
 گيلكي در ايرانيكا

  
 1ايوب رسايي

  شناسي همگاني از دانشگاه عالمه طباطبايي ي دكتري زبان آموخته دانش
  

  چكيده
  .  آمده است3»ها زبان ـ گيالن« زير مدخل 2 ايرانيكاةدر جلد دهم دانشنامنوشتاري است دربارة گيلكي كه واكاوي مقاله اين 

 ـ هاي دستوري گيلكي ، برخي از ويژگيآنچه در ايرانيكا آمده استقد و بررسي ن سعي شده است ضمن بازخواني،مقاله در اين 
  . شودتوصيف  ـ گونه كه شايسته است آن
برخي از گونه كه بايد از عهدة تبيين  ة ايرانيكا آندانشنامتوصيف عرضه شده از گيلكي در دهد كه  آمد اين واكاوي نشان ميرب

 ـ ارزشمند و درخور يافته به موضوع با توجه به حجم اختصاصت؛ اما توصيف ياد شده ـ برنيامده اسهاي دستوري گيلكي  ويژگي
   .توجه است

  
   7 و نحو6صرف ،5شناسي  واج،4يانمزت در تحوال: ها هكليد واژ

  
  پيشگفتار  - 1

ماكس " ةمؤسس. هاي ايراني، در خارج از كشور رونق بسيار يافته است ويژه زبان ها به علم بررسي زبان
 بزرگ طرحاكنون بيش از ده   همباشد ـها در اروپا  به نوعي بزرگترين مركز بررسي زبانشايد كه ـ "نكپال

و استيلو   دونالد هاي ايراني شمال غربي زير نظر پروفسور بررسي زبان. شناسي را در دست اجرا دارد زبان
   .8اند از آن جمله هاي داغستان زير نظر پرفسور كامري بررسي گويش

ترين   تازه،آمده است» ها زبان ـ گيالن«و زير مدخل   ايرانيكاةدر جلد دهم دانشناميفي كه از گيلكي توص
 ،استيلونگارش اين بخش از ايرانيكا به دونالد . زبان به قلم يك انديشمند غيرايراني استاين  ةنوشتار دربار

در استيلو . واگذار شده است پالنك  ماكسة در مؤسس،غربي هاي ايراني گروه شمال  بررسي زبانطرحمسئول 
سعي كرده است است، هاي ايراني شمال غربي   زبانةهاي وي در بار  پژوهشةكه به نوعي چكيدنوشتار خود 

. دست دهد هاز آن ب سپاس با توجه به حجم اختصاص يافته به مدخل گيلكي در ايرانيكا، توصيفي در خورِ

                                                 
1 rassaei@valfajr.ir 
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زمان  تر توصيف هم ل و از همه مهمئبيني وي در طرح مسا ن، نكتههاي آوايي اين زبا بررسي درزماني ويژگي
  . استنوشتار هاي بارز اين  گيلكي غربي و شرقي از جنبه

ويژه گيلكي  غربي به هاي ايراني شمال  دانش قابل قبول وي از زبانكنندة  بياناستيلو ةساختار محتوايي نوشت
  . پنهان خواهد ماند،شك از نگاه پژوهشگر غيربومي  دارد كه بي ظرايفي،از ياد برد كه هر زبان  نبايد؛ امااست

تالش بر اين . زبان است يك پژوهشگر بومي گيلكقلم  بهياد شده نوشتار آنچه پيش روي شماست واكاوي 
 ـهاي دستوري گيلكي  ، برخي از ويژگيآنچه در ايرانيكا آمده استنقد و بررسي  بوده است ضمن بازخواني،

  . شودتوصيف ـ شايسته است گونه كه  نآ 
هاي   زبانةدر بار ويژه آنچه هاي ما به ها، دانش زباني ما شكوفاتر و نوشته اميد است به لطف تبادل انديشه

  . آيد از غناي بيشتر برخوردار گردد  تحرير در ميةايراني به رشت
  
  ها  بازخواني و نقد يافته - 2

، مقالة حاضرمند كردن  خود مطرح كرده است و نظامنوشتار و در  بهينه از مطالبي كه استيلةبه منظور استفاد
  . شود  انجام مي،گونه كه در اصل نوشتار آمده است ها آن  به تفكيك مقوله،هاي وي بازخواني و نقد يافته

   
  مقدمه  1- 2

وي . كند مي گيالن بررسي ةها را در منطق  موضوع تنوع زباني و پراكندگي زبان، نوشتار خودة در مقدماستيلو
هاي رايج در اين منطقه را به سه زبان اصلي گيلكي، تالشي و رودباري و دو زبان فرعي كردي و تاتي و  زبان

  . كند تقسيم مي) ها زبان كولي(دو زبان غيرايراني تركي و رماني 
هاي  زبانة انواد يعني گيلكي، تالشي، رودباري، كردي و تاتي را از خ، رايج در منطقه پنج زبان ايرانيِاستيلو

است كه » زبان رودباري« قابل بحث و جالب اين بخش از نوشتار استيلو ةنكت. داند غربي مي ايراني گروه شمال
  : نويسد  آن ميةوي دربار

رود كه شديداً تحت تأثير زبان گيلكي قرار گرفته  شمار مي  زبان تاتي بهة زيرمجموع،زبان رودباري در اصل
  .1) 661ص(است 
غربي در كنار زبان گيلكي و   شمال يك زبان ايرانيِ مثابه زبان رودباري و ياد كردن از آن بهة دربارستيلوانظر 

همراه منجيل، گنجه و لوشان از مناطق   رودبار بهةمنطق.  تازگي داردمقاله اين ةكم براي نگارند تالشي دست
 مسكن ، ايرانيانها بعد از اسالم آوردنِ ان تا قرن ساسانيةاين ناحيه از اواخر دور. رود شمار مي هجنوبي گيالن ب

  .)24: 1374  اصالح عرباني، (اند نشين گيالن بوده قوم ديلم بوده است كه مردمان كوهپايه
 در شمال به ، به گيلكي غربي،مردم اين منطقه در غرب. گير است  بسيار چشم،تنوع زباني در اين منطقه

اين تنوع به حدي است كه انتخاب گويش . كنند  كردي صحبت ميگالشي و در مركز و جنوب به تاتي و
گونه كه استيلو فرض كرده است  ها را آن اين زبانة آنكه مجموع  چه رسد به؛معيار براي منطقه ناممكن است

  . بناميم» زبان رودباري«

                                                 
    .هاي جلد دهم دانشنامة ايرانيكاست شمارة صفحات ارجاعي مطابق با شماره 1
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 وي به ةاشار ،كند اي را به خود جلب مي  نوشتار استيلو نگاه هر خوانندهةاي ديگر كه در مقدم نكته
 استيلو بايد اضافه كرد كه گيلكي ةبه اين اشار. نشيني زبان گيلكي و تالشي از مناطق غربي گيالن است عقب

 يكي پس از ديگري در ،شهرها و روستاهاي كوچك غرب گيالن.  مورد هجوم واقع شده است،از دو جناح
در شهرهاي بزرگ نيز گرايش به . شوند تركي مي  تسليم زبان،زبان  مهاجرين ترك هجومِمقابل سيلِ

سوي فارسي سوق داده   كودكان و نوجوانان به،در خانه و مدرسه. فارسي شتاب بيشتري گرفته است زبان
عوامل دروني و بيروني دست در دست ة گويي هم. گردند شوند و حتي از سخن گفتن به گيلكي منع مي مي

  .  برون در تركي ذوب شوداند تا اين زبان از درون در فارسي و از هم داده
  
    درزمانيتحوالت  2- 2

را خود  مباحث اصلي نوشتار ،آن در باال بازخواني و نقد شدة  كوتاه كه نكات برجستةاستيلو بعد از يك مقدم
  . كند آغاز مي» در زمانيتحوالت «با موضوع 

و  /z/غربي به   شمالگروهِايرانيِ ي ها كند كه در زبان ايراني ياد مي /dz/خواني   همةوي در ابتدا از تحول خوش
هاي گروه اول و  را از زبان/ zama/گيلكي ة واژ او. تبديل شده است/ d/غربي به  گروه جنوبايراني هاي  در زبان

  . آورد نمونه مي بههاي گروه دوم  را از زبان /damad/واژة فارسي 
هاي  و در زبان/ v/غربي به   شمالگروهِايرانيِ ي ها كند كه در زبان ايراني ياد مي /w/استيلو همچنين از واج 

فارسي با معادل / višta/ گيلكي ةوي براي نمونه از واژ. تبديل شده است/ g/غربي به  گروه جنوبايراني 
/goresne/ كند ياد مي.  

هاي  ر زباند/ b/با ، در جايگاه آغازينغربي  گروه شمالايراني هاي  در زبان /v/نويسد كه  مياستيلو در ادامه 
 هايِ فارسي را كه از زبان /barf/و  /baste/هاي   وي واژه.سان است در همين جايگاه همغربي  گروه جنوب

غربي است  هاي گروه شمال كه از زبانـ آورد كه معادل آنها در گيلكي  غربي است نمونه مي  گروه جنوبايرانيِ
ها نيز  كند اين تفاوت در جايگاه مياني و پاياني واژه ي اضافه ماستيلو. آيد مي /vərf/و  //vəstəصورت  بهـ 

  .از اين قبيلند) ببند( dəvəd ياو ) جوراب( juravهاي گيلكي واژه. شود مشاهده مي
جايگاه پاياني است كه در در ايراني  /č/هاي مهم وي در بخش تحوالت درزماني، تحول واج  ديگر از اشاره يكي

 معادل گيلكي با/ suj/و / duj/ هاي واژه. تبديل شده است /z / بهغربي روه جنوبدر گو  /j/ه غربي ب گروه شمال
 نيز مطلبي دارد كه ذكر )90: 1384( رساييدر همين خصوص . باشند مياز اين نوع  /suz/و  //duz فارسي

  :آن خالي از لطف نخواهد بود
/č /شود  حفظ مينموضع آغازي مادي در پارتي ميانه و گروه كاسپي در ./č /هاي  در موضع پاياني در زبان

هاي اين گروه به معني  آيد و در زبان  پارتي مي/pač/ كه از /paj/ مثل ،شود  مي/j/گروه كاسپي تبديل به 
  . پخت و پز است

  
  شناسي   واج3- 2

هاي  هاي گيلكي را مشابه همخوان خوان استيلو هم. شناسي است  واجلة نوشتار استيلو مقوموضوع بعديِ
تلفظ / ɣ/دار  صورت واج سايشي واك ها به  جايگاهةدر هم/ q/ با اين تفاوت كه واج مالزي فقط ؛داند رسي ميفا

  . شود مي
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) 1384 (رساييسرا كه در   شفت و صومعه، فومنات شامل شهرهاي فومنةهاي گردآوري شده از منطق داده
  . كند ييد ميأ صحت گفتار استيلو را ت،آمده است

وي قواعد ناظر بر اين آواها را پيچيده و متفاوت با . هاي گيلكي نيز جالب توجه است  واكهةبارنظر استيلو در
كه به ) 1971 (2راستارگويواو ) 1930 (1كريستن سن ضمن اشاره به استيلو .داند هاي ايراني مي ديگر زبان

ها در گيلكي نبايد   زياد اين واكهبه احتمال: نويسد اند، مي  آوا دانسته9 و 21هاي گيلكي را  ترتيب تعداد واكه
ولي از ؛ كند هاي گيلكي را مشخص نمي تعداد واكهنوع و به صراحت او . بيش از شش و يا هفت واج باشد

دانسته /  /i , e , ə , a , u , oها را شش واج و متشكل از تعداد واكه آيد كه نوشتار وي چنين برمية مجموع
  .است

نيز تعداد ) 1384 (رساييبا نظر استيلو موافق است و ) 2003 (جهانگيري ،ن پژوهشگران ايرانيميااز 
  .دانسته است / i , e , ə , ʌ , u , o / متشكل ازاهاي گيلكي را شش واج ام واكه

  
  صرف  4- 2

 جمع در گيلكي نشانة وي. كند در گيلكي آغاز مي» شمار«مقولة با از نوشتار خود را مطالب اين بخش استيلو 
در نشانه اين كند كه  كند و اضافه مي معرفي مي /on -/و در الهيجاني  /ən -/ در لنگرودي  ،/- an / راغربي

  .استجان يكسان  دار و بي اسامي مفرد اعم از جانگيلكي براي 
واژ گروه  مركب به آخرين تك در اسامي تركيبي اعم از مركب، مشتق و مشتقتوضيح بيشتر آنكه نشانة جمع 

 .شود اضافه مي
  :نويسد در گيلكي است كه استيلو در شرح آن مي» نشانة مفعولي«از نوشتار، اين بخش مبحث بعدي 

 كه به واكه اي براي اسامي ya-. است ya/-ra-واسطه در زبان گيلكي يكسان و   مفعولي باواسطه و بيةنشان
و ) چه كسي (kiستفهام ادوات ا  براي ضماير مفعولي اول و دوم شخص مفرد و همچنينra-شوند و  ختم مي

či) چه (ة از نشان،دنكه باش ها از هر نوع  مفعولسايربراي . رود كار مي به -a شود  استفاده مي) 662ص .(  
بعد آن  ويژه در گونة غربي به در گيلكي  ـوران بومي منطقه است  كه خود از گويشمقاله ـ اين دةبه باور نگارن

چه كسي را  «ة جمل،براي نمونه. شود  استفاده ميa- بلكه از ؛رود كار نمي هبra-  ة نشانčiو  kiاز ادوات استفهام
  .»ki-ra gu-i «:نه» ki-a gu-i« :شود مي» گويي مي

 ؛شمارد مي بر اين زبانهاي ضمير را در  ويژگياو ابتدا . رسد در ادامه به بحث ضمير در گيلكي مي استيلو
دربارة كاركرد هر يك توضيح  آورده، و شرقي در يك جدول  غربية دو گونگاه انواع آن را به تفكيكِ آن
  . دهد مي

                                                 
شامل دستور گيلكي،  اين اثر. آشناي دانماركي است كه توصيفي كوتاه، اما بديع از گويش گيلكي رشت دارد شناس نام آرتور كريستن سن ايران 1

و ) 1374(هاي گيلكـي است كه به همت جعفـر خمـامي زاده  استان كوتاه، سه قطعه شعر و فهـرست كـوتاهي از واژههايي به گويش رشت، هفت د متن
    .به فارسي ترجمه شده است» گويش گيلكي رشت«بـا عنـوان 

  "زبان گيلكي"حاصل تالش وي و جمعي از انديشمندان روسي كتاب ارزشمندِ . شناسان معاصر روسيه است  راستارگويوا از زبان2
(Gilyanskij yazyk) ترجمه و در نشرية ) 1350(مقدمة اين كتاب ابتدا به همت محسن ابوالقاسمي .  در مسكو منتشر شد1971 است كه در سال

  .  استآمده) 1374(نامه  مدني، انديشمنـد فقيد گيالني، نيز در بارة اين كتاب مقالة مفصلي دارد كه در گيالن.  به چاپ رسيد21سخن دورة 
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مقاله نياز به  اين ةنگارندد كه به باور دان مي/ a/استيلو ضمير فاعلي سوم شخص مفرد در گيلكي غربي را 
  . توضيح بيشتر دارد

. رود كار مي هدر گيلكي به دو صورت حاضر و غايب بآن جمع همراه صورت  بهمفرد  شخص سوم ضميرفاعلي
براي . شود استفاده مي/ u(n)/و براي صورت غايب آن از / a(n)/مفرد حاضر از  شخص سوم براي ضميرفاعلي

در حالت . شود استفاده مي/ ušan / ازو براي صورت غايب آن/ ašan/از   نيزجمع حاضر شخص سوم ضميرفاعلي
  . شود مفعولي و ملكي نيز اين ويژگي تكرار مي

  :نويسد امة بحث به مقولة ضمير انعكاسي در گيلكي پرداخته و مياستيلو در اد
 در /xu(o)/. كه دومي برگرفته از فارسي است /xud/و  /xu(o)/. ضمير انعكاسي در زبان گيلكي دوگونه است

براي ساير اشخاص از ضماير شخصي و يا . رود كار مي جمع به شخص مفرد و سوم شخص گيلكي فقط براي سوم
  .شود استفاده مي /xud/ نعكاسياز ضمير ا

 كاركرد ضمير ، اين مقالهةبه باور نگارند. ل شده استئنيز قاتأكيدي وي براي اين ضمير در گيلكي نقش 
 يك نوع ضمير انعكاسي فقطدر گيلكي  .گويد اندكي متفاوت است  مياستيلولكي، با آنچه انعكاسي در گي

مفرد و  شخص ضمير در گيلكي فقط براي سوماين . دشو  هم ناميده مي"ضمير مشترك"وجود دارد كه 
 ظاهر /xušan/صورت   و در حالت جمع به/xo/ در حالت مفرد به صورتكه رود  كار مي هجمع ب شخص سوم
  . شود مي

 .mo:sən xora aliki zəmin bəza  .عمداً به زمين زد خودش را محسن
         .ušan xušane kara danədə    .بلدند آنها كار خودشان را 

  
  .شود براي ساير اشخاص از صفت ملكي مؤكد استفاده مي

  
                .mən me kara danəm    .دانم من كار خودم را مي

                                     .te per bu  .پدر خودت بود 
  

در فارسي از ضمير لم است آنچه مس. نداردتأكيدي آن است كه در گيلكي نقش  ،ضميرويژگي ديگر اين 
 ؛آيد يا بالفاصله پس از فاعل مياين نقش ضمير انعكاسي در . شود انعكاسي در نقش تأكيدي نيز استفاده مي

و يا » را خودت برداشتي تو آن«مانند  ؛شود يا پس از مفعول واقع مي» را برداشتي تو خودت آن« ةجملمثل 
  . »را برداشتي خود تو آن« ةجمل مثل ؛رود كار مي هبا ساخت اضافه و قبل از گروه اسم باينكه 

 هاي  براي مثال در جمله. دهد را به ضمير انعكاسي نمينقشي چنين ايفاي  ةاجاززبان گيلكي قواعد صرفي 
+ تركيبي از ضمير انعكاسي خود » خودت «ةكلم» را خودت برداشتي تو آن«و » را برداشتي تو خودت آن«

گيلكي ضمير با توجه به اينكه . شده استوصل ن آبست به  صورت واژه ه به است كشخصي پيوستهضمير 
  . تواند اين ساخت را داشته باشد نمي ندارد،شخصي پيوسته 
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+  اضافه ةپيوند+ ساخت اضافه است كه از تركيب مضاف » خود تو«نيز » را برداشتي خود تو آن «ةدر جمل
 چنين ساختي نيز در ،افه در گيلكي برعكس اين تركيب استساخت اضاز آنجا كه . آيد دست مي هاليه ب مضاف

  .يستگيلكي مجاز ن
تواند نقش تأكيدي داشته باشد و اگر در  نميبر خالف نظر استيلو ، ضمير انعكاسي در گيلكي  نتيجه آنكه

  .فارسي استزبان  از برگرفته بدون شك ،شود چنين ساختي مشاهده ميدوزبانه وران  گفتار برخي از گويش
باره   توصيف تركيب وصفي و اضافه است كه دراين، در بخش صرفاستيلو نوشتارِ  شاخصِاز ديگر مباحثِ

  : نويسد مي
  ةيا تركيب اضافو  sorx-ə seb  مثل تركيب وصفي؛آيند صفت و اضافه در زبان گيلكي قبل از اسم مي

hasən-ə xanə .خنثي ة دوسازه، واكةپيوند /ə/  662ص (است.(  
مانند بسياري از پژوهشگران  رسد وي نظر مي به. يست دوسازه درست نة يكسان بودن پيوندةلو در باراستينظر 

 حالت اضافه در ةنشان. وصفي و اضافه را در زبان گيلكي يكي دانسته استدة ايراني و غيرايراني به اشتباه پيون
  .  خواهد داشتي ناپيدا حضور، اگر هسته به واكه ختم شود كهاست /e-/ ةگيلكي، پيوند

  
 sək-e dum   دم سگ

             te dəs    تودست 
  

 وصفي ةپيوند  اضافه را در اين زبان بادة پيون،اند  زبان گيلكي مطلبي نوشتهةكه در بار  تمامي كسانيتقريباً
  . اند دانسته/ ə-/همسان و 

پاره . اند ل شدهئنده تمايز قااز پژوهشگراني هستند كه بين اين دو پيو) 1384 (رساييو ) 1370 (حقيري
  :گيلكي استزبان  اضافه و وصفي در ةپيوند  تفاوتِدهندة زير به خوبي نشانة نمونگفتار 

  
 gav -e čum'  )ساخت اضافه(چشم گاو 

  /چشم درشت و برآمده 
 gav -ə 'čum  )ساخت وصفي(چشمي به مانند چشم گاو 

  
  .  متفاوت است، جايگاه تكيه نيز در اين دو ساخت، عالوه بر تفاوت معنايي، باال پيداستةطور كه از نمون همان

 زباني ،گويد گيلكي در اصل او مي.  حرف اضافه در گيلكي نيز بسيار جالب توجه استةبحث استيلو دربار
  تأثير و نفوذةآيند نتيج  قبل از اسم مي،است و اگر امروزه شاهد هستيم كه بعضي از حروف» 1پس اضافه«

نيز گيلكي را زباني مقاله  اين ةنگارند .داند  را از اين دسته ميta, be, az  حروفوي .فارسي در اين زبان است
در گيلكي كاربردي  beةبيند در تكميل گفتار استيلو اشاره كند كه حرف اضاف داند و الزم مي پس اضافه مي

نتيجه . كنند  استفاده ميje از az ةحرف اضافزبانه همچنين به جاي  گيلكان يك. هاست ندارد و خاص دوزبانه
  .است كه در گيلكي پيشايند است ta  حرف،كه تنها مورد استثنا آن

                                                 
1 postposition 
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و تنها مورد استثنا را دانسته پسايندي از نوع  آملي ةدر مازندراني، گونرا نيز حرف اضافه ) 58: 1375 (واليي
  . كند معرفي مي ta ةحرف اضاف

 سبب، التزام، ترديد و يا يعني علت ، در گيلكي در چهار معني و كاركردta ةفتوضيح بيشتر آنكه حرف اضا
  . آيد شمار مي ه حرف اضافه ب،دارد  در يك معنا كه نقش مقصدنمافقطربط است و  غايت حرف

   
  .fumən ta rəšta čərx-e məra šom   .روم از فومن تا رشت را با دوچرخه مي

                  .ta sub vang bəza   .تا صبح گريه كرد
  

در / ta/حرف  .حرف واژگاني است كه حد آخر زمان يا مكان را نشان مي دهد/ ta/در پاره گفتارهاي نمونه 
 از همين روي قبل از گروه اسم واقع ؛دهد اين كاركرد به گروه اسمي پس از خود نقش معنايي مقصد مي

  . شود مي
  
  نحو 5- 2

قواعد حاكم بر اين شناخت تر و  ها در ساخت واحدهاي بزرگ كيب واژه ترةشيودر اين بخش،  استيلو
و » پيشوندهاي فعلي«، » افعالةريش«ن هايي چو پرداختن به موضوع. كند را در گيلكي معرفي ميها  ساخت

  . آيد  كه شرح آن در زير ميدر گيلكي از نكات بارز اين بخش از نوشتار اوست» زمان«
  : داند در گيلكي را حاصل يكي از فرايندهاي زير مي فعل ةستاك گذشت، استيلو

  
  وند افزايي) الف

  
 jav + əst → javəst  pres. root + əst  جويدن

  man + d → mand  pres. root + d  ماندن باقي
  
  وندكاهي ) ب
  

 hin + n → hin  pres. root → n  خريدن
 
  اي  تغيير ريشه) پ 

  
 kob → koft  pres. root +various changes  كوبيدن
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تاك گذشته س + bv1 ساده در گيلكي از تركيب پيشوندة بايد اضافه كرد كه فعل گذشتيشان هاي ا به گفته
و فعل ساده پيشوند  كه از تركيب در افعال پيشوندي .آيد دست مي  بههاي مخصوص اين زمان همراه شناسه به

  . ظهور نداردةاجاز bν پيشوند د،نشو ساخته مي
   

  bəkəft  bν + kəft  kəftən  )فعل ساده(افتادن 
  dukud ø + dukud  du-kudən  )فعل پيشوندي(پوشيدن 

  
وي به . دهد دست نمي هسفانه اطالعات چنداني بأمت در گيلكي پيشوندهاي فعلي در بحث مربوط به استيلو

ختاري پرهيز يا سا تحليل محتواييعرضه كردنِ  از ،به معرفي پيشوندها بسنده كرده فقطمانند ديگران 
  .كند مي

 در jν و dν ،  fνپيشوندهايكند از بين آنها   اضافه مي،كردهاو پيشوندهاي گيلكي را به شرح زير معرفي 
  .ندي داركاربرد محدود  va وta گيلكي بسيار كارآمد و پيشوندهايي چون

də , di , du , fa , fə , fi , fu , jə , ji , ju , va , vi , a , i , u , ca , cu , ta  
سفانه تاكنون بررسي أكه مت آن است ، پيشوندهاي فعلي گيلكي اضافه شودة درباراستيلوآنچه بايد به نظر 
شناسي ما از   اطالعات زبانةهم.  عملكرد اين نوع پيشوند در گيلكي انجام نشده استةبارجامع و كاملي در

 معاني تازه و ، با پيوستن به افعال ساده،هاز نوع فعلي بود  دستوري آن است كه اين پيشوندهاةاين مقول
  .دهند دست مي متنوعي به
  .2شوند خوان و يك واكه تشكيل مي از يك همفقط هاي ساختاري آنها نيز آن است كه  از ويژگي

 پايه هماهنگ ةاي با واك ثير فرايند هماهنگي واكهأتحت ت واكه اما خوان در اين خوشه هميشه ثابت است، هم
   .شود مي

  

kudən  كردنfv- kudən → fu- kudən  ريختن

xuftən  خوابيدنjv- xuftən → ju- xuftən  قايم شدن

  
فعل پيشوندي گيلكي ،  گيلكية از تركيب اين نوع پيشوند با فعل ساد،هاي باال پيداست طور كه از نمونه همان

 .است/ nν/ساز  واژ منفي ه از تك استفاد،هاي تشخيص فعل ساده از فعل پيشوندي يكي از راه. آيد دست مي به
قرار  ساده  ولي در فعل پيشوندي بين پيشوند و فعل؛شود واژ در فعل ساده به اول فعل اضافه مي اين تك

   .گيرد مي
   

 nu-xus  nu- xuftən  xuftən  )ساده (خفتن
  dun(u)kun  du-n(u)-kudən  du-kudən  )پيشوندي (پوشيدن

                                                 
  . نشانة واكه استνدر اين تركيب  1
  ) . ʔa , ʔi , ʔu(اند  خوان و يك واكه اند؛ ولي در واقع به لحاظ آوايي متشكل از يك هم  به ظاهر از يك واكه تشكيل شدهa , i , uپيشوندهاي  2
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 كامل و ناقص ة به دو دست،كه بخش فعلي آن داراي معنا باشد يا نباشدفعل پيشوندي در گيلكي بر حسب آن
  . شود تقسيم مي

  
 čuməsən  خم شدن  →  fučuməsən   )كامل(دوال شدن 

 dimištən  →    -  mištən) ناقص(ادرار كردن 
  
  . اشته باشدرسد نارساييِ بسيار د نظر مي است كه به استيلوديگر مقولة نحوي مورد بحث »  در گيلكيزمان«

. دهد هاي مختلف گيلكي شرقي و غربي نشان مي طي دو جدول جداگانه، چگونگي صرف افعال را در زمانوي 
زمان آينده هم، ساختي را براي . ساده يكسان استةنقلي با گذشتة ساخت گذشت،ه شدهئ اراهاي در جدول
به ) 1350 (پوررياحي برخي چون در گذشته نيز .كند كه برگردان ساخت آينده در فارسي است معرفي مي

رد  نقلي را در گيلكي ة وجود ساخت گذشت،با ترديد) 1377 (رسولي موسويصراحت و برخي ديگر مثل 
  . اند كرده

 نقلي صورتي از نمود كامل ة گذشت، اول آنكه در گيلكي:نمايد در اين خصوص ذكر چند نكته ضروري مي
 از اين زمان .رود كار مي به ،خ داده ولي اثر آن هنوز باقي استاست كه براي اشاره به عملي كه در گذشته ر

 ديگر .شود اي در زمان حال نيز استفاده مي هاي لحظه دادن حالت استمرار ايستايي بعضي از فعل براي نشان
 ساده در گيلكي براي بيان حالت يا عملي كه در گذشته به پايان رسيده است، اشاره به ةاز گذشتاينكه 
  .شود  شرطي كه به عملي در گذشته اشاره كند استفاده ميةاي كه بالفاصله روي خواهد داد و جمل واقعه
به اين دو زمان . تفاوت وجود دارددر گيلكي به لحاظ كاركرد و القاي مفهوم بين اين دو ساخت آنكه  نتيجه

يب زير را معرفي تركدر گيلكي  نقلي ةبراي گذشت) 1371( حقيري. متفاوت هستندنيز  يلحاظ ساختار
  : كند مي

  .)ام نوشته( binivišt + am + ə مثالً،)ə( ماضي نقلي ةنشان+ وند شخصي + ستاك گذشته 
 ةهمراه صيغ كند كه از تركيب صفت مفعولي فعل به  نقلي اشاره ميةنيز به ساختي از گذشت) 1380( جعفري

هاي  وي نمونه. و تحصيل كرده رايج استآيد كه در بين قشر جوان  دست مي به »داشتن«  فعل ةمضارع ساد
  : آورد زير را مثال مي

  
             boxorde + darəm       ام خورده
        dukude + darəm       ام پوشيده

  
او اين ساخت را . داردنقلي در گويش فومنات گذشتة  ساخت ةنيز بحث مفصلي در بار) 145: 1384(رسايي

    :داند  جدولي كه پي آن آمده است، ميو به شرححاصل فرايند زير 
تكيه از هجاي زمان  هم. شود فعل مورد نظر افزوده مي ة سادةهاي گذشت به صيغه /ə- /ساز پسوند نقليابتدا 

هاي  در شناسه /ə /ةشود كه واك ميتغيير جايگاه تكيه باعث . دهد تغيير مكان ميپاياني به هجاي ماقبل آخر 
 هجا قرار ةدر جايگاه قلمفرد  شخص ساز سوم يجمع و همچنين در پسوند نقل شخص مفرد، سوم شخص اول
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 از ؛سازد و اين مغاير با اصول آواشناختي است  هجا عمل فراگويي را مختل ميةدر قل /ə /ةوقوع واك. بگيرد
  .يابد نمود مي/ ʌ /ة در قالب واك،طور طبيعي بازتر شده  مزبور بهةاين رو واك

  . كه نقش ميانجي داردگيرد ميقرار  / š  /واج / ə / ساز و پسوند نقلي/  i /بين شناسهز نيمفرد  شخص دوم در
  

  هاي گذشته صيغه  əساز افزودن پسوند نقلي  نقليةگذشت  معادل فارسي
  vʌku´dʌmə  vʌku´dəm+ə  vʌku´dəm  .ام باز كرده
  vʌku´dišə  vʌku´di +ə  vʌku´di  .اي باز كرده

  vʌku´de:  vʌ´kud+ə  vʌ´kudø  .باز كرده است
  vʌku´dimə  vʌku´dim+ə  vʌku´dim  .ايم باز كرده
  vʌku´didə  vʌku´did+ə  vʌku´did  .ايد باز كرده
  vʌku´dʌdə  vʌku´dəd+ə  vʌku´dəd  .اند باز كرده

  
  :كند وي اضافه مي

كنند  استفاده مي جوانان از ساخت ديگري نيز براي بيان مفهوم نقلي ،ويژه در انزلي گيالن بهاستان در سراسر 
اين ساخت از تركيب . هاي اروپايي از جمله آلماني و انگليسي است هاي نقلي در زبان ساخت هكه مشاب

  .آيد دست مي هاي حال فعل داشتن به صيغه+ مفعولي  صفت
   

.boxordə + dʌrəm          )ام خورده. (خورده دارم

 .boxordə dʌri        )اي خورده. (خورده داري
  

كند كه   ساختي را معرفي مي،آيندهاو براي . در گيلكي نيز با اشكال روبروستآينده  نظر استيلو در بارة زمان
  . شود وران دوزبانه يافت مي و فقط در كالم گويشفارسي است زبان برگردان ساخت آينده در به نوعي 

را در اين زبان با استفاده از آينده مفهوم .  براي زمان آينده نداردخصيمش ساختدر واقع زبان گيلكي 
بيني  اگر منظور بيان قصد و نيت و يا پيش. كنند كه اغلب با قيد زمان همراه است ساده بيان مي حال زمان

  . شود استفاده مي »خواستن«فعل از افعال كيفي با مفهوم ارادي مثل ، وقوع عملي از روي شواهد باشد
دهد  دست مي  از مقولة زبان در گيلكي بهاستيلورسد توصيفي كه  نظر مي با توجه به آنچه گفته شد به

  .نارساست و نياز به تبييني تازه دارد
را با بحث نفوذ نوشتار خود كند و  هاي گيلكي غربي و شرقي اشاره مي استيلو در پايان به بعضي از تفاوت

نظر  كه در نگاه اول بهاست فارسي بر گيلكي آنچنان  زبانتأثير ه باور وي ب. برد فارسي در گيلكي به آخر مي
  .اي از فارسي باشد رسد گيلكي گونه مي

قبولي از   ايرانيكا وي توانسته است توصيف قابلةبا توجه به حجم اختصاص يافته به مدخل گيلكي در دانشنام
هاي دستوري  زمان ويژگي سازد، توصيف هم  ميكار او را از كار سايرين متمايز آنچه. دست دهد هگيلكي ب

  .گيلكي شرقي و غربي است
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 از همين روي ؛است» غربي هاي ايراني شمال بررسي زبان «طرحمسئول » ماكس پالنك «ة در مؤسساستيلو
گاه از ياد برد كه هر زبان ظرايفي  هيچ  نبايد؛ امابيني قابل توجهي برخوردار است نوشتار وي از دقت و نكته

به استيلو ي كه در كار هاي بسياري از نارسايي. گر غيربومي پنهان بماند ارد كه ممكن است از نگاه پژوهشد
هاي   اگر وي به پژوهش،به يقين. قرار گرفته استاستفاده مورد ناشي از منابعي است كه خورد  چشم مي

 .يافت  بيشتري ميصالبت ار ويداشت، نوشت  دسترسي مي، گيلكي انجام شده استةدانشگاهي كه اخيراً دربار
گونه دقيق  سوي جهان، زبان گيلكي را اين  هر صورت بايد خيلي خوشحال بود كه پژوهشگري در آندر

هايي دارد  ؛ زيرا توصيفي كه در ايرانيكا از گيلكي شده است، نارسايي بود نگرانبايد كند و از طرفي توصيف مي
  .توانست نداشته باشد كه مي
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