدتاً در گویش گیلکـی شـرق کـاربرد دارد و برابـر آن در     » زادن«به معنی
توان از نظر معنـایی  را در این مفهوم، می/ če:n. /است» زادن«/ za:n/گویش غرب فعل 

نیـز از آن  » زادن«که در فارسی مفهـوم  » فارغ شدن«تقریباً برابر دانست با فعل مرکب 
 . شوداراده می

 ؛اسـت  2آوا گفتنی است در گیلکی مصدر دیگري وجود دارد که بـا ایـن مصـدر هـم    
 -čai*ایرانـی باسـتان    ۀو از ریشـ » چیـدن «که برابر است با مصدر فارسـی  / če:n/یعنی 

                                                
1. Bartholomea  
2. homonymous 
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، چئونـگ (» انباشـتن، تـوده کـردن   « kwei*-هندو اروپایی  <» توده کردن، جمع کردن«
این مصدر در گیلکی از نظر پیوستن پیشوندهاي اشتقاقی به . است مشتق شده )27: 2007

/ če:n: /رودمـی  مختلـف بـه کـار   آن بسیار غنی است و با پیشوندهاي مختلف به معانی 
، »بستن چشم«/ fu-če:n/، »جمع کردن«/ fi-če:n/، »مرتب کردن«/ də-če:n: /»چیدن«
/va-če:n /»از هم باز کردن« ،/u-če:n /»برچیدن« . 

رخ داده، از / če:n/ايِ حاصـل از آن کــه در  اي و کشـش واکـه  واکـه میـان / d/حـذف  
ویژه در ساخت مصدرهاي این  یندهاي واجی در گویش گیلکی شرق بهاپربسامدترین فر

، »رسیدن«/ rəse:n/، »کشیدن«/ kəše:n/، »دیدن«/ de:n/، »بودن«/ bo:n: /گویش است
/šo:n /»شدن« .  

 
/dəčik /چسبدآن که به کسی یا چیزي بسیار می.  

 -də-čikماضی جعلی  ةماد. شودمضارع است که مفهوم صفت فاعلی از آن اراده می ةماد

əs(t)-  و نیز مصدر جعلی/də-čik-əs(t)-ən/ »مضارع  ةاز ماد» چسبیدنdə-čik-  ساخته
نیز ظاهر /  -di/صورت پیشوند اشتقاقی گیلکی است که در این واژه گاه به / -də. /اندشده
: بسـنجید بـا  . »ضربه زدن، برخورد کردن« -čak*ایرانی باستان < -dičik/.čik: /شودمی

جنگیـدن، سـتیزه   «به معنـی  » چخیدن« ).3310: 1374قریب، (» جنگیدن« -cxسغدي 
در . سـغدي اسـت   -cxکه در متون کالسیک ادب فارسی به کار رفته دخیـل از  » کردن

  :است آمده تاریخ بیهقی
و چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان، که محال است روباهان را بـا شـیران   

  ).227: 1381بیهقی، ( چخیدن 

 <-čak*: گونه اسـت  در گیلکی این -čikبه صورت  -čak*ایرانی باستانی  ۀتحول ریش
čək-> čik- .  صورت واداري مصـدر/dəčikəs(t)ən/  مصـدر ،/dəčikane:n /» چسـباندن «

نیز با اندك تفاوت معنـایی  / /-fəبا پیشوند  * čikəs(t)ənةعالوه بر این، مصدر ساد. است
  .»به چیزي چسبیدن و باال رفتن«/ fə-čikəs(t)ən: /در گیلکی کاربرد دارد

  
/dəkalane:n /آوار کردن، ویران کردن  

  -dəkalمضارع  ةماد< -dəkalanسببی  ةماد
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ــتان < ــی باس ــدن« -kar*ایران ــتردن، پراکن ــدو<» گس ــتردن، « -kwerHاروپایی هن گس
» گستردن، کاشتن، شیار زدن« -karاوستایی : بسنجید با ،)241: 2007، چئونگ(» پراکندن

، kaldkælyn/: توان یافتبرابرِ مصدر گیلکی را در چند فعل آسی می ).449: 1904بارتلمه، (
kælun/kald »جــاري شــدن، ریخــتن« ،kalyn/kald  ،kalun/kald » ریخــتن، ســرازیر

  ).240 :2007: چئونگ .نک(» ریختن، ویران کردن، نابود کردن« xalyn/xæld، »شدن
/də/ گیلکی، پیشوند اشتقاقی اسـت  ةدر جایگاه آغازین واژ/ .*r /   ایرانـی باسـتان در

 تبـدیل / l/امـا در برخـی مـوارد بـه      ،گویش گیلکی غالباً به همان صـورت بـاقی مانـده   
ka.rk :است شده

.

* kəlk»مصدر جعلیِ این فعل گیلکی، . »مرغ/dəkaləstən/ » خراب

/ -fə/پیشـوند   در گیلکی بـا / kaləstən/ ةهمچنین مصدر ساد. است» شدن، ویران شدن
ویـران  «/ fəkalane:n/، »خـراب شـدن، ویـران شـدن    «/ fəkaləstən: /رودکار مـی نیز به
  .»کردن

/dəpâr /آوار  
 »کـردن کـردن، بخـش   فـروختن، تقسـیم  « -per*هنـدواروپایی  <-par*ایرانی باسـتان  <
  . pāraka->pārag*زردشتی  ۀفارسی میان <» پاره«: ، بسنجید با)817: 1956پوکورنی، (

də/ /در گیلکی . در جایگاه آغازین واژه پیشوند اشتقاقی گیلکی استdəpâr   با فعـل
gudən  همچنین مصدر جعلی . رودبه کار می» آوار کردن«به مفهوم/dəpârəstən /» آوار

همین ریشـه   ۀنیز که بر پای) /f/به  /p/با ابدال / (dəfârəstən/یا صورت دیگر آن » شدن
  .در گیلکی کاربرد دارد ،است ساخته شده

  
/fratən/ خسته کردن کسی با صحبت زیاد  

  -frat ماضی  ةماد

سـخن  « -p(h)el(s)*هنـدواروپایی  <» صحبت کـردن « -ta- *fra-/*farایرانی باستان <
، »صحبت کردن« -pherختنی : بسنجید با. )985: 1994پوکورنی، (» گفتن با صداي بلند

pharā » هـاي آسـی    ایـن ریشـه را بـا واژه    )260: 1979( بیلـی . »گفتار، زبـانäppälun ،
äppälyn ،äppäld »ارمنی »تمجید، خودستایی ،araspel »گـوتی  »المثـل  ضرب ،spill ،
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همچنـین  . اسـت  مربوط دانسته» تمجید« -pāl- ،päl، و تخاري »گفتار« spellانگلیسی 
غـذاي  « patfarروشـنی   ةواژو نیز » ملعون، منحوس« patfarشغنی  ةاین ریشه در واژ

  ).85: 2007، چئونگ .نک(است  به کار رفته» سوگواري
گویشی سـیاهکلی و نـواحی اطـراف آن بـه کـار       ۀاین مصدر در گیلکی، تنها در گون

همچنین از این فعل، تنها صورت ماضی  .رود و در دیگر نواحی گیالن کاربردي ندارد می
  .شود همواره پیش از آن واقع می /-bə/رو پیشوند تصریفی و از این مستعمل استآن 

  
/fišadən  /دور ریختن  

  fišad-ماضی  ة، ماد-fišanمضارع  ةماد
) -apaبا پیشوند (زردشتی  ۀفارسی میان: بسنجید با. »تکان دادن« *-šanایرانی باستان  <

afšāndan ،afšān-  »با پیشوند (، پارتی )34: 1379مکنزي، (» افشاندن، پراکندن، ریختن



iu (wišān- »ــدن ــین(» فروافکن ــتر  -دورک ــی  ،)359: 2004ارنســت، مایس nasختن

.
 

خوارزمی  ،)9300: 1374قریب، (» لرزیدن« -šn، سغدي )127: 1968امریک، (» افکندنفرو«
šny-  »نیـز ایـن ریشـه در   . »-افشاندن، افشان«فارسی  ،)198: 1986 1صمدي،(» لرزیدن  

 است به کار رفته» افشاندن« -šānāy/ sānو هورامی » انداختن«  -šānt/šānفعل بلوچی 
  ).372: 2007، چئونگ .نک(

 ۀماضـی اسـت کـه بـر پایـ      ةمـاد  -šadپیشوند اشتقاقی اسـت و  / fi- /در مصدر گیلکی، 
 ۀمصـدرهاي دیگـري نیـز از همـین ریشـ     . اسـت  ساخته شده) -ša-ta*( ۀصورت ضعیف ریش

، /də-// :/dəšadənبـا پیشـوند   . اند فعلی با پیشوندهاي مختلف در گویش گیلکی ساخته شده
  .روند به کار می» کردن گستردن، پهن«که هر دو به معنی / və-/ :/vəšadən/با پیشوند 

  
/âstəγfu /چپانده شده، فرو کرده شده  

ایرانی باسـتان  < -fuγâمضارع  ةماد< -fuγâstماضی جعلی  ةصفت مفعولی است از ماد
*dā- »هندواروپایی<» نهادن، گذاشتنdheHl- » 46: 2007، چئونـگ ( »نهادن، گذاشـتن(. 

-dāفارسـی باسـتان   ، )711: 1904بارتلمـه،  (» نهادن، گذاشـتن « -dāاوستایی: بسنجید با

                                                
1. Samadi 
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ـ   ،)188: 1953کنـت،  (» وجـود آوردن گذاشتن، ساختن، بـه « بـا  (زردشـتی   ۀفارسـی میان
، )112: 1379مکنـزي،  (» بنـا نهـادن، گذاشـتن، قـرار دادن    «  -nihādan،nih) -niپیشوند 

فارسی ، )252: 2004مایستر ارنست،  -دورکین(» نهادن، گذاشتن« -nihمانوي  ۀفارسی میان
  .»-نهادن، نه«

/fu /ًاز آن » فرو«مفهوم  در جایگاه آغازین واژه پیشوند اشتقاقی گیلکی است که غالبا
باسـتان در گـویش    ایرانـی / d*/ :شـود در این واژه این تحوالت واجی دیده می. آیدبرمی

تبـدیل  / h/گیلکی غالباً به همان صورت باقی مانده و در مواردي در میـان دو واکـه بـه    
ایرانی باستان در گویش گیلکی در مواردي  /h*/. »نهان« ni-dāna-> nohon*: است شده
هـا  در برخی گونه/ x/هاي گیلکی ، در واژه)»خوب« /xuji:r/ .نک(شود تبدیل می/ x/به 
نظیر . یابد نمود آوایی می/ γ/ه رودسري و لنگرودي گاه در میان دو واکه به صورت جملاز

fuxutən )hاین تبدیل در مصدر گیلکی 

u ap->

، با پیشوند اشتقاقی گیلکـی  »خفتن«* 
fu- (»هاي رودسري و لنگرودي بـه صـورت   شود که در گونهنیز دیده می» حمله کردن

fuγutən قابل مشاهده است .âstə/γfu / یا صورت دیگر آنâssə/γfu /گویشـی   ۀدر گون
  . رودبه کار می /fuxâstə/سیاهکلی و املشی به صورت 

  
/hačiməs(t)ən /خم شدن، خمیده راه رفتن  

ماضـی جعلـی    ة، مـاد <-ha-) /(*fra/مصدر جعلی گیلکـی اسـت از پیشـوند اشـتقاقی     
čiməs(t)- مصدرساز  و تکواژ/ən- ./ماضی جعلی  ةماد-čiməs(t)  مضـارع   ةاز مـادčim- 

: بسنجید با. »خم شدن« -kam(p)-/*čam(p)*ایرانی باستان  < -čim. است حاصل شده
خم « -ni-  (nikambبا پیشوند(، پارتی )17: 1885 1ویتنی،(» لرزیدن« -kampسنسکریت 

، »منحرف شدن، خم شدن« -pk’np، سغدي )242: 2004مایستر ارنست،  -دورکین(» شدن
nk’np- » خـوارزمی  )6870، 5955: 1374قریـب،  (» خم کردن، تا کـردن ،m/’kfs- »  خـم

  .»خم شدن«به معنی » -چمیدن، چم«، فارسی )4: 1986صمدي، ( »شدن، خم بودن
:  گونـه اسـت   در گیلکـی ایـن   -čimمضارع  ةبه ماد -čam*ایرانی باستان  ۀتحول ریش

*čam->čəm->čim- )نـــک نیـــز. dəčik-/ .(hačiməs(t)ən /هـــاي گویشـــی در گونـــه
                                                
1. Hitney 
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 ةدیگر این مصدر، کاربرد مصدر سـاد  ۀگون. الهیجانی، لنگرودي و رودسري کاربرد دارد
čiməs(t)ən*  با پیشوند/fə- /است/ :fəčiməs(t)ən /هـاي گویشـی املشـی و    که در گونه

و / hačimane:n/صــورت واداري ایــن دو مصــدر بــه ترتیــب      . ســیاهکلی رواج دارد
/fəčimane:n / است» خم کردن«به معنی.  

  
/havəndən /پیروز شدن، به زمین زدن  

  -havəndماضی  ة، ماد-havənمضارع  ةماد
*ایرانی باستان <


u an- »اروپاییهندو<» پیروز شدن، غلبه کردن* 


enu» ،غلبه کردن

: 1904بارتلمه،(» پیروز شدن« -vanاوستایی: ، بسنجید با)418: 2007 ،چئونگ(» پیروز شدن
: 1379مکنزي، ( »غلبه کردن، نابود کردن« -wānīdan ،wānزردشتی  ۀ، فارسی میان)1352
: 2004مایستر ارنست،  -دورکین(» غلبه کردن، حمله کردن« -wānمانوي  ۀفارسی میان ،)152
 /-von،  افتري vaneلري : است هاي ایرانی آمدهیشدر برخی از گوبرابرِ این مصدر . )335

vuntبختیاري ،vandan اي ، سرخهvand-   نـک (» انـداختن، افکنـدن  «همگی به معنـی. 
 ).323: 1390سبز علیپور، ( »به زمین زدن« avandenتاتی  ،)769-768: 1389دوست، حسن

/ha-/ ًگویشی شـرق  ۀدر گون در جایگاه آغازین واژه، پیشوند اشتقاقی است که غالبا 
ـ   . گیالن کاربرد دارد   hada:n:اسـت    /-fa/گویشـی غـرب،    ۀبرابرِ ایـن پیشـوند در گون

  .در غرب» دادن«  fada:nدر شرق برابر است با» دادن«
  

/monson/  مثل، مانند  
زردشتی  ۀفارسی میان: بسنجید با .»شبیه بودن، همانند بودن« mān*-یرانی باستان ا<

mānistan ،mān- »  پـارتی  ، )357: 1381وشـی،  فـره ( »شبیه بودن، هماننـد بـودن–mān 
شبیه « mān–ختنی  ،)225: 2004مایستر ارنسـت،   -دورکین( »موافقت کردن، شبیه بودن«

 ،)5625: 1374قریب، (» مانند بودن، شبیه بودن« -myn، سغدي )109: 1968امریک، ( »بودن
  .»شبیه شده، همانند شده«به معناي » ستهمان«، و نیز صفت مفعولی »مانستن«فارسی 

مانسـتن، شـبیه   « monəstənرسد این واژه، اشـتقاقی از  مصـدر گیلکـی    به نظر می
 ةشد و شاید بتوان آن را صورت کوتاه باشد) ایرانی باستان ۀمشتق از همین ریش(» بودن

monəston  ِکه در ایـن   چنان. شوداز آن اراده می» مانندمثل، «دانست که معناي قیدي



  واژه از گویش گیلکیشناسی چند ریشه

  

١٢٧  
  

 

  

 1393،   زمستان  30  شمارة

 بـاً در گویش گیلکی شرق گیالن غال ایرانی باستان/ āna*/شود، گیلکی مشاهده می ةواژ
* nohon<-ni-dāna،»تابسـتان « -tâbəston <*tāpah- stāna:شـود  تبدیل مـی / /onبه 
  .»نهان«

  
/nə-zən /ناشناس  

  »شناختن« -zənمضارع  ةو ماد» نا« -nəاز پیشوند نفی 
ــی باســتان < ــدواروپایی <» شــناختن« -zan*ایران هن 3neHg* » ،تشــخیص دادن

بارتلمه، (» شناختن، دانستن« -zanاوستایی: ، بسنجید با)468: 2007، چئونگ( »شناختن
ــب، ( »شــناختن، دانســتن« z’n”، ســغدي )1659: 1904 ــارتی  ،)393: 1374قری  -zānپ

برابرِ این صـفت در تـاتی    .)379: 2004مایستر ارنست  -دورکین( »دانستن، تشخیص دادن«
  ). 222: 1390سبزعلیپور،  .نک(» ناشناخته، ناشناسا« ana â.zân: شودنیز دیده می

 ۀتنهـا کـاربرد محـدودي در ناحیـ    » دانستن«/ zənəstən/در گویش گیلکی، مصدر 
» دانسـتن «/  donəstən/کوهستانی دیلمـان دارد و در دیگـر نـواحی گـیالن از مصـدر      

  .شود استفاده می) ایرانی باستان ۀمشتق از همین ریش(
  
/owj/ جواب، پاسخ  

هندواروپایی  <» گفتن، سخن گفتن« -vač*ایرانی باستان <


w* eku» گفتن، سخن
 ،)1330: 1904بارتلمـه،  (» گفتن« -vakاوستایی : بسنجید با ،)404: 2007، چئونگ(» گفتن

ــارتی ــتن، حــرف زدن« -wāxt- ،wāžپ ــخ دادن« -padwāž-, padwāžād، »گف  »پاس
هـا و  این ریشه در دیگـر زبـان  . »آواز«، فارسی )271، 333: 2004مایستر ارنست،  -دورکین(

، -vātiš/ vān، زازا -gwašt/ gwašبلـوچی   : است کار رفتههاي شمال غربی نیز بهگویش
گفـتن،  «همگی بـه معنـی    -wātáy/wāč ، هورامی-iwat/ ewoj، انارکی vātanاي ابیانه

  ).403: 2007، چئونگ .نک( »حرف زدن
  .  owj >āuj>āwoj>āwāj: دانست» آواز« āwājتوان بازمانده گیلکی را می ةواژ
» جواب دادن، پاسخ گفـتن «  owj-a da:nدر گیلکی تنها در فعل مرکب / owj/ ةواژ

    mə-rə   owj-a  diبه من جواب بده             :در نقش همراه کاربرد دارد
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/a / بین همراه و همکرد، یعنی بین/owj / و/da:n/این واکـه در  . میانجی استکۀ ، وا
افعال مرکب گیلکی، اگـر همـراه مختـوم بـه همخـوان باشـد، غالبـاً پـس از آن ظـاهر          

تمام « tomon-a gudən، »سر رفتن« sər-a šo:n، »پس گرفتن« : pəs- a gitənشود می
 .»خاموش کردن« xâmuš-a gudən، »کردن
  

/tâm  /ساکت، بی صدا  
ضـعیف  « -tem*هنـدواروپایی  <» ضعیف شدن، خسـته شـدن  « -tam*ایرانی باستان <

خفـه شـدن، بنـد    «  -tāmپارتی : بسنجید با. )376: 2007، چئونـگ (» شدن، خسته شدن
 -pätem، »خســـته« ttāmaختنـــی  ،)321: 2004مایســـتر ارنســـت،  -دورکـــین(» آمـــدن

سـغدي   ،)83،95: 1968امریـک،  (» شک داشتن، متحیر ماندن«  bitam-، »متحیرماندن«
pt’’m  »7545: 1374قریب، (» بیهوش، گیج(،  خوارزمیprc’s- »خسته شدن «)  ،صـمدي
آغـازي از   ةبازمانده مـاد (» تاسیدن«برابر این ریشه را در فارسی در مصدر . )151: 1986

و صــفت مفعــولی » مضــطرب و انــدوهناك بــودن«بــه معنــی ) *-tā-sa: همــین ریشــه
همچنین در . توان یافتمی) 6268 /4 :1377دهخدا، (» کوفته، خسته«به معنی » تاسیده«

خفـه شـدن صـدا و بـه     «عبارت است از » تاسیدن«هاي فارسی، یکی از معانی فرهنگ
در گیلکی برابـري  / tâm/که با معناي  )1579 /3 :1381انـوري،  (» زحمت شنیده شدن آن

و » سـاکت شـدن  «  tâm za:nدر گیلکی در نقش همراه در دو فعل مرکب / tâm/ .دارد
  :کاربرد دارد» ساکت کردن« tâm-a gitənنیز 

  tâm bəzən                           ساکت شو                                              
  zək-ə tâm-a gir           بچه را ساکت کن                                             

به مفهوم  tā-s-aya-na> /tâsyân*/ ة، واژ- tam*ایرانی باستان  ۀگفتنی است از ریش
نیـز در گیلکـی سـاخته    » اندوهگین شدن از نبود کسـی «یا » خالی بودن جاي کسی«

  :است شده
  .Ali bušo, šəmə xonə tâsyân-ə                        .شما خالی است ۀدر خانعلی رفته، جایش 

خسته «) -tā-s( -tās*ۀ را از ریش» تاسیدن«نیز  ،فوق ةواژ )321: 1383( دوستحسن
ــ -tā*دانســته و » شــدن ــا ریش ــدواروپایی <( -tan*ۀرا ب ــدن، « -ten*هن ــدن، پیچی تنی

  .است مربوط دانسته) »کشیدن
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/tâši   /هرس کردن درخت  
شـکل  «ktetهندو اروپـایی  <» ساختن، شکل دادن، بریدن«  -taš*یرانی باستان ا<

ساختن، « -tašاوستایی : بسنجید با). 385: 2007، چئونگ(» دادن، ساختن از طریق بریدن
 ویتنی،( »شکل دادن، خلق کردن؛ بریدن« -taksسنسکریت  ،)644: 1904 بارتلمه،( »بریدن
مکنـزي،  (» بریدن، تراشـیدن، آفریـدن  « -tāšīdan ،tāšزردشتی  ۀفارسی میان ،)59: 1885
» بریدن، تراشـیدن « -taš، سغدي )38: 1968امریک (» بریدن« -ttäš، ختنی )146: 1379

  .»-تراشیدن، تراش«فارسی  ، )9500: 1374 قریب،(
/tâši / در گیلکی در نقش همراه در فعل مرکبtâši gudən »هرس کردن، پیراستن «

  :در نواحی کوهستانی دیلمان کاربرد دارد
 .dərəxton-ə tâši bəgudəmدرختان را هرس کردم                             

ــی باســتان  ۀاز ریشــ ــز » تراشــیدن«/ taštən/، در گیلکــی دو مصــدر -tašایران و نی
/fətəštən /»اندساخته شده» تراشیدن علف.  

  
/turəstən /شتاب کردن  

  -turمضارع  ةماد -turəst <ماضی جعلی  ةماد
θ*ایرانی باستان< 


tur/aru هندواروپایی<» شتاب کردن، عجله کردن« *


ertu* 

شـتافته،  « -θβāšaاوسـتایی  : بسـنجید بـا   .)399: 2007، چئونگ(» راندن، مجبور کردن«
سـغدي    ،)252: 2004مایسـتر ارنسـت،    -دورکـین (» شتاب کـردن « -niδfār، پارتی »سریع

pδβ’r- »بـه معنـی   » توریـدن «، فارسـی  )6787: 1374قریـب،  (» شتاب کردن، شتابیدن
، گزي -turrانارکی : شوداین ریشه در چند گویش دیگر ایرانی نو هم دیده می .»رمیدن«

tur- /turā »399: 2007، چئونگ: نک(» شروع به چرخیدن کردن.(  
  .است از همین ریشه مشتق شده ظاهراً» دیوانه، مجنون«به معنی  turگیلکی  ةواژ
  

/xu-ji:r /خوب  
: بسـنجید بـا  ). »نژاد، تخمـه «  -čiөraو » خوب، نیکو«  -huاز ( -hu-čiөra*ایرانی باستان <

ـ  )1821: 1904بارتلمـه،  (» نیـک  ۀنـژاد، داراي تخمـ   خوب« -hu-čiөraاوستایی   ۀ، فارسـی میان
فارسـی میانـه مـانوي و پـارتی      ،)90: 1379مکنـزي،  (» نیکو، هجیـر، زیبـا  « hu-čihrزردشتی 



١٣٠  

  

  

  
 

 بانو صبوري و دکتر بلقیس روشندکتر نرجس
  

  1393،   زمستان 30  شمارة      

hučihr »192: 2004مایستر ارنست،  - دورکین(» زیبا(: hučihr   در فارسی میانه و پارتی بازمانـده
سـاخته   čihrو  -huبلکـه در ایـن دو زبـان از پیشـوند      ،مستقیم صورت ایرانی باستان نیست

 باشـند   hužihr و   huzihrاین دو صورت در فارسی میانه و مانوي باید به ترتیـب . است شده
همچنـین در  . اسـت  »چهـر  خوب، نیکـو، خـوب  «به معنی » هجیر، هژیر«فارسی  در. )همان(

، iži:r، گـزي   xujiافتـري  : تـوان برابـرِ ایـن واژه را دیـد    هـاي ایرانـی مـی   شماري از گـویش 
  ).971- 972: 1389دوست، حسن .نک( :xuji، سهی xoji:r، مراغی xuji:rاي  سرخه

توان  ها را میدر گیلکی این دگرگونی/ xu-ji:r/ایرانی باستان به  -hu-čiөra*در تحول 
: شــود تبـدیل مـی  / x/ایرانـی باسـتان، در مـواردي در گیلکـی، بـه      / h*: /مشـاهده کـرد  

xušk<*huška- »خشک«/ .*č /فارسی بـه  ايِ ایرانی باستان که در واکهمیان/z /  تبـدیل
 hača  jə*، »سـوز « -suj- <*sauča: شودبدل می/ j/شده، در گیلکی در غالب موارد به 

 dāөra<dâre: شود تبدیل می /r/و سپس به / hr/ایرانی باستان در گیلکی به / *rө/، »از«>
را سـبب  / i/در این واژه حذف گردیده و این حذف، کشش جبرانـی واکـه    /h/. »داس« 

  .است شده
  

 گیرينتیجه -3
روشنی پیوستگی و قرابت این گـویش را کـه از   هشناختی گویش گیلکی، ببررسی ریشه

تـاریخی و نیـز دیگـر     ةهـاي ایرانـی در سـه دور   هاي ایرانـی نـو اسـت، بـا زبـان     گویش
دهـد و ایـن امـر خـود     شوند نشـان مـی   هاي ایرانی که در این سرزمین تکلم می گویش

گـرایش   ۀبود در جهت حفظ و نگهداري این گویش که بـه واسـط  کمک شایانی خواهد 
اندك در حال زوال است، و افزون بـر آن،  گویشوران گیلکی به زبان فارسی معیار، اندك

هاي ایرانی که با هاي زبانی دیگر گویشمناسبی فراهم خواهد نمود براي پژوهش ۀزمین
  . این گویش پیوند زبانی و تاریخی دارند
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