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 دهندة گذار و سازمان پایه ،روس برجستۀ شناسِ ایران )1912 - 2005( وِرا سرگیونا راستارگویوا

سی  ،)شوروي سابق( شناسی فرهنگستان علوم روسیه هاي ایرانی در انستیتوي زبان بخش زبان
وي  .)3 :1383، عسگري( متفاوتی انجام داد ارزندة هاي با حفظ این سمت پژوهش سال پیاپی

در زمینۀ متفاوت  تطبیقیِ هاي عالوه بر پژوهش ،خودسالۀ  93چندین دهه از عمر  طولدر 
روي زبان گیلکی،  و هدستور زبان پهلوي را نوشتهایی از تاجیکی،  بخش روسی و مطالعۀزبان 

 هاي مرکزي ایران کار کرده است التري و گویشسري، شهمیرزادي و وِمازندرانی، بلوچی، سنگ
  ).4 -5 :همان(

توسط یک بار چنانکه  ،بسیار مورد توجه بوده است ،در ایران کتاب حاضر، رسد به نظر می
همچنین . )17 :1374 2سن کریستن( ه استبه چاپ نرسید البته ، کههترجمه شدرضا مدنی 

در این  وي .معرفی شد ايدر مقالهتوسط محسن ابوالقاسمی  1350اصل کتاب یک بار در سال 
اختصاص  گیلکیهاي مربوط به زبان  تحقیق تاریخچۀکه به  ،کتاب مقدمۀ عالوه بر ترجمۀ مقاله
شده  معرفی اجزاي از مقایسۀ .کرده استهاي متفاوت کتاب را به اجمال مرور  ، اجزاي فصلدارد

اساسی و بنیادي قدر  آن 3وود هاي الك ن دریافت که ویرایشتوا می مقاله و اصل کتاباین  در
  .باشدده کرتغییر کتاب  اصلیِ ساختار کهنبوده است 
نواحی مجاور دریاي هاي  زبانسمنانی جزو  و ي تاتی، تالشی، مازندرانیها زبان انندمگیلکی 
یرانی غربی و ا به دو دستۀ یبه طور کل هاي ایرانی زبان .)317: 1358 ،رانسکیاُ(خزر است 

شمالی و جنوبی قابل تقسیم  ، که ایرانی غربی خود به دو دستۀدنشو میایرانی شرقی تقسیم 
گروهی از  ).331 :همان( دنگیر گیلکی و مازندرانی در گروه ایرانی شمال غربی قرار می. است

لنگرود و مرکز اولی را شهر  .اند شرقی و غربی تقسیم کرده گیلکی را به دو لهجۀ ،گران پژوهش
با  )490: 1383( اشمیت .)بیست و دو :1376 ،کلباسی( اند مرکز دومی را شهر رشت دانسته
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کار  ربی دریاي خزر بههاي غ هاي البرز و کرانه بین رشته کوه 1هاي گیلکی ذکر این که گویش
 ، اما چندین گونۀگیلکی به طور اخص گویش شهر رشت است که کند روند، تصریح می می

  .هاي دیگر هیجانی، لنگرودي، ماچیانی و گویشمانند ال ،فرعی نیز وجود دارند هاي گویش
 زبانهاي متفاوت گویش یا  ین است که افراد مختلف از اصطالحیکی از نکات قابل توجه ا

 .اند هبرد کار دیگر اصطالح زبان را بهاُرانسکی، راستارگویوا و برخی  .اند براي گیلکی استفاده کرده
آن دو فهم  که سخنگویانِ ،زبانی دو گونۀ که نیز معتقد است )120 -121: 1387( دبیرمقدم

 ، دو گونۀدر حالی که گویش .زندرانی، وفسی، نائینیما، مانند گیلکی اند، زبان ،متقابل ندارند
هاي  تفاوت ،آن دو فهم متقابل دارند اما در عین حال بین آن دو گونه زبانی است که سخنگویانِ

 زادهسن و اشمیت و خُمامی  اما کریستن .شود جی و واژگانی یا دستوري مشاهده میآوایی، وا
زبان گاهی نیز ممکن است . اند اصطالح گویش را به کار برده )مترجم کتاب کریستن سن(

را مختص گیلکی د و گویش نرببکار  منطقه، به کلبراي زبان  ،پوششی عنوان واژة گیلکی را به
  .دبدانن

از شهرهاي دیگرِ این منطقه تر بیش ،به دالیل متفاوت ،رشت د زبان گیلکیِرس به نظر می
واژگان و  بارةدر موجود در این حوزه آثارِکه بیشتر  چرا ،گران بوده است مورد توجه پژوهش

شهر در کار خود ذکر دلیلی براي  هاي گیلکی کتاب گانِنویسند و این منطقه است اصطالحات
هایی  تفاوتمختلف،  مناطقِ ها و مسائل آوایی و صرفیِ واژهدر گاهی در حالی که  .دبینن نمی

گیلکی انجام  که مطالعاتی که تاکنون دربارة گوید می )674: 1350( ابوالقاسمی .شود دیده می
رایج در شهرهاي دیگر مانند  رایج در رشت است و توجهی به گیلکیِ گیلکیِمربوط به ، شده

هاي مرتبط تفاوت ، در جدول زیرعنوان مثال به .نشده است ،ارندکه تفاوت د ،الهیجان، لنگرود
  :2آورده شده استدر گیلکی رشت و گیلکی الهیجان شمار و نفی  ،شخص جمع، هايبا نشانه

  
  
  

                                                        
گاهی گیلکی را مختص شهرهاي گیالن و روستاهاي اطراف آنها و دیلمی را گویش مورد استفادة مردمِ . 1

  .)55: 1379صادقی، (گیرند  هاي این منطقه در نظر می کوهستان
که این اصطالحات را با ذکر تفاوت در اختیار ) متولد الهیجان –ساله 72(راد  الزم است از آقاي امراهللا پرهیزي. 2

 .نگارنده قرار دادند تشکر کنم



 زبان گیلکی

141 

   

  معناي فارسی  الهیجان گیلکیِ  رشت گیلکیِ
  بچه  زئَک  زي
  داماد  داماد  زاما

  ها بچه  زاکون  زاکان
  گفتی  بوتی  بوگوفتی

  نریز  کون فونْ  نوکونفو
  
هنگامی  :و گفته است متذکر شدهاین مسئله را به طور روشن ) 28: 1374(سن  کریستن

رشت، مرکز استان گیالن  مراد از آن گیلکیِ ،شود دیگري گیلکی گفته می که بدون هیچ توضیحِ
که  ،گویند گوناگونی از گیلکی سخن می هاي محلیِ گیالن به گونه شهرهاي ساکنان .است

که در الهیجان به آن  ايگونهبه استثناي  ،رشت فرق زیادي ندارند با گیلکیِ ها ظاهراًنبیشتر آ
به منظور . دظر واژگان خصوصیات متمایزتري دارکه هم از نظر تلفظ و هم از ن ،شود تکلم می

ن ای ها براي بخش شرقیِ محلی .شود قرار داده میسفید رود مرز  منطقه، شرق و غربِ جداییِ
براي غرب و » ه پیشیِ بی«اصطالح  ،که شهرهاي الهیجان، لنگرود و غیره در آن قرار دارند ،رود
  .1برند کار می را به» پسیِه  بی« ،گیرد که رشت را هم دربرمی ،آن

حاضر  کتابِ .کتاب خواهیم داشت هاي متفاوت مروري اجمالی از بخش این بحث، در ادامۀ
اطالعات  دیگر در پنج فصلِو  که فصل اول مقدمه است است )صفحه 218( شامل شش فصل

 ،دو بخشدر  ،متن 20پس از فصل ششم تعداد . آوایی، واجی، صرفی و نحوي ارائه شده است
در انتهاي کتاب . است یافتهبا کتابنامه پایان  انتهادر  بکتا و اند شده براي نمونه آورده

 -فرهنگ لغت گیلکی يو جداگانه همزمان چاپِ امؤلفان دلیل آن ر .شود دیده نمیاي  نامه واژه
 ).5( اند شناسی ذکر کرده زبان هاي ایرانی ِ مؤسسۀ در بخش زبان )گیلکی- روسی با نمایۀ(روسی 

نویسی از یک سیستم  براي واج. و نحو است) صرف(در این کتاب بیشترین توجه بر ساختواژه 
هاي زبرزنجیري یونانی نیز  از حروف و نشانهکه بر اساس التین است و برخی  ،آوانگاري ایرانی

  ).4( ه استاستفاده شد ،در آن به کار رفته
  :هر فصل مرور خواهد شد هاي اصلیِ بخش ،در زیر

                                                        
راد که امکان دسترسی به این توضیحات و برخی اصطالحات الهیجانی را براي نگارنده  از آقاي افشنگ پرهیزي. 1

 .سپاسگزارم ندفراهم کرد
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به گیلکی،  دربارة جغرافیایی و زبانی اطالعات ، پس از ارائۀکتاب ايِ صفحه شش مقدمۀ
در مقدمه آمده  .پردازد می میالدي 1775گیلکی از سال  روي شده بر انجام مطالعات تاریخچۀ
مثالً در  .ه استانجام شد در این زمینه تحقیقات دیگري ،این کتابقبل از تألیف : است که

 1861، 1853، 1842 هاي سالدر طور  همین .1به نام گملین روس نگارِ قوم توسط 1775سال
عنوان  و به .بررسی شد سن کریستنهایی توسط  نیز داده 1930 در سال .تحقیقاتی انجام شدنیز 

البته . نام برده شده است 1953 تحقیقی در سالاز ، قبل از کتاب حاضر آخرین پژوهشِ
ند و بیشتر بر اساس ا ههنوز محدود بود متون در آن زمان که راستارگویوا معتقد است

حروف  اي اسمی و فعلی،ه صورت دربارة. وري شده بودند، گردآو نه دونفره ،نفره هاي تک صحبت
به سهم پرداختن همچنین  .ندمحدود بودقبلی  تحقیقاتنیز ) اضافه اضافه و پس پیش(اضافه 

گیلکی  بنابراین هنوز گسترة مطالعۀ و )1 -4( واژه و واژگان کم بودساخت ،ساختار جمالت
و  ندرا بر آن داشت تا به این زبان بپرداز حاضر کتابِ نویسندگانِ ،تمام این مسائل. ناکافی بود

  .ندهاي آن را بررسی کن سیستم دستوري و فهرست واژه
با . زبان گیلکی است بودنِ غیرمکتوب ،به آن اشاره شده کتاب مسئلۀ دیگري، که در مقدمۀ

، در )شعر اکثراً(محلی  نویسندگانِ گیلکیِ آثارِتا  شد هاي اخیر تالش در دههکه   وجود این
تدریس  .خیلی گسترش پیدا نکرد نوشتاري ا زبانِام ،چاپ شود) 1950دهۀ ( »چلنگر« روزنامۀ

 ،گیلکی تا بانگی باعث شدهدوز وجود این مسئله و نیز .است بوده به فارسینیز ها  در کالس
  .)4( زیادي بگیرد ثیرِاز فارسی تأ ،ی در آواشناسیتو ح ،ویژه در واژگان به

مورد  )ها ها و همخوان واکهانواع ( سیستم آوایی نام دارد و در آن شناسی واجدوم  فصل
 در نظر گرفته) i, ī, e, ə,a,å,o,u,ū(نُه واکه  نویسنده براي گیلکی. است بررسی قرار گرفته

 که معتقد است )501: 1383( البته اشمیت. )7( اند شده معرفیها  واکه نموداردر که  ،است
ها  ر بخش همخواند. شده استو محدود کم ) ī,ū( دو واکۀ کاربردها هفت است و  شمار واکه

زبانی و  ، میان2زبانی پیشدندانی،  -دولبی، لبی( جایگاه تولیدهفت همخوان با  22نیز به 
خالص  شاخۀ با سه زیر( 3انسدادي .1 تولید شیوة سهو  )/h و حلقی اي  زبانی، حنجره پس

/p,b,t,d,k,g/، انسایشی/č, /خیشومی ،/m,n/ (، 2. سایشی )که  ،نیکانو تک با سه زیرشاخۀ
کانونی  گیرد و دو را در بر می /s,z/گرد  چاکناي و ،/f,v,y,x,γ,h/پهن  چاکناي خود دو طبقۀ
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/š,ž /  و کناري/l/(، 3. 1لرزشی/r/  [اشاره شده است )هاي  در بخش .)14 :2012 ،راستارگویوا
رایندهاي ف ،)16( ها واکه پسرويِ همگونیِو  )15(ها  ثیر فارسی در واکهتأاین فصل به  بعديِ
  .اشاره شده استو تکیه  هنگام ترکیب تکواژهادر آوایی 

 اساسِذکر شده که  ،»آغازین ایرانیِ ریشۀ« عنوانزیر در ابتدا ،2واژگانبا عنوان  ،3فصلدر 
ر، شامل ضمای(در یازده زیرعنوان سپس ). 21( است آغازین ایرانیِ گیلکی از ریشۀ زبانِ واژگانِ

گیري، اصطالحات  اندازه ،زمان هاي طبیعی، واحدهاي اصلیِ پدیدهافعال اصلی، اعضاي بدن، 
تمام . اند ارائه شده مستدلهایی  نمونه) خویشاوندي، جنس دستوري، رنگ، حیوانات و گیاهان

: ها عبارتند از این زبان .اند و حداقل با سه زبان مقایسه شده ها حداکثر با هشت زبان نمونه
، تالشی، )تاتی داغستان و جمهوري آذربایجان(، تاتی یتاجیک فارسی باستان، اوستا، فارسی،

  :شود ارائه میها  اي از این زیرعنوان در زیر خالصه .بلوچی، کردي
تنها ضمایر اول شخص و دوم شخص مفرد و  ،هیچ توضیحی بدون ارائۀضمایر،  در زیرعنوانِ

 .)22و  21( اند هرست شدهف ،الذکر هاي فوق خود در زبان متناظرِ جمع در جدولی با ضمایرِ
 ،در بخش بعدي .اند ذکر شده ده و بیست ، دو، سه، چهار،یکاعداد  .عنوان بعدي است »اعداد«

، )سه فعل الزم و چهار فعل متعدي(به هفت فعل آمده است که در آن  »افعال اصلی« عنوانِ
ایستادن،  حرکت کردن،/ رفتنافعال الزم عبارتند از . صورت مصدري اشاره شده است به

 عنوانِزیر در .)25و  24(. انجام دادن، خوردن، داشتن، گفتنو افعال متعدي شامل  خوابیدن
 .اند آورده شده) سر، پا، گوش، چشم، ابرو، دندان، زبان، زانو(هشت عضو ، »اسامی اعضاي بدن«

ضو بر چه اساسی شش عضو از اعضاي فوقانی بدن و دو عشود این است که  سؤالی که مطرح می
  اند؟ نظر گرفته نشده داخلی در/ و چرا اعضاي درونی ؟اند نتخاب شدهاز اعضاي تحتانی ا

زمین، آسمان، باد،  گانۀ توان فهرست پنج می ،»فرایندهاي طبیعی و مواد اسامیِ«در بخش 
به بخش نیز  سال وعصر، روز، ماه  /شب هايواژه ). 28و  27(را مشاهده کرد  آب وستاره 
شامل  اصطالحات خویشاوندي .اند اختصاص داده شده گیري اندازه زمانِ هاي اصلیِواحد اسامیِ

تشخیص جنس ( در بخش بعدي .)30و  29( ندسته مادر، پدر، پسر، دختر، برادر، خواهر
 قرمزو  سفید دو واژة .اند آورده شده زن همسرِ/ مرد و زن/ شوهرهاي واژه ، تنها)دستوري

). 31( اند براي سنجش کیفیت ذکر شده دراز/ ند بلو  گرم/ اغدهاي واژهعنوان رنگ و  به

                                                        
3. tremulous 
4. vocabulary 
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 )نانو  آرد(و دو محصول  )درخت(و یک گیاه  )روباه واسب، مرغ (هاي سه حیوان  همچنین نام
 .اند فهرست شده

 در مقایسه با ،به چند ویژگی زبان گیلکی ،»گیلکی و فارسی مقایسۀ« :آخردر عنوان 
ها  معناي واژه. اند هاي زیادي در گیلکی شبیه فارسی واژهکه  این مثالً .اشاره شده است ،فارسی

کار  امروز در گیلکی به فارسیِ نادرِهاي  برخی واژه .به فارسی محدودتر است در گیلکی نسبت
: هیمهمانند  ،دنهاي قدیمی و کهن فارسی در گیلکی کاربرد دار واژه. صورت: دیممانند  ،دنرو می

 - 35( چاخاند مانند نخور شترك در گیلکی و فارسی به چشم میم ايِ ههاي محاور واژه .هیزم
33(. کی اشاره شده استعربی در فهرست واژگان زبان گیل هایی با ریشۀ واژه همچنین به وجود .

 مانند .تربیت، علم، اخالقیات، قانون، اقتصاد و سیاستو مثالً در زمینۀ مذهب، فرهنگ، تعلیم
گاه هاي گیلکی جای هاي ترکی نیز در واژه واژه وام. )36و  35(و غیره  دعادین، افطار، ا هاي واژه

هایی مانند  واژهدیگر آنکه . و غیره بشقاب، یورشمانند  .اند معینی را به خود اختصاص داده
هاي  واژه وام .اند از اروپاي غربی وارد فرانسه سپس وارد گیلکی شده آپارتمان، دکتر، آدرس

 .نیز آورده شده است يدیگر ايِ حاشیه اطالعات. وجود دارندیز ن ، بشکهدرشکهمانند  روسی
به طوري که از  ،هاي زبان گیلکی حضور فراوان افعال پیشوندي در آن است یکی از ویژگیمثالً 

که گاهی افعال  دیگر آن). 37(ند فعل پیشوندي استخراج شود یک فعل بسیط ممکن است چ
گیر به معناي  /fuškoftən/مانند  .شوند در فارسی بیان میبسیط در گیلکی با افعال مرکب 

د نشو در گیلکی دیده مینیز ) شده از طریق فرایند تکرار ساخته(ر هاي مکرّ واژه. )در گلو(ن کرد
توان شاهد اصطالحات در  همچنین در گیلکی می. )آرام(آزا ، آزا )تلوخوردنتلو( تُلُو تُلُومانند 

  .صفحه با این مبحث به پایان رسیده است 17در این فصل . )38و  37( معناي کنایی بود
در و وندافزایی  1ترکیب به ستاكدو فرایند  به، )صفحه 7در ( واژهساختبا عنوان  ،4فصل در 

ترکیب : توان دو فرایند را از هم تفکیک کرد می در ترکیب به ستاك .ه استشدگیلکی پرداخته 
 .ترکیب برابر است هاي سازندة واژه ربطی وزنِ مرکبِ در کلمات :3و تعیینی 2همپایه/ ربطی

دستی، زیرزیرکی،  رج، دست به عقب، پشت، رج: پِساپِس(مانند ترکیب اسم، صفت، قید 
وپز،  کشمکش، پخت(ترکیب دو ستاك فعلی  ،)خوردوخمیر(ترکیب اسم با صفت  ،)هولکی هول

                                                        
1. stem-composition 
2. copulative 
3. determinative 
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ل ق ،)خوردن( گیلی جرنگ، گیل رنگج(آواها  ؛ نام)پختو چیزومیز، رخت(؛ اتباع )بکوب بزن
  ).39 - 41( ))خوردن(

در این روش با چند حالت . استدیگر وابسته  تعیینی یک جزء به جزء در کلمات مرکبِ
 ،)چاق ،کلفت دراز، شکم دل، سبیل کارخانه، پاك(ترکیب دو اسم یا اسم و صفت : کار داریمسرو

، پرچین، )ه(خاطرخوا(فعل  حالِ م و ستاكاس  )دوپهلو(ندرتاً قید  /صفت/ عدد با یک اسم
در . )پدرسوخته(اسم با صفت مفعولی  ،)سرگذشت(فعل  گذشتۀ اسم و ستاك ،)زحمتکش

 :وندافزایی به پسوندها و پیشوندها اشاره شده است

برخی از این . گاهی معنا و میزان زایایی ذکر شده است  در گیلکی با مثال، شانزده پسوند 
 ).43 -45( ِش و مانند آن-گار، -گر، -چی، - دان، -ه، چ-ِك، -ي، - : ند ازپسوندها عبارت

. معیار نیز وجود دارند بیشتر این پسوندها در فارسیِگفت این است که توان  اي که می نکته
. )....و o  ،-u  ،-Ay-( متفاوتند اند و برخی نیز کامالً برخی تلفظ یا معناي متفاوت پیدا کرده

اما  ،)- ، هم- ، نا- ، بی-با( دنکه همگی در فارسی معیار وجود دار اند، ند نیز مطرح شدهپیشو چهار
پیشوند فرض شده » - هم«الزم به ذکر است که . اي به این شباهت نکرده است لف اشارهؤم

  .است
در این  .ه ارائه شده استصفح 137اختصاص دارد و در  »صرف« فصل پنجم به موضوع

) در هفت مقوله(هاي دستوري  مقوله تک ، به تکفصل کتاب استترین  که طوالنی ،فصل
، شمار، بودن  هایی مانند نکره و معرفه در این مقوله به عنوان : اسم )الف :پرداخته شده است

  .اشاره شده است ،الت، ساخت اضافهح

و  براي صفت مطرح نیستگی، شمار و حالت  نکره/ معرفگی در گیلکی مقولۀ: صفت )ب
بین آنها ظاهر  ə - بست گاهی نیز پی .شود ن هیچ پسوندي به موصوف افزوده میدوگاهی ب

ید آ پیش از اسم میتنها  نهصفت  معتقد است )501: 1383( اشمیت که درحالی .)68( شود می
  .گیرد مینیز ə -  پایانۀ بلکه

ند به توا ولی می .است د در گیلکی گروه مستقل دستوري ندارد و غیرتصریفیقی: قید) ج
  ).73: 2012 ،راستارگویوا( مکان یا زمان داللت کند

 iکه در گیلکی معادل  یکجز عدد ب اعداد ترتیبی در گیلکی شبیه فارسی هستند: عدد )د
گاهی  ،دنکار رو ممکن است به B -یا  u–، دو نشانۀدر اعداد ترکیبی بین دو عدد). 76( است

  .)77( روند کار می ، دو عدد کنار هم بهنیز بدون نشانه
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دستوري و  مقولۀ که ،ضمایر شخصی: اند معرفی شده گیلکیدر  ضمیرنوع  هفت: ضمیر ) ه
 هاي ضمیري بست مستقیم و پیهاي مفعولی، اضافی، مفعول غیر التدر ح و )83( شمار ندارند

)- əm,- ət,- əš,- əman,- ətan,- əšan  (روند کار می به )اساس  برکه  ، ضمایر اشاره)90
ضمیر  24 ،ري و نزدیکی براي سه حالت فاعلی، مفعولی و اضافی در دو شمار مفرد و جمعدو

 - 103( )هر، همه، تمام، دیگرمانند (وصفی ، ضمایر )97( موصولی -، ضمایر پرسشی)91(دارند 
ضمایر ، ))103(شده است  براي این نوع ضمیر پیدا هیچ تنها واژة( منفی ضمیر نکرة ،)101

  .)116(مایر عددي و ض) 113( قیدي
 .اشاره شده است )ستاك حال و گذشته(اصلی هاي افعال  ستاكدر این بخش به : 1فعل )و
جز کاربرد آن و نقاط اشتراك با ستاك ب نشدهمجزایی براي ستاك حال ارائه  هیچ توضیحِ البته

 ،)ساده(آینده، گذشتۀ مطلق  - هاي حال براي زمانشخصی  نوع پایانۀ همچنین سه، گذشته
تنها در سوم  ،ها در این سه زمان یکی هستند تمام شناسه. اند شدهمعرفی استمراري  گذشتۀ

بر اساس یک هر و اند شدهچهار نوع پیشوند فعلی مطرح در بخش بعدي  .شخص مفرد متفاوتند
-nB( صورتسه در  ادات نفی سپس .است شدههایی تقسیم  هاي معنایی به زیرطبقه تفاوت

/ni-/nu-( افعال سببی .اند شان بیان شده کاربرديهاي  تفاوت هبه همرا ) که  توضیح این با
افعال  نیز و )گاهی افعال بدون هیچ پسوندي معناي سببی دارنداست و  An–ساز  پسوند سببی

این کمبود با افعال . استافعال بسیط و پیشوندي کم  تعداد یدر گیلک .اند معرفی شده مرکب
گروه حرف / صفت/ اسم: شوند ل مرکب به سه صورت دیده میافعا. مرکب جبران شده است

فصل به آنها پرداخته شده است  از مقوالت دیگري که در این .)127 - 131( فعل+ اضافه 
در دو زمان حال و گذشته و در  وجود داشتن( 2ایستاناقص  افعال، افعال وجهیتوان  می

  .را نام برد یستاافعال خودا و )134( افعال ناخودایستا، )اشخاص مختلف
در وجه . اشاره شده است و مجهولالتزامی وجه امري، خبري، چهار  در افعال خودایستا به

وجه خبري به  .است امر دوم شخص مفرد و جمع در حالت مثبت و منفی ارائه شده ،امري
هاي ساده و پیشوندي به صورت مثبت و منفی صرف شده  و در حالتهفت زمان تفکیک شده 

زمان  .2، شناسۀ شخصی+ آینده با فرمول ستاك حال -زمان حال .1 :ها عبارتند از انزم. است
                                                        

نکتۀ جالبی که در این عنوان مشاهده شد این بود که برخالف عناوین دیگرِ دستوري در این فصل، فعل مفرد . 1
دادنِ  اثرِ حاضر قصد نشان شاید نویسندگانِ. همراه شده است )the verb( کار رفته، همچنین با حرف تعریف به

 .اند تأکید خاصی بر فعل را در برابر بقیۀ مقوالت دستوري داشته
2. the defective verbs of state 
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مصدر: نحال معی +خواستن در زمان حال فعل کمکیِ: مطلق یندةزمان آ .3بودن،  فعلِ صرف - 
به همراه ستاك گذشته  -bə-/ bi-/buپیشوند  خنثی با فرمولِ زمان گذشتۀ .4، مصدر+ آینده

معین که به  زمان گذشتۀ .6، شناسه+ ستاك گذشته: استمراري گذشتۀ .5، شخصی شناسۀ+ 
 بودن مانند خنثی از فعل کمکیِ صورت گذشتۀ+ مصدر ) الف: شود میدو صورت ساخته 

kudəndubum بودن مانند ناقص از فعل کمکیِ صورت گذشتۀ+ مصدر) ب  kudəndərə 

bum ،7. 156( فعل بودن گذشتۀ+ مل فعل گذشتۀ کا: زمان ماضی بعید یا گذشتۀ کامل(.  
عنوان مثال  به. ها نظرات متفاوتی وجود دارد زمان بنديِ طبقه رسد دربارة نظر می به

مطلق، استمراري، بعید، استمراري توصیفی انواع ماضی را  )50 - 54: 1374( سن کریستن
)     ( )می، توصیفی و انواع مضارع را اخباري، التزا )در پرسیدن نبودم
)     ( )طور که دیدیم در   همان .گیرد در نظر می) پرسم دارم می

  ).شانزده: 1376، یکلباس(ماضی نقلی وجود ندارد ) و مازندرانی(هاي گیلکی  گویش
. خته شده استمستقل و پیرو پردا/ هایی در دو بند آزاد در وجه التزامی به ذکر نمونه

 -bə-/ bi-/bu با فرمول پیشوند) مطلق(آینده  -زمان حال: اند شدهبررسی همچنین دو زمان 
 فعل کمکیِ+ مفعول اسم: التزامی گذشتۀدیگري زمان شخصی،  شناسۀ+ به همراه ستاك حال 

آن کرده و ساخت آن را این  بودنِکاربرد به کماشاره  در وجه مجهول .بودن به صورت استمراري
در این بخش از افعال الزم  .)168( فعل بودن+ مفعول اسم فعل به صورت: گونه بیان کرده است

بین صرف افعال الزم و  که معتقد است )502 :1383( و متعدي صحبتی نشده اما اشمیت
 .متعدي تفاوتی وجود ندارد

ها بیشتر و  اضافه هاي زبان گیلکی از پیش اضافه تعداد پس :ها اضافه ها و پیش اضافه پس )ز
که برخی به  درحالی اضافه تعیین شده است پس 25در این کتاب . )169( تبسامدشان باالتر اس

براي . )98 -101: 1374، سن کریستن( لندحرف اضافۀ پسین براي گیلکی قای 22وجود 
زیر، رو، باال، پایین، دنبال،  :معانی برخی از آنها عبارت است از. آنها معنا ارائه شده است تک تک

به  همگی در فارسی معیار وجود دارند وها  اضافه پیش . ...و  ، طرفمیان/ پشت، جلو، سر، بین
و ثانوي که  ، در، تا-بی ،از، با ، بهمانند  .که شش تا هستند ،اصلی: اند دو دسته تقسیم شده
 ....و بعد از، از وسط مثلِ، زیرِ، رسد و اسمی هستند و ترکیبی مانند  شمار آنها به ده می

در » از« که در کتاب حاضر حرف اضافۀ جالب توجه این نکتۀ .)177 :2012 ،راستارگویوا(
 هاي دیگر معادلِ که در پژوهش  حالی ، درفته شده استمعیار یکی در نظر گر گیلکی و فارسیِ
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عنوان دیگري در این بخش به . )97 :1374، سن کریستن( تعیین شده است //گیلکی آن
ها کاربرد  ویژگی این ساخت :اي اضافه پس -اي افهاض هاي پیش ساخت :خورد به نامِ چشم می

 :که عبارتند از ،اند شده  برده  نام ساخت چهار. اضافه کنار اسم است اضافه و پس پیش همزمانِ
  .)183( جا......جا، جا.....میان، از.....درون، تا...به

ی در این فصل چهار موضوع اصل .اختصاص دارد نحو به مبحث صفحه 33 در فصل ششم
عبارتند  ها این روش. روابط نحوي هاي بیانِ روش .1 :که عبارتند از اند مورد بررسی قرار گرفته

گیرد و به دو نوع تقسیم  بر میرا در 1بین فاعل و محمول که رابطۀ :مطابقه/ تطابق) الف :از
تنها در شخص مطرح است و در : ناقص و مطابقۀ) در شخص و شمار(امل ک مطابقۀ: شود می

یکی حالتی که فاعل : در این گونه نیز با دو صورت سروکار داریم. شود شخص دیده می سوم
 به عبارت دیگر فاعل جمع و محمول مفرد است ،مفرد و محمول جمع است و دیگري برعکس

یکی همجواري : دنشو در این روش سه حالت مطرح می :2همجواري/ نشینی همکنار) ب ).186(
هاي قیدي با محمول و  برخی واژه ل، دیگري همجواريِبا محموبین مفعول مستقیم 

مانند صفات ملکی، ضمایر، اعداد، صفات اشاره در کنار . ویژگی با اسم /صفت نشینیِ کنارهم
فعلی که طی آن محمول با مفعول مستقیم  .1: دو روش مطرح شده است: 3حاکمیت) ج .اسم

بین حروف  اي که در آن رابطۀ اضافه پس/ پیش .2. کند غیر مستقیم یا قیود ارتباط پیدا می
  .)189( اضافه با اسم مهم است

 .)193(است همراه  ساده همیشه با یک محمول جملۀ: ساده جملۀ .2

و جمالت مرکب مشاهده  توان در دو حالت بندهاي همپایه این جمالت را می :پیچیده جملۀ .3
 /ولی، صفتی، زمانی، شرطی، مقصودبندهاي مفع توان به هفت نوع در جمالت مرکب می. کرد

  .نقل قول مستقیم .4 ).209 -218( قائل شد 4هدف، سببی و تصدیقی
متن با  20رسیده و در آن  77در این بخش به  تعداد صفحات :متون) الفپیوست 

پرسی،  سالم و احوال: برخی از این موضوعات عبارتند از. موضوعات متفاوت ارائه شده است
، کناردریا، مسافر، گفتگوي دوستان، استخر، چه کسی؟، گفتگو، دروغگو، در تولد ،خواهرزاده

 .، فقیر)داستان( حکایت دزد و قاضی، دعاي بچه، ،!، شکایت، لطفاً یک دقیقه!قایق، اختیار دارید

                                                        
1. predicate 
2. juxtaposition ) یکالس يها جزوه( است برده کار به را »نهی هم« معادل دبیرمقدم  
3. government 
4. concessive 
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آنها  و بیشترینِ ،جمله یک ،دعاي بچه آنها با عنوان کمترینِ. تعداد جمالت متون متفاوت است
 تک ، تکمتون این است که زیر هر عنوان ویژگی بارز ارائۀ .دارد جمله 426 ،فقیر با عنوان

 ،گیلکی آورده شده است بهجمله  زیر هر شماره ابتدا آوانوشتۀاند و  ها با شماره جدا شده جمله
جمله  که به شکل شبه ،ترین اندازه ها از کوچک جمله .سپس زیر آن معناي جمله به انگلیسی

  .شوند بندي دیده میچند چیدةپی ، تا جملۀاست
همان بیست  ،نامید )ب پیوستتوان آن را  که می ،)صفحه 147مجموعاً ( بخش بعديدر 

بین  -اي جایگاه جداگانه. اند نحوي ارائه شده - صرفی اطالعاتاي از  مجموعهبه همراه  متن
 نوع 45به  مجموع این اطالعات. اختصاص داده شده است اطالعات این به - آوانوشته و معنا

ره، ساز، معرفه، نک نما، سببی ساز، قیدساز، فعل کمکی، متمم حالت مفعولی، صفت: رسد مانند می
، حال، آینده، اضافه، ضمیري، مالک، مملوك، گذشته بست مصدر، جمع، مفرد، منفی، واژه

 ند فعلی، پیشوشخص سوم /دوم /بست، اول واژه وند، مرزِ عالی، مرزِ ، درجۀیتفضیل تأکید، درجۀ
که براي  اینجالب  نکتۀ. کل اختصاري استفاده شده استبراي بیان این اطالعات از ش. غیرهو 

اختصاري  با نشانۀ ezafe(در انگلیسی از همین واژه استفاده شده است » اضافه«اصطالحِ 
EZ.( هاي دستور مانند برخی کتاب.  

 استآمدهکتاب  آخرین صفحۀ در منابع،. آورده شده است کتابنامه ،آخرین بخش کتابدر 
برخی از . یا روسی هستند ، انگلیسیبلکه فرانسهیک از این منابع فارسی نیستند هیچ. )445(

در فرایند تألیف کتاب از هیچ کتابی به نکه ایجالب . فارسی است اما نه به فارسی ربارةمنابع د
 یک فردگروه مؤلفان، زبان و خط فارسی کمک گرفته نشده است، این در حالی است که در 

  .نیز حضور داشته است )دزادهمم( ایرانی
اعم  ،هاي مختلف ستی در میزان اطالعاتی که در بخشرغم وجود عدم یکدکتاب حاضر علی

دي که متنوع و زیا به لحاظ اطالعات ،دهد ها ارائه می هاي دستوري یا تعداد و تنوع واژه از نکته
ه طور یقین براي کسانی که بسیار ارزنده است و بکاري کامل و دهد  در اختیار خواننده قرار می

عدم در مورد . مناسب و پرفایده استگویشی و دستوري در حال پژوهش هستند  هاي در حوزه
بندي  ا هیچ توضیح یا طبقهه در برخی بخش مثالً .هایی را بیان کرد نمونهتوان  یکدستی می

که در  حالیدر )تاك حال در بخش فعلِ فصل پنجمس مثالً دربارة( دستوري ارائه نشده است
مانند (شده است  یحاتی براي نویسندگان کتاب حس میچنین توض هایی ضرورت ارائۀ بخش
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تعداد  ارائۀ همین نایکدستی در. )واژهدي و توصیف انواع فرایندهاي ساختبن فصل چهارم و طبقه
  .شود هاي مختلف نیز دیده می ها در بخش واژه

 1عتیمرضیه صنا

  پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
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