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زبان گیلکی

مسعود پورهادي

زبان گیلکی/ 4

دانشنامه فرهنگ و تمدن گیالن ـ  

زبان گیلکی
مسعود پورهادي
فرامرز طالبی:سرپرست مجموعه
1397: چاپ نخستنسخه1000:شمارگانشماره نشر:
ایلیاکارگاه نشر فرهنگ: پردازيسازي و نسخهآماده
استفاده پژوهشی از این اثر با ذکر مأخذ آزاد است .

.هرگونه استفاده تجاري از این اثر، به هر شکل، بدون اجازه کتبی ناشر ممنوع است
978ـ 964ـ 190ـ 000ـ 0:شابک
49ن، جنب دبیرستان بهشتی، خ صفایی، خ حاتم، شماره رشت، خ آزادگاایلیا؛ نشر فرهنگ
013ـ 3334473333344732: تلفن013ـ 33321828: دورنگار

Email:nashreilia@yahoo.com
www.farhangeilia.irوwww.artguilan.ir

پست الکترونیکی:
رسانیهاي اطالعسایت:
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یادداشت شوراي پژوهشی دانشنامه

ــران ــهای ــین، پهن ــتردهزم ــیم ي گس ــا اقل ــت ب ــگاي اس ــا، فرهن ــا و ه ه
ها، نقشی بسزا در شناخت و معرفی این اقلیم. هاي گوناگونفرهنگخرده
.گیري فرهنگ ملی داردشکل

هاي است تا با معرفی ویژگیي فرهنگ و تمدن گیالن بر آندانشنامه
فرهنگی و طبیعی این بخش از سرزمین ایران، گامی کوچک در شناخت 

.فرهنگ بومی و ملی بردارد
این مجموعه با همراهی و همدلی گروهی از پژوهشگرانِ فرهیخته و 

ایلیـا بـه   مان در انتشارات فرهنگي هنري گیالن و دوستانبا همت حوزه
.نهیمي آنان را ارج میش همهتال. سرانجام رسیده است

مسعودپورهاديفرامرز طالبی
هادي میرزانژاد موحد

زبان گیلکی/ 6

ي هنري گیالنیادداشت حوزه
هـاي  ها و خاسـتگاه سالترین زیستگاههیچ گزافه و گمان، یکی از کهنگیالن بی

بهشـت،  این سرزمین سحرانگیز و خرّم چون رشک. فرزندان ایران زمین است
گـیالن از دیـرین   . فراخناي تاریخ ایران و فرازگـاه تـاریخ تشـیع ایـران اسـت     

روزگاران، پناهگاه گریزندگان از ستم خلفا بوده و چـه بسـیار از دیـن داران و    
آورانی که در این دیار بالیدند و با یاري مردمان آن، حکّـام جـور و سـتم را    پناه

.از تخت فروکشیدند
ي است کـه علویـان را از تیـغ سـتم خلفـاي امـوي و       این دیار همان دیار

عباسی پاس داشت، همان دیاري است کـه بیگانگـانِ یونـانی، عـرب و تـرك      
.هرگز نتوانستند بر آن دست یازند و از آن باج ستاند

هــایی در دل ولـی امــروز از گـیالنِ بــزرگ چـه مانــده اسـت جــز نشـانه     
د و یادها و نواهـایی در باورهـا و   انهاي تاریخ و بناهایی که رو به ویرانیکتاب
انـد و بـر   ها و آواهایی که بر زبان مردان و زنان این دیار به زیبایی نشسـته آیین
.هاي زیست مردم سامان داللت دارندشیوه
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هـاي اسـتوار   چه از این میراث بزرگ مانده است، باید گامبراي شناخت آن
ندان را گردآوري و به نسـل  ها و تحقیقات اندیشمبرداشت و دستاورد پژوهش

.جوان و نسلی که فرداي این دیار از آن اوست، سپرد
تـرین  ها پیش اساسیشناخت و بازکاوي این زوایاي آشکار و پنهان از سال

ي فرهنگ و تمـدنِ گـیالن   ي فکري و فرهنگی ما بود و امروز دانشنامهدغدغه
.گامی کوچک ولی محکم در راستاي رسیدن به این هدف است

شناسـانِ  هـاي جمعـی از گـیالن   این مجموعه حاصل تحقیقات و پژوهش
ریـزان بتواننـد از نتـایج ایـن مطالعـات و      راه نیست که برنامهپر بی. زبده است

ي فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادي براي ترسـیم  ها در روند توسعهپژوهش
.ي استان سود برندانداز آیندهچشم

مـامی کوشـندگان ایـن کـار سـترگ، بـه ویـژه        دانم از تبر خود فرض می
ي محققان و پژوهندگان، ناشـر گرامـی و شـوراي محتـرم پژوهشـی دانشـنامه      

گزارِ دوستانی باشم که مشـوق مـا   فرهنگ و تمدن گیالن تقدیر نمایم و سپاس
.ي این راه هستندبراي ادامه

رضا قاسمیغالم

زبان گیلکی/ 8

نتینشانی اینتر
www.artguilan.ir

مرکز پخش
33345571–013
33265524 -013
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9/ زبان گیلکی 

هاي آوانگارينشانه

معناي فارسیمثال گیلکیآواي فارسیواج
pپpâčکوتاه قد
bبbijزادهحرام
dدdimگونه، چهره
tتtijتیز
kكkəšəآغوش
gگgâčپاي ناراست
qق، غqâšوسمه
fفfəkنهآشیا
vوvâšعلف
sس،ص،ثsəsنمکبی
šشšubسوت
zز، ذ، ظ، ضzərxگزنده
žژšivirفریاد
xخxâšاستخوان
h ح. هـhačinبیهوده
čچčuorاز رونق افتاده
jجjudالکن

mمmâtغلیظ
nنninâkiمردمک چشم
lلlârتو خالی
rرrâbحلزون
yيyâlməndکمانرنگین

زبان گیلکی/ 10
âآ، اâjگرسنه
a ه/ اَ، ـَـ ، ـهarzuاشک
e ـِـ ، ـه ،ه/ اerjenریزریز کردن
iایـ، ـی ، يipčeکمی، مقداري
uاو، وurâآن سو
oـٌـ ، و اُ، اوorgâdənآویختن
ә مابینa وerәštرشت
ūاو، وbūdرونق
īایـ ، یـ ، ییpīčâگربه

âyآيzâyچهب
oyاوي، اُي، ويkoyکجا
eyي، ياreyپسر بچه
uyاويuydânәآن یکی
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هاي اختصارينشانه

نشانهمفهوم
ϕنشانه تهی

v)مصوت(واکه 

c)صامت(همخوان 

(    )انتخاب آزاد، معنی و توضیح
←شودتبدیل می

*یادآوري و نکته
/یا

'تکیه

←نک نگاه کنید
شانه آوانویسی و صداي میانجین

و هم چنین- نشانه کشیدگی
/  /

 :
ā ،ē ،ū ،ōخط تیره باالي حرف التین- 

غغرب گیالن
ششرق گیالن
+اضافه شود

- کم شود
±افزایش و کاهش

زبان گیلکی/ 12

مشخصات آوایی

مشخصات آوایی)جایگاه تولید(واجگاه واج
pانسدادي- انفجاريدولبیواكبی
bانسدادي- انفجاري دولبیواکدار
dانسدادي- انفجاريدندانی- لثويواکدار
tانسدادي- انفجاريدندانی- لثويواكبی
kانسدادي- انفجارينرمکامیواكبی
gانسدادي- انفجارينرمکامیواکدار
qانسدادي- انفجارينرمکامی- مالزيواكبی
fسایشیدندانی- لبیواكبی
vسایشیدندانی- لبیاکدارو
sسایشیدندانی- لثويواكبی
šسایشیکامی- لثويواكبی
zسایشیدندانی- لثويواکدار
žسایشیکامی- لثويواکدار
xسایشیپس نرمکامی- مالزيبی واك
hسایشیچاکناییواكبی
čسایشی- انفجاريکامی- لثويواكبی
jسایشی- ريانفجاکامی- لثويواکدار

mايغنه(خیشومیدولبیواکدار(
nخیشومیدندانی- لثويواکدار
lکناري- روانلثويواکدار
rلرزشی- غلتانلثويواکدار
yواکهنیم«روانکامیواکدار«
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âغیرگرد(گسترده - باالپسین، باز(
aغیرگرد(گسترده - پایینیپیشین، باز(
eغیرگرد(گسترده - میانیبستهپیشین، نیم(
iغیرگرد(افراشته - باالپیشین، بسته(
əکوتاه- میانیبازخنثی، نیم- مرکزي
uگرد- باالپسین ، بسته
oگرد- میانیبستهپسین ، نیم
ūگرد- باالپیشین، بسته
īگرد- کشیدهپیشین، بسته
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ارتگفپیش
هـا و باورهـاي   رفتـه و آیـین  ي تمدنی پـیش دهندهدر گیالن، نشانشناسیهاي باستانیافته

گیلکـی، بخشـی از   زبان. کهن، بیانگرِ فرهنگ غنیِ این سرزمین استبازمانده از روزگارانِ
ي ایرانی، بالیـده و بـه مـا رسـیده     هازبانین فرهنگ است که در کنار زبان پارسی و دیگر ا

دیگـر قـرار   يهازبانتأثیر تر تحترافیاییِ گیالن، کماین زبان به علت موقعیت جغ. است
ّاگرچـه در  . اسـت کـرده ي کهنِ ایران را حفـظ  هازبانهاي زیادي، ویژگیگرفت و تا حد

.استتر شدهي دیگر بر آن بیشهازبانهاي اخیر، تأثیر دهه
هـاي توانـد در پـژوهش  براین پایه، گردآوري، ثبت و بررسـیِ علمـیِ ایـن زبـان مـی     

هاي کهنِ فارسی را از ابهامات نوشتهمفید واقع شود و برخی... شناختی وشناختی، مردمزبان
.کندي ایرانی نیز کمک میهازباناین کار به شناخت تاریخی و تطبیقیِ . روشن گرداند

نهاديِ کتـاب راهنمـاي گـردآوري و توصـیف     هـاي پیشـ  روشحاضر، براساسِکتابِ
کالردشـت اثـر دکتـر ایـران کلباسـی، و درك و      مردیان، گـویشِ ها اثر دکتر رضا زگویش
.استشناسی عمومی تدوین شدههایی از مباحث زباندریافت

و معیـار قـرار   را مبنـا  ) رشـت و حومـه  (در این بررسی، ساختارِ گویشِ مرکـزِ اسـتان   
غـربِ  هاي گویشِ منـاطقِ شـرق و   ویژگی،هایی اندك از برخیي نمونهایم و به ارائهداده

.ایمگیالن اکتفا کرده
ي جنـوبی دریـاي   کیلـومتر مربـع، در کرانـه   14000استان گیالن با مسـاحتی حـدود   

ایـن  . کیلـومتر 105تـا  25کیلـومتر و عـرضِ   225است، با طولِ حدود واقع شدهکاسپین
استان از جنوب با استان قزوین و زنجان، از غرب با استان اردبیـل و زنجـان، از شـرق بـا     

هـاي مختلفـی نامیـده    تـاریخ بـه نـام   مردمِ گیالن، در طولِ. تان مازندران همجوار استاس
ي هـا زبـان گیالنیان بـه  ... . اند؛ کاسپی، کادوس، آمارد، دیلمی، گالش، تالش، گیلک وشده

:اند ازگیالن عبارتمردم بومی ي هازبان. گویندگوناگونی سخن می
.زبان گیلکی، زبان تالشی، زبان تاتی
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ي هـا زبـان گـروه  هـاي نحـوي جـزوِ   از ویژگـی آرایـی و برخـی  از نظر واجزبان گیلکی، 
. غربی ایرانی استشمال

میانـه  يي مـادي و پـارتی باسـتانی و پـارتی دوره    هـا زبـان هایی که بازمانده به گویش
و پهلـوي  باسـتان پارسـیِ يهـایی کـه بازمانـده   و به گـویش » غربیایرانی شمال«هستند، 

ي جنـوبی  هـا زبـان «گیلکی در گـروه . گویندمی» غربیایرانی جنوب«ي میانه هستند، دوره
و قصـرانی  سـمنانی، شـهمیرزادي   ي تالشی، طبـري، تـاتی،   هازبانو با قرار دارد » کاسپین

ي عمده دارد که از نظر آوایی، واژگانی و گـاه  گونهششاین زبان . مشترکات فراوانی دارد
:اي دستوري، از هم متمایزندهویژگی

؛)بیه پس(شهر رشت گیلکیِ)الف
رواج آن از شــمال، خمــام و انزلــی تــا محــلِ): بیــه پــس(گــیالن ي مرکــزگیلکــیِ)ب

ــایی از رضــوانمحــدوده ــا محــدودهشــهر؛ از شــرق، کوچصــفهان؛ از غــرب،  ه اي از ت
د؛گیرآباد را در بر میسرا؛ از جنوب، سنگر تا نزدیکی رستمصومعه

ــه) ج ــیِگون هــاي فــومن، شــفت و در شــهرها و روســتاهاي شهرســتان: فــومنیي غرب
.سرا گویشورانی داردصومعه

از جنوب به سیاهکل، از غرب بـه  : الهیجانبا مرکزیت) بیه پیش(شرق گیالن گیلکیِ)د
شود و از شرق در لنگـرود، رودسـر و   کیاده محدود مینشا و حسني اشرفیه، لشتآستانه

ي مازندران در شهرهاي رامسر، تنکابن، چـالوس  تدریج در منطقهچاي رواج دارد و بهکال
آمیزد؛و نوشهر با زبان طبري در می

ي منطقـه رودبـار، تمـامِ  هـاي شـرقیِ  محـل رواج آن، کوهسـتان  ): بیه پـیش (گالشی )هـ
تنکابن است؛ هاي دوهزارکوهستاندیلمان، اشکورات و املش، تا 

آباد، رودبار، منجیل، و لوشـان رایـج   ي رستمگیالن در منطقهدر جنوبِ: باررودگیلکیِ)و
.هایی با تاتی دارداست و آمیختگی

زبان تالشی. 2
شهر، اسالم، هشتپر، سیاهمزگی، ماسـوله، ماسـال، شـاندرمن و    در رضوانگیالن، در غربِ

منـاطقِ . گوینـد ن مـی بدان سـخ و مرکزي گیالنمناطقی از آستارا، شفت، فومن، و رودبار
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زبـان ترکـی   تسـلیمِ ،مهـاجرانِ تـرك زبـان   هجومِسیلِدر مقابلِغربِ گیالننشینِتالش

.داردگویشورانیزبان ترکی در آستارا، هشتپر، بندرانزلی، منجیل و لوشان . شوندمی

زبان تاتی. 3
آبادآباد، رستمي رودبار، لوشان، خورگام، رحمترواج آن در جنوب گیالن در حومهمحلِ

در فـاراب و  .گیـر اسـت  جنوبی گیالن بسـیار چشـم  تنوع زبانی در مناطقِ.و فاراب است
مرکزي رودبار ي بخشِآباد، در روستاي گوفل خورگام و گنجهرحمتعمارلو و چلکاسرِ
کـردي کرمـانجی  ،دیلمان و برخی دیگر از روسـتاهاي ایـن ناحیـه   يو روستاي جلیسه
.گویشورانی دارد

هم لکیلُريِدر لوشان عالوه بر ترکی و کردي به . مردم منجیل عمدتاً ترکی استزبانِ
.نشین هستندتالش،لکسکُسپیدرود مانند اُاز روستاهاي غربِبرخی. شودصحبت می

:پراکندگی زبانی، در روستاهاي گیالن، بدین شرح است
روسـتا، تـاتی؛   28تالشـی؛  روستا،491روستا، گیلکی؛ 1699روستا، 2948از مجموع 

روسـتا، ترکیبـی   692روستا، لُري لکی و 3روستا، ترکی؛ 14روستا، کردي کرمانجی؛ 21
. )98محمدي، (مختلف استي اقوامهازبانها و از گویش

از یبخشـ . اسـت ي زبان گیلکی، به چـاپ رسـیده  هاي بسیاري دربارهتاکنون، پژوهش
زبـان در  جملـه نخسـتین بررسـی پیرامـونِ    اند، ازکردهها منتشررا خارجیهااین پژوهش

محقـق روسـی انجـام پذیرفتـه کـه در آن      S.G.Gmelinم توسـط گملـین   . 1775سال 
.استارائه شدهکاسپینهاي سواحل جنوبی دریاي گزارشی از گویش

شـناس روس،  ، ایـران Alexander Chodzkoم، الکسـاندر خودزکـو  1842در سال 
ي جنـوبیِ  ي کرانـه هازباني دربارهSpecimens of the poetry of Persiaکتابی با نام 

.در لندن منتشر کردکاسپیندریاي 
سـر  در ایران بـه 1845تا 1842هاي ي سال، که در فاصلهI.N.Berezinبرزین . ن.اي

Recherches sur lesبرده، اولین کسی است که دستورِ زبانِ گیلکی را در کتابی بـا نـام   
dialects persansخوردچشم میترانه در اثرش به25ی به زبان گیلکی و نمتو.نوشت.

1866تـا  1860هـاي  ي سالتبار، در فاصلهشناس آلمانی، ایرانB.Dornبرنارد دورن 
در سن پترزبـورگ  Beitrage zur kenntniss der iranischen sprachenکتابی با نام 

.زبان گیلکی اختصاص داشتهایی از آن به چاپ کرد که بخش

زبان گیلکی/ 18
شناس آلمانی، در دوکتاب خود مبـاحثی  دیگر ایرانWilhelm Geigerویلهلم گایگر 

:را به زبان گیلکی اختصاص داد
;Kleinere dialekte und dialektgruppen

.Die Kaspischen dialekte, grundriss der iranischen philelogie
ـ  هـا زبانتطبیقی توصیف مازنـدرانی،  : ي کاسـپین از آن جملـه  هـا زبـان ه ي معـروف ب

.اندها آورده شدهگیلکی، تالشی، تاتی و سمنانی در این مقاله
، تحقیقات خـود را در  1868شناس روس، در سال ایرانG.Melgunovملگونف . گ
Essai sur les dialects deي دسـتورِ زبـانِ گیلکـی و مازنـدرانی، در کتـاب      زمینـه 

Mazanderan et de Gilanي انجمن آسیایی آلمان به چاپ رساندمجله22در جلد.
، A.Christensenسـن  شناس دانمارکی، آرتورکریستن، دانشمند و ایران1930در سال 

. رشـت را نوشـت  ي گـویشِ کتابِ توصیف سـاختمانِ دسـتوريِ زبـانِ گیلکـی بـر پایـه      
.استه منتشر کردهزادي جعفر خمامیرجمهاین کتاب را با تانتشارات سروش

، V.I.Zavayalovaشناســان شــوروي؛ زاوایــالووا، ســه تــن از ایــران1953در ســال 
گیلکـــی را از دیـــدگاه  ، T.N.Pakhalinaو پاخالینـــا V.S.Sokolovaســـوکولووا 

.مطالعه قرار دادندشناسی مدرن، موردزبان
گیلکـی را در کتـابی   مباحث فونتیک زبان1955ِدر سال شناس روس زبان، زاوایالووا

گراد بـه چـاپ   در لنینFonetika gilanskovo i mazanderanskovoyazykovبا نام 
اي ي دستگاه فونولوژیکیِ زبانِ گیلکی مقالـه یک سال بعد، همین دانشمند درباره. رساند

ي این مطالعات سـرانجام بـه تـألیف کتـاب زبـان      مجموعه. جامع، در مسکو انتشار داد
ــی؛  ــاري و Gilyanskij yazykگیلک ــا همک ــتارگویوا؛ اَ. س.ب ــووا. اَ.راس ك، . کریم

راسـتارگویوا، بـه سـال    . س. ادلمان؛ و به سرپرسـتی و . اي. کو؛ دپیري. ا. زاده؛ لمحمد
ایـن کتـاب اخیـراً بـه فارسـی ترجمـه و توسـط نشـر         .م، در مسکو منجر شـد 1971

.ایلیا رشت، منتشر شدفرهنگ
توصـیفی  «عنـوان  تحتD.Stiloین حوزه از پروفسور دونالد استیلو ترین اثر در اتازه

است کـه در جلـد دهـم دانشـنامه ایرانیکـا بـه       » از ساختمان صرفی و نحوي زبان گیلکی
.استچاپ رسیده



17/ زبان گیلکی 
زبـان ترکـی   تسـلیمِ ،مهـاجرانِ تـرك زبـان   هجومِسیلِدر مقابلِغربِ گیالننشینِتالش
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. )98محمدي، (مختلف استي اقوامهازبانها و از گویش
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.زبان گیلکی اختصاص داشتهایی از آن به چاپ کرد که بخش
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شناس آلمانی، در دوکتاب خود مبـاحثی  دیگر ایرانWilhelm Geigerویلهلم گایگر 
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گراد بـه چـاپ   در لنینFonetika gilanskovo i mazanderanskovoyazykovبا نام 
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.ایلیا رشت، منتشر شدفرهنگ
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است کـه در جلـد دهـم دانشـنامه ایرانیکـا بـه       » از ساختمان صرفی و نحوي زبان گیلکی
.استچاپ رسیده



19/ زبان گیلکی 
عبـارت تـرین ایـن مطالعـات   که عمـده اند، پرداختهبه مطالعه زبان گیلکینیزایرانیانی 

:ازاست 
.»گویش گیلکی رشت«ارشد با عنوانِنامه کارشناسیایانپ،1350فرانک ادیبی،

.»بررسی گویش گیلکی رشت«با عنوان يامه دکترنپایان،1353مسعود پور ریاحی، 
پیونـد گـویش گیلکـی    «ارشد با عنـوانِ نامه کارشناسیپایان،1376مجید عبدلی ولمی، 

.)اوستا، فارسی باستان و پهلوي(ي باستانی ایران هازبانبا 
بررسـی گـروه   «ارشد بـا عنـوانِ  نامه کارشناسیپایان،1371مصطفی حقیري لیمودهی، 

.»سرااسمی و گروه فعلی گویش گیلکی صومعه
در عبـارت  (زمـان و نمـود   «ارشد با عنـوانِ نامه کارشناسیپایان،1379جعفري، نصراله

.»گویش گیلکی رودسري) فعلی
بررسـی گـویش   «ارشـد بـا عنـوانِ   مـه کارشناسـی  ناپایان،1380سیده لعیا جاللی امام، 

.»املشی
هــاي پیشــوندهاي فعلــی در گــویش گیلکــی و راه«بــا مقالــه ،1380احمــد ســمیعی، 

.»هابازشناسی آن
.»فرهنگ واژگان گیلکیهاي دستوري وویژگی«با کتاب ،1369پور، جهانگیر سرتیپ

ها و ساختار زبـان  ویژگیبررسی«با کتاب ،1384د پورهادي و بیژن شهرستانی، مسعو
.»گیلکی، گویش رشتی
.فرهنگ ایلیا. رشت.الهیجانگویش گیلکیزبان،1394نادر جهانگیري، 

.»گالشیبررسی و توصیف گویش«با کتاب ،1382رقیه رادمرد و محمودرنجبر، 
.»گویش گیلکی فومنات«نامه دکتري با عنوان پایان،1384ایوب رسایی، 
نظـام آوایـی گـویش    «ارشد با عنوانِنامه کارشناسیپایان،1381اده راد، زارسالن عبداله

.»آستانه اشرفیه
بررسـی تطبیقـی سـاخت    «نامه دکتري با عنـوانِ پایان،1388پور، جهاندوست سبزعلی

.دانشگاه گیالن.»هاي تاتی، تالشی، گیلکیفعل در گویش
تحلیـل نحـوي نظـام    «د با عنـوانِ ارشنامه کارشناسیپایان،1390ان میرهاشمی، حندسی
.»هاي وجه، زمان و نمودبند در زبان گیلکی و ارتباط آن با مقولهانواع

زبان گیلکی/ 20
انـواع بنـد   »نمود کامل در زبان گیلکی و کتـاب «با کتاب ،1391ان میرهاشمی، حندسی

.»در زبان گیلکی
لکـی  گـویش گی «ارشـد بـا عنـوانِ   نامه کارشناسـی پایان،1371داود سرمست دستک، 

لیسـانس و دکتـري   هـاي دوره فـوق  نامـه و برخـی دیگـر از پایـان   »)کیاشهر(حسن کیاده 
.قابل ذکراند.هاي ایراندانشگاه

باید شناخت و با سـپاس و سـتایش از ایشـان یـاد     هاي این عزیزان را میارجِ کوشش
میرهاشـمی  دحنانو سـی دار آقاي بیژن شهرستانی این اثر غیر از پژوهش پیشینیان، وام.کرد

.گشودندنگارندهاي در ارتباط با ساختمان مصدر و نمود به روي هاي تازهاست که افق
  از . کـنم نظر داشـتم اعمـال   چاپ دوم کتاب بهانه و فرصتی شد که تغییراتی را کـه مـد

هـاي  فعـل بـا داده  ام و نمـود و وجـه  نظر موضوعی در این چاپ به فعل بیشـتر پرداختـه  
اندی انطباق داده شدهشناسزبانجدید.

براي نقد و بررسـی چـاپ اول نهایـت    » پورجهاندوست سبزعلی«جا از دکتر در همین
.سپاس را دارم

.ایلیانشر فرهنگدوستانِ همیشه همراهم در و سپاس فراوان از 
مسعود پورهادي
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21/ زبان گیلکی 

آواییو تحوالتساخت. 1
)هاصامت(ها همخوان.1.1
هـاي زیـر   همخوان با ویژگـی واج 22زبان گیلکی داراي 1ايهاي کمینهجاز زواستفادهبا

:است
/p/واك همخوان دولبی، انفجاري، بی- 

:آیدهاي زیر به دست می؛ با مقایسه/p/واج 
pâ/پا، همراه  vâ/باد، هوس   

pəlâr/  ي حصیربافی  ي ویژهشانهtəlâr/ بهارخواب، بالکُن  
شود ولـی میـزان دمـش آن در    از مصوت، دمیده تلفظ میدر آغاز هجا و پیش/ p/واج

فارسی محدودتر استاج دروهمین مشسنجش با د.
/p /مانند است، آغاز واژه باقی ماندهایرانی باستانی در گیلکی درpēr» در مقابـل  » پـدر

pitarیا . فارسی باستانpurd»قابل در م» پلpәrәtu  اوستایی، و یـاpәrčin» در » پـرچین
ها در مـواردي  واژهدر میان و پایانِ. میانهيدورهparzinفارسی باستان و parčinaمقابل 

ایرانـی  aspدر مقابـلِ asbماننـد  . اسـت تبـدیل شـده  / b/کدارها به ها و وااز مصوتپس
abیـا  owنیز تبدیل گـردد، ماننـد   wا یvمواردي به تواند درکلمات میدر پایانِ. باستان

.ایرانی باستانapدر مقابل » آب«

/b/همخوان دولبی، انفجاري، واکدار - 
:آیدهاي زیر به دست می؛ در تقابل با واج/b/واج 

bârәš/ باران  dârәš/ شبنم روي درخت  

bәrzә/ اندام  آهوي کوچکdәrzә/  شکاف، چاك   

اي، جفت کلماتی است که تنها از نظر یک آوا در جایگاهی معین با هم فرق منظور از زوج کمینه. 1
.شوداگر تفاوت آوا منجر به تغییر معنایی شود، آن آوا، واج محسوب می. دارند

زبان گیلکی/ 22
ناپایـدار  / v/واج لب و دنـدانی، سایشـی و واکـدار   ایرانی در گیلکی در مقابلِ/ b/ج وا

/ b/جـاي  که در هر سه جایگاه آغازین، میانی و پایانی در بسیاري موارد بـه طورياست، به
.خواهیم پرداخت/ v/که به آن در همخوان شودمیاستفاده / v/از 
/t/واك همخوان دندانی، انفجاري، بی- 

:آیدبه دست می/ č/و / v/هاي ؛ در تقابل با واج/t/واج 
tum/نشاي برنجčum/ چشمtâš/ لیزvâš/علف

/t /در گیلکـی بـه   مـواردي ماند ولـی در ایرانی باستانی در آغاز واژه باقی می/z /   و یـا بـه
:شودبدل می/ ū/مصوت 

rdتُرد /ūتلخzәrx /
:شودبسیاري موارد حذف میدر پایان واژه درو 

dәs/  دست  haf/   هفت 

/d/همخوان دندانی، انفجاري، واکدار - 
:آیدبه دست می/ g/و/ r/هاي ؛ در تقابل با واج/d/واج 

dâb/  رسم، روش gâb/  گاو râb/ حلزون 

/d/یرانی باستان ي صامت آغازین افارسی باستان از خوشه/dz /مـادي بـه  در صـورت
/z /غربـی بـه  هاي جنوبو در گویش صـورت/d /  یـک نمونـه از   . یافـت تظـاهر مـی/z /

ایرانـی  dzāmātaکـه معـادل   » دامـاد «zâmâ. اسـت آغازین مادي در گیلکی بـاقی مانـده  
مانـده در واژگـان گیلکـی، ریشـه در خصوصـیات آوایـی       بـاقی / d/اغلـب  . باستان است

.غربی ایرانی داردهاي جنوبگویش
/d /شودمیانی اغلب در زبان گیلکی حذف می:

amōn/  آمدنdēn/  دیدنčēn/  چیدنhien/ خریدن

/k/واكهمخوان نرمکامی، انفجاري، بی- 
:آیدهاي زیر به دست میدر تقابل با واج/ k/واج 

kәš/آغوش، زاویه

vәš/  نخ ابریشمی
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23/ زبان گیلکی 
kâlәš/.ریزيهاي کف رودخانه براي تخمه زدن ماهی به سنگتن

gâlәš/  .نواحی کوهستانی شرق گیالن و مازندرانپرورانداران و دامگله

/k /پایان کلمـه در مـواردي بـه    در. ایرانی باستان در آغاز کلمه در گیلکی باقی مانده است
/g /دشومبدل می :

/g/همخوان نرمکامی، انفجاري، واکدار - 
:آیدبه دست می/ p/و / q/از مقایسه با واج / g/واج 

gârә/ گهواره qârә/ غمباد 

gâč/  اي ناراست پpâč/ قدکوتاه 

:دهداز دست می/ k/از مصوت تقابلش را با واج در پایان واژه پیش
tug/tuk/تُکsug/suk/راست، مستقیم    

/q/واكبیهمخوان مالزي، انفجاري، - 
:آیدمیدستبههاي زیر در مقایسه با واج/ q/واج 

qurâb/  دروغ، گزافه gurâb/ زمین باتالقی و آبگیر، اسم مکان 

qâš/  وسمه  xâš/  استخوان  

:شودمبدل می/ x/کلمه به میانِاین همخوان در گیلکی گاهی در
vәxt/وقت = vәqt

:شودمبدل می/ f/گاهی در پایان کلمه به 
tif/تیغ = teq

/f/واك همخوان لب و دندانی، سایشی، بی- 
:شناسایی استقابلِ/ s/و / m/هاي اجدر تقابل با و/ f/واج 

fâl/ گشاد، وسیع mâl/  بخور  دام، به درد
fu/  فوت  su/  نور، شعله  

/    vәlgvәlk/ برگ

/    sәgsәk/سگ

زبان گیلکی/ 24
صـورت ي پـیش از آن گـرد باشـد، بـه    میان دو واکه، در شرایطی که واکهاین واج در
:شوددولبی تلفظ می

tufâlә/تفاله

در . پایانی در مواردي با زبان فارسی تفاوت دارديآغازین و خوشهيخوشهاین واج در
:شودمی/ p/آغازین در مواردي مبدل به يخوشه

vâ.prâštә/  افراشته/afrâštә

:شودمیپایانی در مواردي در گویش گیلکی شرق گیالن حذف يدر خوشه
xofte/خوابیدهxutә/خوابیدن، خفتن

:شودمی/ p/در میان واژه هم مبدل به 
esfanâj              ispәnâj/اسفناج   

esfand               ispәnd/اسفند     

.غربی هماهنگی داردي شمالهازباناز این نظر با گروه 

/v/، سایشی، واکدار یهمخوان لب و دندان- 
:آیدبه دست میهاي زیر در مقایسه با واج/ v/واج 

vâz/   باز  mâz/   واکسdâz/  داس  

مبـدل  gیـا  bدر فارسـی میانـه بـه    iیـا  ā ،aاز مصـوت  آغازي ایرانی، پـس / v/واج 
:ماندشود، ولی در گیلکی همگون با واژگان ایرانی باستان دست نخورده باقی میمی

ایرانی باستانگیلکیفارسی
vәrfvafraبرف

vârәšvārبارش

vәlgvarkaبرگ

vәrgwrkaگرگ

تـوان گفـت واج   ي ایرانـی باسـتان مـی   هـا زبانگانی ژوااز روي شواهد/v /  در آغـاز
را / w/هـاي  ي جایگـاه گذشـت زمـان همـه   اسـت و بـا  بـوده / w/ي واکهي نیمواجگونه

سـتان ي ایرانـی با هـا زبـان در . اسـت کـرده تصاحب و این واج را تبدیل به واجگونه خود 
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25/ زبان گیلکی 
غربـی هـاي شـمال  و پـارتی و در گـویش  شود که در فارسی میانـه میدیده wiي خوشه

ایـن  . انـد بـاقی مانـده  goصـورت غربی بـه هاي جنوبگویشو درveیا weصورتبه
:شودخوبی دیده میهشوند بآغاز می/ v/هاي گیلکی که با در واژهویژگی

توان با بـاالزدن شـلوار از   هرودخانه، راهی که بعمق گیلکی به معناي محل کمvērمثالً 
پـارتی اسـت   widārفارسی میانه و widerایرانی باستان و wi-tāraآن عبور کرد، معادل 

. زبان فارسی نو» گُدار«و برابر است با 
از ایرانـی باسـتان   » گـریختن «گیلکی شرقی بـه معنـاي   در گویشwurūtәnِیا مصدر 

wi-raik/čِصدر مقابلغربی جنوبورتgorixtәn.
پهن کردن رختخـواب، سـفره، تـور    (گیلکی به معناي vâ-šâdәnتوان به چنین میهم

در wišâdanو فارسی میانـه و پـارتی   wi-šātaاشاره کرد که از ایرانی باستان ) ماهیگیري
هـاي  ایرانی باستان کـه در گـویش  wrي همخوان و یا خوشه،»گشادن«برابر فارسی نوي 

gorاشـاره کـرد کـه در برابـر     ،بـاقی مانـده اسـت   vәrیـا  varصـورت  غربـی بـه  لشما

. غربی قرار داردجنوبهايِگویش
wrdka)قلوه، کلیه(ایرانی باستانvakگیلکی

wrka)گرگ(ایرانی باستانvәrgگیلکی

waršna/waršta)گرسنه(ایرانی باستانvišt/vašnәگیلکی

.، بیشترین بسامد را داردغربی ایرانیهاي شمالبا گویشر همگونی دگیلکی / v/واج 

/s/واك همخوان لثوي، سایشی، بی- 
:آیددر مقایسه با واج هاي زیر به دست می/ s/واج 

sәs/نمک  بیtәs/سنگین شده به دلیل پرخوري

xus/  سرفه  xuš/   گرم  شاد، دل

هاي آوایی اسـت  ترین دگرگونیاز کهنرانی، یکیي ایهازباندر / s/هاي واج دگرگونی
. کردي باستان جدا میهازبانباستان، فارسی باستان را از زبان مادي و دیگر يکه در دوره

این دگرگـونی عبـارت   . غربی هماهنگ استهاي شمالگیلکی از این جهت با گویش
کـه  باسـتان،  فارسیɵبا ثباستان داشت ایرانیtsمادي که ریشه در / s/است از برابري 

زبان گیلکی/ 26
/ h/صـورت غربـی بـه  هاي جنـوب و در گویش/ s/صورتهغربی بهاي شمالدر گویش

. دهدخود را نشان می
از . بینـیم مـی » کفتار، شغال، نوعی روبـاه «luāsاین ویژگی آوایی را در گیلکی در واژه 

غربی ماننـد  هاي شمالو دیگر گویشrōbāsو هماهنگ با پارتی raupātsaایرانی باستان 
کـه در برابـر   liyāsخلخـال  ، تـاتیِ rivosشمالی ، تالشruāsaِ، هورامی rōpāskبلوچی 
در فارسی یا در بختیاري » روباه«غربی جنوبصورتrūwāـینی   (گیردقرار می طـاهري، حس

هـاي گـویش hr/rغربی برابر با هاي جنوبگویش/ s/واج يمیانهيدر دوره.)1396: ماتک
çمـادي و  rɵایرانـی باسـتان بـه    ) ث(rɵغربی است که ریشه در تحـول آوایـی   شمال

.فارسی باستان دارد
ایرانی باسـتان را در خـود   ɵrگیرد که در برابر مادي قرار میçداشتنِفارسی باستان با

و دگرگون شـد  hrپارتی به ایرانی باستان و مادي درɵrيمیانهيدر دوره.بودحفظ کرده
ç فارسی باستان بهs این تقابليدرنتیجه.شدتبدیل،پارتی صورتhr ِفارسـی  در برابـر

نـو  يدر دوره. فارسـی میانـه  » پسـر «pusپارتی در برابر » پسر«puhr: گرفتقرار sمیانه 
منجربـه  hحـذف  ها از گویشبرخیر د(hحذف با این تغییر که با این تقابل ادامه یافت، 

sغربـی در برابـر   هاي شـمال درگویش، hrیا r) شودمیي پیش از آنواکهکشش جبرانی 

.شودهایی، در گیلکی دیده میاین ویژگی نیز در واژه. غربی باقی ماندجنوب
هـاي  هماننـد بیشـتر گـویش   dāɵraاز ایرانی باستان » داس«dārәیا dahrәگیلکی 

، نـایینی  dare، جوشـقانی  da:re، اختري سـمنانی  dәrâغربی مانند تاتی خلخال شمال
da:r زازاکی ،dahri،برابر درdâsقـرار دارنـد  غربیهاي جنوبفارسی و دیگر گویش

.)همانجا(
صامت حذفɵ ازɵr ِي هـا زبـان تحـوالت آوایـی   ایرانی باستان و مادي در بسـتر

ي هـا نزبـا sغربـی در برابـر  ي شـمال هـا زباندر گروه ârو irبه جانشینی ایرانی منجر
.شدغربی جنوب

ârو » نیمــه«nimәکــه از ترکیــبِ» اي دســتاسگونــه«nimiârگیلکــی يدر واژه

که در برخـی  āɵraغربی است از ایرانی باستان شمالصورتârساخته شده، » آسیاب«
، اختـري سـمنانی   ârشـود؛ خوانسـاري   غربی نیـز دیـده مـی   هاي شمالدیگر از گویش



25/ زبان گیلکی 
غربـی هـاي شـمال  و پـارتی و در گـویش  شود که در فارسی میانـه میدیده wiي خوشه

ایـن  . انـد بـاقی مانـده  goصـورت غربی بـه هاي جنوبگویشو درveیا weصورتبه
:شودخوبی دیده میهشوند بآغاز می/ v/هاي گیلکی که با در واژهویژگی

توان با بـاالزدن شـلوار از   هرودخانه، راهی که بعمق گیلکی به معناي محل کمvērمثالً 
پـارتی اسـت   widārفارسی میانه و widerایرانی باستان و wi-tāraآن عبور کرد، معادل 

. زبان فارسی نو» گُدار«و برابر است با 
از ایرانـی باسـتان   » گـریختن «گیلکی شرقی بـه معنـاي   در گویشwurūtәnِیا مصدر 

wi-raik/čِصدر مقابلغربی جنوبورتgorixtәn.
پهن کردن رختخـواب، سـفره، تـور    (گیلکی به معناي vâ-šâdәnتوان به چنین میهم

در wišâdanو فارسی میانـه و پـارتی   wi-šātaاشاره کرد که از ایرانی باستان ) ماهیگیري
هـاي  ایرانی باستان کـه در گـویش  wrي همخوان و یا خوشه،»گشادن«برابر فارسی نوي 

gorاشـاره کـرد کـه در برابـر     ،بـاقی مانـده اسـت   vәrیـا  varصـورت  غربـی بـه  لشما

. غربی قرار داردجنوبهايِگویش
wrdka)قلوه، کلیه(ایرانی باستانvakگیلکی

wrka)گرگ(ایرانی باستانvәrgگیلکی

waršna/waršta)گرسنه(ایرانی باستانvišt/vašnәگیلکی

.، بیشترین بسامد را داردغربی ایرانیهاي شمالبا گویشر همگونی دگیلکی / v/واج 

/s/واك همخوان لثوي، سایشی، بی- 
:آیددر مقایسه با واج هاي زیر به دست می/ s/واج 

sәs/نمک  بیtәs/سنگین شده به دلیل پرخوري

xus/  سرفه  xuš/   گرم  شاد، دل

هاي آوایی اسـت  ترین دگرگونیاز کهنرانی، یکیي ایهازباندر / s/هاي واج دگرگونی
. کردي باستان جدا میهازبانباستان، فارسی باستان را از زبان مادي و دیگر يکه در دوره

این دگرگـونی عبـارت   . غربی هماهنگ استهاي شمالگیلکی از این جهت با گویش
کـه  باسـتان،  فارسیɵبا ثباستان داشت ایرانیtsمادي که ریشه در / s/است از برابري 

زبان گیلکی/ 26
/ h/صـورت غربـی بـه  هاي جنـوب و در گویش/ s/صورتهغربی بهاي شمالدر گویش

. دهدخود را نشان می
از . بینـیم مـی » کفتار، شغال، نوعی روبـاه «luāsاین ویژگی آوایی را در گیلکی در واژه 

غربی ماننـد  هاي شمالو دیگر گویشrōbāsو هماهنگ با پارتی raupātsaایرانی باستان 
کـه در برابـر   liyāsخلخـال  ، تـاتیِ rivosشمالی ، تالشruāsaِ، هورامی rōpāskبلوچی 
در فارسی یا در بختیاري » روباه«غربی جنوبصورتrūwāـینی   (گیردقرار می طـاهري، حس

هـاي گـویش hr/rغربی برابر با هاي جنوبگویش/ s/واج يمیانهيدر دوره.)1396: ماتک
çمـادي و  rɵایرانـی باسـتان بـه    ) ث(rɵغربی است که ریشه در تحـول آوایـی   شمال

.فارسی باستان دارد
ایرانی باسـتان را در خـود   ɵrگیرد که در برابر مادي قرار میçداشتنِفارسی باستان با

و دگرگون شـد  hrپارتی به ایرانی باستان و مادي درɵrيمیانهيدر دوره.بودحفظ کرده
ç فارسی باستان بهs این تقابليدرنتیجه.شدتبدیل،پارتی صورتhr ِفارسـی  در برابـر

نـو  يدر دوره. فارسـی میانـه  » پسـر «pusپارتی در برابر » پسر«puhr: گرفتقرار sمیانه 
منجربـه  hحـذف  ها از گویشبرخیر د(hحذف با این تغییر که با این تقابل ادامه یافت، 

sغربـی در برابـر   هاي شـمال درگویش، hrیا r) شودمیي پیش از آنواکهکشش جبرانی 

.شودهایی، در گیلکی دیده میاین ویژگی نیز در واژه. غربی باقی ماندجنوب
هـاي  هماننـد بیشـتر گـویش   dāɵraاز ایرانی باستان » داس«dārәیا dahrәگیلکی 

، نـایینی  dare، جوشـقانی  da:re، اختري سـمنانی  dәrâغربی مانند تاتی خلخال شمال
da:r زازاکی ،dahri،برابر درdâsقـرار دارنـد  غربیهاي جنوبفارسی و دیگر گویش

.)همانجا(
صامت حذفɵ ازɵr ِي هـا زبـان تحـوالت آوایـی   ایرانی باستان و مادي در بسـتر

ي هـا نزبـا sغربـی در برابـر  ي شـمال هـا زباندر گروه ârو irبه جانشینی ایرانی منجر
.شدغربی جنوب

ârو » نیمــه«nimәکــه از ترکیــبِ» اي دســتاسگونــه«nimiârگیلکــی يدر واژه

که در برخـی  āɵraغربی است از ایرانی باستان شمالصورتârساخته شده، » آسیاب«
، اختـري سـمنانی   ârشـود؛ خوانسـاري   غربی نیـز دیـده مـی   هاي شمالدیگر از گویش



27/ زبان گیلکی 
ârey جوشقانی ،ârابر در برâsالرستانی و بشـگردي  ،دستاس فارسی،آسیابدرyâš

.)همانجا(فینی hāšو 
ایـن ویژگـی   . ایرانی باسـتان اشـاره کـرد   sųتوان به تحوالت آوایی همین زمینه میدر

ماننـد  . مـادي قـرار گرفـت   spفارسی باسـتان در برابـر   sگردد که اي برمیآوایی به دوره
aspaفارسی باستان مادي و اوستایی در برابرasa» هـاي  ایـن ویژگـی درگـویش   . »اسـب
ادامـه یافـت،   sصـورت غربی بههاي جنوبو در گویشsp/sb/svصورتغربی بهشمال

: شودغربی دیده میهاي شمالهایی از این ویژگی گویشدرگیلکی نیز نمونه
asvâr»ســوارکار« ،esbәjkâ»نــوعی شــپش« ،espәndil»اســفنددل، نــوعی گیــاهی

» شـپش «spišایرانـی باسـتان و   » شـپش «tsųišهاي گیلکی در هماهنگی بـا  ، نمونه»طبی
ــادي ــوبی و esbeja، تالشــی شــمالی و sibižوم ــاتی جن hašpišiســمنانی و espejت

ي هـا زبـان فارسـی باسـتان از گـروه    sišبختیاري و šešدر برابر یدري وisbijهورامی و 
. غربی قرار داردجنوب

/z/سایشی، واکدار لثوي، همخوان- 
: آیدمیدستبههاي زیر واجدر تقابل با/ z/واج 

zәrxә/.شودمورموري که به سبب کوبیدن شدن دست و پا ایجاد می
vәrxә/ وعده، بار 

nâk/چانه 
zâk/بچه  

پهلـوي اشـکانی   بدل شـد و در dایرانی باستان که در فارسی باستان به zصامت واجِ
gonbәz، »دامـاد «. zâmâ: مانـد، ماننـد  گیلکی نیز در واژگـانی بـاقی  ماند، دری باقیترفان

در ایـن ترکیـب   xâz. »خواستگاري، زن خواسـتن «zәn.xâzi، و یا در واژه مرکب »گنبد«
صـورت  xâ. باشـد xâz= xâ»خواستن«xâ.stәnمضارع فعل يتواند برگرفته از مادهمی

غربـی مـاده   شـمال هـاي  که در گـویش سی است، درصورتیغربی و برگرفته از فارجنوب
wāzکـردي،  xwāzتـالش خوشـابر،   xâz:شـود منتهی مـی zبه » خواستن«مضارع فعل 

» آرزو کـردن «xųazزبان مـادي و  hwāzaاي از صورتها بازماندههورامی، این صورت
خـواه  ماننـد . غربـی هـاي جنـوب  گـویش hهستند، در برابر ماده مختوم بـه  ایرانی باستان 

زبان گیلکی/ 28
اسـت کـه در برابـر    xwāhو فارسی میانـه  hawādaفارسی که بازمانده از فارسی باستان 

wxāzهـاي آوایـی   ایـن ترکیـب در گیلکـی در همـاهنگی بـا ویژگـی      . پارتی قرار دارند
.)1396: حسینی ماتکطاهري، نگاه شود به (غربی است ي شمالهازبان

/š/واك ، بی)دهپاشی(کامی، سایشی - همخوان لثوي- 
:آیدهاي زیر به دست میدر مقایسه/ š/واج 

šub/ سوتsub/ .بافندگیاهی که از آن حصیر می
šâ/ شایسته است، امکان داردkâ/.شدت سوخته و جزغاله شدههب

آیـد؛ و در گیلکـی در هـر سـه     مـی » شب«xšapباستان ایرانیxšياز خوشه/ š/واج 
غربـی خـود را در برابـر    هـاي آوایـی شـمال   در جایگاه پایانی ویژگی. داردجایگاه حضور 

:کندیابد حفظ میتظاهر میstصورت غربی که بههاي جنوبگویش
، ایرانـی  mizمضارعِيماده، mištيگذشتهيماده،»ار کردنراد«vâ.mišt.әnمصدرِ

/mistت فارسـی میانـه   در برابر صور،»ادرار کردن«maēzو اوستایی maizباستان  mēz
در برابـر  تـاتی خلخـالی  غربـی ماننـد  هـاي شـمالی  و همانند دیگـر گـویش  گیردقرار می
mēsanو بویراحمـدي  »ادرارکـردن «mestenغربـی ماننـد بختیـاري    هاي جنوبگویش

.گیرندقرار می)1396ماتک،حسینیري،طاه(
دیگـر از  يتوان در چند نمونهرا میباستان ایرانی/ xš/اخذ شده از خوشه / š/چنین هم

:غربی بودن این زبان است را دیدتنی بر ویژگی شمالبافعال گیلکی که م
و از هند اروپـایی  » شستن«به معناي xšandاز ایرانی باستان » شستن«šurdәnمثالً در 

kseud»و یا مصدرِ.»جاري بودنšәnaxtәn»شناختن«،šәnâsمضارع از ایرانـی يماده
و یــا .šnâsفارســی میانــه » دانسـتن «xšnā، اوســتایی »دانســتن، شــناختن«xšnāباسـتان  

worestâōenو بختیــاري » برایســتادن«در برابــر فارسـی  » برخاســتن«virištәnگیلکـی  «
.)جاهمان(» برخاستن«
/ž/، واکدار )پاشیده(یکامی، سایش- همخوان لثوي- 
:دآیدست میهدر مقایسه زیر ب/ ž/واج - 

žәndә/  کهنه  rәndә/ رنده  

ivirәž/ فریاد  nivirә(e)/ وگرنه  



27/ زبان گیلکی 
ârey جوشقانی ،ârابر در برâsالرستانی و بشـگردي  ،دستاس فارسی،آسیابدرyâš

.)همانجا(فینی hāšو 
ایـن ویژگـی   . ایرانی باسـتان اشـاره کـرد   sųتوان به تحوالت آوایی همین زمینه میدر

ماننـد  . مـادي قـرار گرفـت   spفارسی باسـتان در برابـر   sگردد که اي برمیآوایی به دوره
aspaفارسی باستان مادي و اوستایی در برابرasa» هـاي  ایـن ویژگـی درگـویش   . »اسـب
ادامـه یافـت،   sصـورت غربی بههاي جنوبو در گویشsp/sb/svصورتغربی بهشمال

: شودغربی دیده میهاي شمالهایی از این ویژگی گویشدرگیلکی نیز نمونه
asvâr»ســوارکار« ،esbәjkâ»نــوعی شــپش« ،espәndil»اســفنددل، نــوعی گیــاهی

» شـپش «spišایرانـی باسـتان و   » شـپش «tsųišهاي گیلکی در هماهنگی بـا  ، نمونه»طبی
ــادي ــوبی و esbeja، تالشــی شــمالی و sibižوم ــاتی جن hašpišiســمنانی و espejت

ي هـا زبـان فارسـی باسـتان از گـروه    sišبختیاري و šešدر برابر یدري وisbijهورامی و 
. غربی قرار داردجنوب

/z/سایشی، واکدار لثوي، همخوان- 
: آیدمیدستبههاي زیر واجدر تقابل با/ z/واج 

zәrxә/.شودمورموري که به سبب کوبیدن شدن دست و پا ایجاد می
vәrxә/ وعده، بار 

nâk/چانه 
zâk/بچه  

پهلـوي اشـکانی   بدل شـد و در dایرانی باستان که در فارسی باستان به zصامت واجِ
gonbәz، »دامـاد «. zâmâ: مانـد، ماننـد  گیلکی نیز در واژگـانی بـاقی  ماند، دری باقیترفان

در ایـن ترکیـب   xâz. »خواستگاري، زن خواسـتن «zәn.xâzi، و یا در واژه مرکب »گنبد«
صـورت  xâ. باشـد xâz= xâ»خواستن«xâ.stәnمضارع فعل يتواند برگرفته از مادهمی

غربـی مـاده   شـمال هـاي  که در گـویش سی است، درصورتیغربی و برگرفته از فارجنوب
wāzکـردي،  xwāzتـالش خوشـابر،   xâz:شـود منتهی مـی zبه » خواستن«مضارع فعل 

» آرزو کـردن «xųazزبان مـادي و  hwāzaاي از صورتها بازماندههورامی، این صورت
خـواه  ماننـد . غربـی هـاي جنـوب  گـویش hهستند، در برابر ماده مختوم بـه  ایرانی باستان 

زبان گیلکی/ 28
اسـت کـه در برابـر    xwāhو فارسی میانـه  hawādaفارسی که بازمانده از فارسی باستان 

wxāzهـاي آوایـی   ایـن ترکیـب در گیلکـی در همـاهنگی بـا ویژگـی      . پارتی قرار دارند
.)1396: حسینی ماتکطاهري، نگاه شود به (غربی است ي شمالهازبان

/š/واك ، بی)دهپاشی(کامی، سایشی - همخوان لثوي- 
:آیدهاي زیر به دست میدر مقایسه/ š/واج 

šub/ سوتsub/ .بافندگیاهی که از آن حصیر می
šâ/ شایسته است، امکان داردkâ/.شدت سوخته و جزغاله شدههب

آیـد؛ و در گیلکـی در هـر سـه     مـی » شب«xšapباستان ایرانیxšياز خوشه/ š/واج 
غربـی خـود را در برابـر    هـاي آوایـی شـمال   در جایگاه پایانی ویژگی. داردجایگاه حضور 

:کندیابد حفظ میتظاهر میstصورت غربی که بههاي جنوبگویش
، ایرانـی  mizمضارعِيماده، mištيگذشتهيماده،»ار کردنراد«vâ.mišt.әnمصدرِ

/mistت فارسـی میانـه   در برابر صور،»ادرار کردن«maēzو اوستایی maizباستان  mēz
در برابـر  تـاتی خلخـالی  غربـی ماننـد  هـاي شـمالی  و همانند دیگـر گـویش  گیردقرار می
mēsanو بویراحمـدي  »ادرارکـردن «mestenغربـی ماننـد بختیـاري    هاي جنوبگویش

.گیرندقرار می)1396ماتک،حسینیري،طاه(
دیگـر از  يتوان در چند نمونهرا میباستان ایرانی/ xš/اخذ شده از خوشه / š/چنین هم

:غربی بودن این زبان است را دیدتنی بر ویژگی شمالبافعال گیلکی که م
و از هند اروپـایی  » شستن«به معناي xšandاز ایرانی باستان » شستن«šurdәnمثالً در 

kseud»و یا مصدرِ.»جاري بودنšәnaxtәn»شناختن«،šәnâsمضارع از ایرانـی يماده
و یــا .šnâsفارســی میانــه » دانسـتن «xšnā، اوســتایی »دانســتن، شــناختن«xšnāباسـتان  

worestâōenو بختیــاري » برایســتادن«در برابــر فارسـی  » برخاســتن«virištәnگیلکـی  «
.)جاهمان(» برخاستن«
/ž/، واکدار )پاشیده(یکامی، سایش- همخوان لثوي- 
:دآیدست میهدر مقایسه زیر ب/ ž/واج - 

žәndә/  کهنه  rәndә/ رنده  

ivirәž/ فریاد  nivirә(e)/ وگرنه  



29/ زبان گیلکی 

:میان واژگان زبان گیلکی دارد، بسامد کمی در/ž/واج 
әžgәrنازكچوبaždәmنمکشور، آبžigirәشیون، فریاد

әndәžکهنهgižgâlصفت آدم جنجالیaždә)دوختن(کوك 

، )اژدهـا (aždəhâدر مقابل ajdəhâ:مانند،شوداستفاده می/ j/جاي آن از صامت اغلب به
ajdəm در مقابلaždəm)نمکشور، آب ( و یاjandâr در مقابلžândârm)ژاندارم.(

/j / و/č /مسـیر تحـول یافـت،    دو میانه به بعد درياز دورهاي ایرانی باستانمیان واکه
ردید در برابر زبان فارسی میانه که مبـدل بـه   گ/ ž/مبدل به ،میانه در زبان پارتیيدر دوره

/z /بودشده .
čاي ایرانی باستان در گیلکی عمدتاً بدل به میان واکهj هـاي  از گـویش شد و در برخـی

هـاي زیـر دیـده    غربی در مثـال ي گروه شمالهازباندر žو jدوصورت . žغربی به شمال
:بی هماهنگ استغرهاي شمالشود، از این نظر گیلکی با گویشمی

mijә یاmijik ژه«گیلکیهمانند »م ،mižә  ،تالشـیmojek  ،افتـريbiržang  کـردي
ــورانی،  ــایینی، mejgonسـ ــر meženkنـ ــیوندي در برابـ ــاري و merzengسـ بختیـ

. گیرنداحمدي قرار میبویر

/x/واك همخوان مالزي، سایشی، بی- 
:آیدمیدستبههاي زیر در مقایسه/ x/همخوان 

xâl/  ي درخت  شاخهtâl/  پیچک  

xәf/  کالف خام کنف  čәf/  آلوده  ورم، عرق

xصورت خوشه ایرانی باستان بهxtهاي گیلکـی  در گیلکی باقی مانده است و در گونه
: شوداز آن حذف می/ x/شرقی 

pәxtәn/ پختن potәn/ پختن doxtәn/ دوختن dowtәn/ دوختن 

/x /رخیایرانی باستان در بهاي گیلکی به برخی گویشکلمات/h /شودتبدیل می:
xunәk = hunәk/  خنک  

xušk = hušk/  خشک  

زبان گیلکی/ 30
ي ایـن کلمـات در   همـاهنگی بیشـتري بـا ریشـه    / h/در واقع در این کلمات همخوان 

. ي باستانی و میانی ایرانی داردهازبان
آغـاز  xوجود دارد که اداي آن مانند xاي از و مناطق اطراف آن، گونهی فومن در گیلک

xwoli/آلوچه  :پذیردپایان میwشود و مانند می
:دشوتبدیل میxدر بیشتر موارد به hدر پایان ستاك، واج در گویش فومنی 

fa.dәx.әm = fa.dəh.әm/ دهم  می

fa.dәx = fa.dəh/  بده 
امـا  lxشود و در فارسی نو بـه  تبدیل میx1باستانی در فارسی میانه به xrتی صوِگروه

: آیددرمیrxي صورت خوشهدر گیلکی به
taxrصورت میانه بهيایرانی باستان در دورهtaxlشـود و در فارسـی نـو بـه     مبدل می

در rxصـورت شود و خوشه پایانی بـه مبدل میzآغازین به tو در گیلکی talxصورت 
.»تلخ«zәrxآید؛ می

صوتی گروهxwصورت اوستایی و میانی در گیلکی بهxâ وxuآیددر می:
اوستاییمیانهگیلکیفارسی
xâxurxwāharxwanharخواهم

xurdәnxwardanxwarخوردن

x ایرانی باستان آغازین درxrai» میانـه  و در فارسـیِ » خریـدنxrin   در گیلکـی بـهh

.»خریدن«hēn: شودمیتبدیل

/h/واك همخوان چاکنایی، سایشی، بی- 
:آیدمیدستبههاي زیر در مقایسه/ h/همخوان 

hēnخریدنčēnچیدن

histخیسbistبیست

از خـود  اي قبلتر موارد به کشش واکهبیشدر گیلکی در جایگاه میانی در / h/همخوان 
:شودف میپایانی حذيشود و در جایگاهمبدل می

mâ/ ماه čâ/ چاه šâ/ شاه be:tәr/  بهتر ča:r/  چهار 



29/ زبان گیلکی 

:میان واژگان زبان گیلکی دارد، بسامد کمی در/ž/واج 
әžgәrنازكچوبaždәmنمکشور، آبžigirәشیون، فریاد

әndәžکهنهgižgâlصفت آدم جنجالیaždә)دوختن(کوك 

، )اژدهـا (aždəhâدر مقابل ajdəhâ:مانند،شوداستفاده می/ j/جاي آن از صامت اغلب به
ajdəm در مقابلaždəm)نمکشور، آب ( و یاjandâr در مقابلžândârm)ژاندارم.(

/j / و/č /مسـیر تحـول یافـت،    دو میانه به بعد درياز دورهاي ایرانی باستانمیان واکه
ردید در برابر زبان فارسی میانه که مبـدل بـه   گ/ ž/مبدل به ،میانه در زبان پارتیيدر دوره

/z /بودشده .
čاي ایرانی باستان در گیلکی عمدتاً بدل به میان واکهj هـاي  از گـویش شد و در برخـی

هـاي زیـر دیـده    غربی در مثـال ي گروه شمالهازباندر žو jدوصورت . žغربی به شمال
:بی هماهنگ استغرهاي شمالشود، از این نظر گیلکی با گویشمی

mijә یاmijik ژه«گیلکیهمانند »م ،mižә  ،تالشـیmojek  ،افتـريbiržang  کـردي
ــورانی،  ــایینی، mejgonسـ ــر meženkنـ ــیوندي در برابـ ــاري و merzengسـ بختیـ

. گیرنداحمدي قرار میبویر

/x/واك همخوان مالزي، سایشی، بی- 
:آیدمیدستبههاي زیر در مقایسه/ x/همخوان 

xâl/  ي درخت  شاخهtâl/  پیچک  

xәf/  کالف خام کنف  čәf/  آلوده  ورم، عرق

xصورت خوشه ایرانی باستان بهxtهاي گیلکـی  در گیلکی باقی مانده است و در گونه
: شوداز آن حذف می/ x/شرقی 

pәxtәn/ پختن potәn/ پختن doxtәn/ دوختن dowtәn/ دوختن 

/x /رخیایرانی باستان در بهاي گیلکی به برخی گویشکلمات/h /شودتبدیل می:
xunәk = hunәk/  خنک  

xušk = hušk/  خشک  

زبان گیلکی/ 30
ي ایـن کلمـات در   همـاهنگی بیشـتري بـا ریشـه    / h/در واقع در این کلمات همخوان 

. ي باستانی و میانی ایرانی داردهازبان
آغـاز  xوجود دارد که اداي آن مانند xاي از و مناطق اطراف آن، گونهی فومن در گیلک

xwoli/آلوچه  :پذیردپایان میwشود و مانند می
:دشوتبدیل میxدر بیشتر موارد به hدر پایان ستاك، واج در گویش فومنی 

fa.dәx.әm = fa.dəh.әm/ دهم  می

fa.dәx = fa.dəh/  بده 
امـا  lxشود و در فارسی نو بـه  تبدیل میx1باستانی در فارسی میانه به xrتی صوِگروه

: آیددرمیrxي صورت خوشهدر گیلکی به
taxrصورت میانه بهيایرانی باستان در دورهtaxlشـود و در فارسـی نـو بـه     مبدل می

در rxصـورت شود و خوشه پایانی بـه مبدل میzآغازین به tو در گیلکی talxصورت 
.»تلخ«zәrxآید؛ می

صوتی گروهxwصورت اوستایی و میانی در گیلکی بهxâ وxuآیددر می:
اوستاییمیانهگیلکیفارسی
xâxurxwāharxwanharخواهم

xurdәnxwardanxwarخوردن

x ایرانی باستان آغازین درxrai» میانـه  و در فارسـیِ » خریـدنxrin   در گیلکـی بـهh

.»خریدن«hēn: شودمیتبدیل

/h/واك همخوان چاکنایی، سایشی، بی- 
:آیدمیدستبههاي زیر در مقایسه/ h/همخوان 

hēnخریدنčēnچیدن

histخیسbistبیست

از خـود  اي قبلتر موارد به کشش واکهبیشدر گیلکی در جایگاه میانی در / h/همخوان 
:شودف میپایانی حذيشود و در جایگاهمبدل می

mâ/ ماه čâ/ چاه šâ/ شاه be:tәr/  بهتر ča:r/  چهار 



31/ زبان گیلکی 
/h /آغازي گاهی در گیلکی بهمصوت صورت/a /آیددرمی:

اوستاییفارسی میانهگیلکیفارسی
ambәsthambastham-bastaغلیظ

h آغازي ایرانی باستانیhauš پارتی ،/hōš/ hušایی اوستhaoš در گیلکی بـه صـورت
huškغربی ایرانی قرار داردي شمالهازبانيدر هماهنگی با گروه .

hشود ولی در چند نمونه نادر به پایانی در گیلکی حذف میqاستتبدیل شده:
râq/  راه  čâq/ چاه  

čaraq/čarāh»دهـد وجـود   پهلوي اشکانی نشان مـی » چاه/q /پایـان خصوصـیت   در
. غربی استالشم

/č/واك سایشی، بی- کامی، انفجاري- همخوان لثوي- 
:آیدمیدستبههاي زیر در تقابل/ č/همخوان 

čâlkâ/  چاله  bâlkâ/ زنبیل  
čәm/ فن، شگرد  jәm/ جمع  

čغربی بـه هاي شمالاي و پایانی ایرانی باستان در گویشواکهمیانj  یـاž   ،تبـدیل شـد
، »گربـه «pičâهایی نظیر؛ باستان در نمونهویژگی ایرانی در این تحول ضمن حفظگیلکی

abč»ازمزه افتاده«،gâč»است دارند و هنگام راه رفتن به نـوعی لنـگ   هایی که پاي نارآدم
در مـواردي  ،»جـز، چسـبناك  ل«pičâk، »پزا«pәčâ، »پختن«مضارعِيمادهpәč، »زنندمی

. تبدیل شدjغربی به هاي شمالدر هماهنگی با گویش
rujâ»گیلکـی از ایرانـی باسـتان    » ستارهraučah) پـارتی  )روشـن، روز ،rož  در برابـر

.rozفارسی میانه 
lojânәk»برابر با ،»پوشهاي سفالی و حلبي بام خانهدریچهrozәn»فارسـی  » روزن

.raučanaاز ایرانی باستان 
roz»هـاي گـروه   فارسـی میانـه و منطبـق بـا ویژگـی     ثر از تغییـرات گیلکی متـأ » روز

čدر ارتبـاط بـا تحـول    گیلکـی تـر هاي وسیعولی در نمونه. غربی استي جنوبهازبان
:مانند.غربی استشمالي هازباندر هماهنگی کامل با گروهjباستانی ایرانی به 

زبان گیلکی/ 32
jâ/ jә»گیلکی، » ازhača   ایرانی باسـتان در برابـرaz /ze  یـا و .فارسـی نـوjir» زیـر «
-hačaگیلکــی،  adari ایرانــی باســتان در برابــرzirهــاي ی نــو و دیگــر گــویشفارســ

» آواز«âvâzدر برابـر گیلکـی، » پاسخ آواز و یا صداي کسی را دادن«awoj.غربیجنوب
.فارسی نو

.شوددر آغاز زنجیره دمیده تلفظ می/ č/در گیلکی واج 

/j/شی، واکدار کامی، انفجاري سای- همخوان لثوي- 
:آیدهاي زیر به دست می؛ در تقابل با واج/j/همخوان 

jâ/  ازو یاjud/ الکنbūd/ فراوانی، رونق

râ/ چوبی نازك و بلند براي چیدن میوه، تازیانه

دار گیلکی در مواردي میـراث / j/آمد، / č/که در توضیحات مربوط به واج طوريهمان
ایرانـی  hu-čiɵraاز ،»خوب، زیبـا «xujir: مانند. اي ایرانی باستان استاکهومیانِ/ č/واج 

غربی از آن جمله پهلوي اشـکانی، کـردي و   ي شمالهازبانياین تحول در گروه. باستان
در گیلکـی  . دهـد نشـان مـی  / ž/صـورت غربی خـود را بـه  ي شمالهازبانبرخی دیگر از 

:مانند. نیز دارند/ ž/بتنی بر ، صورتی م/j/واژگان مبتنی بر صورت 
ižgərə→ijgәrә
aždəm→ajdəm

:شوندتبدیل می/ j/عمدتاً به ،هستند/ ž/واژگان دخیل در گیلکی که مبتنی بر واج 

ربـی  غهاي جنـوب زبان فارسی و گروه زبان/ z/گیلکی در مواردي برابر با واج/ j/واج 
.است

suj/ سوز duj/ دوز tij/ تیز jir/   زیر 

هاي شـاخص  از واژهمیان گیلکی و فارسی، گیلکی در برخیهاي باال غیر از تمایز مثال
. تاثیر تحوالت آوایی زبان فارسی استزن، زدن، روز تحت: جملهاز آن

ažân→aâjn/پاسبان

žândârm→jândâr/ژاندارم



31/ زبان گیلکی 
/h /آغازي گاهی در گیلکی بهمصوت صورت/a /آیددرمی:

اوستاییفارسی میانهگیلکیفارسی
ambәsthambastham-bastaغلیظ

h آغازي ایرانی باستانیhauš پارتی ،/hōš/ hušایی اوستhaoš در گیلکی بـه صـورت
huškغربی ایرانی قرار داردي شمالهازبانيدر هماهنگی با گروه .

hشود ولی در چند نمونه نادر به پایانی در گیلکی حذف میqاستتبدیل شده:
râq/  راه  čâq/ چاه  

čaraq/čarāh»دهـد وجـود   پهلوي اشکانی نشان مـی » چاه/q /پایـان خصوصـیت   در
. غربی استالشم

/č/واك سایشی، بی- کامی، انفجاري- همخوان لثوي- 
:آیدمیدستبههاي زیر در تقابل/ č/همخوان 

čâlkâ/  چاله  bâlkâ/ زنبیل  
čәm/ فن، شگرد  jәm/ جمع  

čغربی بـه هاي شمالاي و پایانی ایرانی باستان در گویشواکهمیانj  یـاž   ،تبـدیل شـد
، »گربـه «pičâهایی نظیر؛ باستان در نمونهویژگی ایرانی در این تحول ضمن حفظگیلکی

abč»ازمزه افتاده«،gâč»است دارند و هنگام راه رفتن به نـوعی لنـگ   هایی که پاي نارآدم
در مـواردي  ،»جـز، چسـبناك  ل«pičâk، »پزا«pәčâ، »پختن«مضارعِيمادهpәč، »زنندمی

. تبدیل شدjغربی به هاي شمالدر هماهنگی با گویش
rujâ»گیلکـی از ایرانـی باسـتان    » ستارهraučah) پـارتی  )روشـن، روز ،rož  در برابـر

.rozفارسی میانه 
lojânәk»برابر با ،»پوشهاي سفالی و حلبي بام خانهدریچهrozәn»فارسـی  » روزن

.raučanaاز ایرانی باستان 
roz»هـاي گـروه   فارسـی میانـه و منطبـق بـا ویژگـی     ثر از تغییـرات گیلکی متـأ » روز

čدر ارتبـاط بـا تحـول    گیلکـی تـر هاي وسیعولی در نمونه. غربی استي جنوبهازبان
:مانند.غربی استشمالي هازباندر هماهنگی کامل با گروهjباستانی ایرانی به 

زبان گیلکی/ 32
jâ/ jә»گیلکی، » ازhača   ایرانی باسـتان در برابـرaz /ze  یـا و .فارسـی نـوjir» زیـر «
-hačaگیلکــی،  adari ایرانــی باســتان در برابــرzirهــاي ی نــو و دیگــر گــویشفارســ

» آواز«âvâzدر برابـر گیلکـی، » پاسخ آواز و یا صداي کسی را دادن«awoj.غربیجنوب
.فارسی نو

.شوددر آغاز زنجیره دمیده تلفظ می/ č/در گیلکی واج 

/j/شی، واکدار کامی، انفجاري سای- همخوان لثوي- 
:آیدهاي زیر به دست می؛ در تقابل با واج/j/همخوان 

jâ/  ازو یاjud/ الکنbūd/ فراوانی، رونق

râ/ چوبی نازك و بلند براي چیدن میوه، تازیانه

دار گیلکی در مواردي میـراث / j/آمد، / č/که در توضیحات مربوط به واج طوريهمان
ایرانـی  hu-čiɵraاز ،»خوب، زیبـا «xujir: مانند. اي ایرانی باستان استاکهومیانِ/ č/واج 

غربی از آن جمله پهلوي اشـکانی، کـردي و   ي شمالهازبانياین تحول در گروه. باستان
در گیلکـی  . دهـد نشـان مـی  / ž/صـورت غربی خـود را بـه  ي شمالهازبانبرخی دیگر از 

:مانند. نیز دارند/ ž/بتنی بر ، صورتی م/j/واژگان مبتنی بر صورت 
ižgərə→ijgәrә
aždəm→ajdəm

:شوندتبدیل می/ j/عمدتاً به ،هستند/ ž/واژگان دخیل در گیلکی که مبتنی بر واج 

ربـی  غهاي جنـوب زبان فارسی و گروه زبان/ z/گیلکی در مواردي برابر با واج/ j/واج 
.است

suj/ سوز duj/ دوز tij/ تیز jir/   زیر 

هاي شـاخص  از واژهمیان گیلکی و فارسی، گیلکی در برخیهاي باال غیر از تمایز مثال
. تاثیر تحوالت آوایی زبان فارسی استزن، زدن، روز تحت: جملهاز آن

ažân→aâjn/پاسبان

žândârm→jândâr/ژاندارم



33/ زبان گیلکی 
:شودبدل می/ x/به / t/در گیلکی در مجاورت با / j/همخوان 

pәj→pәxtәn/ پختن

duj→doxtәn/ دوختن

suj→soxtәn/ سوختن

/r/دار ، واكیلرزش- همخوان لثوي، غلتان- 
:آیدمیدستبههاي زیر در تقابل با واج/ r/واج 

rәš/  نر، ابلق  گاوtәš/ آتش  
râb/حلزون فاقد حفاظ  lâb/ ي سگ  البه

rهـاي  از همخـوان غربی قبليي ایرانی میانههازبانمیانه در يورهایرانی باستانی در د
مانند فارسی پارتی و فارسیِ. استتبدیل شدهerهاي غیرلبی به از همخوانو قبلorلبی به 
غربی مانند هاي جنوب، همین دگرگونی در گویش»کردن«kirdan، »بردن«burdenمیانه 

karmماننـد  . اسـت شـده تبـدیل  arغربی بـه  ي شمالهافارسی باقی مانده، اما در گویش
و یـا بـا   )1396. طاهري، حسینی ماتـک (در اردستانی ka:mصورتبهrحذف مازندرانی، یا با

در برابـر فارسـی و   krmiاز ایرانـی باسـتانی   kәlmصـورت در گیلکـی بـه  lبه rتبدیل 
. دیابتظاهر می. استkermصورتغربی که بههاي جنوبگویش

:دهدنیز نشان میәrصورتاي ایرانی باستان در گیلکی خود را بهواکهrدگرگونی 
bәrdәn»بردن«گیلکیbordan»بردن«فارسیbrtaایرانی باستان
vâ.vәrsēn»پرسیدن«گیلکیporsidan»پرسیدن«فارسیprsaایرانی باستان
xәrs»خرس«گیلکیxers»خرس«فارسیxrsaایرانی باستان
. زبان فارسی قرار داردerو orکه در برابر 

تبـدیل  lغربـی بـه   هـاي جنـوب  ایرانی باستان که در گویشrz/rtيدر گیلکی خوشه
/purt: ماند، مانندتغییر باقیشد، بدونِ purd  از ایرانی باسـتانprtu   در برابـر فارسـیpol

/ispәrzو یا .»پل« sәpәrz»از ایرانی باستان » طحالsprza.

/l/دار همخوان لثوي، کناري، واك- 
:آیدهاي زیر به دست میدر تقابل با واج/ l/واج 

lâr/  توخالی  dâr/  درخت  
lâs/  ابریشم  kâs/  زاغ چشم  

زبان گیلکی/ 34
» اسـامی گیلکـی  «در یـک نمونـه از   . هند و اروپایی، در ایرانی باسـتان نیسـت  / l/واج 

: فراوانی با معادل سانسکریت خود داردکه شباهت شود اي مشاهده میواژه
سانسکریتباستانایرانیگیلکییتپارفارسی

rōbāsluāsraupātsalopâsaروباه

/l / هندو اروپایی برابر با/r /   میانـه بـه   يایرانـی باسـتان و اوسـتایی، در دوره/l /  مبـدل
گیلکـی در برابـر   »ِعقـاب «aloq. اسـت بـاقی مانـده  / l/صـورت در گیلکـی بـه  شـود می

ardufya» فارسـی باسـتان و   » پرواز کـردنvâ.liš.tәn» گیلکـی برابـر بـا    » لیسـیدنleig

/lišاوسـتایی و  raēz. ایرانی باستانraizاروپایی، هندو» لیسیدن« lēs  و یـا  فارسـی میانـه
sәl»گیلکی در برابر » آبگیر، مردابestaxarفارسی.

/m/اکدار همخوان دولبی، خیشومی، و- 
:آیدهاي زیر به دست میدر مقایسه با واج/ m/واج 

mâš/  ماهینوعیvâš/ علف  

mәrxә/  هاي رنگین  گلولهvәrxә/ وعده  

mایرانی باستان در آغاز، میان و پایان کلمه، در گیلکی باقی مانده است.

/n/همخوان لثوي، خیشومی، واکدار - 
:آیدهاي زیر به دست میدر مقایسه با واج/ n/واج 

nini/  مردمک چشم čini/ایوان  چینه، دامنه
nâštәn/  فاقد بودنvâštәn/ دادن، اجبارکردن  اجازه

:شودمالزي تلفظ میصورتبه/ g/و / q/پیش از / n/واج 
mәnqâl/  منقال  čәngâl/  چنگال  

/:y/دار واکوان، همخوان کامی، ر- 
yâlmәnd/  کمان  رنگینsâlmәnd/  سالمند  

yâsә/ اندوه  kâsә/بشقاب  

هـا،  از واکـه نشـینی بـا برخـی   کامی، غلت در هم- دهانیواکه، نیمصورتبه/ y/واج 
هـاي  ي ویژگـی ي تولید آن داراي همهدهد، در این حالت نحوهي مرکب میتشکیل واکه



33/ زبان گیلکی 
:شودبدل می/ x/به / t/در گیلکی در مجاورت با / j/همخوان 

pәj→pәxtәn/ پختن

duj→doxtәn/ دوختن

suj→soxtәn/ سوختن

/r/دار ، واكیلرزش- همخوان لثوي، غلتان- 
:آیدمیدستبههاي زیر در تقابل با واج/ r/واج 

rәš/  نر، ابلق  گاوtәš/ آتش  
râb/حلزون فاقد حفاظ  lâb/ ي سگ  البه

rهـاي  از همخـوان غربی قبليي ایرانی میانههازبانمیانه در يورهایرانی باستانی در د
مانند فارسی پارتی و فارسیِ. استتبدیل شدهerهاي غیرلبی به از همخوانو قبلorلبی به 
غربی مانند هاي جنوب، همین دگرگونی در گویش»کردن«kirdan، »بردن«burdenمیانه 

karmماننـد  . اسـت شـده تبـدیل  arغربی بـه  ي شمالهافارسی باقی مانده، اما در گویش
و یـا بـا   )1396. طاهري، حسینی ماتـک (در اردستانی ka:mصورتبهrحذف مازندرانی، یا با

در برابـر فارسـی و   krmiاز ایرانـی باسـتانی   kәlmصـورت در گیلکـی بـه  lبه rتبدیل 
. دیابتظاهر می. استkermصورتغربی که بههاي جنوبگویش

:دهدنیز نشان میәrصورتاي ایرانی باستان در گیلکی خود را بهواکهrدگرگونی 
bәrdәn»بردن«گیلکیbordan»بردن«فارسیbrtaایرانی باستان
vâ.vәrsēn»پرسیدن«گیلکیporsidan»پرسیدن«فارسیprsaایرانی باستان
xәrs»خرس«گیلکیxers»خرس«فارسیxrsaایرانی باستان
. زبان فارسی قرار داردerو orکه در برابر 

تبـدیل  lغربـی بـه   هـاي جنـوب  ایرانی باستان که در گویشrz/rtيدر گیلکی خوشه
/purt: ماند، مانندتغییر باقیشد، بدونِ purd  از ایرانی باسـتانprtu   در برابـر فارسـیpol

/ispәrzو یا .»پل« sәpәrz»از ایرانی باستان » طحالsprza.

/l/دار همخوان لثوي، کناري، واك- 
:آیدهاي زیر به دست میدر تقابل با واج/ l/واج 

lâr/  توخالی  dâr/  درخت  
lâs/  ابریشم  kâs/  زاغ چشم  

زبان گیلکی/ 34
» اسـامی گیلکـی  «در یـک نمونـه از   . هند و اروپایی، در ایرانی باسـتان نیسـت  / l/واج 

: فراوانی با معادل سانسکریت خود داردکه شباهت شود اي مشاهده میواژه
سانسکریتباستانایرانیگیلکییتپارفارسی

rōbāsluāsraupātsalopâsaروباه

/l / هندو اروپایی برابر با/r /   میانـه بـه   يایرانـی باسـتان و اوسـتایی، در دوره/l /  مبـدل
گیلکـی در برابـر   »ِعقـاب «aloq. اسـت بـاقی مانـده  / l/صـورت در گیلکـی بـه  شـود می

ardufya» فارسـی باسـتان و   » پرواز کـردنvâ.liš.tәn» گیلکـی برابـر بـا    » لیسـیدنleig

/lišاوسـتایی و  raēz. ایرانی باستانraizاروپایی، هندو» لیسیدن« lēs  و یـا  فارسـی میانـه
sәl»گیلکی در برابر » آبگیر، مردابestaxarفارسی.

/m/اکدار همخوان دولبی، خیشومی، و- 
:آیدهاي زیر به دست میدر مقایسه با واج/ m/واج 

mâš/  ماهینوعیvâš/ علف  

mәrxә/  هاي رنگین  گلولهvәrxә/ وعده  

mایرانی باستان در آغاز، میان و پایان کلمه، در گیلکی باقی مانده است.

/n/همخوان لثوي، خیشومی، واکدار - 
:آیدهاي زیر به دست میدر مقایسه با واج/ n/واج 

nini/  مردمک چشم čini/ایوان  چینه، دامنه
nâštәn/  فاقد بودنvâštәn/ دادن، اجبارکردن  اجازه

:شودمالزي تلفظ میصورتبه/ g/و / q/پیش از / n/واج 
mәnqâl/  منقال  čәngâl/  چنگال  

/:y/دار واکوان، همخوان کامی، ر- 
yâlmәnd/  کمان  رنگینsâlmәnd/  سالمند  

yâsә/ اندوه  kâsә/بشقاب  

هـا،  از واکـه نشـینی بـا برخـی   کامی، غلت در هم- دهانیواکه، نیمصورتبه/ y/واج 
هـاي  ي ویژگـی ي تولید آن داراي همهدهد، در این حالت نحوهي مرکب میتشکیل واکه



35/ زبان گیلکی 
ه است، بدین معنا که در هنگام تولیـد آن هـیچ گرفتگـی یـا تنگـی کـه موجـب        تولید واک

.)هاي مرکبنگاه شود به واکه(در دستگاه گفتار وجود ندارد،سایش شود
/y /  ــیاري از واژه ــی در بس ــازي در گیلک ــی آغ ــده  ایران ــاخص و ممیزدهن ــاي ش ه

. استشدهتبدیل / j/غربی به هاي جنوبغربی همانند گویشهاي شمالگویش
) ورزا(ي گـاونر  تراشیده کـه برشـانه  قطعه چوب«گیلکی به معناي jit: به طور نمونه

شـود تـا گـاوآهن را بـه حرکـت      گیرد و دو سر طناب کالف سر به آن وصل میقرار می
بویراحمـدي  » یـوغ «jīفارسی و یـا  » جوغ«غربی، مانند جنوبمبتنی بر صورت، »درآورد

بسـتن ورزا  «تاتی خلخـال بـه معنـاي    yit davassanغربی شمالدر برابر صورت.است
از ایرانـی باسـتان   » یـوغ «ریشـه واژه  در فارسـی و هـم  » جفـت «که برابر » زدنبراي شخم

yuxta و اوستاییyuxta»1396طاهري، حسینی ماتک (است » به هم بسته شده(.

هاي گیلکیچند نکته در مورد همخوان
وجود نداردهمزه و عین در گیلکی- 
و در / v/گونـه  شـد بـه واج  در بعضی از شرایط آوایی در گیلکی ظاهر مـی wهمخوان - 

.تبدیل شد/ b/هایی به نمونه
âwoj→âvoj/پاغ صدا، آواز

awdu→abdu/خمیاره

اسـت کـه   / n/ي واج گونـه / غنهn. /شودغنه می/ n/تبدیل به / g/پیش از / n/همخوان - 
شود، با صـدایی  محسوب می»نرمکامی، کناري، سایشی«است و / n/ر از تآن عقبمخرج
هـاي بـاالي دهـان و لثـه     هنگام اداي آن زبان بـه پشـت دنـدان   . شودادا می/ n/از ترمبهم
.چسبدنمی

زبان گیلکی/ 36
هاي زبانِ گیلکیجدول همخوان

واكبیواکداري تولیدنحوهمحل تولید

انسدادي–انفجاري دولبی
خیشومی

b
m

p

Vfسایشیلب و دندانی
dtانسداديدندانی

لثوي

سایشی
لرزشی- غلتان

کناري
خیشومی

z
r

l
n

s

سایشیکامی–لثوي 
انسدادي

ž
j

š

č
yروانکامی

gkانسدادي–انفجاري نرم کامی

انفجاريمالزي
سایشی

q
x

hسایشیچاکنایی



35/ زبان گیلکی 
ه است، بدین معنا که در هنگام تولیـد آن هـیچ گرفتگـی یـا تنگـی کـه موجـب        تولید واک

.)هاي مرکبنگاه شود به واکه(در دستگاه گفتار وجود ندارد،سایش شود
/y /  ــیاري از واژه ــی در بس ــازي در گیلک ــی آغ ــده  ایران ــاخص و ممیزدهن ــاي ش ه

. استشدهتبدیل / j/غربی به هاي جنوبغربی همانند گویشهاي شمالگویش
) ورزا(ي گـاونر  تراشیده کـه برشـانه  قطعه چوب«گیلکی به معناي jit: به طور نمونه

شـود تـا گـاوآهن را بـه حرکـت      گیرد و دو سر طناب کالف سر به آن وصل میقرار می
بویراحمـدي  » یـوغ «jīفارسی و یـا  » جوغ«غربی، مانند جنوبمبتنی بر صورت، »درآورد

بسـتن ورزا  «تاتی خلخـال بـه معنـاي    yit davassanغربی شمالدر برابر صورت.است
از ایرانـی باسـتان   » یـوغ «ریشـه واژه  در فارسـی و هـم  » جفـت «که برابر » زدنبراي شخم

yuxta و اوستاییyuxta»1396طاهري، حسینی ماتک (است » به هم بسته شده(.

هاي گیلکیچند نکته در مورد همخوان
وجود نداردهمزه و عین در گیلکی- 
و در / v/گونـه  شـد بـه واج  در بعضی از شرایط آوایی در گیلکی ظاهر مـی wهمخوان - 

.تبدیل شد/ b/هایی به نمونه
âwoj→âvoj/پاغ صدا، آواز

awdu→abdu/خمیاره

اسـت کـه   / n/ي واج گونـه / غنهn. /شودغنه می/ n/تبدیل به / g/پیش از / n/همخوان - 
شود، با صـدایی  محسوب می»نرمکامی، کناري، سایشی«است و / n/ر از تآن عقبمخرج
هـاي بـاالي دهـان و لثـه     هنگام اداي آن زبان بـه پشـت دنـدان   . شودادا می/ n/از ترمبهم
.چسبدنمی

زبان گیلکی/ 36
هاي زبانِ گیلکیجدول همخوان

واكبیواکداري تولیدنحوهمحل تولید

انسدادي–انفجاري دولبی
خیشومی

b
m

p

Vfسایشیلب و دندانی
dtانسداديدندانی
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سایشی
لرزشی- غلتان

کناري
خیشومی
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l
n

s

سایشیکامی–لثوي 
انسدادي
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j

š

č
yروانکامی

gkانسدادي–انفجاري نرم کامی

انفجاريمالزي
سایشی

q
x

hسایشیچاکنایی



37/ زبان گیلکی 
هاي ساده)مصوت(واکه . 2. 1

:اند ازمصوت ساده است که عبارتنهداراي گیلکی
:آیدبه دست می/ a/و/ o/هاي ؛ در مقایسه با واکه/â/ي واکه- 

kâl/نارس kol/تپه؛ کتف 

vâš/ علفvaš/دوزينخ لحاف
سین، کشیده و باز است و در شرق گیالن، تمـایز خـود را بـا    این واکه، پ/a /  از دسـت

/ a/ بیشتري نسبت بـه  در غرب گیالن از شدت/ â/ ي واکه. kaštənکاشتن:داده است
.برخوردار است

:آیدبه دست می/ i/و/ o/هاي ؛ در مقایسه با واکه/u/ي واکه- 
سیعدد/siروشنایی /su

kul/ نابرا، کُندkol/ تپه، بلندي

.این واکه، پسین، گرد، بسته و کشیده است

:آیدبه دست می/ â/و / u/هاي قابل با واکه؛ در ت/i/يواکه- 
šim/  رویممیšum/بدیمن، شوم

pi/چربیpâ/همراه، پا

/i /اي پیشین، بسته، گسترده و کشیده استواکه.

:شودشناخته می/ u/و/ i/هاي ؛ در مقایسه با واکه/e/ي واکه- 
še/خواهد رفت ši/بنم ش
gešə/  عروس؛ عروسک gušə/کنار، کُنج 

تـر از فارسـی   تر و رقیقباز و گسترده است و در زبان گیلکی کوتاهاین واکه پیشین، نیم
.شودتلفظ می

:آیدبه دست می/ â/و/ u/هاي ؛ این واکه در مقایسه با واکه/o/يواکه- 
do/ عدد دوda/عدد ده

čo/شایعهču/چوب
/o /سین، نیمه باز، گرد و کشیده استاي پواکه.

زبان گیلکی/ 38
:آیدبه دست می/ u/و/ â/هاي ؛ در مقایسه با واج/a/ي واکه- 

ta/ته tâ/تا خم، 

han/همین hun/همان 

/a/پیشین، گسترده، باز و کوتاه است.

:آیدبه دست می/ i/و/ a/هاي ؛ این واکه در مقایسه با واکه/ə/ي واکه- 
dәr/درdâr/درخت

čən/  چند čin/چین و چروك
/ə /ي زبـان گیلکـی   بسامدترین واکـه این واکه پر. یم باز و کوتاه استاي مرکزي، نواکه
.نشیندفارسی می/ h/و صامت/ e/جاي تر موارد، به، در جایگاه پایانی، در بیشاست

، در )در فارسی وجود نـدارد (ي پیشین، بسته، گرد و کشیده است، یک واکه/ū/ي واکه- 
:کندها تمایز معنایی ایجاد میاز واژهتعدادي

būd/ رونق  bud/  بود 

gūd/ قوم، قبیله  gud/ کرد  
/ū / تنها ازنظر کشیدگی و پایداري کیفی در اکثر موارد باu    فـرق دارد و در هجاهـاي بـاز

.شودها آشکار میتقابل کمی آن

:کندایجاد میتفاوت معناییکهند مورد نادرغیر از چ/ ī/ي واکه- 
šī/ سرد، شبنم  عرقši/ روي  می

bī/  بودي، باشی  bi/  بدون، بی  
. تنها در کشش است/ i/يتفاوتش با واکه

/ o/و / e/ها، کشـیدگی  از واژهدر گیلکی در برخی/ ū/و / ī/کشیده اي دو واکهبرعالوه
.ودشنیز دیده می/ a/و 
» یـاي مجهـول  «در فارسی بـه آن  . ي ایرانی داردهازبانمیانی ي، ریشه در دوره/ē/واکه - 

.)144: 1380باقري(اندي دوره باستانهازبان/ ai/و / ae/گویند، اخذ شده از دو آواگروه می
گیلکیفارسیمعنیگیلکیفارسیمعنی
sirsērسیرdirdērدیر



37/ زبان گیلکی 
هاي ساده)مصوت(واکه . 2. 1

:اند ازمصوت ساده است که عبارتنهداراي گیلکی
:آیدبه دست می/ a/و/ o/هاي ؛ در مقایسه با واکه/â/ي واکه- 

kâl/نارس kol/تپه؛ کتف 

vâš/ علفvaš/دوزينخ لحاف
سین، کشیده و باز است و در شرق گیالن، تمـایز خـود را بـا    این واکه، پ/a /  از دسـت

/ a/ بیشتري نسبت بـه  در غرب گیالن از شدت/ â/ ي واکه. kaštənکاشتن:داده است
.برخوردار است

:آیدبه دست می/ i/و/ o/هاي ؛ در مقایسه با واکه/u/ي واکه- 
سیعدد/siروشنایی /su

kul/ نابرا، کُندkol/ تپه، بلندي

.این واکه، پسین، گرد، بسته و کشیده است

:آیدبه دست می/ â/و / u/هاي قابل با واکه؛ در ت/i/يواکه- 
šim/  رویممیšum/بدیمن، شوم

pi/چربیpâ/همراه، پا

/i /اي پیشین، بسته، گسترده و کشیده استواکه.

:شودشناخته می/ u/و/ i/هاي ؛ در مقایسه با واکه/e/ي واکه- 
še/خواهد رفت ši/بنم ش
gešə/  عروس؛ عروسک gušə/کنار، کُنج 

تـر از فارسـی   تر و رقیقباز و گسترده است و در زبان گیلکی کوتاهاین واکه پیشین، نیم
.شودتلفظ می

:آیدبه دست می/ â/و/ u/هاي ؛ این واکه در مقایسه با واکه/o/يواکه- 
do/ عدد دوda/عدد ده

čo/شایعهču/چوب
/o /سین، نیمه باز، گرد و کشیده استاي پواکه.

زبان گیلکی/ 38
:آیدبه دست می/ u/و/ â/هاي ؛ در مقایسه با واج/a/ي واکه- 

ta/ته tâ/تا خم، 

han/همین hun/همان 

/a/پیشین، گسترده، باز و کوتاه است.

:آیدبه دست می/ i/و/ a/هاي ؛ این واکه در مقایسه با واکه/ə/ي واکه- 
dәr/درdâr/درخت

čən/  چند čin/چین و چروك
/ə /ي زبـان گیلکـی   بسامدترین واکـه این واکه پر. یم باز و کوتاه استاي مرکزي، نواکه
.نشیندفارسی می/ h/و صامت/ e/جاي تر موارد، به، در جایگاه پایانی، در بیشاست

، در )در فارسی وجود نـدارد (ي پیشین، بسته، گرد و کشیده است، یک واکه/ū/ي واکه- 
:کندها تمایز معنایی ایجاد میاز واژهتعدادي

būd/ رونق  bud/  بود 

gūd/ قوم، قبیله  gud/ کرد  
/ū / تنها ازنظر کشیدگی و پایداري کیفی در اکثر موارد باu    فـرق دارد و در هجاهـاي بـاز

.شودها آشکار میتقابل کمی آن

:کندایجاد میتفاوت معناییکهند مورد نادرغیر از چ/ ī/ي واکه- 
šī/ سرد، شبنم  عرقši/ روي  می

bī/  بودي، باشی  bi/  بدون، بی  
. تنها در کشش است/ i/يتفاوتش با واکه

/ o/و / e/ها، کشـیدگی  از واژهدر گیلکی در برخی/ ū/و / ī/کشیده اي دو واکهبرعالوه
.ودشنیز دیده می/ a/و 
» یـاي مجهـول  «در فارسی بـه آن  . ي ایرانی داردهازبانمیانی ي، ریشه در دوره/ē/واکه - 

.)144: 1380باقري(اندي دوره باستانهازبان/ ai/و / ae/گویند، اخذ شده از دو آواگروه می
گیلکیفارسیمعنیگیلکیفارسیمعنی
sirsērسیرdirdērدیر



39/ زبان گیلکی 
/ē / با در مواردي برابر/id /زبان فارسی است.

rasidan /rәsēn/  رسیدن čidan /čēn/  چیدن 

/ e/ ،/o/ ،/a/اي نیـز از مـواردي هسـتند کـه     فرآیند کشـش جبرانـی، همگـونی واکـه    
:فارسی/ e?/و / eh/گیلکی با / ē/همتایی ؛مثالً. تر از معمول تلفظ شوندکشیده

mehrabânmērәbân/مهربان

še?ršēr/شعر

ریشـه در زبـان   هـم / a?/و / ah/ي واجـی  گیلکی با دو خوشه/ ā/و یا تناظر میان واج 
:فارسی

pahnpān/ پهن

na?lnāl/ نعل

:زبان فارسی/ o?/و / oh/گیلکی با / ō/طور همتایی همین
kohnekōnә/ کهنه

mo?tâdmōtâd/معتاد

شود، مثالً ها میهمگونی نیز منجر به کشش این واکه
dien→dēn/دیدن

šuon→šōn/ رفتن

zәan→zān/زاییدن

هاي گیلکی چند نکته در ارتباط با واکه
اسـت،  زیـادي در گیلکـی از بـین رفتـه     مصوت کوتاه و بلند تا حـدود کشش وتمایز- 
ر هجاهاي بـاز و  د. اندتبدیل شدهuو iبه مصوت در بیشتر مواردهر دوūوīکه طوريبه
:شوندتر میکوتاهuوiهاي کند ولی واکهتغییر نمیūو īهاي کشیده تکیه واکهبی

biniš/بنشین  kīs/شمشاد  

یـک واج محسـوب   / ī/و/ i/کشش مصوت یک ویژگی آوایی است نـه واجـی، یعنـی    - 
. شوند نه دوواجمی
شود، بیشـتر مـوارد   ها ادا میچه کردن لبنکه باغowدر مصوت مرکب / w/ي واکهنیم- 

زبان گیلکی/ 40
:استشده/ o/قبل خود، یعنیيگی واکهمنجر به کشیده

rowšәn→rōšәn/روشن

owlâd→ōlâd/اوالد

هاي بارز دستگاه صوتی فارسی باستان ختم شدن اغلب واژگان بـه یـک   از ویژگییکی- 
. باستان بـه میانـه حـذف شـد    این مصوت پایانی در تحوالت صوتی زبان از. مصوت بود

هایی هنـوز مصـوت   است ولی در نمونهاغلب واژگان گیلکی نیز اعمال شدهاین قاعده در
:اندپایانی درواژگان گیلکی باقی مانده

čâlkâچالهbâlkâزنبیل

verjinâهرس کردنdorjinâبدور از شما

kiškâوخروسمرغجوجهvâvijkâ)نوعی خورشت(شده سرخ

ušingâآشیانهdoršinkâم ریختهدره

میانـه صـورت   يباسـتان بـه دوره  يسـهولت تلفـظ از دوره  تحول دیگري که جهت
.شودطور وسیع دیده میاین تحول در گیلکی به. گرفت، حذف هجاي پایانی بود

فارسی باستانگیلکیفارسی نو
arsuasrkaاشک

ourbuamra-vatگالبی

vâvâtâباد

vevәvidavakâبیوه

vivaitiبید

vәrәvarmakaبره

tәštâtršankaتشنه

هاي زبان گیلکیجدول واکه
ū ،ui ،Ī

ō ،oē،e
ə

âa



39/ زبان گیلکی 
/ē / با در مواردي برابر/id /زبان فارسی است.

rasidan /rәsēn/  رسیدن čidan /čēn/  چیدن 

/ e/ ،/o/ ،/a/اي نیـز از مـواردي هسـتند کـه     فرآیند کشـش جبرانـی، همگـونی واکـه    
:فارسی/ e?/و / eh/گیلکی با / ē/همتایی ؛مثالً. تر از معمول تلفظ شوندکشیده

mehrabânmērәbân/مهربان

še?ršēr/شعر

ریشـه در زبـان   هـم / a?/و / ah/ي واجـی  گیلکی با دو خوشه/ ā/و یا تناظر میان واج 
:فارسی

pahnpān/ پهن

na?lnāl/ نعل

:زبان فارسی/ o?/و / oh/گیلکی با / ō/طور همتایی همین
kohnekōnә/ کهنه

mo?tâdmōtâd/معتاد

شود، مثالً ها میهمگونی نیز منجر به کشش این واکه
dien→dēn/دیدن

šuon→šōn/ رفتن

zәan→zān/زاییدن

هاي گیلکی چند نکته در ارتباط با واکه
اسـت،  زیـادي در گیلکـی از بـین رفتـه     مصوت کوتاه و بلند تا حـدود کشش وتمایز- 
ر هجاهاي بـاز و  د. اندتبدیل شدهuو iبه مصوت در بیشتر مواردهر دوūوīکه طوريبه
:شوندتر میکوتاهuوiهاي کند ولی واکهتغییر نمیūو īهاي کشیده تکیه واکهبی

biniš/بنشین  kīs/شمشاد  

یـک واج محسـوب   / ī/و/ i/کشش مصوت یک ویژگی آوایی است نـه واجـی، یعنـی    - 
. شوند نه دوواجمی
شود، بیشـتر مـوارد   ها ادا میچه کردن لبنکه باغowدر مصوت مرکب / w/ي واکهنیم- 

زبان گیلکی/ 40
:استشده/ o/قبل خود، یعنیيگی واکهمنجر به کشیده

rowšәn→rōšәn/روشن

owlâd→ōlâd/اوالد

هاي بارز دستگاه صوتی فارسی باستان ختم شدن اغلب واژگان بـه یـک   از ویژگییکی- 
. باستان بـه میانـه حـذف شـد    این مصوت پایانی در تحوالت صوتی زبان از. مصوت بود

هایی هنـوز مصـوت   است ولی در نمونهاغلب واژگان گیلکی نیز اعمال شدهاین قاعده در
:اندپایانی درواژگان گیلکی باقی مانده

čâlkâچالهbâlkâزنبیل

verjinâهرس کردنdorjinâبدور از شما

kiškâوخروسمرغجوجهvâvijkâ)نوعی خورشت(شده سرخ

ušingâآشیانهdoršinkâم ریختهدره

میانـه صـورت   يباسـتان بـه دوره  يسـهولت تلفـظ از دوره  تحول دیگري که جهت
.شودطور وسیع دیده میاین تحول در گیلکی به. گرفت، حذف هجاي پایانی بود

فارسی باستانگیلکیفارسی نو
arsuasrkaاشک

ourbuamra-vatگالبی

vâvâtâباد

vevәvidavakâبیوه

vivaitiبید

vәrәvarmakaبره

tәštâtršankaتشنه

هاي زبان گیلکیجدول واکه
ū ،ui ،Ī

ō ،oē،e
ə

âa



41/ زبان گیلکی 

هاي مرکبواکه. 1.3
:الف

ourbu  / ou / گالشی(امرود(
zâu / âu /لهحام
mâi    / âi/ماهی
dei / ei/دایی

tuor  / uo/تبر
:ب

rey  / ey  /پسر، پسر بچه
məydân / əy/میدان
ayvâr  / ay/باراین
harây  / ây/فریاد

koytâ  / oy /کدام یک
uytâ   / uy/آن یک

:ج
nâwdân/ âw/نابدان

owlâd   / ow/والدا
awdo   / aw/خمیازه

xəwxurə / əw/ الهیجانی(خرناسه(
ي واکـه نـیم هاي مرکب بخش ب، از توالی واکـه و  ، واکههاي گوناگون گیلکیدرگویش

/y/تمایز خود را با هاي مرکب بخش ج آیند واکهبه وجود می/v/استاز دست داده.
awsârافسار → avsâr

nâwdânنابدان            →             nâvdân

زبان گیلکی/ 42
خوان در موقعیت آغازین، میانی و پایانیهاي همگونهتوزیع واج. 4. 1

در گیلکی در هر سه جایگاه اول، وسط و آخر کلمـات ظـاهر   ) صامت(خوان هاي همواج
طـور عمـده در جایگـاه    کـه بـه  / ž/به جـز صـامت   . یز را دارا هستندشوند و نقش مممی

.آیدکه در انتهاي واژه نمی/ h/و واج شودآغازین و میانی ظاهر می
/p/پ 

pəndâmә/آب عمیق، ژرفاي آب  

kâpiš/آب دزدك

čâp-čâp/آواز خوش بلبل

/ b/ب 
bəj/نجبر

lâbdân/عنکبوت

râb/حلزون

/t/ت 
tân/  کف، ته، ژرفا

titi/   شکوفه

lât/  نه، زمین آبرفتیساحل رودخا

/d/د 
dəpərk/لرزش درونی، تشنج ناگهانی بدن

rədə/.ریزدو پنجره میهاي باران که براثر باد بر دیوارقطره

kənd/دیواره تپه، ناهمواري، دندانه، کنگره

/k/ك 
kərk/مرغ

kokəlâ/توطئه، دست به یکی کردن

pəlk/پلک چشم،نیمی از چیزي، برش



41/ زبان گیلکی 

هاي مرکبواکه. 1.3
:الف

ourbu  / ou / گالشی(امرود(
zâu / âu /لهحام
mâi    / âi/ماهی
dei / ei/دایی

tuor  / uo/تبر
:ب

rey  / ey  /پسر، پسر بچه
məydân / əy/میدان
ayvâr  / ay/باراین
harây  / ây/فریاد

koytâ  / oy /کدام یک
uytâ   / uy/آن یک

:ج
nâwdân/ âw/نابدان

owlâd   / ow/والدا
awdo   / aw/خمیازه

xəwxurə / əw/ الهیجانی(خرناسه(
ي واکـه نـیم هاي مرکب بخش ب، از توالی واکـه و  ، واکههاي گوناگون گیلکیدرگویش

/y/تمایز خود را با هاي مرکب بخش ج آیند واکهبه وجود می/v/استاز دست داده.
awsârافسار → avsâr

nâwdânنابدان            →             nâvdân

زبان گیلکی/ 42
خوان در موقعیت آغازین، میانی و پایانیهاي همگونهتوزیع واج. 4. 1

در گیلکی در هر سه جایگاه اول، وسط و آخر کلمـات ظـاهر   ) صامت(خوان هاي همواج
طـور عمـده در جایگـاه    کـه بـه  / ž/به جـز صـامت   . یز را دارا هستندشوند و نقش مممی

.آیدکه در انتهاي واژه نمی/ h/و واج شودآغازین و میانی ظاهر می
/p/پ 

pəndâmә/آب عمیق، ژرفاي آب  

kâpiš/آب دزدك

čâp-čâp/آواز خوش بلبل

/ b/ب 
bəj/نجبر

lâbdân/عنکبوت

râb/حلزون

/t/ت 
tân/  کف، ته، ژرفا

titi/   شکوفه

lât/  نه، زمین آبرفتیساحل رودخا

/d/د 
dəpərk/لرزش درونی، تشنج ناگهانی بدن

rədə/.ریزدو پنجره میهاي باران که براثر باد بر دیوارقطره

kənd/دیواره تپه، ناهمواري، دندانه، کنگره

/k/ك 
kərk/مرغ

kokəlâ/توطئه، دست به یکی کردن

pəlk/پلک چشم،نیمی از چیزي، برش



43/ زبان گیلکی 
/ g/گ 

gâč/پاي ناراست و معیوب

čəngər/مرغابیايگونه

gung/رسانیتنبوشه، وسیله آب

/ q/ق 
qâš/ي ابرووسمه

noqân/ کرم و تخم ابریشم
qârmâq/گیريقالب ماهی

/ f/ف 
furš/شن

čəftən/زدهیخ

čəf/آلودهورم، عرق

/v/و 
vâvin/هر قطعه بریده شده

dəvâr/عبور، گشت و گذار
sâv/خطا

/ s/ث، س، ص 
sân/و آسماندریا - رامش هواآآرام، 

âstân/گیرانصیدگاه ماهی، محل اطراق ماهی

təkəs/پاره، تکه

/ z/ذ، ز، ض، ظ 
zâləš/رطفتشنگی م

gərzək/زنبور
gərvâz/نوعی بیل

زبان گیلکی/ 44
/š/ش

šəlâr/نمایی، بزرگلفت و لعاب، درازگویی

eškor/خرده برنج

xâš/استخوان

/ ž/ژ
žəvir/هوار کشیدن، گریز به صورت مارپیچ

aždəm/نمکشورابه، آب

/ x/خ
xus/سرفه
pâxt/صاف، هموار شدن با سطح زمین

zərx/تلخ و گزنده

/ h/ح، هـ 
harây/فریاد، داد و هوار

vunhâ/کس کردنتعقیب، سردرپی

/č/چ
čəpər/پرچین، دیواري ازنی

hačin/بیهوده، مفت، الکی

kərč/برشته

/j/ج 
jigâ/بستر، جایگاه

ajâr/ي نازك درختسرشاخه

âj/بیش از اندازه گرسنهگرسنه،



43/ زبان گیلکی 
/ g/گ 

gâč/پاي ناراست و معیوب

čəngər/مرغابیايگونه

gung/رسانیتنبوشه، وسیله آب

/ q/ق 
qâš/ي ابرووسمه

noqân/ کرم و تخم ابریشم
qârmâq/گیريقالب ماهی

/ f/ف 
furš/شن

čəftən/زدهیخ

čəf/آلودهورم، عرق

/v/و 
vâvin/هر قطعه بریده شده

dəvâr/عبور، گشت و گذار
sâv/خطا

/ s/ث، س، ص 
sân/و آسماندریا - رامش هواآآرام، 

âstân/گیرانصیدگاه ماهی، محل اطراق ماهی

təkəs/پاره، تکه

/ z/ذ، ز، ض، ظ 
zâləš/رطفتشنگی م

gərzək/زنبور
gərvâz/نوعی بیل

زبان گیلکی/ 44
/š/ش

šəlâr/نمایی، بزرگلفت و لعاب، درازگویی

eškor/خرده برنج

xâš/استخوان

/ ž/ژ
žəvir/هوار کشیدن، گریز به صورت مارپیچ

aždəm/نمکشورابه، آب

/ x/خ
xus/سرفه
pâxt/صاف، هموار شدن با سطح زمین

zərx/تلخ و گزنده

/ h/ح، هـ 
harây/فریاد، داد و هوار

vunhâ/کس کردنتعقیب، سردرپی

/č/چ
čəpər/پرچین، دیواري ازنی

hačin/بیهوده، مفت، الکی

kərč/برشته

/j/ج 
jigâ/بستر، جایگاه

ajâr/ي نازك درختسرشاخه

âj/بیش از اندازه گرسنهگرسنه،



45/ زبان گیلکی 
/r/ر 

râfâ/راه، منتظردیده به

šurum/شبنم سحرگاهی، مه غلیظ بامدادان

i vər/کج، مایل، اندکی مورب

/l/ل 
lâsu/خمیر شدهي، پلو)از آردبرنج(خمیر 

bâləkâ/زنبیل کوچک

kul/کُند در مقابل تیز

/m/م 
mijik/مژه

fəzəmâ/رقص و پایکوبی پهلوانی
kətâm/آالچیق

/n/ن
nâjə/رت و آرزوحس

âmbəst/ظ، تو درتویغل

uxân/پژواك، انعکاس صدا

/ y/ي 
yek šušə/اندام، استخوانی و کشیدهباریک

ayâz/شبنم، رطوبت شبانه
rey/پسر، پسربچه

زبان گیلکی/ 46
هاي مختلفتوزیع واکه در جایگاه. 5. 1

.شوندهاي زبان گیلکی معموالً در اول، وسط و آخر واژه ظاهر میواکه
:شوددر آغاز واژه ظاهر نمی/ ə/ي واکه

/a/
angârə/حد و اندازه چیزي،تدارك

ta/گیگرفتتار ابریشم، ته

čəmpa/برنج چمپا

/â/

âquz/گردو
kâkâ/نوعی شیرینی محلی

pīčâ/گربه

/e /
egâdən/انداختن

pem/گیري به اندازه دوکف دست به هم چسبیدهواحد اندازه

bâdxure/بادخورك

/u /
urušbârə/عزاداري، سوگواري
tungulə/نتلنگر، نوچه پهلوا

sər ču/سرتیر طاق

/o /
orsi/چوبیينوعی پنجره

nob/قایق  ايگونه

čo/شایعه



45/ زبان گیلکی 
/r/ر 

râfâ/راه، منتظردیده به

šurum/شبنم سحرگاهی، مه غلیظ بامدادان

i vər/کج، مایل، اندکی مورب

/l/ل 
lâsu/خمیر شدهي، پلو)از آردبرنج(خمیر 

bâləkâ/زنبیل کوچک

kul/کُند در مقابل تیز

/m/م 
mijik/مژه

fəzəmâ/رقص و پایکوبی پهلوانی
kətâm/آالچیق

/n/ن
nâjə/رت و آرزوحس

âmbəst/ظ، تو درتویغل

uxân/پژواك، انعکاس صدا

/ y/ي 
yek šušə/اندام، استخوانی و کشیدهباریک

ayâz/شبنم، رطوبت شبانه
rey/پسر، پسربچه

زبان گیلکی/ 46
هاي مختلفتوزیع واکه در جایگاه. 5. 1

.شوندهاي زبان گیلکی معموالً در اول، وسط و آخر واژه ظاهر میواکه
:شوددر آغاز واژه ظاهر نمی/ ə/ي واکه

/a/
angârə/حد و اندازه چیزي،تدارك

ta/گیگرفتتار ابریشم، ته

čəmpa/برنج چمپا

/â/

âquz/گردو
kâkâ/نوعی شیرینی محلی

pīčâ/گربه

/e /
egâdən/انداختن

pem/گیري به اندازه دوکف دست به هم چسبیدهواحد اندازه

bâdxure/بادخورك

/u /
urušbârə/عزاداري، سوگواري
tungulə/نتلنگر، نوچه پهلوا

sər ču/سرتیر طاق

/o /
orsi/چوبیينوعی پنجره

nob/قایق  ايگونه

čo/شایعه



47/ زبان گیلکی 
/i/

isâ/کندایستاده است، مقاومت می

pičânək/نوعی بیسکویت محلی

vi/درخت بید

/ə/
səl/بگیرآاستخر، 

kolkə/خوردنپیچیدگی و گره،درهم

لف گیلکیهاي مختهاي آوایی گویشتفاوت. 6. 1
:شودمیابدال / o/به /n/از همخوان خیشومی پیش/ â/گیالن شرقِدر- 

zəməssân/زمستان →        zəməsson
xânə/خانه → xonə

اي از حـذف منجـر بـه کشـش واکـه     معموالً، در میان کلمات گیلکی پـس / h/صامت 
.شودمیتبدیل / x/سرا به ن و صومعهلی در فومشود ومی

behtər                           be:tər                          bextərبهتر

buhostən                      bostən                         buxostənبودن/شدن
شـود، ولـی در   و غرب گیالن حذف مـی این صامت در پایان کلمات گیلکی در مرکز 

:شودمی/ q/از مناطق شرق تبدیل به برخی
râh/راه → râ → râq

čâh/چاه → ča → čâq

 -/i /هاي شـرق و غـرب گـیالن بـه     از واژگان، در گویشرشتی در برخی/e /  یـا/a /
:شودتبدیل می

ti kitâb/کتابِ تو) رشتی(

te kitâb/) غرب، گسکر و ضیابر(

زبان گیلکی/ 48
 -/u /اي شرق و غـرب بـه   رشتی در گویش گالشی و برخی مناطق جلگه/ū) /  کـه در

:شودمبدل می) زبان فرانسه نیز هست
fu/فوت →      fū

dud/دود →      dū
tul/آلودگل →       tūl

ساختمان هجا. 7. 1
بـه  سـاخت هجـا در گیلکـی   تواند با مصوت آغاز شـود، که واژه در گیلکی میاز آنجایی

:صورت زیر است
هجاآوانوشتمعنی
ivیک

asbvccاسب

jəcvاز

pâčcvcقدکوتاه

tuškcvccهسته

تکیه. 8. 1
دهنده واجـی، تکیـه   به غیر از عنصر ممیزگیلکیاز خصوصیات تمایزدهنده در یکی دیگر

ام تلفظ نسبت بـه اجـزاي دیگـر    باشد که عبارت است از برجسته کردن هجایی به هنگمی
کـه شـنونده قـادر بـه تمـایز      طـوري جمله از طریق زیر و بمی، کشش، آهنگ و مکث، به

:مانند تفاوت واژه. معنایی گردد
mârʹe/براي مادر

mâreَ/براي ماه   

šeَ/ عرق سرد 

šʹe/رود، خواهد رفت  می
:یا در

hamid bâmo/حمید آمد 



47/ زبان گیلکی 
/i/

isâ/کندایستاده است، مقاومت می

pičânək/نوعی بیسکویت محلی

vi/درخت بید

/ə/
səl/بگیرآاستخر، 

kolkə/خوردنپیچیدگی و گره،درهم

لف گیلکیهاي مختهاي آوایی گویشتفاوت. 6. 1
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:شودمی/ q/از مناطق شرق تبدیل به برخی
râh/راه → râ → râq

čâh/چاه → ča → čâq

 -/i /هاي شـرق و غـرب گـیالن بـه     از واژگان، در گویشرشتی در برخی/e /  یـا/a /
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ti kitâb/کتابِ تو) رشتی(

te kitâb/) غرب، گسکر و ضیابر(
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 -/u /اي شرق و غـرب بـه   رشتی در گویش گالشی و برخی مناطق جلگه/ū) /  کـه در

:شودمبدل می) زبان فرانسه نیز هست
fu/فوت →      fū

dud/دود →      dū
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ساختمان هجا. 7. 1
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:صورت زیر است
هجاآوانوشتمعنی
ivیک

asbvccاسب

jəcvاز

pâčcvcقدکوتاه

tuškcvccهسته

تکیه. 8. 1
دهنده واجـی، تکیـه   به غیر از عنصر ممیزگیلکیاز خصوصیات تمایزدهنده در یکی دیگر

ام تلفظ نسبت بـه اجـزاي دیگـر    باشد که عبارت است از برجسته کردن هجایی به هنگمی
کـه شـنونده قـادر بـه تمـایز      طـوري جمله از طریق زیر و بمی، کشش، آهنگ و مکث، به

:مانند تفاوت واژه. معنایی گردد
mârʹe/براي مادر

mâreَ/براي ماه   

šeَ/ عرق سرد 

šʹe/رود، خواهد رفت  می
:یا در

hamid bâmo/حمید آمد 



49/ زبان گیلکی 
وري بگوییم که آهنگ صدا در آخر جمله بم یـا افتـان باشـد، جملـه معنـاي      حمید را ط

خبري خواهد داشت و اگر آهنگ صدا در آخر جمله زیر یا خیـزان باشـد جملـه معنـاي     
:سئوالی خواهد گرفت

?hamid bâmo/  حمید آمد؟ 

گر گونه کلمات در تقطیع داراي واجی یکسانند فقط صرفاً از نظر جاي تکیه از یکـدی این
:شوندمتمایز می

mâre goftân dərəmə vang bə guli
mârʹ.eگویم با بغضی در گلوبه مادر می.1

mâreَگویم با بغضی در گلوبه ماه می.2

mâr.eگویم با بغضی در گلوبه مار می.3

جایگاه تکیه. 1. 8. 1
:گیردتکیه در اسم، قید، ضمیر، حروف اضافه و عدد برهجاي پایانی قرار می.1

âydin/)اسم(آیدین 
siyâ/)صفت(سیاه 

َʹhân/)  قید(مینه
ušʹân/)   ضمیر(ها آن

tivâsi/) حرف اضافه(براي تو 

duzʹdə/)  عدد(عدد دوازده 
:در اسم نکره روي هجاي دوم است.2

mәrʹdâki,ki/کهمردي

:گیرندنشانه جمع و نشانه صفت تفضیلی در پایان تکیه می.3
hâj hâj e:nَ/ستوهاپر

pile:tәrَ/تربزرگ

:هاي پرسشی دو هجایی، تکیه روي هجاي دوم استدر واژه.4
koyَtâ/یککدام
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:هجاي اول استدر ضمایر نامشخص تکیه روي .5

hʹarَki/هرکس

:تکیه در مصدر و اسم مفعول یا صفت مفعولی روي هجاي پایانی است.6
bәrdʹən/بردن

bәškәsʹtә/شکسته

:گیرددر اسم فاعل در هجاي ماقبل آخر قرار می.7
dәvәdʹgârә/کودکی که عادت به گهواره دارد

:آیدتکیه در افعال گذشته ساده، حال، امر و افعال پیشوندي، روي هجاي آغازین می.8
b'ušu/برو

šəmَ/خواهم رفت
b'ušom/رفتم 

:آیدافعال مرکب بر آخرین هجاي جزء غیرفعلی میدر .9
dimә/دنگذارکنار nәhan

:گیرددر ماضی بعید و ماضی استمراري هجاي آخر بن چند هجایی تکیه می.10
bušob'ud/رفته بودند

vâšâdân dubum/.در حال پهن کردن بودم

:گیردنفی قرار میدر افعالی که به همراه وند نفی باشند، تکیه بر وند .11
nәkәʹfi'/نیفتی

- هم به معناي نگاه کردن و هم نگـاه نکـردن  - که دو معنایی استfândәrәstәnمصدر 
ولـی اگـر تکیـه روي هجـاي اول     . باشـد تکیه گفته شود به معنی نگاه کردن میاگر بدونِ

:چنینو هم. دهدد، نگاه نکردن معنا میبیای
nəvâَ'/نباید

nәvâ/اشتهابی) کیهبدون ت(
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51/ زبان گیلکی 
خوانهاي همخوشه. 9. 1

تعـداد  . خـوان گوینـد  هـاي هـم  را خوشـه خـوان  در کنارهم قرار گرفتن دو یـا چنـد هـم   
.گیرند، حداکثر دو تا استهایی که در گیلکی در پایان هجا در کنار هم قرار میخوانهم

/ng/خوان خوشه هم
mәmәng/ هاي ارغوانیگیاهی خودرو با گل

šәng/سمور
/št/

pušt/ پشت
mušt/مشت

/nd/
bәnd/ مفصل

i rәvәnd/ طور مدامبه
/xt/

bâmoxt/ آموخت
/šm/

bәšm/ مه غلیظی هم سطح با زمین
/lg/

vәlg/ برگ
/lk/

pәlk/ نیمی از هرچیزي، نصف
/rz/

dәrz/ شکاف
mәrz/سرحد

/st/
sust/کُند، آرام

/lf/
pәlf/فربهچاقالو، 

زبان گیلکی/ 52
/br/

gәbr/زرتشتی، غیرمسلمان
/qz/

mâqz/هسته، مغز
/rd/

purd/پل
/sk/

tәsk/ عمقتنگ، کم
/šk/

tušk/دمل، جوش، هسته میوه
/xs/

toxs/شیطان و ناآرام
/rb/

turb/ترب 
/rt/

turt/ترد
/rš/

xәrš/ گیاهی معطر و خودرو
/lf/

julf/عمیق، گود
/ft/

xәft/حوصلگیبی
/rf/

zәrf/شدید، محکم
/sk/

jisk/قد، الغر و مردنیکوتاه
/r x/

zәrx/تلخ- پیاز و فلفلسگمزه



51/ زبان گیلکی 
خوانهاي همخوشه. 9. 1

تعـداد  . خـوان گوینـد  هـاي هـم  را خوشـه خـوان  در کنارهم قرار گرفتن دو یـا چنـد هـم   
.گیرند، حداکثر دو تا استهایی که در گیلکی در پایان هجا در کنار هم قرار میخوانهم

/ng/خوان خوشه هم
mәmәng/ هاي ارغوانیگیاهی خودرو با گل

šәng/سمور
/št/

pušt/ پشت
mušt/مشت

/nd/
bәnd/ مفصل

i rәvәnd/ طور مدامبه
/xt/

bâmoxt/ آموخت
/šm/

bәšm/ مه غلیظی هم سطح با زمین
/lg/

vәlg/ برگ
/lk/

pәlk/ نیمی از هرچیزي، نصف
/rz/

dәrz/ شکاف
mәrz/سرحد

/st/
sust/کُند، آرام

/lf/
pәlf/فربهچاقالو، 

زبان گیلکی/ 52
/br/

gәbr/زرتشتی، غیرمسلمان
/qz/

mâqz/هسته، مغز
/rd/

purd/پل
/sk/

tәsk/ عمقتنگ، کم
/šk/

tušk/دمل، جوش، هسته میوه
/xs/

toxs/شیطان و ناآرام
/rb/

turb/ترب 
/rt/

turt/ترد
/rš/

xәrš/ گیاهی معطر و خودرو
/lf/

julf/عمیق، گود
/ft/

xәft/حوصلگیبی
/rf/

zәrf/شدید، محکم
/sk/

jisk/قد، الغر و مردنیکوتاه
/r x/

zәrx/تلخ- پیاز و فلفلسگمزه



53/ زبان گیلکی 
)صرف(ساخت واژه . 2
اسم. 1. 2

در زبان گیلکی، همانند زبان فارسی، بر یک فرد یا یک چیـز و یـا یـک مفهـوم     اسم مفرد
:ی و نشانه استهاي صرفکند و فاقد حالتداللت می

kâpiš/آب دوزكkâs/زاغ چشم

ي جمعنشانه. 1. 1. 2
بـراي تمـام اسـامی کـه بـه      در حالـت فـاعلی  ي جمع در گیلکیِ غربِ گـیالن،  نشانه

:است/ on/در شرق گیالن / ân/همخوان ختم شوند، 
غربشرق

dârهادرخت → dâr.ân dirəxt →  dirəxt.on
aspهااسب →   asp.ân asp →   asp.on

:د که صورت مفردشان دوگونه است، مانندندر گیلکی، کلماتی وجود دار
zây     /     zâk/بچه

zənây    /     zənâk/زن
mərdây   /    mərdâk/مرد

د، نشـو خـتم مـی  / k/ه بـه  هایی کمعموالً در این گونه موارد، براي جمع بستن، از اسم
:شودمیاستفاده 

mərdâkمردان merdâk.ân mərdak.on
zənâkزنان zənâk.ân zənak.on

آغـازینِ  / â/پایـانی اسـم و   / i/ي ختم شود، همجـواري واکـه  / i/ي اگر اسم به واکه- 
ي جمـع در ایـن   شود، نشانهمی/ e/:ي ي کشیدهها به واکهي جمع، منجر به ابدال آننشانه

:خواهد بود/ e:n/صورت 
čičini/گنجشگ  čičine:n/ها  گنجشک

ختم شود، براثر ادغام مصوت پایانی اسم با مصـوت آغـازین   /u/ي به واکهاگر اسم- 
:خواهد بود/ o:n/ي جمع ، نشانه/o:/ي ي کشیدهها به واکهي جمع، و ابدال آننشانه

bâzu/ بازوbâzo:n/بازوها
limu/لیموlimo:n/لیموها

زبان گیلکی/ 54
:شودمیادغام / ân/ي جمعِ ت پایانی، در نشانهوختم شود، مص/ ə/ياگر اسم به واکه

xânə/خانهxânân/هاخانه

، /y/ي پایانی و با افزودنِ صامت میـانجی ها بدونِ حذف واکهالبته، در مواردي این اسم
:پذیرندمی/ ân/ي جمع نشانه

dârə/داسdârə.y.ân/هاداس

، )o:nیـا  e:n(ي جمعاز نشانهشوند، قبلي مرکب منتهی میاسامی مفردي که به واکه
.گیرندمی/ h/یا / y/صامت میانجی 

mâi/ماهیmâye:n/هاماهی
kâu/کاهوkâho:n/وهاکاه

/kân/و/ šon: /اند ازجمع در گویش گالشی عبارتهاينشانه- 
vačə/پسرvačə.kân/پسرها

xânə/خانهxânə.šon/هاخانه

شد کـه  ساخته می/ šân/و همراهان با پسوند جمع براي وابستگان در گیلکی، نوعی
ي گـویش  »اینـا «اسـت و معـادل   / ušân/و/ ašân/شـخصِ جمـعِ   همانند ضمیرِ سوم

:تهرانی است
mâr.ə/مادر اینا šân

hasən.ə/ حسن اینا šân
hasәn.ә šân.â bu.gu/   .اینا بگوبه حسن

ti mâr.ә šân.â b.âvәr/    .اینا را بیاورمادرت

mi pe:r.ә šân.e bi.hemә/   .اینا خریدمبراي پدرم

معرفه و نکره. 2. 1. 2
) ایـن / (i/و در شـرق  ) آن/ (u/و ) ایـن / (a/در گیلکی با افزودنِ صفات اشاره؛ در غرب 

:کننداسم را معرفه می) آن/ (u/و 
a/این خانه xânə  /i xonə

u   bâq /i/آن باغ baq



53/ زبان گیلکی 
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ي جمـع در ایـن   شود، نشانهمی/ e/:ي ي کشیدهها به واکهي جمع، منجر به ابدال آننشانه

:خواهد بود/ e:n/صورت 
čičini/گنجشگ  čičine:n/ها  گنجشک

ختم شود، براثر ادغام مصوت پایانی اسم با مصـوت آغـازین   /u/ي به واکهاگر اسم- 
:خواهد بود/ o:n/ي جمع ، نشانه/o:/ي ي کشیدهها به واکهي جمع، و ابدال آننشانه

bâzu/ بازوbâzo:n/بازوها
limu/لیموlimo:n/لیموها

زبان گیلکی/ 54
:شودمیادغام / ân/ي جمعِ ت پایانی، در نشانهوختم شود، مص/ ə/ياگر اسم به واکه

xânə/خانهxânân/هاخانه

، /y/ي پایانی و با افزودنِ صامت میـانجی ها بدونِ حذف واکهالبته، در مواردي این اسم
:پذیرندمی/ ân/ي جمع نشانه

dârə/داسdârə.y.ân/هاداس

، )o:nیـا  e:n(ي جمعاز نشانهشوند، قبلي مرکب منتهی میاسامی مفردي که به واکه
.گیرندمی/ h/یا / y/صامت میانجی 

mâi/ماهیmâye:n/هاماهی
kâu/کاهوkâho:n/وهاکاه

/kân/و/ šon: /اند ازجمع در گویش گالشی عبارتهاينشانه- 
vačə/پسرvačə.kân/پسرها

xânə/خانهxânə.šon/هاخانه

شد کـه  ساخته می/ šân/و همراهان با پسوند جمع براي وابستگان در گیلکی، نوعی
ي گـویش  »اینـا «اسـت و معـادل   / ušân/و/ ašân/شـخصِ جمـعِ   همانند ضمیرِ سوم

:تهرانی است
mâr.ə/مادر اینا šân

hasən.ə/ حسن اینا šân
hasәn.ә šân.â bu.gu/   .اینا بگوبه حسن

ti mâr.ә šân.â b.âvәr/    .اینا را بیاورمادرت

mi pe:r.ә šân.e bi.hemә/   .اینا خریدمبراي پدرم

معرفه و نکره. 2. 1. 2
) ایـن / (i/و در شـرق  ) آن/ (u/و ) ایـن / (a/در گیلکی با افزودنِ صفات اشاره؛ در غرب 

:کننداسم را معرفه می) آن/ (u/و 
a/این خانه xânə  /i xonə

u   bâq /i/آن باغ baq



55/ زبان گیلکی 
هـاي  مفعولی، نشـانه در حالت/â /  در غـرب و/ə /     ي »را«در شـرق گـیالن، برابـر بـا

:کندفارسی، اسم را معرفه می
kitâb â/کتاب را  / kitab ə

:شودبیفزاییم، نکره می/ i/اگر به آخر اسم، 
zənâk.i/زنیxânə.y.i/ايخانه

:آیدنکره می/ i/از قبل/ y/اگر اسم به واکه ختم شود، واجِ میانجیِ 
dârə/  داسdârə.y.i/داسی

i/با آوردن  tâ / ،در غرب گیالن/yək ta /  در شرق گـیالن و/yə /از گالشـی، پـیش  در
:شوداسم ، اسم نکره می

yә/کتابیyək ta kitab/کتابیitâ kitâb/کتابی kitâb

ضمیر. 2. 2
پرسشـی و متقابـل   ،ضمیر در گیلکی همانند زبان فارسـی بـه شخصـی، اشـاره، مشـترك     

:شودمیتقسیم 

ضمایر شخصی. 1. 2. 2
فـاعلی و یـک   یک حالت فاعلی، دو حالت غیر: رندیلکی چهار حالت داضمایر شخصی گ

.حالت اضافی

حالت فاعلی. 2. 2. 2
رشتیغربالهیجانیگالشیفارسی

momumənmənمن

totututuتو

onunununاو

aməamuamaamâما

šəməšumušumâšumâشما

išanišonašânašânهااین

ošanušonušânušânها آن

زبان گیلکی/ 56
:1حالت غیر فاعلی. 2.3. 2

غربالهیجانیگالشیفارسی
mərəmamərâمرا، به من

tərətatərâتورا، به تو

onəunə/inəunâاورا، به او

amərəamərəamərâمارا، به ما

šəmərәšəmərəšəmərâشمارا، به شما

ošânəušonəušânâهاها را، به آنآن

išonəišonəašânâهاها را، به ایناین

:2حالت غیر فاعلی . 4. 2. 2
الهیجانیمرکزيفارسی

mereme/beبراي من

terete/beبراي تو

une(ə) reunə/beبراي او

ame(ə) reame/beبراي ما

šəme(ə) rešime/beبراي شما

ušâne(ə) reušone/beهابراي آن

ašâne(ə) reišone/beهااینبراي

):ملکی(حالت اضافی . 5. 2. 2
رشتیگالشیالهیجانغربفارسی
məمال من (e)mimimi

təمال تو (e)tititi

uneunionəunə(i)مال او

aməمال ما (e)ameamiAmi

šiməمال شما (e)šimešimiŠimi

ušânəهامال آن (e)ušonəošanəUšâni

ašânəهامال این (e)išonəišonəašânə(i)



55/ زبان گیلکی 
هـاي  مفعولی، نشـانه در حالت/â /  در غـرب و/ə /     ي »را«در شـرق گـیالن، برابـر بـا

:کندفارسی، اسم را معرفه می
kitâb â/کتاب را  / kitab ə

:شودبیفزاییم، نکره می/ i/اگر به آخر اسم، 
zənâk.i/زنیxânə.y.i/ايخانه

:آیدنکره می/ i/از قبل/ y/اگر اسم به واکه ختم شود، واجِ میانجیِ 
dârə/  داسdârə.y.i/داسی

i/با آوردن  tâ / ،در غرب گیالن/yək ta /  در شرق گـیالن و/yə /از گالشـی، پـیش  در
:شوداسم ، اسم نکره می

yә/کتابیyək ta kitab/کتابیitâ kitâb/کتابی kitâb

ضمیر. 2. 2
پرسشـی و متقابـل   ،ضمیر در گیلکی همانند زبان فارسـی بـه شخصـی، اشـاره، مشـترك     

:شودمیتقسیم 

ضمایر شخصی. 1. 2. 2
فـاعلی و یـک   یک حالت فاعلی، دو حالت غیر: رندیلکی چهار حالت داضمایر شخصی گ

.حالت اضافی

حالت فاعلی. 2. 2. 2
رشتیغربالهیجانیگالشیفارسی

momumənmənمن

totututuتو

onunununاو

aməamuamaamâما

šəməšumušumâšumâشما

išanišonašânašânهااین

ošanušonušânušânها آن

زبان گیلکی/ 56
:1حالت غیر فاعلی. 2.3. 2

غربالهیجانیگالشیفارسی
mərəmamərâمرا، به من

tərətatərâتورا، به تو

onəunə/inəunâاورا، به او

amərəamərəamərâمارا، به ما

šəmərәšəmərəšəmərâشمارا، به شما

ošânəušonəušânâهاها را، به آنآن

išonəišonəašânâهاها را، به ایناین

:2حالت غیر فاعلی . 4. 2. 2
الهیجانیمرکزيفارسی

mereme/beبراي من

terete/beبراي تو

une(ə) reunə/beبراي او

ame(ə) reame/beبراي ما

šəme(ə) rešime/beبراي شما

ušâne(ə) reušone/beهابراي آن

ašâne(ə) reišone/beهااینبراي

):ملکی(حالت اضافی . 5. 2. 2
رشتیگالشیالهیجانغربفارسی
məمال من (e)mimimi

təمال تو (e)tititi

uneunionəunə(i)مال او

aməمال ما (e)ameamiAmi

šiməمال شما (e)šimešimiŠimi

ušânəهامال آن (e)ušonəošanəUšâni

ašânəهامال این (e)išonəišonəašânə(i)



57/ زبان گیلکی 
غیـر از تقسـیمات ضـمایر ملکـی     - ملکیِ ترکیبی وجـود دارد در گیلکی نوعی ضمایر

:دهدمی» ازآن«که معناي - فارسی 
شرقغربفارسی
mi šinmi ši(še)از آنِ من

ti šinti ši(še)از آنِ تو

unəاز آنِ او šinunə ši(še)

ami šiname ši(še)از آنِ ما

šimi šinšime ši(še)از آنِ شما

ušânəهااز آن آن šinušonə ši(še)

 *زبان فارسی همیشـه بـه  در زبان گیلکی کلیه ضمایر برخالف کـار بـه منفصـل صـورت
:روندمی

mi kitâb.â bəxândəm..)کتاب من را خواندم(کتابم را خواندم

ti kâr.â bukun.)کارتو را انجام بده(کارت را بکن 

جـاي آن  در گیلکی ضمیر یا صفت ملکی متصل؛ م، ت، ش، مان، تَان، شَان نداریم، بـه 
:رودمیکاربههاي زیر صورت

mi xânәي منام       ،     خانهخانه

ti kitâbکتابت       ،     کتابِ تو 

xu dәrs.âدرس خود را،  درسش را

ami kârکارمان      ،     کارما

šimiي شما،     گربهتان يگربه pičâ

ušân.ә jigâهاجایشان    ،     جاي آن

زبان گیلکی/ 58
ضمایر اشاره. 6. 2. 2

:اند ازاي رایج در زبان گیلکی عبارتضمایر اشاره
غربالهیجانی    گالشی          

a(n)                 i(n)                 i(n))اشاره نزدیک(این
u(n))                اشاره دور(آن u(n)               u(n)

در غرب و شرق بـراي  / u/، براي اشاره به نزدیک و/i/و گالشی ، در شرق/a/در غرب
وašânع هـا از ضـمایر جمـ   هـا و آن و براي اشاره به اینشودبرده میکاربهاشاره به دور 

ušân شودمیاستفاده.
:دهدتاکیدي میها شکل به آنبه اول ضمایر اشاره، / h/افزودنِ همخوان 

hašânهاهمینhušânهاهمان

ha (hi)همینhuهمان

هـاي فـاعلی،   انـد و در نقـش  ضمایر شخصی داراي حالـت گیلکی مانند ياشارهمایرض* 
.روندمیکاربهاضافیمفعولی و 

جدول ضمایر اشاره به دور.6.1. 2. 2
صورت کوتاهصورت کامل

مفردجمعحالتصورت
ušânunفاعلیساده

hušânhunفاعلیتاکیدي

ušânâunâuايهب- راییساده

hušânâhunâhuايبه- راییتاکیدي

ušâne/iune/iاضافیساده

hušâne/ihune/iاضافیتاکیدي



57/ زبان گیلکی 
غیـر از تقسـیمات ضـمایر ملکـی     - ملکیِ ترکیبی وجـود دارد در گیلکی نوعی ضمایر

:دهدمی» ازآن«که معناي - فارسی 
شرقغربفارسی
mi šinmi ši(še)از آنِ من

ti šinti ši(še)از آنِ تو

unəاز آنِ او šinunə ši(še)

ami šiname ši(še)از آنِ ما

šimi šinšime ši(še)از آنِ شما

ušânəهااز آن آن šinušonə ši(še)

 *زبان فارسی همیشـه بـه  در زبان گیلکی کلیه ضمایر برخالف کـار بـه منفصـل صـورت
:روندمی

mi kitâb.â bəxândəm..)کتاب من را خواندم(کتابم را خواندم

ti kâr.â bukun.)کارتو را انجام بده(کارت را بکن 

جـاي آن  در گیلکی ضمیر یا صفت ملکی متصل؛ م، ت، ش، مان، تَان، شَان نداریم، بـه 
:رودمیکاربههاي زیر صورت

mi xânәي منام       ،     خانهخانه

ti kitâbکتابت       ،     کتابِ تو 

xu dәrs.âدرس خود را،  درسش را

ami kârکارمان      ،     کارما

šimiي شما،     گربهتان يگربه pičâ

ušân.ә jigâهاجایشان    ،     جاي آن

زبان گیلکی/ 58
ضمایر اشاره. 6. 2. 2

:اند ازاي رایج در زبان گیلکی عبارتضمایر اشاره
غربالهیجانی    گالشی          

a(n)                 i(n)                 i(n))اشاره نزدیک(این
u(n))                اشاره دور(آن u(n)               u(n)

در غرب و شرق بـراي  / u/، براي اشاره به نزدیک و/i/و گالشی ، در شرق/a/در غرب
وašânع هـا از ضـمایر جمـ   هـا و آن و براي اشاره به اینشودبرده میکاربهاشاره به دور 

ušân شودمیاستفاده.
:دهدتاکیدي میها شکل به آنبه اول ضمایر اشاره، / h/افزودنِ همخوان 

hašânهاهمینhušânهاهمان

ha (hi)همینhuهمان

هـاي فـاعلی،   انـد و در نقـش  ضمایر شخصی داراي حالـت گیلکی مانند ياشارهمایرض* 
.روندمیکاربهاضافیمفعولی و 

جدول ضمایر اشاره به دور.6.1. 2. 2
صورت کوتاهصورت کامل

مفردجمعحالتصورت
ušânunفاعلیساده

hušânhunفاعلیتاکیدي

ušânâunâuايهب- راییساده

hušânâhunâhuايبه- راییتاکیدي

ušâne/iune/iاضافیساده

hušâne/ihune/iاضافیتاکیدي



59/ زبان گیلکی 
جدول ضمایر اشاره به نزدیک. 6.2. 2. 2

صورت کوتاهصورت کامل
مفردجمعحالتصورت
ašânanفاعلیساده

hašânhanفاعلیتاکیدي

ašânâanâaبواي- راییساده

hašânâhanâhaايبه- راییتاکیدي

ašâne/iane/iاضافیساده

hašâne/ihane/iاضافیتاکیدي

•/a /و/u / انداسم بیایند، اسم اشارهاگر با.
.انداشارهصفتکنند،توصیفراآنوبیاینداسمبااگر•

ضمیر مشترك. 7. 2. 2
.رودکار میبه) مفردوجمع(سوم شخص صورتتنها به» خود«/ xu/گیلکی این ضمیر در زبان

.xu bâr.â bәnâ zimin/. بار خود را زمین گذاشت

/ xo/صـورت بـه / râ/و/ re/هاي ضـمایر غیرفـاعلی   ند با نشانهدر حالت مفرد در پیو
:یابدتظاهر می

xo.râ bә.ze bә nәfâmәstәn..خود را به نفهمیدن زد

:رودمیکاربه/ xušân/صورتبه/ šân/ي جمع صورت جمع آن در پیوند با نشانه
xu.šân.ә râ.y.â avir.â/. اندم کردهراه خودشان را گ kudәdә.

تاثیر زبان فارسی درمواردي بهاین ضمیر تحتصورت/xu.dәm /» خـودم« ،/xu.dәt /
، »خودتــان«/xu.dәtân/، »خودمــان«/ xu.dәmân/، »خــودش«/ xu.dәš/، »خــودت«
/xu.dәšân /»رودمیکاربه» خودشان.
ضمایر پرسشی. 8. 2. 2

:اند ازضمایر پرسشی گیلکی عبارتترینمعروف
/ki /»چه کسی- کی« :

ki tәrâ bә.ze?/زد؟راوچه کسی ت- کی

زبان گیلکی/ 60
/ko.y.tâ /»کدام یک«:

?ko.y.tâ.y.â xâ.y.i/  خواهی؟یک را میکدام
/ki.y.â /»که را«:

?ki.y.âgi/  ؟ گوییکه را می
/ko.y.â /»کجا«:

?ko.y.â nәha/    کجاست؟= کجا قرار دارد
/ki.re /»براي که« ،/key /»چه وقت- کی« ،/kuto /»طورچه« ،/ko.râ /»کجا را«.

2.2.8.1 .či وčәبهصورت :
?či bu/  چه بود؟ 

/  ?čә.re nu.šo.y.iچرا نرفتی؟
?či.y.â gi/  گویی؟  چه را می

čeچه چیز را برداشتی؟ usâdi?  /
ترکیـب  ) بـودن ـ هسـتن   (/ isân/با سوم شخص مفرد فعل ربطی/ či/و/ ki/ضمایر 

:صورتشوند و بهمی
ki+isə→kisə/  کیست

či+isə→čisə/  چیست

.روندمیکاربهدر جمالت پرسشی 

ضمایر مبهم.9. 2. 2
: اند ازترین ضمایر مبهم گیلکی عبارتعمده

/har /»هــر« ،/hamә /»همگــی- همــه« ،/hič /»هــیچ« ،/hiči /»چیــزهــیچ« ،/hikәs /
.»کسهیچ«

ضمایر موصولی.10. 2. 2
/ki /»که« ،/ič /»چه«:

uni ki xâstim,bi.he.y.i/.خواستم، خریديآن را که می

či tu bigi či nigi/     .چه تو بگویی، چه نگویی



59/ زبان گیلکی 
جدول ضمایر اشاره به نزدیک. 6.2. 2. 2

صورت کوتاهصورت کامل
مفردجمعحالتصورت
ašânanفاعلیساده

hašânhanفاعلیتاکیدي

ašânâanâaبواي- راییساده

hašânâhanâhaايبه- راییتاکیدي

ašâne/iane/iاضافیساده

hašâne/ihane/iاضافیتاکیدي

•/a /و/u / انداسم بیایند، اسم اشارهاگر با.
.انداشارهصفتکنند،توصیفراآنوبیاینداسمبااگر•

ضمیر مشترك. 7. 2. 2
.رودکار میبه) مفردوجمع(سوم شخص صورتتنها به» خود«/ xu/گیلکی این ضمیر در زبان

.xu bâr.â bәnâ zimin/. بار خود را زمین گذاشت

/ xo/صـورت بـه / râ/و/ re/هاي ضـمایر غیرفـاعلی   ند با نشانهدر حالت مفرد در پیو
:یابدتظاهر می

xo.râ bә.ze bә nәfâmәstәn..خود را به نفهمیدن زد

:رودمیکاربه/ xušân/صورتبه/ šân/ي جمع صورت جمع آن در پیوند با نشانه
xu.šân.ә râ.y.â avir.â/. اندم کردهراه خودشان را گ kudәdә.

تاثیر زبان فارسی درمواردي بهاین ضمیر تحتصورت/xu.dәm /» خـودم« ،/xu.dәt /
، »خودتــان«/xu.dәtân/، »خودمــان«/ xu.dәmân/، »خــودش«/ xu.dәš/، »خــودت«
/xu.dәšân /»رودمیکاربه» خودشان.
ضمایر پرسشی. 8. 2. 2

:اند ازضمایر پرسشی گیلکی عبارتترینمعروف
/ki /»چه کسی- کی« :

ki tәrâ bә.ze?/زد؟راوچه کسی ت- کی

زبان گیلکی/ 60
/ko.y.tâ /»کدام یک«:

?ko.y.tâ.y.â xâ.y.i/  خواهی؟یک را میکدام
/ki.y.â /»که را«:

?ki.y.âgi/  ؟ گوییکه را می
/ko.y.â /»کجا«:

?ko.y.â nәha/    کجاست؟= کجا قرار دارد
/ki.re /»براي که« ،/key /»چه وقت- کی« ،/kuto /»طورچه« ،/ko.râ /»کجا را«.

2.2.8.1 .či وčәبهصورت :
?či bu/  چه بود؟ 

/  ?čә.re nu.šo.y.iچرا نرفتی؟
?či.y.â gi/  گویی؟  چه را می

čeچه چیز را برداشتی؟ usâdi?  /
ترکیـب  ) بـودن ـ هسـتن   (/ isân/با سوم شخص مفرد فعل ربطی/ či/و/ ki/ضمایر 

:صورتشوند و بهمی
ki+isə→kisə/  کیست

či+isə→čisə/  چیست

.روندمیکاربهدر جمالت پرسشی 

ضمایر مبهم.9. 2. 2
: اند ازترین ضمایر مبهم گیلکی عبارتعمده

/har /»هــر« ،/hamә /»همگــی- همــه« ،/hič /»هــیچ« ،/hiči /»چیــزهــیچ« ،/hikәs /
.»کسهیچ«

ضمایر موصولی.10. 2. 2
/ki /»که« ،/ič /»چه«:

uni ki xâstim,bi.he.y.i/.خواستم، خریديآن را که می

či tu bigi či nigi/     .چه تو بگویی، چه نگویی



61/ زبان گیلکی 
ضمایر ترکیبی.2.2.11

:اند ازترین ضمایر ترکیبی در گیلکی عبارترایج
/hiči /»چیــزهــیچ« ،/hiki /»کــسهــیچ« ،/hitâ /»کــدامهــیچ« ،/hikәs /»کــسهــیچ« ،

/harči /»هرچیز« ،/ičči /»چیزي« ،/čuto /»چگونه« ،/čujur /»به چه طریقی«.

صفت.3. 2
:ي خاصی نداردصفت ساده؛ در گیلکی نشانه. 1. 3. 2

xujir/ خوب  xurəm/ خوب pile/ بزرگ 

2 .3 .2 .رود و مـی کاربهي دو شخص یا دو چیز ؛ این صفت براي مقایسهتفصیلیصفت
/ tər/در گیلکی این صـفت بـا ونـد    . رساندبرتري یکی را بر دیگري، در داشتن صفت می

:شودساخته می
viš.tər/ تربیشjor.tər/ باالترpile.tər/ تربزرگ

:شودتبدیل می/ dər/به / tər/گاهی وند 
viš.tərتر بیش →       viš.dər

تفصیلی با افزودن پسوند در گالشی، صفت/te /ساده، ساخته می شودبه آخرِ صفت:
jəvân.te/تر  جوان

منظـور از مبنـاي   . ان فارسـی تفـاوت دارد  در گیلکی توالی صفت و مبناي مقایسه با زب
:مقایسه عبارت زیر است

aydin abtin.ə jâ piletər.ə
.تر استآیدین از آبتین بزرگ

jə hamə piletər
ترو یا از همه بزرگ

دستخوش » تر از همهبزرگ«صورتتواند بهدر زبان فارسی می» تراز همه بزرگ«
به ولی این امر در زبان گیلکی منجر. شوداینکه غیردستوريدگرگونی شود، بدونِ

:شودغیردستوري شدن ساخت می
piletər hamə jâ

تراز همه بزرگ

زبان گیلکی/ 62
پیشین فارسی يدر مثال باال از حرف اضافه/ jâ/اضافه پسین جاي حرفالبته اگر به

در باال» تراز همه بزرگ«است، مانند مثال / jə/صورتکه معادل آن در گیلکی به» از«
تاثیر زبان که تحت. پذیر است، این ترتیب نیز مانند فارسی در گیلکی امکانشوداستفاده 

.از مبناي مقایسه استصفت پسصورتچون توالی این مؤلفه در گیلکی به. فارسی است
صفات پرسشی، مبهم و تعجبی گیلکی، تفاوت چندانی با فارسی ندارند و تنها از •

.مایزندها متنظر آوایی، از آن

اعداد. 4. 2
کهجز یک، بههمان اعداد زبان فارسی هستندداد گیلکی با اختالفاتی در تلفظ،اع
.شودتلفظ می/i/صورتبه

yek/ یکse/ سهpenj/ پنج

چنین هم. نشیندمی/ ə/جاي آن و بهشودپایانی حذف می/ h/، 19تا 11در اعداد 
.شودحذف می16و 15، 13، 11در اعداد / d/صامت 

šonzə/ شانزدهsinzə/ سیزده
ponzə/ پانزدهyânzə/ یازده

:زیر متداول استصورتکسر در گیلکی به
penj yək/یک پنجمhaš yək/یک هشتم

:شودگیرد، آورده میکه بین دو جزء قرارمی/ ə/ي اضافه عدد کسري، گاهی همراه با کسره
hašə/یک هشتم  yək

:رودمیکاربه» پنجاهی«گاه نیز واحد شمارشِ 
šiš pənjâ/)  سیصدتا(شش تا پنجاه تا 

قید از نظر معنی. 5. 2
:اند ازترین قیدهاي مکان در گیلکی عبارتمهم؛ قید مکان. 1. 5. 2

hayâ)جاهمین( ،uyâ)جاآن( ،jir) زیـر( ،jor) بـاال( ،sər)روي( ،vər) نـزد( ،vərjâ

). نُک(tuk، و)انتها(kob، )باالترین نقطه(ləčə، )گوشه(kəšə، )گوشه(kəš، )کنار(
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63/ زبان گیلکی 
:اند ازر گیلکی عبارتپرکاربردترین قیدهاي زمان د؛ قید زمان. 5.2. 2

de:r)دیر( ،hasa)اکنون( ،aken tâsâ)از چه زمانی( ،bazin) از ایـن دبعـ( ،bazon

).هنوز(haniو) از آنبعد(
تـرین قیـدهاي کیفیـت و چگـونگی در گیلکـی      مهـم ؛ قید کیفیـت و چگـونگی  . 3. 5. 2

: اند ازعبارت
bəzərf)به شدت( ،sust)ستآهسته؛ س( ،gəlf)بافاصله (وxəstə)پشت سرهم.(

حروف اضافه. 6. 2
و بـا زبـان فارسـی    رونـد مـی کـار بـه اضـافه پسصورتدر گیلکی بهحروف اضافه

:هاي زیر را دارندتفاوت
/jâ / گیلکی غرب و/ji / فارسـی اسـت، ایـن    » از«ي شرق گیالن، معادلِ حرف اضـافه

.رودمیکاربهپسین رتصوحرف به
ra ji/از راهrâ jâ/از راه 

.شودتلفظ می/ jə/پیشین بیاید، صورتاین حرف اگر به
jə/از راه  râ

/e /یا/re /و گیلکی غرب/be /فارسـی برابـر   » بـراي «ي اضـافه شرق گیالن، با حرف
.آیداز متمم میاست و پس

me be/براي منmere/ براي منhasəne/ براي حسن

/â / در غرب و/ə /از فارسی برابر اسـت و بعـد  » به«ي در شرق گیالن، با حرف اضافه
.آیدمتمم می

hasənə/  به حسنaliyâ/  به علی

/arâ /الن که بـه گیلکی غرب گی صـورت/mərâ / و/amrâ /  آیـد و برابـر بـا    نیـز مـی
/amə / شرق و/hamra /استبرابرفارسی » با«ي گالشی است با حرف اضافه.

mi amrâ/ )همراه من(با من 

mi amə/  با من

ošanə/هابا آن hamra

زبان گیلکی/ 64
ي اضافهحرف/virjâ /ِي زبان فارسی است»پهلو«و » نزدیک«معادل.

xânə/نزدیک خانه  virjâ

تـر بـه حـروف    هـایی، بـیش  ي نمونـه نحو، در ساختمان گروه اسمی با ارائهدر بخشِ
.اضافی خواهیم پرداخت

حروف ربط. 7. 2
.ر استفارسی براب» و«گیلکی شرق با / o/غرب و / u/حرف ربط - 

mən u mi pe:r/من و 
aməd o hasən/احمد و حسن

 -ربط حرف/ki / و/či / فارسی برابر است» چه«و » که«گیلکی با.
 -ربط حرف/de / فارسی برابر است» دیگر«گیلکی با.
 -ربط حرف/əm / فارسی برابر است» هم«گیلکی با.

ki bә.goft/؟که گفت

či bu.bo/.شدچه

dә/.دیگر بس کن vәst.â kun

mәn.әm ayәm/.آیممن هم می

فعل. 8. 2
، زمـان، )ایجـابی یـا سـلبی   صـورت به(اي است که برکار، حالت و تغییر حالت فعل واژه

.شودساخته می) ستاك(شخص و شمار داللت دارد و از ریشه و ماده 
ریشه. 1. 8. 2

از حـذف  ناپـذیري دارد کـه پـس   تجزیهاش عنصرِدهندهاي تشکیلههر فعل در میان واژه
تشخیص ریشـه در گیلکـی   .این عنصر ثابت ریشه فعل است. ماندمشتقات، ثابت باقی می

سر گذاشته و قطع ارتباط دسـتوري آن  به ناشناختگی تحوالتی که این گویش پشتتوجهبا
مضـارع  يمـواردي از طریـق مـاده   ي ایرانی، کار آسـانی نیسـت، ولـی در   هازبانبا دیگر 

اي همـراه  به ریشه دست یافت و آن در صورتی است که ماده مضـارع بـا افـزوده   توانمی
.)ماده مضارع: نک(باشد 
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تـر بـه حـروف    هـایی، بـیش  ي نمونـه نحو، در ساختمان گروه اسمی با ارائهدر بخشِ
.اضافی خواهیم پرداخت

حروف ربط. 7. 2
.ر استفارسی براب» و«گیلکی شرق با / o/غرب و / u/حرف ربط - 

mən u mi pe:r/من و 
aməd o hasən/احمد و حسن

 -ربط حرف/ki / و/či / فارسی برابر است» چه«و » که«گیلکی با.
 -ربط حرف/de / فارسی برابر است» دیگر«گیلکی با.
 -ربط حرف/əm / فارسی برابر است» هم«گیلکی با.

ki bә.goft/؟که گفت

či bu.bo/.شدچه

dә/.دیگر بس کن vәst.â kun

mәn.әm ayәm/.آیممن هم می

فعل. 8. 2
، زمـان، )ایجـابی یـا سـلبی   صـورت به(اي است که برکار، حالت و تغییر حالت فعل واژه

.شودساخته می) ستاك(شخص و شمار داللت دارد و از ریشه و ماده 
ریشه. 1. 8. 2

از حـذف  ناپـذیري دارد کـه پـس   تجزیهاش عنصرِدهندهاي تشکیلههر فعل در میان واژه
تشخیص ریشـه در گیلکـی   .این عنصر ثابت ریشه فعل است. ماندمشتقات، ثابت باقی می

سر گذاشته و قطع ارتباط دسـتوري آن  به ناشناختگی تحوالتی که این گویش پشتتوجهبا
مضـارع  يمـواردي از طریـق مـاده   ي ایرانی، کار آسـانی نیسـت، ولـی در   هازبانبا دیگر 

اي همـراه  به ریشه دست یافت و آن در صورتی است که ماده مضـارع بـا افـزوده   توانمی
.)ماده مضارع: نک(باشد 



65/ زبان گیلکی 
ماده فعل. 2. 8. 2

در . در مواردي با ریشـه یکـی هسـتند   . انداز تعداد محدودي ریشه مشتق شدهها غالباًماده
/ n/همخـوان  در سـاخت مضـارع   شوند کـه  شه ساخته میمواردي با افزودن جزیی به ری

.مبتنی برافزوده استدر مواردي و در ساخت گذشته ها استناپذیر آنجزء جدایی
.توان به مشتقات فعلی هر گویش دست پیدا کردها میها و ریشهبا شناخت ماده

گذشـته  تغییـر در مضـارع یـا   شوند و بدونِفعل ساخته میيهایی که از ریشهماده
.روند بسیار نادر و اندك هستندمیکاربه

2)جعلی(، تبدیلی )سببی(، گذشته، و اداري 1ها انواع مختلفی دارند؛ مضارعماده.
مجهول وجود ندارديدر گیلکی ماده.

ماده مضارع. 1. 2. 8. 2
هـاي مضـارع اخبـاري، التزامـی و وجـه امـر اسـتفاده        فعـل از ماده مضارع در ساخت

:ماده مضارع گیلکی در مواردي با ریشه تفاوتی ندارد. دشومی
ریشهماده مضارعمصدرمعادل فارسی

iškәf.tәniš.kәfiš.kәfشکستن

ištâv.әstәn(e) (e)شنیدن ištâv(e) ištâv

šur.dәnšuršurشستن

bәr.dәnbәrbәrبردن

xur.dәnxurxurخوردن

mân.әstәnmânmânشبیه بودن

dân.әstәndândânدانستن

vâ.stәnvâvâمیل داشتن

ي آینده؛ هم در وصف حال شوند، نه مختص حال هستند، نه ویژههایی که با این ماده ساخته میفعل. 1
چند هر. نامیمحال می/ آینده یا آینده/ روند، هم در وصف آینده، بر این پایه آن را حالکار میبه

و تنها روندمیکاربههاي متضمن حالت در وصف حال فعل. روندمیکاربهتر در وصف آینده بیش
از مصدر )باردمی(»vâre/ واره«رود کار میفعل متضمن حرکت که با این ساخت براي حال به

»vârәstәn«)است)باریدن.
ها را عنوان مصدر جعلی براي بسیاري از مصدرهایی که الگوي ساختاري طبیعی و بارور دارند، آن. 2

.گردانداز جایگاه سزاوارشان در زبان دور می

زبان گیلکی/ 66
.جزء ثابت آن است/ n/اند که صامت هایی همراهدر مواردي با افزوده

ریشهماده مضارعمصدرمعادل سازي
a.šâ.dәna.šâna.šâجنباندن

u.sâ.dәnu.sânu.sâبرداشتن

ku.dәnkunkuکردن

e.gâ.dәne.gâne.gâانداختن

niš.tәnnišinnišنشستن

e.rj.e:ne.rjine.rjریز ریز کردن

orše:noršinoršزدن، آشفته کردنبهم

هـاي متفـاوتی را بیـان    هاي گونـاگون گیلکـی نسـبت   افزودگی ماده مضارع در گویش
.دست یافتلشموياي همهتوان به قاعدهبررسی موردي نمیبدونِ. کنندمی

:همراه است/ ben/لنگرودي با افزوده يی در گونهماده مضارع سبب
ماده مضارع سببیمصدر سببیمعادل فارسی
rәsân.e:nrәs.benرسانیدن

kâlân.e:nkâl.benریزاندن

sujân.e:nsuj.benسوزاندن

šәkân.e:nšәk.benشکانیدن

qәltân.e:nqәlt.benغلطانیدن

xәsân.e:nxәs.benفرستانیدن

kutân.e:nkut.benانیدنکوب

mujân.e:nmuj.benگردش دادن، راه بردن

nišân.e:nniš.benنشانیدن

dәrgân.e:ndәrg.benآویزانیدن

ماننـد  ،باشـد، مـاده  / n/همخـوان  يهاي مضارع اخباري اگر واج پایانی ریشـه مادهدر 
.پذیرداي نمیو افزودهکندریشه تظاهر می
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ماده فعل. 2. 8. 2
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ماننـد  ،باشـد، مـاده  / n/همخـوان  يهاي مضارع اخباري اگر واج پایانی ریشـه مادهدر 
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67/ زبان گیلکی 
ریشهارعمضمادهمصدرمعنی

gәn.әssәngәngәnاصابت کردن

šon.dәnšonšonریختن، افشاندن..پاشیدن بذر

.donدانستن әssәndondon

ha.ron.dәnha.ronronراندن  احشام

مـاده سـاز بـه    / n/صـامت .شوندمنتهی می/â/هایی که به مصوتدر لنگرودي ریشه
هـاي منتهـی بـه مصـوت     ریشههاي غربیگونهه در کصورتی، درشودمیپایان ماده افزوده 

/â /همخوان میانجی/y /گیرندمی:
xâst.әnxâ.yخواستن (xân)xâ

past.әnpâ.yپاییدن، مراقبت کردن (pân)pâ

fu.qâst.әnfu.qâ.yچیزي در درون چیزي فرو کردن  (fu.gân)fu.qâ

ماده گذشته. 2. 2. 8. 2
از هاي گذشـته از صـفت فـاعلی و مفعـولی کـه معمـوالً      ماده«باستان ي ایرانی هازباندر 

.)124: 1381ابوالقاسمی (»اندشدهاند، ساخته میبوده/ ta- /صورت ضعیف ریشه و پسوند 
رضـایی بـاغ بیـدي    (تغییـر یافتنـد   / d/یـا  / t/صـورت در زبان پـارتی بـه  ta–پسوند 
اسـت کـه بـه    / d/و / t/ه بـا پسـوند   در گیلکی نیز ساخت اصلی ماده گذشت). 1381:124

و / st/بـا پسـوند   ویـژه هاي دیگري بـه ساخت. پیونددهاي مضارع میانتهاي ریشه یا ماده
صـورت که در زبان پهلوي اشکانی ترفانی بـه ) әst ،-ost ،-ust ،-әss ،-әs- (هاي آن گونه

/ -ist /ودشبرده میکاربه، در گیلکی )1375:167ابوالقاسمی(است بوده.
، /e/ ،/a/هـاي  هاي گذشته گیلکـی از پیونـد واکـه   اي از مادهها، دستهاین نشانهبرعالوه

o//آیدبه ریشه یا ماده مضارع به دست می:
مضارعمادهگذشتهمادهمصدرمعنیسازوندگذشتهمنطقه

xur.d.әnxurdxurخوردنd)ش- غ(

xuf.t.әnxuftxufخفتنt- )ش- غ(

xâ.st.әnxâstxâخواستنst- )غ(

pâ.ss.әnpasspaپاییدنss- )ش(

زبان گیلکی/ 68
.gәnکردناصابتәss- )ش( әss.әngәnәssgәn

rәm.әs.әnrәmәsrәmرمیدنәs- )ش(

fâm.әst.әnfâmәsfâmفهمیدنәst- )غ(

b.ost.әnbostbبودن/شدنost- )غ(

d.e:ndedدیدنe- )ش- غ(

šo:nšošرفتنo(u- ()ش- غ(

d.a:nda(â)dدادنa(â- ()غ(

يگذشـته هـاي در سـاخت فعـل  ) ايبدون یا همراه افـزوده (در گیلکی از ماده گذشته 
ي، گذشـته )بعیـد (، گذشـته در گذشـته   )استمراري(مکّرر ينقلی، گذشتهيساده، گذشته

صـفت  ي در جریـان التزامـی؛ حـال در جریـان و    ، گذشـته ي در جریـان التزامی، گذشـته 
.شودمفعولی استفاده می

در . هاي مضارع هم ریشه با تغییراتی همراه اسـت هاي گذشته و مادهارتباط اغلب ماده
هـاي  بـا مـاده  / t/یـا  / d/ي مختـوم بـه پسـوند    هاي گذشتهي دستوري مادهمواردي رابطه
.ها اندك استشمار آن. استهیچ تغییري حفظ شدهمضارع بدونِ

:ساز استاین مصدرها با ماده گذشته فقط وند گذشتهتفاوت ماده مضارع
ماده مضارعماده گذشتهمصدرمعنی
xur.d.әnxur.dxurخوردن

kәf.t.әnkәf.tkәfافتادن

kuš.t.әnkuš.tkušکشتن

bәr.d.әnbәr.dbәrبردن

avәr.d.әnavәr.davәrآوردن

išmâr.d.әnišmâr.dišmârشمردن

čәr.d.әnčәr.dčәrچریدن

orsәf.t.әnorsәf.torsәfپاره شدن، گسیخته

به ریشه یا ماده مضـارع غالبـاً بـا تغییـرات واجـی      d- وt- ساز گذشتهيافزودن نشانه
.پردازیممیمختلفهاي است که در اینجا به بررسی این تغییرات در گونههمراه 



67/ زبان گیلکی 
ریشهارعمضمادهمصدرمعنی
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زبان گیلکی/ 68
.gәnکردناصابتәss- )ش( әss.әngәnәssgәn
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ي، گذشـته )بعیـد (، گذشـته در گذشـته   )استمراري(مکّرر ينقلی، گذشتهيساده، گذشته
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69/ زبان گیلکی 
که منتهـی بـه   هاي مضارعها و مادهریشهدر موارد زیر افزودن نشانه ماده گذشته ساز به * 

.شودمی/ š/ها به همخوان دال آنبهستند منجر به ا//r/ ،/j/ ،/z/ ،/s/ ،i/هاي همخوان
dâš.t.әndâš.tdârrداشتن ↔ š

kâš.t.әnkâš.tkârکاشتن

guzәš.t.әnguzәš.tguzәrگذشتن، عبورکردن

biš.t.әnbiš.tbijjکردنسرخکردن،برشته ↔ š

↔ji-viš.t.әnji-viš.tji-vizzرهیدن š

dә-frâš.t.әndә-frâš.tdә-frâzتکیه دادن

gәš.t.әngәš.tgәzگزیدن

dimiš.t.әndimiš.tdimizشاشیدن

vâ-quš.t.әnvâ-quš.tvâ-quzاز چاه آب کشیدن

vi-riš.t.әnvi-riš.tvi-rizبرخاستن

va-haš.t.әnva-haš.tvaنهشتن، اجازه داد -hall ↔ š

ni.viš.t.әnni.viš.tni.vissنوشتن ↔ š

vališ.t.әnvališ.tvalisلیسیدن

:شوندتبدیل می/ f/به / r/و / s/هاي در موارد زیر همخوان* 
xuft.әnxuf.txussخفتن ↔ f

gift.әngif.tgirrگرفتن ↔ f

:شودمیمبدل / s/به / r/در مورد زیر همخوان
šust.әnus.t١ššurrشستن → s

:آیدماده مضارع به دست می/ n/در موارد زیر ماده گذشته با حذف همخوان * 
kud.әnku.dkunکردن

duxâd.әnduxâ.dduxânصدازدن، فرا خواندن

ašâd.әnaša.dašanجنباندن

egad.әnegâ.degânانداختن

1 .šus.tәn,šur.dәnها را به هایی از یک مصدراند که امتزاج گویشی، اختاللی در مادهگونه
.آوردمیوجود

زبان گیلکی/ 70
:شودبه ریشه منجر به ابدال واکه میانی ریشه می/ d/ساز در موارد زیر اتصال ماده گذشته* 

mәrd.әnmәr.dmiriمردن → ә

:اي نداردشوند، ماده مضارع هیچ افزودهشان به مصوت ختم میاي که ماده گذشتهدسته
rәse:nrәs.erәsرسیدن
tәrse:ntәrs.etәrsترسیدن 
baxše:nbaxš.ebaxšبخشیدن

هـاي  کـه مـاده  صـورتی شـوند، در هاي گذشته به مصوت منتهـی مـی  در موارد زیر ماده* 
.هستند/ әn/یا / in/مضارع مختوم به 

de:ndedinدیدن
če:nčečinچیدن
he:nhehinخریدن

be:nbebinبریدن

doje:ndojedojinبرگزیدن

erje:nerjeerjinریزریز کردن

ze:nzezənزدن

شوند و ماده گذشته بـا  در موارد زیر ماده گذشته و مضارع هر دو به مصوت منتهی می
.تغییر مصوت همراه است

na:nnânәәنهادن ↔ â

da:ndâdәدادن

za:nzâzaaزادن ↔â

:ه مضارع به مصوتشوند، ولی مادختم می/ st/1شان به اي که ماده گذشتهدسته* 
fu-qâst.әnfu-qâ.stfu-qâتپاندن چیزي در جایی

pâst.әnpâ.stpâپاییدن

xâst.әnxâ.stxâخواستن

vâst.әnvâ.stvâمیل داشتن

šâ.st.әnšâ.stšâشایستن

1 .stهاي ایرانی گروه غربی استماده گذشته ساز در بیشتر زبان.
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زبان گیلکی/ 70
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1 .stهاي ایرانی گروه غربی استماده گذشته ساز در بیشتر زبان.



71/ زبان گیلکی 
/ s/از پـس / t/هاي باال، نشانه ماده سـاز گذشـته   در گیلکی شرق گیالن در بیشتر نمونه

دهد و به جاي آن مختصات آوایی همخـوان مجـاور   ایی خود را از دست میمختصات آو
.پذیردرا به خود می

fuqâss.әn / pâstan pâss.әn / xâstan xâss.әnfuqâstan
بـه ریشـه بـا    / t/ماده ساز گذشـته  يشرقی گیلکی گاهی اضافه شدن نشانهيدر گونه

.حذف یک واج از ریشه همراه است
vit.әnvitvigفتنگر

dut.әndutdujدوختن

sât.әnsâtsâzساختن

sut.әnsutsujسوختن

pәt.әnpәtpәčپختن

:شان دستخوش تغییرات واجی فراوان استهاي گذشته و مضارعاي که مادهدسته
de:n/دیدن  /) شرقیيگونه(

(in.әm/بینیم می/مضارع يماده in(
(bәde.m/دیدم/شته گذيماده de(

(be.y.n.әm/ببینم/مضارع التزامی n(
(be:n/ببین/ امرييوجه en(

nen/بینن/نهی يوجه
goftәn/گفتن/) غربیيگونه(
)g)gәm/گویممی/مضارع يماده

(bәgoftәm/گفتم/گذشته يماده goft(
(bugu/بگو/امرييوجه gu(

:اندهایی متفاوتهاي گذشته و مضارع از ریشهدسته اي که ماده
فقـط  bo:nاز مصـدرِ . »هسـتن «بـه معنـاي   / isa:n/و »بـودن «به معناي / bo:n/مانند 

آینـده از مصـدر   / ولی براي بیان امور مربوط بـه حـال   . توان اشکال گذشته را ساختمی
/isa:n /اي با هم ندارندهاي ریشهید استفاده کرد که شباهتبا.

xob is.әm/ .خوب هستمxob bum/.خوب بودم

زبان گیلکی/ 72
را شـکال گذشـته  تـوان ا فقـط مـی  »بودن در جـایی «به معناي / du bo:n/همچنین از 

:شودساخته می»بستیپی«حال در جریان آن از صورت .ساخت
bәjâr dubum/در شالیزار بودم

bәjâr dә.r.әm/)امدر مزرعه(در شالیزار اندرم 

.شوداستفاده می»هستن«به معناي / isa:n/آینده از / ربوط به حال براي بیان امور م
sârâ/)امایستاده(هستم ) خانه(در حیاط  isâm

)تبدیلی(ماده جعلی . 3. 2. 8. 2
در مـواردي بـه جـاي ریشـه بـه اسـم و یـا        ) قیشر(әssیا) غربی(əstسازنشانه گذشته

:دهندپیوندند و تشکیل ماده جعلی میصفت می
ماده جعلیمصدر جعلی

غ- jәngәst.әnjәng+әstجنگیدن
ش- rәnjәss.әnrәnj+әssرنجیدن

دسـت  هـا بـه  فراوانی دارند و مشتقات فعلی زیادي از آنها کارکرددر گیلکی این ماده
نشـیند  به جاي ریشه، یک اسم یـا صـفت مـی   ،در مواردي محدود،هاین مادهدر ا. آیندمی

هـاي گیلکـی   بیشترین ماده فعل. ها منشاء اسمی یا صفتی ندارندولی در موارد بسیار ریشه
هـاي اصـلی و   به سیر تاریخی زبان در کنـار فعـل  توجهرسد بانظر میبه. انداز نوع این ماده

.ي باشدترها نام مناسبویه یا تبدیلی براي این دسته از فعلهاي ثانفعلعنوانِ،اولیه

)و اداري(ماده سببی . 4. 2. 8. 2
از افعـال  مـاده مضـارع برخـی   . است1onو ânدر گیلکی ) و اداري(سببی يواژ مادهتک

:شوندسببی یا و اداري میonیا ânالزم و متعدي گیلکی از طریق پیوند با 
ماده مضارع)و اداري(اده سببی ممصدرمعادل فارسی
čišân.e:nčišânčišچشانیدن

čišon.e:nčišončišچشانیدن

.شودابدال می/ o/به / â/از مناطق شرق گیالن همخوان در برخی. 1
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.ي باشدترها نام مناسبویه یا تبدیلی براي این دسته از فعلهاي ثانفعلعنوانِ،اولیه

)و اداري(ماده سببی . 4. 2. 8. 2
از افعـال  مـاده مضـارع برخـی   . است1onو ânدر گیلکی ) و اداري(سببی يواژ مادهتک

:شوندسببی یا و اداري میonیا ânالزم و متعدي گیلکی از طریق پیوند با 
ماده مضارع)و اداري(اده سببی ممصدرمعادل فارسی
čišân.e:nčišânčišچشانیدن

čišon.e:nčišončišچشانیدن

.شودابدال می/ o/به / â/از مناطق شرق گیالن همخوان در برخی. 1



73/ زبان گیلکی 
1مصدر. 9. 2

اگـر  ؛ي آنشـود و نشـانه  مصدر گیلکی از ستاك گذشته و پسوند مصـدري سـاخته مـی   
.استən/2/، در غیر این صورت /n/:ي ستاك گذشته به مصوت ختم شودریشه

biš.t.ən/برشته کردن xuf.t.ən/خفتن məx.t.ən/پیمودن 

fuku.d.ən/فروریختنubər.d.ən/سازگارشدنvâkân.d.ən/کندن

kob.əst.ən/کوبیدن egâ.d.ən/انداختن، قرار دادن 

vâtərk.əst.ən/ترکیدنfətərk.əst.ən/حمله کردن 

am.o:n/آمدن  b.o:n/ ودنب/شدنdov.əst.ən/دویدن 
fâd.a:n/دادن nəh.a:n/نهادن  z.a:n/زادن  š.o:n/رفتن 

erj.e:n/ریزریزکردنb.e:n/بریدن z.e:n/زدن 

utruâ.st.ən/رمیدن، وحشت کردن

bo.st.ən/شدنjuxâ.st.ən/  چیزي را زیر چیز دیگر بردن
vâvo.st.ən/باز شدن؛ شکوفا شدن 

)و اداري(مصدرهاي سببی . 1. 9. 2
هـاي  در گونـه one:nهاي غربی یا در گونهâne:nگیلکی از پیوند ) واداري(مصدر سببی 

هـا و صـفات سـاخته    از افعال الزم یا متعـدي و برخـی اسـم   شرقی به ماده مضارع برخی
ي نشـانه e:سـاز، ونـد   ) و اداري(سـببی  ونـدon یـا  ânاژ ودر این ترکیب تـک . شودمی

.    ي مصدر استنشانهnگذشته ساز و 
روي کـار بـه متضمن کار روي غیر و یا واداشـتن دیگـري   )و اداري(مصدرهاي سببی 

:استاین شکل و ساختار عمومی آن در گیلکی به دیگري است

ي غرب گیالن مورد بررسی در این بخش، به علت محدود بودنِ حجمِ کتاب، فقط مصدرهاي منطقه. 1
هاي شرق گیالن از نظر آوایی، واجی، مصدرهاي گویشازاز آن جا که برخی. قرار گرفته است

هایی دارد، بررسی آن جداگانه و در آثار صرفی، معنایی و نوع پیشوند با گویشِ مناطقِ غرب تفاوت
.دیگر دنبال خواهد شد

2/ .ə /در گیلکی . تایی در پایان هجاي میانجی است به منظور درهم شکستن خوشه همخوانی سهواکه
.همخوان باشد2تواند فقط تعداد همخوان در پایان هجا میحداکثر 

زبان گیلکی/ 74
؛n//وند مصدر+/ e/ذشته سازوند گ+ onیا ân+)صفت–اسم (ماده مضارع یا 

jivizâne:n→ji-viz+ân+e:+nرهانیدن

jinvizâe:n→ji-n+viz+â+e:+nنرهانیدن

guruzâne:n→guruz+ân+e:+nگریزاندن

nuguruzâne:n→nu+guruz+ân+e:+nگریزاندنن

rəxsâne:n→rəxs+ân+e:+nرقصاندن

:وندي تفاوتی ندارنددر این ساخت مصدرهاي ساده با پیش
vâ.čərxâne:n/از پاي انداختنmâlâne:n/ماالندن

vâ.gurâne:n/ دشنام و ضربه،هضم کردنtərsâne:n/ترسانیدن

اسـاس فرآینـد   هـا بـر  شود؛ مـاده منتهی می/ ân/هاي قوي که ماده مضارع به در ریشه
.شوددیگر توالی مذکور حذف میِعبارتبه. دکننصفر عمل می

e.gâne:ne.gâne.gânانداختن

a.šâne:na.šâna.šânجنبانیدن

vâ.lâne:nvâ.lânvâ.lânآویزانیدن، آویزان کردن

ي سـببی بـا هـم تفـاوتی     هـاي مضـارع و گذشـته   هاي گیلکی مادهاز گونهدر بسیاري
/ e/هـاي گیلکـی ونـد    ي گونـه ساز است کـه در همـه  ندارند، تنها تفاوتشان نشانه گذشته

:پیونددمی) شرقی(onیا ) غربی(ânاست که به نشانه 
vâ.čišone.mیا vâ.čišâne.mچشانیدم

بـراي مـاده   benي لنگرودي این تفاوت بارز است، در لنگرودي نشـانه ياما در گونه
:رودمیکاربهبراي ماده گذشته âneي نشانهو مضارع، 

ماده مضارع سببیماده گذشته سببیمصدرمعادل فارسی
sujâne:nsujânesujbenسوزاندن

qəltâne:nqəltâneqəltbenغلطانیدن

vi.risâne:nvi.risânevi.risbenبرخیزانیدن
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75/ زبان گیلکی 
چند نکته

:هستند/əstən/شوند، در گیلکی مختوم بهمیختم/ idan/مصدرهایی که در زبان فارسی به * 
tâb.əstən/تابیدن rəm.əstən/رمیدن 

:شوند، مانندختم می/ e:n/کنند و به از مصدرها، از این قاعده پیروي نمیرخیب* 
č.e:n/ چیدنh.e:n/خریدن rəs.e:n/رسیدن d.e:n/دیدن

:توان مصدر جدید ساختبه آخر اسم یا صفت، می/ əstən/در زبان گیلکی، با افزودن * 
.vəng/گریه کردنfâm/  فهمfâm.əstən/فهمیدن  əstənگریه/vəng

مصدر پیشوندي . 2. 9. 2
هاي معنایی ایجاد تفاوت،م فعل و تغییر جهتمفهوعالوه بر تاکید پیشوند در زبان گیلکی، 

یـا موقعیـت و   معنـی به تغییـر  در بسیاري از مصدرهاکاربرد پیشوند در این زبان،. کندمی
.کندپذیر میشود، و زایشِ واژگانِ جدید را امکانجهت مکانی مصدر و فعل می

./h/1و /f/ ،/d/ ،/v/ ،/j/ ،/u/: اندپیشوندهاي مصدري گیلکی شش دسته
مصـوت آغـازینِ مصـدرها و    گون یـا متناسـب بـا    هم) uغیر از پیشوند(ها این صامت

:آیندهاي مختلف میافعال، با مصوت
di.če:n/چیدن در داخل چیزي u.če:n/برچیدن  če:n/چیدن 

vâ.če:n/، برچیدنخراب کردنfu.če:n/چشم فرو بستن 

پـایین و پـیش و   / بیرون، بـاال  / هاي گیلکی به لحاظ معنایی با سه عامل؛ درون ندپیشو
. پس بیشترین تحول را دارند

هاي پیشوند مصدريگونه. 3. 9. 2
:/fâ/ ،/fə/ ،/fi/ ،/fu/ي گونه: الف

ایـن  . دهـد هاي سـاده مـی  سمت و هم مفهوم جدید به فعل،این پیشوند هم مفهوم جهت
سـازد و در میـان   را مـی ) فرا(و از باال ) فرو(کی در مواردي مفهوم به پایین پیشوند در گیل

:غرب گیالن بیشتر از منطقه شرق گیالن رایج استگویشورانِ

نشیند، غرب گیالن می/ f/در شرق گیالن رایج است و در مواردي، به جاي پیشوند / h/پیشوند . 1
fâ.giftǝn     ha.gitǝn/  گرفتن: مانند

زبان گیلکی/ 76
fu.bo.stən/فرو ریختن 

fi.šâ.dən/)دهدامروزه معنی دور ریختن می(فروپاشیدن 
fə.čəm/خم شدن بیش از حد  əstən.

fâ.klâš.tən/... ا ناخن و خراشیدن ب
:/ du/ ،/di/ ،/dә/ي گونه: ب

زایـد و در مـواردي   فارا به معانی اولیه فعل می) داخل–درون (این پیشوند معموالً مفهوم 
این پیشوند در فارسی باسـتان بـا   . رودمیکاربهکید و ایجاد تأبه منظور تقویت معناي فعل 

/t/بههندواروپاییصورتantar  به معناي داخل چیزي بوده و در پهلوي و فارسـی دري
.است»در«آنصورت مخففواستپیشوند فعل شده»اندر«صورتبه

də.kəf.tən/از کار افتادن؛ درافتادن 
di.pex.tən/، درهم پیچیدنپیچیدن

du.xâ.dən/، صدا در دادنفراخواندن
/ve/ ،/vi/ ،/vâ/ ،/vә/ي گونه: ج

بر، بـاال  «اي مصدري گیلکی دارد و مفهومبیشترین بسامد را در میان پیشوندهاین پیشوند
.افزایدبه مفهوم فعل میو در بیشتر موارد تکرار مجدد عملی را »و باز

vâ.jâ.stən/بازجستن ve.činâ.stən/  پاره شدن لباس از محل دوخت
vә.gitәn/  برداشتنvi.rištən/برخاستن، قیام کردن 

:/ju/ ،/ji/ ،/jә/ي گونه: د
و ماننـد سـایر   افزایـد را بـه معنـاي اولیـه فعـل مـی     کنـار  این پیشوند مفهوم زیر، پایین و 

.شودها در مواردي منجر به تغییر معناي فعل میپیشوند
ju.xâstәn/  فرو بردنjə.z.e:n/به سختی فرو کردن چیزي در جایی 

/:u/پیشوند : ه
/u/را بـه  »بـاال و درون «دارد و دو مفهوم پیشوندي است که بیشتر در غرب گیالن رواج

.افزایدمفاهیم اولیه فعل می
u.gif.tən/از باال گرفتن u.dâš.tən/از باال نگه داشتن  

u.duš.tən/؛ دوشیدن  )مکیدن(باال هورت کشیدن به
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ایـن  . دهـد هاي سـاده مـی  سمت و هم مفهوم جدید به فعل،این پیشوند هم مفهوم جهت
سـازد و در میـان   را مـی ) فرا(و از باال ) فرو(کی در مواردي مفهوم به پایین پیشوند در گیل

:غرب گیالن بیشتر از منطقه شرق گیالن رایج استگویشورانِ

نشیند، غرب گیالن می/ f/در شرق گیالن رایج است و در مواردي، به جاي پیشوند / h/پیشوند . 1
fâ.giftǝn     ha.gitǝn/  گرفتن: مانند
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fu.bo.stən/فرو ریختن 

fi.šâ.dən/)دهدامروزه معنی دور ریختن می(فروپاشیدن 
fə.čəm/خم شدن بیش از حد  əstən.

fâ.klâš.tən/... ا ناخن و خراشیدن ب
:/ du/ ،/di/ ،/dә/ي گونه: ب

زایـد و در مـواردي   فارا به معانی اولیه فعل می) داخل–درون (این پیشوند معموالً مفهوم 
این پیشوند در فارسی باسـتان بـا   . رودمیکاربهکید و ایجاد تأبه منظور تقویت معناي فعل 

/t/بههندواروپاییصورتantar  به معناي داخل چیزي بوده و در پهلوي و فارسـی دري
.است»در«آنصورت مخففواستپیشوند فعل شده»اندر«صورتبه

də.kəf.tən/از کار افتادن؛ درافتادن 
di.pex.tən/، درهم پیچیدنپیچیدن

du.xâ.dən/، صدا در دادنفراخواندن
/ve/ ،/vi/ ،/vâ/ ،/vә/ي گونه: ج

بر، بـاال  «اي مصدري گیلکی دارد و مفهومبیشترین بسامد را در میان پیشوندهاین پیشوند
.افزایدبه مفهوم فعل میو در بیشتر موارد تکرار مجدد عملی را »و باز

vâ.jâ.stən/بازجستن ve.činâ.stən/  پاره شدن لباس از محل دوخت
vә.gitәn/  برداشتنvi.rištən/برخاستن، قیام کردن 

:/ju/ ،/ji/ ،/jә/ي گونه: د
و ماننـد سـایر   افزایـد را بـه معنـاي اولیـه فعـل مـی     کنـار  این پیشوند مفهوم زیر، پایین و 

.شودها در مواردي منجر به تغییر معناي فعل میپیشوند
ju.xâstәn/  فرو بردنjə.z.e:n/به سختی فرو کردن چیزي در جایی 

/:u/پیشوند : ه
/u/را بـه  »بـاال و درون «دارد و دو مفهوم پیشوندي است که بیشتر در غرب گیالن رواج

.افزایدمفاهیم اولیه فعل می
u.gif.tən/از باال گرفتن u.dâš.tən/از باال نگه داشتن  

u.duš.tən/؛ دوشیدن  )مکیدن(باال هورت کشیدن به



77/ زبان گیلکی 
/:h/پیشوند : و

/fa/در مواردي جـاي پیشـوند   . هاي شرقی زبان گیلکی استاین پیشوند مخصوص گونه
در . رفتـه اسـت  کـار بهاین پیشوند در متون قدیمی زبان فارسی . نشیندهاي غربی میگونه
مازنـدرانی، قصـرانی، طالقـانی،    : ماننـد شـرقی زبـان گیلکـی    يي گونـه ي همسایههازبان

.آیدپیشوند در آغاز افعال میعنوانِي نوي ایرانی بههازبانسمنانی و برخی دیگر از 
had.a:n/دادن hagi.tən/ گرفتن 

: مانند. هستند/ r/صامت در گیلکی چند مصدر پیشوندي وجود دارند که مختوم به* 
fo.r.je:n/مجروح کردنve.r.je:n/ن، بیخ و بر کردنریزریز کرد

vâ.r.gâdən/آویزان کردنde.r.je:n/دریدنریزکردن، 
jə.r.gâdən/گوساله را به پستان مادر دادنdə.r.gâdən/درانداختن

از توانــد بازمانــده پیشــوندهاي قــدیمی  ایرانــی باشــد کــه در برخــیمــی/ r/صــامت 
آینـد و  مانده است، ولی در کاربرد کنونی پیشوند به حسـاب نمـی  مصدرهاي گیلکی باقی

از پـس به را/ r/ي نفی در این مصدرها، صامت اند، چون؛ نشانهجزء اجزاي ماده مصدري
.راندخود می

آیند به همین خاطر نشانه نفـی  در این مصدرها پیشوند فقط دو جز اول به حساب می
:آیداز این دو جزء میپس

də.nə.rgâdən/  در نیانداختنvâ.nə.rgâdən/نیاویختن

و / vir/پیشـوند  ي پیشوندهاي گیلکـی از دو  سن پژوهشگر دانمارکی در زمرهکریستن
/voer /برد که مختوم به صامت نام می/r / فارسـی مطـابق   » بـر «هـا را بـا   باشـند و آن مـی

. ولی شاهدي براي آن به دست نداده است)44ص(دانسته
و / vi/هـا  داریم؛ امـا در آن ) روبیدن/ (vâroxtən/، )برخاستن/ (virištən/در گیلکی، 

/vâ / پیشوند هستند، نه/vir / یا/vâr/ي نفی پس از ، چون نشانه/vi / و/vâ /آیدمی:
vi.ni.rištən/برنخاستنvâ.n.roxtən/نروبیدن

تـوان از نظـر   مـی . اندگونهنیز این» dor.sәf.tәn«و » for.sәs.tәn«پیشوندهاي مصدر 
ز پیشـوند بـه حسـاب آورد کـه در     مانده در این چند پیشوند را، جزیـی ا باقی/ r/تاریخی 
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اند و یـا اینکـه آن را،   ماندههاي دیگر حذف شدند و فقط در چند مورد محدود باقینمونه

خـوان  زمانی از حضور ایـن هـم  به هر حالت آنچه که در بررسی هم. واج میانجی دانست
پیشـوند  در این مصدرها بـه جـزءr /   /خوان این است که؛ همآیدمیدستبهدر پیشوندها 
پـارتی  hanji denکـه از ) ریزریـز کـردن  (de.r.je:nفعـل پیشـوندي  : مثالً.تعلق ندارند

اســت ایرانــی باســتان مشــتق شــدهham-citaاســت کــه آن هــم ظــاهراً ازمشــتق شــده
. )129:1383،دوستحسن(

injandeصـورت  در تالشـی بـه  وda-r.anja(y)enصـورت  این مصدر در تاتی بـه 

کـه مـاده مضـارع و گذشـته آن     » برخاسـتن «به معناي vi.rištenا مصدر گیلکیو یاست
صـورت و درتالشـی بـه  xiz/xastصورتاست و در فارسی امروز بهriz/rištصورتبه

hest/hayzدرتاتی بهوصورتhas/hayzاست.
وقتـی بـه مـاده    اغلب پیشوندهاي گیلکی یا یک واکه یـا بـه واکـه خـتم مـی شـوند،      

شـود بـراي   همـین امـر موجـب مـی    دهنـد، پیوندند همراه ماده تشکیل چند هجا مـی یم
در نمایـد و ایـن تغییـرات گـاه مـبهم مـی     وایی بـه میـان آیـد و   آسهولت تلفظ، تغییرات 

از برخـی در/r/واج .کنـد سر درگمی میتشخیص مرز بین پیشوند و ماده، برخی را دچارِ
رسـد جزیـی از پیشـوند اسـت،     ت و بـه نظـر مـی   چنین وضعیتی برخوردار اسـ افعال از

: مثالِعنوانبه. واج میانجی براي سهولت تلفظ استعنوانِمواردي بهکه دردرصورتی
شود،که با مصوت آغاز می»بودن«بستیدر پیوند با فعل پیdәپیشوند 

)əm - i - ə / im – id - əd( واج میانجی/r/گیرد و بهمیصورت:
də.r.əmهستمdə.r.imهستیم

də.r.iهستیdə.r.idهستید

də.r.əهستdə.r.ədهستند

:، و منفی آن به صورتیابدتظاهر می
də.n.əmنیستمdə.n.imنیستیم

də.n.iنیستیdə.n.idنیستید

də.n.əنیستdə.n.ədنیستند

.یابدتظاهر می
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/:h/پیشوند : و

/fa/در مواردي جـاي پیشـوند   . هاي شرقی زبان گیلکی استاین پیشوند مخصوص گونه
در . رفتـه اسـت  کـار بهاین پیشوند در متون قدیمی زبان فارسی . نشیندهاي غربی میگونه
مازنـدرانی، قصـرانی، طالقـانی،    : ماننـد شـرقی زبـان گیلکـی    يي گونـه ي همسایههازبان

.آیدپیشوند در آغاز افعال میعنوانِي نوي ایرانی بههازبانسمنانی و برخی دیگر از 
had.a:n/دادن hagi.tən/ گرفتن 

: مانند. هستند/ r/صامت در گیلکی چند مصدر پیشوندي وجود دارند که مختوم به* 
fo.r.je:n/مجروح کردنve.r.je:n/ن، بیخ و بر کردنریزریز کرد

vâ.r.gâdən/آویزان کردنde.r.je:n/دریدنریزکردن، 
jə.r.gâdən/گوساله را به پستان مادر دادنdə.r.gâdən/درانداختن

از توانــد بازمانــده پیشــوندهاي قــدیمی  ایرانــی باشــد کــه در برخــیمــی/ r/صــامت 
آینـد و  مانده است، ولی در کاربرد کنونی پیشوند به حسـاب نمـی  مصدرهاي گیلکی باقی

از پـس به را/ r/ي نفی در این مصدرها، صامت اند، چون؛ نشانهجزء اجزاي ماده مصدري
.راندخود می

آیند به همین خاطر نشانه نفـی  در این مصدرها پیشوند فقط دو جز اول به حساب می
:آیداز این دو جزء میپس

də.nə.rgâdən/  در نیانداختنvâ.nə.rgâdən/نیاویختن

و / vir/پیشـوند  ي پیشوندهاي گیلکـی از دو  سن پژوهشگر دانمارکی در زمرهکریستن
/voer /برد که مختوم به صامت نام می/r / فارسـی مطـابق   » بـر «هـا را بـا   باشـند و آن مـی
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و / vi/هـا  داریم؛ امـا در آن ) روبیدن/ (vâroxtən/، )برخاستن/ (virištən/در گیلکی، 

/vâ / پیشوند هستند، نه/vir / یا/vâr/ي نفی پس از ، چون نشانه/vi / و/vâ /آیدمی:
vi.ni.rištən/برنخاستنvâ.n.roxtən/نروبیدن

تـوان از نظـر   مـی . اندگونهنیز این» dor.sәf.tәn«و » for.sәs.tәn«پیشوندهاي مصدر 
ز پیشـوند بـه حسـاب آورد کـه در     مانده در این چند پیشوند را، جزیـی ا باقی/ r/تاریخی 
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اند و یـا اینکـه آن را،   ماندههاي دیگر حذف شدند و فقط در چند مورد محدود باقینمونه

خـوان  زمانی از حضور ایـن هـم  به هر حالت آنچه که در بررسی هم. واج میانجی دانست
پیشـوند  در این مصدرها بـه جـزءr /   /خوان این است که؛ همآیدمیدستبهدر پیشوندها 
پـارتی  hanji denکـه از ) ریزریـز کـردن  (de.r.je:nفعـل پیشـوندي  : مثالً.تعلق ندارند

اســت ایرانــی باســتان مشــتق شــدهham-citaاســت کــه آن هــم ظــاهراً ازمشــتق شــده
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وقتـی بـه مـاده    اغلب پیشوندهاي گیلکی یا یک واکه یـا بـه واکـه خـتم مـی شـوند،      

شـود بـراي   همـین امـر موجـب مـی    دهنـد، پیوندند همراه ماده تشکیل چند هجا مـی یم
در نمایـد و ایـن تغییـرات گـاه مـبهم مـی     وایی بـه میـان آیـد و   آسهولت تلفظ، تغییرات 
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رسـد جزیـی از پیشـوند اسـت،     ت و بـه نظـر مـی   چنین وضعیتی برخوردار اسـ افعال از

: مثالِعنوانبه. واج میانجی براي سهولت تلفظ استعنوانِمواردي بهکه دردرصورتی
شود،که با مصوت آغاز می»بودن«بستیدر پیوند با فعل پیdәپیشوند 

)əm - i - ə / im – id - əd( واج میانجی/r/گیرد و بهمیصورت:
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.یابدتظاهر می



79/ زبان گیلکی 
.دآیدر گیلکی یک مصدر یا فعل با دو پیشوند نمی* 

ــومی واکــه  ــد / â/ي برخــی از پژوهشــگران غیرب ــین دو جــزء فعــل مرکــب، مانن :ب
xând.â.də.r.ə»را جـزو پیشـوندهاي قاموسـی زبـان گیلکـی قلمـداد       » در خندیدن است

در مثـال  (اند، در این صورت بدون اینکه اعالم کنند به همتایی دو پیشـوند قاموسـی   کرده
.سند که منطبق با قانونمندهاي گیلکی نیستردر زبان گیلکی می/) də/و / â/باال 

کارکردهـاي متفـاوت اسـت؛ در برخـی از     يکننـده در افعال مرکـب بیـان  / â/ي واکه
bur.â bostən/سرخ شدن:مانند. اسنادي بودن ترکیب استيکنندهبیان، موارد

avir.â kudən/ گُم کردن:مانند. کننده نمود استدر مواردي بیان

:گیردعهده میرا بهءدو جزيدهندهدي کارکرد پیوندو در موار
kun.â kun.â šuon/پساپس رفتن

،در گیلکی مصدرهایی وجود دارند که شکل ساده دارند امـا شـکل پیشـوندي ندارنـد    * 
رسد پیشوند اسـت، ولـی در شـکل منفـی،    آغازین به نظر میvâباریدن، vârәstәnمثالً 
بـه  مصـدر سـببی آن  . اسـت nә.vârәstәnصورتپیوندد و بهي نفی به آغاز آن مینشانه

صورتvârâne:n)رود و از آن اسـم مصـدر   کار میبه)بارانیدنvârәš   بـارش سـاخته
مـثالً  . و بالعکس مصـدرهاي پیشـوندي وجـود دارنـد کـه شـکل سـاده ندارنـد        شودمی

du.čukәstәn نظیر چسبیدن، در ترکیباتیaquz du.čukبه آسـانی مغـزش   گردویی که
du.čuk.əیا. شوداز پوستش جدا نمی vinjəشـود  سقزي که از سمغ درخت درست می

مصـدر  عنـوانِ بـه čukәstәnشود، امابرده میکاربهچسبد ها میجویدن به دندانو هنگامِ
هـا و یـا   به معناي خشک شدن رویه زخم و مانند آنdi.činastәnساده کاربردي ندارد یا 

vâ.činastәn   درآمدن و از هم باز شدن دو چیزي به هم چسبیده، مصدر سـاده آن یعنـی
činastәn ولی در اصـطالح  . کاربردي نداردامروزه هیچmândә činâ   چیـدن خسـتگی

سازي مزرعه و باغ از علـف، درخـت از بـرگ یـا     پاكpâk činâو یا ) خستگی درکردن(
هـا  نمونه هایی وجود دارد که شکل سـاده آن مصادر پیشوندي، در میانِ. میوه، کاربرد دارد

porse:nمصـدر سـاده آن   ). پرسیدن(vâ.porse:n: امروزه در گیلکی کاربرد ندارد، مانند

کاربرد ندارد اما ارتباط آن با مصدر پرسـیدن فارسـی مسـلم    در مناطق غرب گیالنامروزه
. است

زبان گیلکی/ 80
بـه  vâ.porse:nی جاي شکل ساده این مصدر از شـکل پیشـوندي آن یعنـ   هامروزه ب

شـود،  نیز در ترکیبات ظاهر میdәpәrsبر آن صورت عالوه. شودهمان مفهوم استفاده می
) روبیـدن، رفـتن  (roxtәnي دیگـر مصـدر   نمونه. »جووپرس«vâ.pәrs dә.pәrs: مانند
vâ.roxtәnساده کاربرد ندارد ولی صورت پیشوندي آن یعنی صورتاین مصدر به. است

پیشوندي از آن رایج ، صورت )گفتن(goftәnیا مصدر ساده . مفهوم معمول استبه همان 
جـزء  صـورت و یا بـه ) بگو مگو(» bugu-vâgu«در ترکیب vâguصورتنیست، ولی به

.رودمیکاربه) بازگو کردن(vâ.gu.yâ kudәnآغازین فعل مرکب در ترکیب با کردن 
فارسـی باسـتان   hačaaziriند ارتباطی با پیشـوند  تواهاي دیگر آن میو گونهjiپیشوند * 

بـه  » jirجیـر  «در گیلکـی واژه  . شـود دیـده مـی  » زیر«صورتباشد که در فارسی امروز به
در ساختمان این پیشوند جز در یک نمونـه نـادر   / r/در گیلکی . است» زیر یا پایین«معناي 

jә.rgâdәnکلی از دست رفته استهب.
دهنـد،  حرکت را نشان مـی جهتuو vâ ،dә ،fâرپیوند با پیشوند از مصدرها دبرخی* 

طناب و کمربند را ،با کشیدن تسمه(dә.kәše:nیا ) آب از چاه کشیدن(vâ.quštәn: مانند
کشند، براي سفت هنگام کشیدن آب از چاه ظرف آب را از پایین  به باال می). سفت کردن

، در تمام عبارات آمده، کارکرد پیشوند، کارکرد کشندکردن کمربند آن را از پیش و پس می
ي اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانـه نیـز بـه چشـم     هازباناین کارکرد در . قیدي است

:گانه داردي ایرانی در پیوست به فعل کارکردي سههازبانپیشوند در . خوردمی
.دهنده و افزاینده معناي فعل استتغییر.1
.کندو سوي حرکت فعل را معین میدر حکم قید، جهت و سمت.2
.یا اینکه قیدي براي تاکید انجام فعل است.3

.شودگانه در افعال پیشوندي گیلکی نیز دیده میاین کارکرد سه
آوري هـاي جمـع  نمونهبراساسِ/v/ ،/f/ ،/d/در میان شش پیشوند گیلکی، سه پیشوند * 

.دارندشده از بسامد بیشتري نسبت به دیگر پیشوندها برخور
نشسـتن،  / ništәn/نوشـتن،  / nivištәn/ي رسد جزء اول مصـدرهاي سـاده  به نظر می* 

/nišâstәn /انـد کردن، روزگاري پیشوند بوده و امروز این کـارکرد را از دسـت داده  ء نشا .
پیشوند گواه این حدس، وجود/ni /در فارسی باستان و میانه است.



79/ زبان گیلکی 
.دآیدر گیلکی یک مصدر یا فعل با دو پیشوند نمی* 

ــومی واکــه  ــد / â/ي برخــی از پژوهشــگران غیرب ــین دو جــزء فعــل مرکــب، مانن :ب
xând.â.də.r.ə»را جـزو پیشـوندهاي قاموسـی زبـان گیلکـی قلمـداد       » در خندیدن است

در مثـال  (اند، در این صورت بدون اینکه اعالم کنند به همتایی دو پیشـوند قاموسـی   کرده
.سند که منطبق با قانونمندهاي گیلکی نیستردر زبان گیلکی می/) də/و / â/باال 

کارکردهـاي متفـاوت اسـت؛ در برخـی از     يکننـده در افعال مرکـب بیـان  / â/ي واکه
bur.â bostən/سرخ شدن:مانند. اسنادي بودن ترکیب استيکنندهبیان، موارد

avir.â kudən/ گُم کردن:مانند. کننده نمود استدر مواردي بیان

:گیردعهده میرا بهءدو جزيدهندهدي کارکرد پیوندو در موار
kun.â kun.â šuon/پساپس رفتن

،در گیلکی مصدرهایی وجود دارند که شکل ساده دارند امـا شـکل پیشـوندي ندارنـد    * 
رسد پیشوند اسـت، ولـی در شـکل منفـی،    آغازین به نظر میvâباریدن، vârәstәnمثالً 
بـه  مصـدر سـببی آن  . اسـت nә.vârәstәnصورتپیوندد و بهي نفی به آغاز آن مینشانه

صورتvârâne:n)رود و از آن اسـم مصـدر   کار میبه)بارانیدنvârәš   بـارش سـاخته
مـثالً  . و بالعکس مصـدرهاي پیشـوندي وجـود دارنـد کـه شـکل سـاده ندارنـد        شودمی

du.čukәstәn نظیر چسبیدن، در ترکیباتیaquz du.čukبه آسـانی مغـزش   گردویی که
du.čuk.əیا. شوداز پوستش جدا نمی vinjəشـود  سقزي که از سمغ درخت درست می

مصـدر  عنـوانِ بـه čukәstәnشود، امابرده میکاربهچسبد ها میجویدن به دندانو هنگامِ
هـا و یـا   به معناي خشک شدن رویه زخم و مانند آنdi.činastәnساده کاربردي ندارد یا 

vâ.činastәn   درآمدن و از هم باز شدن دو چیزي به هم چسبیده، مصدر سـاده آن یعنـی
činastәn ولی در اصـطالح  . کاربردي نداردامروزه هیچmândә činâ   چیـدن خسـتگی

سازي مزرعه و باغ از علـف، درخـت از بـرگ یـا     پاكpâk činâو یا ) خستگی درکردن(
هـا  نمونه هایی وجود دارد که شکل سـاده آن مصادر پیشوندي، در میانِ. میوه، کاربرد دارد

porse:nمصـدر سـاده آن   ). پرسیدن(vâ.porse:n: امروزه در گیلکی کاربرد ندارد، مانند

کاربرد ندارد اما ارتباط آن با مصدر پرسـیدن فارسـی مسـلم    در مناطق غرب گیالنامروزه
. است

زبان گیلکی/ 80
بـه  vâ.porse:nی جاي شکل ساده این مصدر از شـکل پیشـوندي آن یعنـ   هامروزه ب

شـود،  نیز در ترکیبات ظاهر میdәpәrsبر آن صورت عالوه. شودهمان مفهوم استفاده می
) روبیـدن، رفـتن  (roxtәnي دیگـر مصـدر   نمونه. »جووپرس«vâ.pәrs dә.pәrs: مانند
vâ.roxtәnساده کاربرد ندارد ولی صورت پیشوندي آن یعنی صورتاین مصدر به. است

پیشوندي از آن رایج ، صورت )گفتن(goftәnیا مصدر ساده . مفهوم معمول استبه همان 
جـزء  صـورت و یا بـه ) بگو مگو(» bugu-vâgu«در ترکیب vâguصورتنیست، ولی به

.رودمیکاربه) بازگو کردن(vâ.gu.yâ kudәnآغازین فعل مرکب در ترکیب با کردن 
فارسـی باسـتان   hačaaziriند ارتباطی با پیشـوند  تواهاي دیگر آن میو گونهjiپیشوند * 

بـه  » jirجیـر  «در گیلکـی واژه  . شـود دیـده مـی  » زیر«صورتباشد که در فارسی امروز به
در ساختمان این پیشوند جز در یک نمونـه نـادر   / r/در گیلکی . است» زیر یا پایین«معناي 

jә.rgâdәnکلی از دست رفته استهب.
دهنـد،  حرکت را نشان مـی جهتuو vâ ،dә ،fâرپیوند با پیشوند از مصدرها دبرخی* 

طناب و کمربند را ،با کشیدن تسمه(dә.kәše:nیا ) آب از چاه کشیدن(vâ.quštәn: مانند
کشند، براي سفت هنگام کشیدن آب از چاه ظرف آب را از پایین  به باال می). سفت کردن

، در تمام عبارات آمده، کارکرد پیشوند، کارکرد کشندکردن کمربند آن را از پیش و پس می
ي اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانـه نیـز بـه چشـم     هازباناین کارکرد در . قیدي است

:گانه داردي ایرانی در پیوست به فعل کارکردي سههازبانپیشوند در . خوردمی
.دهنده و افزاینده معناي فعل استتغییر.1
.کندو سوي حرکت فعل را معین میدر حکم قید، جهت و سمت.2
.یا اینکه قیدي براي تاکید انجام فعل است.3

.شودگانه در افعال پیشوندي گیلکی نیز دیده میاین کارکرد سه
آوري هـاي جمـع  نمونهبراساسِ/v/ ،/f/ ،/d/در میان شش پیشوند گیلکی، سه پیشوند * 

.دارندشده از بسامد بیشتري نسبت به دیگر پیشوندها برخور
نشسـتن،  / ništәn/نوشـتن،  / nivištәn/ي رسد جزء اول مصـدرهاي سـاده  به نظر می* 

/nišâstәn /انـد کردن، روزگاري پیشوند بوده و امروز این کـارکرد را از دسـت داده  ء نشا .
پیشوند گواه این حدس، وجود/ni /در فارسی باستان و میانه است.



81/ زبان گیلکی 
هاي مصدريشناسی پیشوندهاي بازراه. 4. 9. 2

.توان شکل ساده آن را از نوع پیشوندي تشخیص دادبا منفی کردن مصدرها، می
:آیداز مصدر میي نفی در مصدرهاي ساده پیشنشانهدر گیلکی 

išnâvəstən/  شنیدنn.išnâvəstən/ نشنیدن
orsəftən/گسیختنn.orsəftən/ نگسیختن

egâdən/انداختنn.egâdən/ نداختننیا
šo:n/رفتنnu.šo:n/نرفتن
kəftən/ افتادنnə.kəftən/نیافتادن

:گیردمصدر قرار میي نفی مابین جزء پیشوند و آغازِدر مصدرهاي پیشوندي نشانه
fu.kudən/ریختن fu.nu.kudən/نریختن 
ji.vištən/رهیدن ji.ni.vištən/   نرهیدن

مصـدر در  در صـرفb / /پیشـوند  توان از وجـود یـا عـدمِ   ي نفی، میعالوه بر نشانه
.پی به پیشوندي بودن مصدر برد... ، امر و مضارع التزامیي ساده، هاي گذشتهزمان

.گیرندمی/ b/ها پیشوند مصدرهاي ساده در این ساخت
bu.šom/  فتمر

bə.šəm/  بروم
bu.šu/  برو

مصدرهاي پیشوندي گـاهی یکسـان   کاربرد،گیلکیشرقی و غربیِيدر دو گونه:نکته*
:شودهاي متفاوت استفاده مینیست و براي وصف یک امر از مصدرها یا پیشوند

شرقغرب
u.sâdənvitənبرداشتن

giftənaytənگرفتن

du.kuštəndə.mərdənخاموش کردن

bostənva.kətənشدن

u.čenfi.če:nبرچیدن

ze:nza:nزدن

za:nče:nزاییدن

زبان گیلکی/ 82

هاي ساختاري فعل گیلکی ویژگی. 10. 2
، گذشـته  )اسـتمراري (مکـرر  يي ساده، گذشـته گذشتهمتشکل از افعال گیلکی . 1. 10. 2

ي در ي در جریـان، گذشـته  ي التزامـی، گذشـته  گذشتهي نقلی، گذشته، )بعید(در گذشته 
.است) اخباري(التزامی، مضارع یان التزامی، حال در جریان، مضارعِجر

التزامـی، گذشـته و حـال در جریـان، و     ي، گذشـته )بعیـد (افعال گذشـته در گذشـته   
یعنی افعال اصلی براي انجـام امرشـان   .اندمصدري در جریانّ التزامی، ترکیبی از دو گذشته

).ا معینافعال کمکی ی: (به کمک فعل دیگري نیازمند
ي نقلـی، بـا زمـانِ حـالِ فعـلِ      در خمام، انزلی و برخی نواحی دیگر، شکلی از گذشته

dâštənالزم رایـج اسـت کـه شـبیه سـاختارِ      هـاي متعدي یا فعلهايو اسمِ مفعولِ فعل
:مانند). 65–54قریب، صص . نک(ماضیِ نقلیِ زبانِ سغدي است 

buxurdə/.)داردردهخو(خورده است  dârə
bušo dârəm/.)رفته دارم(ام رفته

دیگـري وجـود دارد کـه برخـی آن را     ي همین فعل، ساختهمچنین از زمان گذشته
:اندنامیدهي بعید نقلیگذشتهي بعید و یا گذشته

buxurdə/.)امهخورده داشت(ام خورده بوده dâštim

bišnâvəstə/.شنیده داشتم dâštim
سـرا، نـوعی دیگـر از ماضـی نقلـی،      از منـاطق فـومن و صـومعه   ، در برخـی چنینهم
اند، که بدین صورتتأثیر گویشوران تالشی رایج استتحت:

buxordimə/ایم  خورده (imo)
buxordamə/ام خورده (əmo)

buxorinə/اید  خورده (ino)
buxordišə/اي خورده (išo)
buxrdanə/اند خورده (əno)

buxorde(i)/خورده است 



81/ زبان گیلکی 
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bostənva.kətənشدن

u.čenfi.če:nبرچیدن
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83/ زبان گیلکی 
وندها. 2. 10. 2

روند که بـه فعـل حالـت    میکاربهدر ساختار عناصر فعل عالوه بر ریشه و ماده، وندهایی 
.شوندپیشوند، میانوند و پسوند در ساختمان فعل ظاهر میصورتدهند و بهخاص می

پیشوندها. 1. 2. 10. 2
آینـد و در تغییـر   پیشوندها عناصري هسـتند کـه در سـاختمان فعـل پـیش از ریشـه مـی       

گذارنـد و بـه دو   ثیر میأو معنایی فعل و مصدر توجهی، نموديهاي مکانی، زمانیجهت
.شوندي ثابت و غیرثابت تقسیم میدسته

پیشوندهاي ثابت. 2. 2. 2.10
ي افعـال در همـه  انـد کـه در صـرف   موسـی افعـال گیلکـی   پیشوندهاي ثابت، وندهاي قا

این پیشـوندها  . )مصدرهاي پیشوندي: نک(مانند ها به شکل ثابت باقی میها و زمانصیغه
.نامندمینیز » اشتقاقی«را 

)وجه و نمود(پیشوندهاي غیرثابت. 3. 2. 10. 2
ي گذشـته : هـاي مـان هستند که در آغاز ساختمان افعـال سـاده در ز  تصریفیپیشوندهاي

التزامی، فعل امـر و اسـم   نقلی، گذشته و مضارعِي، گذشته)بعید(ساده، گذشته در گذشته 
اخبـاري، التزامـی،   (وجـه  کننـده هـایی بیـان  وند در ساختشاین پی.روندمیکاربهمفعول 

ر از آنجا که ایـن پیشـوندها فقـط د   . استکامل نموديکنندههایی بیاندر ساختو) امري
شـوند؛  روند و به افعال پیشوندي و افعال مرکب افزوده نمیکار میساختمان افعال ساده به

این پیشـوند در گیلکـی همخـوان    ينشانه. دانیمتر میرا براي آن مناسب» غیرثابت«عنوان 
/b /گون با مصـوت فعـل یـا مصـدر، بـا      متناسب یا هم،است که در شرایط آوایی خاص

.گیـرد جـاي مـی  سـاده شود و در آغاز ماده فعلترکیب می/i/ ،/ә/ ،/u/ ،/o/هاییمصوت
.نامندمیهم» تصریفی«ها را این پیشوند

)وجه و نمودپیشوند(هاي پیشوند غیرِثابت افعالِ ساده گونه.4. 2. 10. 2
/:bə/ي گونه
:باشد/ ə/یا / â/آید، که اولین هجاي آن مصوت فعلی میاز ستاكقبل

kâštən/کاشتنbə.kârəm/رمبکا
tərse:n/ ترسیدنbə.tərsem/ترسیدم

زبان گیلکی/ 84
/:bi/ي گونه
:باشد/ i/یا / e/آید، که اولین هجاي آن مصوت فعلی میاز ستاكقبل

ništən/نشستن bi.ništ/نشست  

de:n/دیدن bi.de/د دی

/:bu/ي گونه
:باشد/ u/یا / o/آید، که اولین هجاي آن مصوت فعلی میاز ستاكقبل

dovəstən/دویدن bu.dovəstəm/دویدم  

kuštən/کُشتن bu.kuš/بکُش 

واکـه،  بـدونِ / b/شوند، پیشوند شروع می/ i/ ،/o/ ،/e/ ،/a/ ،/â/افعالی که با ،در ستاك
.نشیندي فعل میدر کناره واکه

amo:n/آمدن b.amom/  آمدم  
eygâdən/انداختن b.eygâdəm/انداختم 

orsəftən/پاره شدن b.orsəftə/شد  پاره
išmârdən/شمردن b.išmârd/شمرد  

منجر به تغییـر آواي آغـازین   جایی ، این جابه)ایستادن؛ ساکن بودن/ (isa:n/در مصدر 
:شودتبدیل می/ ey/به / i/؛ یعنی مصوت شودمی

b.eysâm/ امایستادهb.eys/ بایست isa:n/ایستادن؛ ساکن بودن
b.eysâbim/ایستاده باشم b.eysâbum/ایستاده بودم 

پیشـوند  ،شـوند و یا به مصوت دیگري منتهی می/ â/مصدرهاي مرکبی که جزء اول به * 
/b /گیرندنمی:

purâ/ پرکردن  kudənروانه کردن/use.kudәn

ي نفینشانه.  5. 2. 10. 2
، /ni/هـاي  سـتاك، بـه گونـه   به آواي آغـازینِ توجهاست که با/ n/ي نفی، در گیلکینشانه

/nә/ و/nu / رودار میکمصدر و فعل بهدنمنفی کربراي –واکه بدونِ–و یا به تنهایی.
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زبان گیلکی/ 84
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85/ زبان گیلکی 
هـا  ؛ در مصدرهاي ساده، پیش از مصدرهایی که نخستین مصوت آن/ni/ي گونه: الف

/i / یا/e /آیدباشد، می:
de:n/دیدن nide:n/ندیدن  

از ایـن قاعـده پیـروي    / e:n/در میانِ مصدرهاي تک هجایی منتهی بـه  / ze:n/مصدر 
:شودمنفی می/nә/و با کندنمی

ze:n/زدن nə.ze:n/نزدن 
:باشد/ ə/یا / â/آید که نخستین مصوت آن ؛ پیش از مصدرهایی می/ne/ي گونه: ب

kâštən/کاشتن nə.kârəm/کارم نمی
gərdəstən/گردیدنnə.gərdəsti/نگردیدي  

ین که در اولین هجاي خـود مصـوت   با ا) جرأت داشتن؛ ساییدن/ (yârəstən/مصدرِ 
/â /ي دارد، با نشانه/ni /شودمنفی می:

ni.yârəstən/نساییدن؛ جرأت نداشتن
یـا  / o/آید که نخسـتین مصـوت آن   هایی می؛ پیش از مصدر و ستاك/nu/ي گونه: ج

/u /باشد:
goftən/گفتن  nu.gu/نگو

guroxtən/گریختن nu.guroxtə/نگریخت
/ n. /شـوند ي نفی در مصدرهایی است که با مصوت شـروع مـی  ؛ نشانه/n/ي گونه: د

شودآغازین ادغام مینفی با مصوت:
amo:n/آمدنn.âmo:n/نیامدن 

ispordən/سپردن n.ispordən/نسپردن 
eygâdən/انداختنn.eygâdən/نینداختن 

:شودي نفی منجر به حذف اولین صامت میدر مصدرهاي زیر، نشانه
dânəstən/دانستن n.ânəstən/ندانستن

dâštən/ داشتن n.âštən/نداشتن 
:شودف اولین مصوت مصدر میي نفی منجر به حذنشانهدر مصدرهاي زیر، آوردنِ

šənâxtən/شناختن nə.šnâxtən/نشناختن 
furoxtən/فروختنnu.froxtən/  نفروختن 

زبان گیلکی/ 86
، براي برحذر داشتن کسی از انجـام کـاري، از   /n/يبر نشانهچنین، در گیلکی عالوههم
:شود، ماننده میاستفاد) نباید/ (nəvâ/صورتبه) بایستن/(vâstən/، از مصدر /vâ/منفی 

nəvâ/نباید خورد، مخور  xurdən

ي نفی در مصدر و افعال پیشوندينشانه. 6. 2. 10. 2
شـود، هـم   هاي نفی در مصدر و افعال پیشوندي، هم با مصوت پیشوند هماهنگ مینشانه

:آیداز پیشوند میي فعل یا مصدر، و همواره پسبا مصوت هجاي اولِ ماده
fu.kudən/ریختن fu.nu.kudən/نریختن 

vâ.kəftən/دادن گیرvâ.nə.kəftən/ندادن گیر

ji.vištən/دن ji.ni.vištən/نرهیدن 

ju.xuftən/چیزي زیرشدنپنهانju.nu.xuftən/ زیرچیزي پنهان نشدن

vâ.če:n/برچیدنvâ.n.če:n1/برنچیدن
vâ.bostən/باز شدنvâ.n.bostən/باز نشدن 

، بـه دلیـل قـرار    )نشـاندن / (vânišâstən/و ) نگریسـتن / (fendərəstən/مصدرهاي 
nəvâ، از در این موارد نیـز . گیرندنمی/ n/ي نفیِ ، نشانهریشهدر آغازِ/n/همخوانگرفتن 

:از فعل یا مصدر نیز بیایدتواند پسمی/ nəvâ. /شودبراي منفی کردن استفاده می
fendərəstən nəvâ/نگاه نکن

ي نفی در افعال دو بنینشانه. 7. 2. 10. 2
ي در جریان التزامـی  ي در جریان، گذشتهغرب، براي منفی کردنِ افعالِ گذشتهدر گیلکیِ

هاي نفی، در جزء اول متناسب یـا همگـون بـا مصـوت آغـازین      نشانهو حالِ در جریان، 
:آیداز پیشوند میمصدر، در جلوي مصدرهاي ساده و در مصدرهاي پیشوندي پس

xurdân dərəm/.خوردن هستمدر حالِ

nu.xurdân dərəm/.خوردن نیستمدر حالِ
dukudân dərə/.پوشیدن استدر حالِ

du.n.kudân dərə/.در حال پوشیدن نیست

.تر نیاز داردبه بررسی گستردهچگونگی و چرایی آن. آیدنفی بدونِ مصوت می/ n/از مصدرها، در برخی. 1
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زبان گیلکی/ 86
، براي برحذر داشتن کسی از انجـام کـاري، از   /n/يبر نشانهچنین، در گیلکی عالوههم
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87/ زبان گیلکی 
ساخت منفی در شرق و غربِ گیالن یکسان است، تنهـا در نفـی گذشـته و حـال در     

:جریان اختالف دارند
و حـرف  / dә/پیشـوند از درساخت حال در جریـان پـس  / ne/ي نفی در شرق، نشانه

:شودمی/ n/به / r/شود و منجر به ابدال صامت ي فعل ظاهر میاز شناسهقبل/r/نجی امی
.de dər/ بینمدارم میde də.n.nem/بینم دارم نمی əm

جـزء دوم  (از پیشـوند سـتاك فعـل بـودن     ، پسnي نفی در جریان نشانهيدر گذشته
:شود، ظاهر می)فعل

amo/آمدمداشتم نمی də.n.bumآمدمداشتم می/amo dəbum
از افعال وجود دارد کـه بـه   یی از منفی براي برخیي ویژههاهمچنین در مواردي شکل

:است» مکن«و » مشنو«: هاي قدیمی منفی در زبان فارسی مانندنوعی یادآور شکل
tâštən/تراشیدن vən.tâš/تراش

tonəssən/ توانستنmənnəm/توانم نمی
egâdən/انداختن vən.gân/نیانداز 

ي نفی در افعال مرکبنشانه. 8. 2. 10. 2
.شوندگیلکی مانند افعال ساده، پیشوندي و دوبنی منفی میمرکبِافعالِ

dərdə/زجر ندادن nə.da:nزجر دادن/dərdə da:n
siyâ vase:n/ )بدنام کردن(سیاه مالیدن siyâ vâ.n.se:n/سیاه نمانیدن

xândə/خندیدن بودمدر حالِ kudân dubum
xândə/خندیدن نبودمدر حالِ kudân du.n.bum
gəryâ dərə/گریه کردن استدر حالgəryâ d.in.eِ/ گریه کردن نیستدر حالِ

2 .10 .2 .9 .نمودوند
ماننـد تفـاوت   . به ساختار زمانی درونی فعل اسـت نگرشِهاي مختلفشیوهبیانگرِ،نمود

وسـیله  هم بـه شودمیي وندها بیان این مقوله هم به وسیله. تمام شدن یا نشدن عمل فعل
.شودو هم در ساختار معنایی افعال واژگانی میافعال کمکی وادات 

کامـل  نمـود . اقص وجود داردکامل و یا نصورتهاي مختلف گیلکی نمود بهدر گونه
.کند که داراي آغاز، وسط و انجام استبه عملی اشاره می

زبان گیلکی/ 88
طـورِ کند؛ یعنی اینکـه وقـوع فعـل بـه    ناقص بر کامل نبودن انجام فعل داللت مینمود

.و تکرار استعادتر فعل دوام دارد و یا مبتنی بر استمرارمقطعی انجام نگرفته یا ا
هـا هـم   اي اسـت، ایـن نشـانه   شـانه هاي فوق مبتنـی بـر ن  تدر گیلکی هر یک از حال

:روند که به قرار زیراندکار میهکلمه بصورتوند و هم بهصورتبه

در ستاك حال و آینده/n/ي نشانه
/n /نشانهاز شناسـه  اسـت کـه قبـل   ) اخبـاري (هـاي مضـارع   ناقص فعل در مـاده ي نمود

.آیدمیها در شرایط آوایی خاص از فعلبرخی
یـا  / a/ ،/â/، یک واکـه، کـه گـاه    /n/از در اتصال به ماده مضارع مختوم به همخوان قبل

/e / و یا/i/ ،/ә/هاي مضارعماده: نک(آیداست می(.
/ ben/ي نشانه

یابـد و  مـی فاصله به ریشـه اتصـال   هاي مضارع و اداري لنگرودي بدونِاین نشانه در ماده
.فعل استامرگر ناقص بودنِبیان

xutən/خفتن
.xusben/خوابانممی əm

xusâne:n/خوابانیدن
آینـده  / تواند هم در حال استمرار، تکرار و یا دوام عمل مییعنی ناقص بودن امر فعل، 

:اندهاي زیر براي بیان امور گذشتهنشانه. باشد و هم در گذشته

در ستاك گذشتهnي نشانه
در و حـالِ هاي گذشتهجزء اول فعلاسم مفعول دراز پسوند پسرتصوبههمخوان این 

.فعـل اسـت  عمـلِ تداومِيکنندهگیرد و بیاني التزامی در جریان قرار میجریان و گذشته
هـاي مازنـدرانی،   غربـی و گـویش  است که در گیلکی/ andər/شده رسد کوتاهنظر میبه«

. نـک (» رودکـار مـی  لشـی میرزانـق اردبیـل بـه    کالردشت، تنکـابن، سـوادکوه، رامسـر و تا   
.)1382:کلباسی

xurd.â.n dubum/  )رشتی(خوردن بودم در حالِ
xurd/)غرب(خوردن بودم در حالِ ə.n də bum

če.n də/) غرب(چیدن باشم در حالِ bim
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89/ زبان گیلکی 
ـ   هاي گیلکـی از گونهدر برخیاین نشانه ا مصـدر نـدارد و بیشـتر در    تفـاوت آوایـی ب

ي مصـدر  خاطر مشابهتش بـا نشـانه  رود و بهکار میهاي رشتی و مرکزي گیالن بهگویش
پورهـادي  : نـک (هاي گذشته آن را پسـوند مصـدر دانسـته اسـت     گیلکی، نگارنده در نوشته

1383،1387(.
ي ذشـته گدر میان دو جـزء افعـال  / ne/و / nâ/صورتاملشی این نشانه بهيدر گونه

:آیددر جریان می
hamə-nâ bâm/.آمدن بودمدر حالِ

hamə-ne bi/.آمدن بوديدر حالِ

hamə-nâ bim/.آمدن بوددر حالِ

hamə-ne bim/.آمدن بودیمدر حالِ

hamə-ne bin/.آمدن بودیددر حالِ

hamə-nâ bân/.آمدن بودنددر حالِ

)82: 1382رنجبر، رادمرد (
:آیدمی/ ar/صورتي در جریان بهبراي بیان گذشته» حسن کیاده«ین نشانه در ا

sut-ar abom/.سوختمداشتم می
)91: 1382کلباسی (

/i/ينشانه
ه فعـل  پسـوند، بـین مـاده فعـل و شناسـ     صورتبه)تکرار و عادت(وند استمرارعنوانِبه

.رودکار میبه) خصوصاً رشتی(هاي گیلکی از گونهدر برخی) استمراري(مکرر يگذشته
xurd.i.mi-i-i / imi-idi-idi/خوردممی

.)کرّرگذشته م: نک(رودمیکاربهاین نشانه استمراري بدونِيگاهی فعل گذشته
kərâينشانه

در هر دو زمـان مضـارع   . عمل فعل استگر استمرارِآید و بیاناین نشانه در آغاز فعل می
.رودکار میهو گذشته در مناطق غربی گیالن و رشت ب

kərâ xurəm/.خوردنمدر حالِ

kərâ xurdim/.خوردمداشتم می

زبان گیلکی/ 90
kərâ xurd.ân dubum/.خوردن بودمدر حالِ

kərâ xurdân dərəm/.خوردن هستمحالِدر

وند تاکیدي. 10. 2. 10. 2
است که در اتصال به ماده فعلی که به واکـه منتهـی   aیا âي کید در گیلکی واکهأتينشانه

التزامـی و فعـل   ،هاي مضـارع اخبـاري  در انتهاي ماده/ a/یا / â. /گیردمی/ y/شود میانجیِ
:افزایدشود و مفهوم تاکید را به فعل میمیاز شناسه فعلی ظاهرامر پس

مضارع اخباري
xurdən/خوردنxuri.yâ/یاخورمی

kuštən/کشتنkušəm.â/کُشمامی

مضارع التزامی
ze:n/زدنbəzəni.yâ/بزنی یا

âvərdən/آوردنbâvər.yâ/یايبیاور

وجه امر
šo:n/رفتنbišidi.yâ/بروید،آ

2 .10 .2 .11 .وندمفعولیصفت
خـوان از  هـاي مختـوم بـه هـم    مفعولی یا اسم مفعول در فعـل در گیلکی ساختمان صفت

آوایـی بـه   تأثیر محیطگاه تحتə //.شوددر آخر آن ساخته می/ ə/ستاك گذشته و پسوند 
/u / یا/i /هاي ساده پیشوند شود؛ در فعلتبدیل می/b /  بـا  گـون  و مصوت متناسب یـا هـم

:افزایندفعل را به آغاز آن می
bə/شکسته + škəst + ə → bəškəstə

+ b/آموخته âmuxt + ə → bâmuxtə

+ bu + xurd/خورده ə → buxurdə

:دهدصفت مفعولی خود را در ترکیب با افعال دیگر نشان میپسوندواییفرآیند آ
bu.xurd.u bum/خورده بودم

bu.xurd.i/خورده باشی bi



89/ زبان گیلکی 
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1383،1387(.
ي ذشـته گدر میان دو جـزء افعـال  / ne/و / nâ/صورتاملشی این نشانه بهيدر گونه

:آیددر جریان می
hamə-nâ bâm/.آمدن بودمدر حالِ

hamə-ne bi/.آمدن بوديدر حالِ

hamə-nâ bim/.آمدن بوددر حالِ

hamə-ne bim/.آمدن بودیمدر حالِ

hamə-ne bin/.آمدن بودیددر حالِ

hamə-nâ bân/.آمدن بودنددر حالِ

)82: 1382رنجبر، رادمرد (
:آیدمی/ ar/صورتي در جریان بهبراي بیان گذشته» حسن کیاده«ین نشانه در ا

sut-ar abom/.سوختمداشتم می
)91: 1382کلباسی (

/i/ينشانه
ه فعـل  پسـوند، بـین مـاده فعـل و شناسـ     صورتبه)تکرار و عادت(وند استمرارعنوانِبه

.رودکار میبه) خصوصاً رشتی(هاي گیلکی از گونهدر برخی) استمراري(مکرر يگذشته
xurd.i.mi-i-i / imi-idi-idi/خوردممی

.)کرّرگذشته م: نک(رودمیکاربهاین نشانه استمراري بدونِيگاهی فعل گذشته
kərâينشانه

در هر دو زمـان مضـارع   . عمل فعل استگر استمرارِآید و بیاناین نشانه در آغاز فعل می
.رودکار میهو گذشته در مناطق غربی گیالن و رشت ب

kərâ xurəm/.خوردنمدر حالِ

kərâ xurdim/.خوردمداشتم می

زبان گیلکی/ 90
kərâ xurd.ân dubum/.خوردن بودمدر حالِ

kərâ xurdân dərəm/.خوردن هستمحالِدر

وند تاکیدي. 10. 2. 10. 2
است که در اتصال به ماده فعلی که به واکـه منتهـی   aیا âي کید در گیلکی واکهأتينشانه

التزامـی و فعـل   ،هاي مضـارع اخبـاري  در انتهاي ماده/ a/یا / â. /گیردمی/ y/شود میانجیِ
:افزایدشود و مفهوم تاکید را به فعل میمیاز شناسه فعلی ظاهرامر پس

مضارع اخباري
xurdən/خوردنxuri.yâ/یاخورمی

kuštən/کشتنkušəm.â/کُشمامی

مضارع التزامی
ze:n/زدنbəzəni.yâ/بزنی یا

âvərdən/آوردنbâvər.yâ/یايبیاور

وجه امر
šo:n/رفتنbišidi.yâ/بروید،آ

2 .10 .2 .11 .وندمفعولیصفت
خـوان از  هـاي مختـوم بـه هـم    مفعولی یا اسم مفعول در فعـل در گیلکی ساختمان صفت

آوایـی بـه   تأثیر محیطگاه تحتə //.شوددر آخر آن ساخته می/ ə/ستاك گذشته و پسوند 
/u / یا/i /هاي ساده پیشوند شود؛ در فعلتبدیل می/b /  بـا  گـون  و مصوت متناسب یـا هـم

:افزایندفعل را به آغاز آن می
bə/شکسته + škəst + ə → bəškəstə

+ b/آموخته âmuxt + ə → bâmuxtə

+ bu + xurd/خورده ə → buxurdə

:دهدصفت مفعولی خود را در ترکیب با افعال دیگر نشان میپسوندواییفرآیند آ
bu.xurd.u bum/خورده بودم

bu.xurd.i/خورده باشی bi



91/ زبان گیلکی 
ي شـرقی گیلکـی   در گونـه . شودي غربی گیلکی دیده میاین تغییرات عمدتاً در گونه

.شودتبدیل می/ a/ثیر زبان فارسی به تأنسبتاً پایدار است، در مواردي تحتә //د پسون
/ b/و پیشـوند  / ә/هـاي فـاعلی افعـال الزم ماننـد صـفت مفعـولی ونـد        صفت و اسم

.گیرندمی
buxuftә/ده بودمبخوا bum

bәmânәstә/مانده بودم bum
اندي پایانی صفت مفعولیبدون نشانه،شوندهایی که به واکه ختم میستاك:

bi.he bum/خریده بودمbi.he.m/امخریده

bu.šo bi/رفته باشیbu.šo dârәm/امرفته

حالتی گ- هاي مستمر و افعال برآینديستاكپیشـوند  یلکی فاقد/b / هـاي آن  و گونـه
) کامـل؛ اسـتمراري  (اي کـه در فرآینـدهاي نمـودي    افعال ساده،هادر این ساخت.هستند

هـا مبتنـی بـر    مفعـولی آن کنند اگر ستاك بـه همخـوان منتهـی شـود، پسـوند     شرکت می
:، است/e/ ،/â/ ،/a/هاينشانه

kәft.e bu/افتاده بود

xuft.â.n dubu/خوابیدداشت می

xurd.a.n dәrә/خورددارد می

 افعال مرکبی که جزء اول منتهی به مصوت/â /    هسـتند عمـدتاً پیشـوند/b /  را در آغـاز
:پذیرندفعل نمی

avir.â kud.ә dârәm/امکردهگم

Jextәr.â nә.dâm/امفراموش نکرده

منفی کردن
مفعولی در افعال ساده، براي منفی کردن صفتونـد  جانشـینِ ،نفیوند/b / شـود، در  مـی

:آیدمیو در افعال مرکب مابین دو جزء افعال پیشوندي، نشانه نفی پس از پیشوند 
nu xuftə/نخوابیده بودم bum
u.n.sâdə/بر نداشته بودم bum

čәt.â nu.bo/دمق نشد

زبان گیلکی/ 92
وند و اداري. 12. 2. 10. 2

افزاینـد و  آینـده مـی  / حـال  ياست که به مـاده / on/و / ân/ي وند و اداري گیلکی نشانه
ي و هـاي گذشـته  در مـاده . بردنـد میکاربهآینده / براي بیان امور مربوط به گذشته و حال 

ساز گذشتهاداري، وند/e /کنندرا به این نشانه اضافه می:
bə.tərs.âne.m/اندمترس

bu.xu.sâne.m/خواباندم
ولـی در گیلکـی لنگـرودي    .افزایندمی/ on/یا / ân/آینده شناسه را به / حال يدر ماده

.آورنداز آن میآید و شناسه را پسمی/ ben/ي نشانه/ ân/جاي هب
.tərsân/ترسانممی əm
.tərs.ben/ترسانممی əm

1شناسه.13. 2. 10. 2

چسـبند  وندهاي شخصی فاعلی یا پسوندهایی هستند، که به آخر ستاك فعل میها،شناسه
.را در گروه فعلی دارند» شخص«و » شمار«و نقشِ تعیینِ 

در گـویش  . ، در وندهاي آخر ستاك فعل وجـود نـدارد  »جنس«گیلکی، تمایز در زبانِ
تزامـی،  ي ال، گذشـته اسـتمراري يهـاي گذشـته  در زمـان –رشتی، شناسـه، در مـواردي   

در (نیسـت » شـخص «ي متمایز کننده- ي در جریان، در دوم و سوم شخص جمعگذشته
.)صرف اشکال زمان، به این مسأله خواهیم پرداخت

شـود،  ها بـه همخـوان منتهـی مـی    ني آي ساده، در افعالی که ریشههاي گذشتهشناسه
:زیر هستندصورتبه

جمعمفرد  
imاول شخص              (i) əm

i-in-id (i)دوم شخص     
øسوم شخص –əən-id(i)- əd(ә)

. شوندشان به مصوت ختم میشناسه در گیلکی، تنوع فراوانی دارد، مخصوصاً در افعالی که ستاك. 1
این، . هاي زبان گیلکی نیاز استها و گویشتک این موارد، به شناسایی تمام لهجهبراي بررسی تک

.      کندتر را طلب میخود، پژوهشی گسترده



91/ زبان گیلکی 
ي شـرقی گیلکـی   در گونـه . شودي غربی گیلکی دیده میاین تغییرات عمدتاً در گونه

.شودتبدیل می/ a/ثیر زبان فارسی به تأنسبتاً پایدار است، در مواردي تحتә //د پسون
/ b/و پیشـوند  / ә/هـاي فـاعلی افعـال الزم ماننـد صـفت مفعـولی ونـد        صفت و اسم

.گیرندمی
buxuftә/ده بودمبخوا bum

bәmânәstә/مانده بودم bum
اندي پایانی صفت مفعولیبدون نشانه،شوندهایی که به واکه ختم میستاك:

bi.he bum/خریده بودمbi.he.m/امخریده

bu.šo bi/رفته باشیbu.šo dârәm/امرفته

حالتی گ- هاي مستمر و افعال برآینديستاكپیشـوند  یلکی فاقد/b / هـاي آن  و گونـه
) کامـل؛ اسـتمراري  (اي کـه در فرآینـدهاي نمـودي    افعال ساده،هادر این ساخت.هستند

هـا مبتنـی بـر    مفعـولی آن کنند اگر ستاك بـه همخـوان منتهـی شـود، پسـوند     شرکت می
:، است/e/ ،/â/ ،/a/هاينشانه

kәft.e bu/افتاده بود

xuft.â.n dubu/خوابیدداشت می

xurd.a.n dәrә/خورددارد می

 افعال مرکبی که جزء اول منتهی به مصوت/â /    هسـتند عمـدتاً پیشـوند/b /  را در آغـاز
:پذیرندفعل نمی

avir.â kud.ә dârәm/امکردهگم

Jextәr.â nә.dâm/امفراموش نکرده

منفی کردن
مفعولی در افعال ساده، براي منفی کردن صفتونـد  جانشـینِ ،نفیوند/b / شـود، در  مـی

:آیدمیو در افعال مرکب مابین دو جزء افعال پیشوندي، نشانه نفی پس از پیشوند 
nu xuftə/نخوابیده بودم bum
u.n.sâdə/بر نداشته بودم bum

čәt.â nu.bo/دمق نشد

زبان گیلکی/ 92
وند و اداري. 12. 2. 10. 2

افزاینـد و  آینـده مـی  / حـال  ياست که به مـاده / on/و / ân/ي وند و اداري گیلکی نشانه
ي و هـاي گذشـته  در مـاده . بردنـد میکاربهآینده / براي بیان امور مربوط به گذشته و حال 

ساز گذشتهاداري، وند/e /کنندرا به این نشانه اضافه می:
bə.tərs.âne.m/اندمترس

bu.xu.sâne.m/خواباندم
ولـی در گیلکـی لنگـرودي    .افزایندمی/ on/یا / ân/آینده شناسه را به / حال يدر ماده

.آورنداز آن میآید و شناسه را پسمی/ ben/ي نشانه/ ân/جاي هب
.tərsân/ترسانممی əm
.tərs.ben/ترسانممی əm

1شناسه.13. 2. 10. 2

چسـبند  وندهاي شخصی فاعلی یا پسوندهایی هستند، که به آخر ستاك فعل میها،شناسه
.را در گروه فعلی دارند» شخص«و » شمار«و نقشِ تعیینِ 

در گـویش  . ، در وندهاي آخر ستاك فعل وجـود نـدارد  »جنس«گیلکی، تمایز در زبانِ
تزامـی،  ي ال، گذشـته اسـتمراري يهـاي گذشـته  در زمـان –رشتی، شناسـه، در مـواردي   

در (نیسـت » شـخص «ي متمایز کننده- ي در جریان، در دوم و سوم شخص جمعگذشته
.)صرف اشکال زمان، به این مسأله خواهیم پرداخت

شـود،  ها بـه همخـوان منتهـی مـی    ني آي ساده، در افعالی که ریشههاي گذشتهشناسه
:زیر هستندصورتبه

جمعمفرد  
imاول شخص              (i) əm

i-in-id (i)دوم شخص     
øسوم شخص –əən-id(i)- əd(ә)

. شوندشان به مصوت ختم میشناسه در گیلکی، تنوع فراوانی دارد، مخصوصاً در افعالی که ستاك. 1
این، . هاي زبان گیلکی نیاز استها و گویشتک این موارد، به شناسایی تمام لهجهبراي بررسی تک

.      کندتر را طلب میخود، پژوهشی گسترده



93/ زبان گیلکی 
:آیدهمخوان میانجی میياز شناسهنتهی شود، قبلي فعل به واکه ماگر ریشه

xâ/خواهممی → xâyəm

:به شرح زیر است) التزامیواخباري، در جریان (حال –هاي زمان آینده شناسه
جمعمفرد

imاول شخص        əm
i-in-id  (i)دوم شخص 

-ə-ən (en)-id  (i)سوم شخص          əd(ә)
:بدین قرارند) استمراري(ي مکرر هاي گذشتهشناسه

جمعمفرد  
im(i)اول شخص            im(i)

idدوم شخص (i) - in i

id (i)سوم شخص - ən i-ə-ø

در گـویشِ رشـتی، شـخص و شـمار را کـامالً معلـوم       استمراريي گذشتههاي صیغه
م و سـوم  ت دول شخصِ جمع، و همچنـین تفـاو  تفاوت اول شخصِ مفرد با او. کنندنمی

.شخصِ مفرد و جمع را باید در جمله فهمید
اي اسـتفاده  سرا، براي دوم شـخص مفـرد از شناسـه   ي فومن، شفت، صومعهدر منطقه

. شودشود که در گیلکی سایر مناطق دیده نمیمی
imru bidi.š fәrda diya nәšâ/ توان دیدآنچه را که امروز دیدي، فردا نمی

tâ alân rәšt biši,šә/  اي فتهتا االن رشت ر

ništi.šә/اي  نشسته

bo.xord.iš/خوردي  

اسـت کـه   / š/» ش«شود، این نشانه همخـوان  هاي باال دیده میکه در مثالطوريهمان
ایـن شناسـه در تالشـی و تـاتی بـراي دوم      . از آن ممکن است یک واکه بیایـد پیش و پس

ثیر تـأ ازتواند ناشیمناطق میاین جوارِهمر گیلکیِدآن وجودوشخص مفرد رایج است
.زبان باشدلشا گویشورانِ تابي همجوار

زبان گیلکی/ 94
ي در جریـان  ي التزامی، گذشـته ، گذشته)بعید(درگذشته گذشتههايدر گیلکی ساخت

شـوند، جـزء   ؛ یعنی از دو جـزء تشـکیل مـی   هستندي در جریانِ التزامی، دو بنیو گذشته
هاي ایـن افعـال   شناسه. ي دیگر استجزء متغیر معموالً، از بن و ریشه.رثابت و جزء متغی

اسـت، ترکیـب   ) بـودن / شـدن  (/ buon/شونده که شـکلی از مصـدرِ   با جزء ثابت صرف
ناپـذیرِ افعـالِ ترکیبـی هسـتند، بـا      که جـزء جـدایی  / buon/هاي مصدر شناسه. شوندمی

.هاي افعالِ دیگر فرق دارندشناسه
گذشـته در گذشـته و حـال    هـاي سـاخت بـراي  / bo:n/یا / buon/ي سادهي گذشته

:ي در جریان، به قرار زیر استحالتی و گذشته- ي مصدرهاي برآیندي گذشته
جمعمفرد                   

b.imبودیم  b.umاول شخص        بودم
b.idبودید      b.iدوم شخص       بودي       – b. in

b.udبودند      b.uبود         سوم شخص   – b.un
مصدر صرف/buon /و )گذشـته التزامـی  (براي بیان امور ممکن و محتمل در گذشته

:اند ازحالتی، عبارت- درهاي برآیندي مص
جمعمفرد

b.imباشیمb.imباشم اول شخص 
b.id / b.inباشیدb.i/biyəباشیدوم شخص  

b.id / b.unباشند   b.iسوم شخص    باشد  

.به همخوان نداردي افعال منتهیي سادهي گذشتهدرجریان، تفاوتی با شناسهي زمان حالِشناسه* 
: ي شناسه باشدنشانهتواند بدونِي ساده، میسوم شخص مفرد گذشته* 

buxurd/خورد bugoft/گفت biništ/نشست 
:اندي ساده، داراي دو حالتهاي زمان گذشتهدر گویش گالشی، شناسه* 

: زیر هستندصورتهها بوجود داشته باشد، نشانه/ a/ي فعل، مصوت اگر در ریشه:الف
جمع مفرد 

e:mاول شخص            am
e:nدوم شخص  e

anسوم شخص              a



93/ زبان گیلکی 
:آیدهمخوان میانجی میياز شناسهنتهی شود، قبلي فعل به واکه ماگر ریشه

xâ/خواهممی → xâyəm

:به شرح زیر است) التزامیواخباري، در جریان (حال –هاي زمان آینده شناسه
جمعمفرد

imاول شخص        əm
i-in-id  (i)دوم شخص 

-ə-ən (en)-id  (i)سوم شخص          əd(ә)
:بدین قرارند) استمراري(ي مکرر هاي گذشتهشناسه

جمعمفرد  
im(i)اول شخص            im(i)

idدوم شخص (i) - in i

id (i)سوم شخص - ən i-ə-ø
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زبان گیلکی/ 94
ي در جریـان  ي التزامی، گذشـته ، گذشته)بعید(درگذشته گذشتههايدر گیلکی ساخت
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b.idبودید      b.iدوم شخص       بودي       – b. in
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e:mاول شخص            am
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anسوم شخص              a



95/ زبان گیلکی 
:قرار زیر هستندها بهجود داشته باشد، شناسهو/ a/غیراز ي فعل مصوتی بهاگر در ریشه:ب

جمعمفرد     
imاول شخص əm
inدوم شخص  e

ənسوم شخص                    ə

در زبان گیلکیگذشته، مضارع و فعل امري ساختن اشکال زمانشیوه. 3. 10. 2
فعل امر. 1. 3. 10. 2

ن از آن، از مـاده  یا بازداشت) حالتیکاري یا(امري فعل امر براي واداشتن کسی یا کسانی به 
کـه در  . اسـت »مضارع التزامی«دوم شخص يصیغهيشود و شبیهآینده ساخته می/ حال

) افزایشی یـا کاهشـی در مـاده   (هنگام خطاب به دیگري یا دیگران در مواردي با تغییراتی 
در غیـر  . مانـد ی میباشد این وند باق) ثابت(اگر فعل همراه با پیشوند اشتقاقی . همراه است

حسبِبر)- bu-,bә-, bi-,ba(هاي آن و گونه/b/این صورت مانند مضارع التزامی پیشوند 
شناسـه  فعل امر گیلکی دو صیغه دارد؛ صیغه مفرد، کـه بـدونِ  . رودمیکاربهشرایط آوایی 

.است/id/ي غربی و در گونه/in/شرقی ياست و جمع، که شناسه آن در گیلکی گونه
:زیر استصورتبهوجه امراختار عمومی س

شناسه± تغییرات±ماده فعل+پیشوند 
bugu/بگوbigid/بگویید   

bušu/برو  bišid/بروید  

:گویندمی» نهی«به منفیِ وجه امر، 
nugu/نگو nušu/نرو 

bu.šu, ašân.â bu.gu, šimi kâr.â bu.kun.id.:لمثا

.ها بگو، کارتان را بکنیدبرو به آن

مضارع اخباري. 2. 3. 10. 2
مکـان  امـثالً از  : کنـد هاي مضارع از مکان بالقوه فعل در آینده حکایت میگیلکی صیغهدر
unâ bi.dinәm, gәmә:»گویماگر او را ببینم، می«در »گفتن«

زبان گیلکی/ 96
سـتاك مضـارع   . هاي آن هسـتند و گونه/b/پیشوند هاي مضارع در گیلکی فاقدصیغه

ي پارسـی باسـتانی مبتنـی بـر     هـا زبـان مضـارعِ هـا ماننـد سـتاك   از فعلگیلکی در برخی
گاه یک واکـه  است که در اتصال به ریشه فعل /n/این افزودگی مصوت . گی استافزوده

:دآیهمراه آن می) مصوت(
niš.tәnنشستنnišریشهniš.in.әmنشینممی

be:nبریدنbریشهb.in.әmبرممی

ze:nزدنzریشهz.әn.әmزنممی

در گویش رشتی، مضارع اخباري در افعال الزم و متعددي، بـه ایـن صـورت سـاخته     
شناسه+ /n/±ماده مضارع :شودمی

šo:nšuon/ن     مصدر رفت =

مفردجمعاشخاص
š.im(i)әm.šاول شخص
idi.ši.šدوم شخص
idi.šš.eسوم شخص

xurd.әn/مصدر خوردن   
مفردجمعاشخاص
xur.im(i)xur.әmاول شخص

xur.idixur.iدوم شخص

xur.idixur.eسوم شخص

مضارع اخباريهاي جدول شناسه
مفردجمعاشخاص
im-imiәm-әmәاول شخص

id-idi-ini-eدوم شخص

id-idi-әn-әd(ә)e-әسوم شخص

.اسـت / xonə/، سوم شـخص مفـرد در شـلمان،    /xâre/دوم شخص مفرد در اشکور 
. است/ xurin/هاي گیلکی گویش، در اغلبِ»خوردن«دوم شخص جمع 
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97/ زبان گیلکی 
و / xurəd/، در خمـام  /xorədə/نشا و آستانه ص جمع این مصدر، در لشتسوم شخ

.است/ xonən/در شلمان 
تنهـا . رونـد مـی کاربهبیشترِ مصدرهاي متضمن حرکت، با این ساخت براي بیان آینده 

رود، کـار مـی  حرکت است و با این ساخت بـراي وصـف حـال بـه    مصدري که متضمن 
/vârəstən) /است) باریدن:

vârəstənبارد                       می←یدن بار → vâre
وصـف  «فقط در مواردي محدود، مصدرهاي متضمن حالـت، بـا ایـن سـاخت بـراي      

1.روندمیکاربه» حال

tânəstən/توانستن tânəm/متوانمی
dânəstən/دانستن dânəm/دانم  می

xâstən/خواستنxâyəm/خواهم می
mәn dân.әm tu tan.i ti râyâ bi.yâf.i.

.توانی راهت را پیدا کنیدانم، تو میمن می
ti dil xây.e, ti dәs nây.e. .آورينمیدستبه) اما(خواهد، دلت می

هاي حال، آینده و در مواردي نیز، براي بیانِ واقعیات کلی و مطلق و نیز براي زمان
mâ zəminə/چرخدماه دور زمین می:رودکار میگذشته به do:r čərxe.

مضارع التزامی. 3. 3. 10. 2
حـال  آینده، و در افعـال متضـمن حالـت، بـر    متضمن کار و حرکت، براین فعل در افعالِ

همـراه  » شـاید «و » اگـر «داللت دارد؛ معموالً، متضمن احتمال، شک و شـرط اسـت و بـا    
.شودمی

agә bә.š.әm, terâ vâxâbәrâ kun.әm. .              کنماگر بروم، تورا باخبر می
هاي متناسـب  گیرند و با مصوتمی/ b/افعال ساده در مضارع التزامی، پیشوند غیرثابت 

:آیندمیي فعلیا هماهنگ با مصوت ریشه
šo:n/رفتن bə.šəm/بروم 

خواهم، اند و میمتضمن آینده... خورم وروم، میمی. کندین نکته، در مورد فارسی هم صدق میا. 1
.متضمن حال... توانم و دانم، میمی

زبان گیلکی/ 98
:شودضارع اخباري تمیز داده میاز م1هاي پیشوندي، تنها در جمله و با تکیهدر فعل

-vâgәrdәmʹَ/برگردم–گردم برمی vâgәrdәm
:شودمضارع التزامی در گیلکی این گونه ساخته می

شناسه+ آوایی تغییرات ±ماده مضارع +پیشوند 
xur.dәn/مصدر خوردن

مفردجمعاشخاص
bu.xur.imbu.xur.әmاول شخص 

inbu.xur.iیاbu.xur.idدوم شخص 
әnbu.xur.әیاbu.xur.әdسوم شخص

uonš/مصدر رفتن
مفردجمعاشخاص

bә.š.imbә.š.әmاول شخص 

یاbә.š.idدوم شخص  -inbә.š.i

یاbә.š.әdسوم شخص әnbә.š.ә

التزامیهاي مضارعجدول شناسه
مفردجمعاشخاص

im -әm-اول شخص 
یاid-دوم شخص  -in-i

یاәd-سوم شخص -әn-ә,e.-i

.است/ boxâre/و در اشکور / buxori/در آستانه، سوم شخص مفرد 
سـوم شـخص جمـع در    . اسـت / buxurin/هـا تـر لهجـه  دوم شخص جمع، در بیش

.است/ boxorən/و در شلمان / boxorəd/نشا لشت
منفی
nu.xur/نخور nu.xurid/نخورید  

ni.ši/نرويni.šid/  نروید 

.در مضارع التزامی تکیه بر پیشوند و در مضارع اخباري تکیه بر روي فعل است. 1
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.متضمن حال... توانم و دانم، میمی

زبان گیلکی/ 98
:شودضارع اخباري تمیز داده میاز م1هاي پیشوندي، تنها در جمله و با تکیهدر فعل

-vâgәrdәmʹَ/برگردم–گردم برمی vâgәrdәm
:شودمضارع التزامی در گیلکی این گونه ساخته می

شناسه+ آوایی تغییرات ±ماده مضارع +پیشوند 
xur.dәn/مصدر خوردن

مفردجمعاشخاص
bu.xur.imbu.xur.әmاول شخص 

inbu.xur.iیاbu.xur.idدوم شخص 
әnbu.xur.әیاbu.xur.әdسوم شخص

uonš/مصدر رفتن
مفردجمعاشخاص

bә.š.imbә.š.әmاول شخص 

یاbә.š.idدوم شخص  -inbә.š.i

یاbә.š.әdسوم شخص әnbә.š.ә

التزامیهاي مضارعجدول شناسه
مفردجمعاشخاص

im -әm-اول شخص 
یاid-دوم شخص  -in-i

یاәd-سوم شخص -әn-ә,e.-i

.است/ boxâre/و در اشکور / buxori/در آستانه، سوم شخص مفرد 
سـوم شـخص جمـع در    . اسـت / buxurin/هـا تـر لهجـه  دوم شخص جمع، در بیش

.است/ boxorən/و در شلمان / boxorəd/نشا لشت
منفی
nu.xur/نخور nu.xurid/نخورید  

ni.ši/نرويni.šid/  نروید 

.در مضارع التزامی تکیه بر پیشوند و در مضارع اخباري تکیه بر روي فعل است. 1



99/ زبان گیلکی 
حال در جریان. 4. 3. 10. 2

سـاخت فعلـی مسـتقلی وجـود     حرکت و حالت در زمان حالِتداومِدر گیلکی براي بیانِ
:آیدشرح پدید میاین دارد که از دو جزء به 

) جـزء متغیـر  (1هاي غربی این ساخت ترکیبی است از صفت مفعـولی در گویش: الف
du.bo:n2مان حال فعل ز). + شودکه به آن متصل می(nوند + 

.xurd-ân+dər)درحال خوردنم(اندرخوردنم əm→xurd. ən
dē-n+dər.i→dē.n)دیدن هستیدرحال(اندردیدنی

.fadâ-n+dərاندر دادن است ə→fadā.n
šō -n+dər.im→šō.nدر حال رفتنیم

.tərkəst-ân+dər.id→tərkəstدر حال ترکیدنید ən
xusân-en+dər.id(i)→xusân.enدنددر حال خوابانی

و شـود سـاخته مـی  /n- /وند نمود نمـاي  بدونهاي شرقی این ساخت گویشدر : ب
:ماندصفت مفعولی بدون تغییر باقی می/ ә/پسوند 

.xut/ خوابیدنمدر حالِ ən → xutə dərəm
: یژه استزیر مستقل و واین ساخت به دالیلِ

پذیرد؛نمی/ b/در افعال ساده، پیشوند - 
رود؛میکاربهآینده / گذشته و حال در ساختمان هر دو زمان- 
ها، آغاز و پایان زمان فعل منظور نیست، حرکت یا حالـت، ناتمـام و در جریـان    در آن- 

کند؛را بیان می
شوند؛اجزاي آن جدا نمی- 
شوند؛براي تمام اشخاص صرف می- 
.شوندمنفی می- 

در / e/و یا / â/صورت و بهگردد در این ساخت دستخوش تغییراتی می/ ә/پسوند صفت مفعولی . 1
.است/ b/در این ساخت صفت مفعولی فاقد پیشوند . آیدمی

گانههاي ششو صیغه/ r/و میانجی/ dә/مبتنی است بر پیشوند du.bo:nبستی فعل صورت پی. 2
)әm-i-ә im-id(-in)-әd(-әn.اند، تنها تفاوت در سوم شخص ها شبیه شناسه افعال مضارعاین صیغه

بستی سوم شخص مفرد صورت پیي ولی نشانه/ e/ي سوم شخص مفرد مضارع فرد است که نشانهم
/ә /است.

زبان گیلکی/ 100
غربیشرقی

šōرفتنمدر حالِ dər. əmšō.n dər. əm

xordəخوردنیدر حالِ dər.ixurdâ.n dər.i

burdəبردن استدر حالِ dər. əbərdâ.n dər. ə

passəپاییدنیمدر حالِ dər.impâstâ.n dər.im

ardəآوردنیددر حالِ dər.inavərd â.n dər.id

heخریدنددر حالِ dər. ənhē.n dər.id

اسـت کـه در   ) فعـل کمکـی بـودن   (در این ساخت، تجلی مفهوم زمان در جزء ثابـت  
، )درجریـان (بـراي صـرف آن در زمـان حـال     . شـود انتهاي ترکیب قرار دارد و صرف می

را دستخوش تغییـر  » بودن«معنايپیوندد و بستی بودن میبه فعل پی/ də/اشتقاقیپیشوند
.کندمی» ی، اندر بودنبودن در جای«به 

:زیر استصورتبه» حال در جریان«ساختار 
پیشـوند  + /n- /ونـد نمـود  e →ə(یـا  â/a→ə(تغییـرات  ±صفت مفعـولی 

/də/ +یمیانج/r/+بستی بودنفعل پی

ي غربیدر گونه»خوردن«فعل 
1dә.r.әmxurdâ.nدر خوردنمdә.r.imxurdâ.nدر خوردنیم

dә.r.ixurdâ.nدر خوردنیdә.r.idxurdâ.nدر خوردنید

dә.r.әxurdâ.nدر خوردن استdә.r.әdxurdâ.nدر خوردنند

ي شرقیدر گونه»وردنخ«فعل 
dә.r.әmxordәدر خوردنمdә.r.imxordәدر خوردنیم

dә.r.ixordәدر خوردنیdә.r.inxordәدر خوردنید

dә.r.әxordәوردن استدر خdә.r.әnxordәدر خوردنند

.است» در حال خوردن هستم«و یا » خورمدارم می«تري از معادل مناسب» در خوردنم«. 1



99/ زبان گیلکی 
حال در جریان. 4. 3. 10. 2

سـاخت فعلـی مسـتقلی وجـود     حرکت و حالت در زمان حالِتداومِدر گیلکی براي بیانِ
:آیدشرح پدید میاین دارد که از دو جزء به 

) جـزء متغیـر  (1هاي غربی این ساخت ترکیبی است از صفت مفعـولی در گویش: الف
du.bo:n2مان حال فعل ز). + شودکه به آن متصل می(nوند + 

.xurd-ân+dər)درحال خوردنم(اندرخوردنم əm→xurd. ən
dē-n+dər.i→dē.n)دیدن هستیدرحال(اندردیدنی

.fadâ-n+dərاندر دادن است ə→fadā.n
šō -n+dər.im→šō.nدر حال رفتنیم

.tərkəst-ân+dər.id→tərkəstدر حال ترکیدنید ən
xusân-en+dər.id(i)→xusân.enدنددر حال خوابانی

و شـود سـاخته مـی  /n- /وند نمود نمـاي  بدونهاي شرقی این ساخت گویشدر : ب
:ماندصفت مفعولی بدون تغییر باقی می/ ә/پسوند 

.xut/ خوابیدنمدر حالِ ən → xutə dərəm
: یژه استزیر مستقل و واین ساخت به دالیلِ

پذیرد؛نمی/ b/در افعال ساده، پیشوند - 
رود؛میکاربهآینده / گذشته و حال در ساختمان هر دو زمان- 
ها، آغاز و پایان زمان فعل منظور نیست، حرکت یا حالـت، ناتمـام و در جریـان    در آن- 

کند؛را بیان می
شوند؛اجزاي آن جدا نمی- 
شوند؛براي تمام اشخاص صرف می- 
.شوندمنفی می- 

در / e/و یا / â/صورت و بهگردد در این ساخت دستخوش تغییراتی می/ ә/پسوند صفت مفعولی . 1
.است/ b/در این ساخت صفت مفعولی فاقد پیشوند . آیدمی

گانههاي ششو صیغه/ r/و میانجی/ dә/مبتنی است بر پیشوند du.bo:nبستی فعل صورت پی. 2
)әm-i-ә im-id(-in)-әd(-әn.اند، تنها تفاوت در سوم شخص ها شبیه شناسه افعال مضارعاین صیغه

بستی سوم شخص مفرد صورت پیي ولی نشانه/ e/ي سوم شخص مفرد مضارع فرد است که نشانهم
/ә /است.

زبان گیلکی/ 100
غربیشرقی

šōرفتنمدر حالِ dər. əmšō.n dər. əm

xordəخوردنیدر حالِ dər.ixurdâ.n dər.i

burdəبردن استدر حالِ dər. əbərdâ.n dər. ə

passəپاییدنیمدر حالِ dər.impâstâ.n dər.im

ardəآوردنیددر حالِ dər.inavərd â.n dər.id

heخریدنددر حالِ dər. ənhē.n dər.id

اسـت کـه در   ) فعـل کمکـی بـودن   (در این ساخت، تجلی مفهوم زمان در جزء ثابـت  
، )درجریـان (بـراي صـرف آن در زمـان حـال     . شـود انتهاي ترکیب قرار دارد و صرف می

را دستخوش تغییـر  » بودن«معنايپیوندد و بستی بودن میبه فعل پی/ də/اشتقاقیپیشوند
.کندمی» ی، اندر بودنبودن در جای«به 

:زیر استصورتبه» حال در جریان«ساختار 
پیشـوند  + /n- /ونـد نمـود  e →ə(یـا  â/a→ə(تغییـرات  ±صفت مفعـولی 

/də/ +یمیانج/r/+بستی بودنفعل پی

ي غربیدر گونه»خوردن«فعل 
1dә.r.әmxurdâ.nدر خوردنمdә.r.imxurdâ.nدر خوردنیم

dә.r.ixurdâ.nدر خوردنیdә.r.idxurdâ.nدر خوردنید

dә.r.әxurdâ.nدر خوردن استdә.r.әdxurdâ.nدر خوردنند

ي شرقیدر گونه»وردنخ«فعل 
dә.r.әmxordәدر خوردنمdә.r.imxordәدر خوردنیم

dә.r.ixordәدر خوردنیdә.r.inxordәدر خوردنید

dә.r.әxordәوردن استدر خdә.r.әnxordәدر خوردنند

.است» در حال خوردن هستم«و یا » خورمدارم می«تري از معادل مناسب» در خوردنم«. 1



101/ زبان گیلکی 
ي غربیدر گونه»رفتن«فعل 

dә.r.əmšō.nدر خوردنیdә.r.imšō.nماندر رفتنی

dә.r.išō.nدر خوردنیdә.r.idšō.nدر رفتنیدان

dә.r.әšō.nدر خوردن استdә.r.әdšō.nدر رفتنندان

ي شرقیدر گونه»رفتن«فعل 
dә.r.әmšōمدر خوردنdә.r.imšōدر رفتنیمان

dә.r.išōدر خوردنیdә.r.inšōدر رفتنیدان

dә.r.әšōدر خوردن استdә.r.әnšōدر رفتنندان

:شودزیر صرف میصورتبندرانزلی، ستاك جزء دوم، بهدر خمام و 
فردمجمع

dərəmdərimاول شخص    

dərididəriدوم شخص

dərədədərəسوم شخص
شـخص  و در سـوم  / dərin/هـا  ، در بسـیاري از لهجـه  جزء دوماز دوم شخصِ جمع

.است/ xor dədəd/نشا سوم شخص جمع در لشت. است/ dərən/صورتجمع به
دارم (شـود  ساخته می» داشتن«این ساخت، با ساخت مضارعِ مستمرِ فارسی که با فعل 

ــان فارســی،منفی هــم  1، متفــاوت اســت...)خــوري روم، داري مــیمــی ــرخالف زب و ب
هـاي متضـمن حالـت    ین ساخت، براي فعلا).ي نفی در افعال دو بنینشانه. نک(شودمی
.رودنمیکاربه

فعـل در جریـان، در گـویش غـرب گـیالن      ثیر زبان تالشی، اشکال دیگـري از  تأتحت
Kərâ amo.n dərə/ .در حال آمدن است:مانند. کاربرد دارد
آن بـا سـاخت فعلـی    ترکیب . ي استمرار استکنندهدر زبان تالشی، بیان/ kәra/تکواژ 
در جریـان  Kərâ amon də.r.əm) / در حال در آمدن هستم(در حال آمدنم که متضمن
.، اختالط و آمیختگی زبانی است)amo.n dәrә(بودن است 

برند، ولی در بهره می» داشتن«تفاوت در فعل کمکی است؛ در زبان فارسی از فعل کمکی . 1
.»بودن«از فعل کمکی گیلکی 

زبان گیلکی/ 102
و صرف زمانِ مضارع، بـراي  / kәrâ/ترکیبی از تکواژ صورتساخت دیگري از آن، به

.رودمیکاربهگر از مناطقِ غربیدر فومن و برخی دی»حال در جریان«بیان زمان 
kәrâ xurәm/در حال خوردنم   

kәrâ xuri/در حال خوردنی  

kәrâ xure/در حال خوردن است  
kәrâ xurim/در حال خوردنیم  

kәrâ xurid/در حال خوردنید  

kәrâ xurәd/در حال خوردنند 

کـار بهي آن ، در شهر رشت و حومه»حال در جریان«چنین، نوع دیگري از ساخت هم
و فعـل  ) dә(پیشـوند و nâي نمـود رود که ترکیبی از صفت مفعولی، به همـراه نشـانه  می
:استبستی بودن پی

xurdә.nâ dәrәm/در حال خوردنم/ به خوردنم 

xurdә.nâ dәri/در حال خوردنی/ به خوردنی 

xurdә.nâ dәrә/در حال خوردن است/ به خوردن است 
xurdә.nâ dәrim/در حال خوردنیم / به خوردنیم 

xurdә.nâ dәrid/در حال خوردنید/ به خوردنید 

xurdә.nâ dәrid/در حال خوردنند / به خوردنند 

سادهيگذشته. 5. 3. 10. 2
. ي دیگـر داللـت دارد  رار، تداوم و تقدم بر امر گذشـته بر وقوع امري در گذشته، بدون تک
. گیرندمی/ b/افعال ساده در این ساخت پیشوند 

هاي آن داللت بر پایان یافتن امـر فعـل اسـت، بـه عبـارتی      گونهو / b/حضور پیشوند 
یعنـی  ،است، فقدان آن به پایـان نیـافتگی امـر فعـل    » نمود کامل «بیانگر / b/دیگر پیشوند 

.)فعال مستمر گیلکیا. نک(دهدگواهی می» ناقصنمود «
:استزیرصورتي ساده بهساختار عمومی گذشته

شناسه+ ستاك گذشته + نمود پیشوند 



101/ زبان گیلکی 
ي غربیدر گونه»رفتن«فعل 

dә.r.əmšō.nدر خوردنیdә.r.imšō.nماندر رفتنی

dә.r.išō.nدر خوردنیdә.r.idšō.nدر رفتنیدان

dә.r.әšō.nدر خوردن استdә.r.әdšō.nدر رفتنندان

ي شرقیدر گونه»رفتن«فعل 
dә.r.әmšōمدر خوردنdә.r.imšōدر رفتنیمان

dә.r.išōدر خوردنیdә.r.inšōدر رفتنیدان

dә.r.әšōدر خوردن استdә.r.әnšōدر رفتنندان

:شودزیر صرف میصورتبندرانزلی، ستاك جزء دوم، بهدر خمام و 
فردمجمع

dərəmdərimاول شخص    

dərididəriدوم شخص

dərədədərəسوم شخص
شـخص  و در سـوم  / dərin/هـا  ، در بسـیاري از لهجـه  جزء دوماز دوم شخصِ جمع

.است/ xor dədəd/نشا سوم شخص جمع در لشت. است/ dərən/صورتجمع به
دارم (شـود  ساخته می» داشتن«این ساخت، با ساخت مضارعِ مستمرِ فارسی که با فعل 

ــان فارســی،منفی هــم  1، متفــاوت اســت...)خــوري روم، داري مــیمــی ــرخالف زب و ب
هـاي متضـمن حالـت    ین ساخت، براي فعلا).ي نفی در افعال دو بنینشانه. نک(شودمی
.رودنمیکاربه

فعـل در جریـان، در گـویش غـرب گـیالن      ثیر زبان تالشی، اشکال دیگـري از  تأتحت
Kərâ amo.n dərə/ .در حال آمدن است:مانند. کاربرد دارد
آن بـا سـاخت فعلـی    ترکیب . ي استمرار استکنندهدر زبان تالشی، بیان/ kәra/تکواژ 
در جریـان  Kərâ amon də.r.əm) / در حال در آمدن هستم(در حال آمدنم که متضمن
.، اختالط و آمیختگی زبانی است)amo.n dәrә(بودن است 

برند، ولی در بهره می» داشتن«تفاوت در فعل کمکی است؛ در زبان فارسی از فعل کمکی . 1
.»بودن«از فعل کمکی گیلکی 

زبان گیلکی/ 102
و صرف زمانِ مضارع، بـراي  / kәrâ/ترکیبی از تکواژ صورتساخت دیگري از آن، به

.رودمیکاربهگر از مناطقِ غربیدر فومن و برخی دی»حال در جریان«بیان زمان 
kәrâ xurәm/در حال خوردنم   

kәrâ xuri/در حال خوردنی  

kәrâ xure/در حال خوردن است  
kәrâ xurim/در حال خوردنیم  

kәrâ xurid/در حال خوردنید  

kәrâ xurәd/در حال خوردنند 

کـار بهي آن ، در شهر رشت و حومه»حال در جریان«چنین، نوع دیگري از ساخت هم
و فعـل  ) dә(پیشـوند و nâي نمـود رود که ترکیبی از صفت مفعولی، به همـراه نشـانه  می
:استبستی بودن پی

xurdә.nâ dәrәm/در حال خوردنم/ به خوردنم 

xurdә.nâ dәri/در حال خوردنی/ به خوردنی 

xurdә.nâ dәrә/در حال خوردن است/ به خوردن است 
xurdә.nâ dәrim/در حال خوردنیم / به خوردنیم 

xurdә.nâ dәrid/در حال خوردنید/ به خوردنید 

xurdә.nâ dәrid/در حال خوردنند / به خوردنند 

سادهيگذشته. 5. 3. 10. 2
. ي دیگـر داللـت دارد  رار، تداوم و تقدم بر امر گذشـته بر وقوع امري در گذشته، بدون تک
. گیرندمی/ b/افعال ساده در این ساخت پیشوند 

هاي آن داللت بر پایان یافتن امـر فعـل اسـت، بـه عبـارتی      گونهو / b/حضور پیشوند 
یعنـی  ،است، فقدان آن به پایـان نیـافتگی امـر فعـل    » نمود کامل «بیانگر / b/دیگر پیشوند 

.)فعال مستمر گیلکیا. نک(دهدگواهی می» ناقصنمود «
:استزیرصورتي ساده بهساختار عمومی گذشته

شناسه+ ستاك گذشته + نمود پیشوند 



103/ زبان گیلکی 
:در افعال منتهی به همخوان

bu.xurdim/مخوردیbu.xurdәm/خوردم 

bu.xurdid/خوردید  bu.xurdi/خوردي 

bu.xurdid1/خوردند bu.xurd(ә)/خورد 

:در افعال منتهی به واکه
bu.šo.y.im/رفتیم bu.šom/رفتم 

bu.šo.y.id/تید  رفbu.šo.y.i/رفتی 
bu.š.oy.id-bu.šo.d/رفتند bu.šo/رفت 

منفی
nu.xurdәm/نخوردم nu.šom/نرفتم 

. اسـت / boxordiš/و در ضـیابر و گسـکر   / boxârde/دوم شخص مفرد در اشـکور  
buxurdәnو سوم شخص جمـع  / buxurdin/ها دوم شخص جمع در بسیاري از لهجه

.است
شناسـه حـذف   /ә/ي ، واکـه در اول شـخص مفـرد  ) مصوت(در افعال منتهی به واکه 

.گیردمی/y/در دوم شخص مفرد و اشخاص جمع همخوان میانجی شود و می

)استمرار، تکرار، عادت(استمرارييگذشته. 6. 3. 10. 2
اي از اً بـر گونـه  به سخن دیگر، غالب. ، مبین تکرار فعل در گذشته استاستمراريي گذشته

.داللت داردو یا بر تکرار و عادت)یا پی در پیاستمرار با گسست(استمرار 
از مـاده  اسـت کـه پـس   /i/پسـوند  صورتي استمراري گیلکی وند نمود بهدر گذشته
از شناسـه تکـرار   هـا نیـز پـس   از گونـه شـود و در برخـی  از شناسه ظاهر میگذشته و قبل

. کاسـته شـدن اسـت   هاي مختلف گیلکی در حالِاین وند در گونهقدرت القایی . شودمی
.شودیعنی در مواردي بدون آن نیز فعل استمراري پدیدار می

این دو . استid(i)در گویش رشتی، شناسه دوم و سوم شخص جمع، براي افعال گذشته و مضارع . 1
.تفاوتی با هم ندارند

زبان گیلکی/ 104
پیشـوند  هـاي فعـل فاقـد   شـود، صـیغه  هاي زیر مشـاهده مـی  که در نمونهطوريهمان
ند از ي استمراري گیلکی از برافتـادن پیشـو  گذشتهدیگر؛عبارتیبه. هستند/- bv/تصریفی 

.شودهاي فعل پدیدار میصیغه
در گیلکی، بدین گونه استاستمراريي گذشتهساخت:

شناسه±وند استمراري ±ستاك گذشته 
جمعمفرد

xurdimi/خوردیم میxurdimi/خوردم می
xurdidi/خورید  میxurdi/خوري می

xurdidi/خورند میxurdi/خوردیم
šoyimi/ رفتیم میšoyimi/رفتم می

šoyidi/رفتید  میšoyi/رفتی  می
šoyidi/ رفتند  میšoyi/رفت  می

:منفی آن بدین صورت است
nuxurdimi/ رم  خونمیnušoyimi/رفتم  نمی

هـاي شـخص را کـامالً معلـوم     هـا تفـاوت  درگویش رشتی، در این سـاخت، شناسـه  
.درك استکنند، این تفاوت، فقط در جمله، قابلِنمی

دوم . اسـت / xordәmә/، در ضیابر و گسـکر  /xordәm/اول شخص مفرد، در آستانه 
و / xord/» آسـتانه «ر دسوم شخص مفرد، . است/ xordiyә/شخص مفرد، در این گویش 

.است/ xorde/در ضیابر و گسکر 
.است/ xordin/صورتها، دوم شخص جمع، بهاز لهجهدر برخی

.است/ xordәn/ها و در برخی دیگر از لهجه/ xordәd/نشا سوم شخص جمع در لشت
مـورد از  این ساخت، در افعال متضمن کار، معموالً متضمن تکرار است، تنها در یـک 

هم استمرار پی در پی و هم تقارن زمـانی را  ) باریدن/ (vârәstәn/متضمن حرکت؛ افعال
vârәš vârәsti/. باریدباران می:در بردارد

:افعال متضمن حالت، اگرچه ساخت مکرر دارند، اما مبین استمرارند
nânәstim/؟دانستم کجا هستینمی koyâ isâyi

dâštim, fândâm./  داشتم، ندادم



103/ زبان گیلکی 
:در افعال منتهی به همخوان
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nu.xurdәm/نخوردم nu.šom/نرفتم 

. اسـت / boxordiš/و در ضـیابر و گسـکر   / boxârde/دوم شخص مفرد در اشـکور  
buxurdәnو سوم شخص جمـع  / buxurdin/ها دوم شخص جمع در بسیاري از لهجه
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شناسـه حـذف   /ә/ي ، واکـه در اول شـخص مفـرد  ) مصوت(در افعال منتهی به واکه 

.گیردمی/y/در دوم شخص مفرد و اشخاص جمع همخوان میانجی شود و می

)استمرار، تکرار، عادت(استمرارييگذشته. 6. 3. 10. 2
اي از اً بـر گونـه  به سخن دیگر، غالب. ، مبین تکرار فعل در گذشته استاستمراريي گذشته

.داللت داردو یا بر تکرار و عادت)یا پی در پیاستمرار با گسست(استمرار 
از مـاده  اسـت کـه پـس   /i/پسـوند  صورتي استمراري گیلکی وند نمود بهدر گذشته
از شناسـه تکـرار   هـا نیـز پـس   از گونـه شـود و در برخـی  از شناسه ظاهر میگذشته و قبل

. کاسـته شـدن اسـت   هاي مختلف گیلکی در حالِاین وند در گونهقدرت القایی . شودمی
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.تفاوتی با هم ندارند

زبان گیلکی/ 104
پیشـوند  هـاي فعـل فاقـد   شـود، صـیغه  هاي زیر مشـاهده مـی  که در نمونهطوريهمان
ند از ي استمراري گیلکی از برافتـادن پیشـو  گذشتهدیگر؛عبارتیبه. هستند/- bv/تصریفی 

.شودهاي فعل پدیدار میصیغه
در گیلکی، بدین گونه استاستمراريي گذشتهساخت:

شناسه±وند استمراري ±ستاك گذشته 
جمعمفرد

xurdimi/خوردیم میxurdimi/خوردم می
xurdidi/خورید  میxurdi/خوري می

xurdidi/خورند میxurdi/خوردیم
šoyimi/ رفتیم میšoyimi/رفتم می

šoyidi/رفتید  میšoyi/رفتی  می
šoyidi/ رفتند  میšoyi/رفت  می

:منفی آن بدین صورت است
nuxurdimi/ رم  خونمیnušoyimi/رفتم  نمی

هـاي شـخص را کـامالً معلـوم     هـا تفـاوت  درگویش رشتی، در این سـاخت، شناسـه  
.درك استکنند، این تفاوت، فقط در جمله، قابلِنمی

دوم . اسـت / xordәmә/، در ضیابر و گسـکر  /xordәm/اول شخص مفرد، در آستانه 
و / xord/» آسـتانه «ر دسوم شخص مفرد، . است/ xordiyә/شخص مفرد، در این گویش 

.است/ xorde/در ضیابر و گسکر 
.است/ xordin/صورتها، دوم شخص جمع، بهاز لهجهدر برخی

.است/ xordәn/ها و در برخی دیگر از لهجه/ xordәd/نشا سوم شخص جمع در لشت
مـورد از  این ساخت، در افعال متضمن کار، معموالً متضمن تکرار است، تنها در یـک 

هم استمرار پی در پی و هم تقارن زمـانی را  ) باریدن/ (vârәstәn/متضمن حرکت؛ افعال
vârәš vârәsti/. باریدباران می:در بردارد

:افعال متضمن حالت، اگرچه ساخت مکرر دارند، اما مبین استمرارند
nânәstim/؟دانستم کجا هستینمی koyâ isâyi

dâštim, fândâm./  داشتم، ندادم



105/ زبان گیلکی 
توان مکرر نامید، وگرنه در موردتکرار، این ساخت را میغالب بودنِدلیلِبه

- گسست و به تعبیري، بر استمرار بی- مصدرهاي مبین حالت، این ساخت بر استمرار
.ستفارسی ا/mi/این ساخت فاقد پیشوند نمود در گیلکی.اردداللت د

)بعید(گذشته در گذشته . 7. 3. 9. 2
از فعل دیگري در گذشته تحقق یافتـه و تمـام   کند که پیشبعید، امري را بیان میيگذشته

. اسـت ك است؛ یعنی از دو جزء تشـکیل شـده  دو ستاترکیبی ازاین ساخت نیز . باشدشده
صـفت  (گیـرد و در انتهـاي سـتاك    مـی / b/نمـود پیشـوند در جـزء اول،  ل ساده، در افعا
، /u/هـاي آوایـی، مصـوت    متناسب با ویژگی- شوندکه به صامت منتهی می- )مفعولی

.شودترکیب می/ bo:n/ي مصدرِ ي سادهآید و با گذشته، می/i/یا
:زیر استصورتي بعید بهساختار عمومی گذشته

صـرف  + پایـانی صـفت مفعـولی   تغییرات آوایی مصـوت ±صفت مفعولی + پیشوند 
به معناي بودن/bo:n/ي گذشته

xurdәn/مصدر خوردن  

مفردجمعاشخاص
bu.xurdi bimbu.xurdu bumاول شخص

bu.xurdi bidbu.xurdi biدوم شخص

bu.xurdu budbu.xurdu buسوم شخص

šo:n/مصدر رفتن 
مفردجمعاشخاص

bu.šo bimbu.šo bumاول شخص

bu.šo bidbu.šo biدوم شخص

bu.šo budbu.šo buسوم شخص

:منفی
nuxurdu bum/نخورده بودم

nušo bim/نرفته بودم

زبان گیلکی/ 106
boxordә/ي بعید، در شلمان و املش اول شخصِ مفرد گذشته bom / در اشکور و

/boxârdә bâm /است.
boxordә/دوم شخص مفرد در ضیابر و گسکر  biš /است.

buxordә/نشا آستانه و فخرآباد لشتآباددر حسین، سوم شخص مفرد bo / و در
boxârdә/اشکور  bâ /است.

buxurdә/صورتهاي گیلکی، دوم شخص جمع، بهدر بسیاري از لهجه bin /است.
boxârdә/ر گالشی اشکور سوم شخص جمع، د bân/ در لنگرود ،/buxordә

bun/ در املش ،/boxordә bәn / و در شلمان/boxordә bon /است.
به معناي بودن مبتنی بر تنوع شناسه در /bo:n/ي بعید از مصدر فعل کمکی گذشته

:شودهاي گوناگون گیلکی است که در جدول زیر نشان داده میلهجه
ي بعیددر ساخت گذشته/bo:n/تنوع شناسه فعل 

مفردجمعاشخاص
bimbumاول شخص – bom - bâm

bidدوم شخص - binbi - biš

budسوم شخص – bon - bәnbu – bo - bâ

ممکن اسـت متفـاوت   ي مختلفها، در گویشمفعولیصفتاست، که مصوتگفتنی
.استفاده شود/ ә/از / i/و / u/باشد، مثالً به جاي 

دیگـري نیـز   ي بعید، ساختاز مناطق دیگر براي بیان گذشتهدر خمام و انزلی و برخی
و صـفت مفعـولی  » داشـتن «/ dâštәn/ي مصدر رود که ترکیبی از ستاگ گذشتهمیکاربه

:شودمی» بودن«جانشین » داشتن«است، در این ترکیب 
buxurdә/.)داشتم(خورده بودم  dâštin

buxurdә/.خورده بودي dâšti
buxurdә/.خورده بود dâšt
buxurdә/.خورده بودیم dâštim
buxurdә/.خورده بودید dâštin
buxurdә/.خورده بودند dâštid



105/ زبان گیلکی 
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به معناي بودن مبتنی بر تنوع شناسه در /bo:n/ي بعید از مصدر فعل کمکی گذشته

:شودهاي گوناگون گیلکی است که در جدول زیر نشان داده میلهجه
ي بعیددر ساخت گذشته/bo:n/تنوع شناسه فعل 

مفردجمعاشخاص
bimbumاول شخص – bom - bâm

bidدوم شخص - binbi - biš

budسوم شخص – bon - bәnbu – bo - bâ

ممکن اسـت متفـاوت   ي مختلفها، در گویشمفعولیصفتاست، که مصوتگفتنی
.استفاده شود/ ә/از / i/و / u/باشد، مثالً به جاي 

دیگـري نیـز   ي بعید، ساختاز مناطق دیگر براي بیان گذشتهدر خمام و انزلی و برخی
و صـفت مفعـولی  » داشـتن «/ dâštәn/ي مصدر رود که ترکیبی از ستاگ گذشتهمیکاربه

:شودمی» بودن«جانشین » داشتن«است، در این ترکیب 
buxurdә/.)داشتم(خورده بودم  dâštin

buxurdә/.خورده بودي dâšti
buxurdә/.خورده بود dâšt
buxurdә/.خورده بودیم dâštim
buxurdә/.خورده بودید dâštin
buxurdә/.خورده بودند dâštid



107/ زبان گیلکی 
گونه در فارسی مخصوص قرون اولیه هجري بوده و از بین رفته کاربرد جمالت این

).1383. سمک عیار؛ به نقل از سبزواري(خورشیدشاه هرچه پوشیده داشت، شاهانه بود: است
:مانده و تا به امروز رسیده استچنان باقیولی در گیلکی هم

xutâzə libâs.â dukudə dâšti. .                   لباس تازه خود را پوشیده داشت

ي التزامیگذشته. 8. 3. 10. 2
ـ     » گذشته التزامی« ا آن بـود و نبـود احتمـاالت و    نه کامالً گذشته اسـت نـه آینـده؛ یعنـی ب

گوییم که در گذشته چـه  شود؛ به سخن دیگر در حال میبیان میامکانات گذشته در حالِ
.امري ممکن بود یا نبود

این ساختار در گیلکی در چند مقوله یا نقش متفاوت در وجه التزامـی، تمنـایی، وجـه    
نیست، آن چـه  » وقوع فعلامکان«یک مبتنی بر شود، که هیچغیرمحقق و شرطی ظاهر می

توان آرزو کرد یا الزامـی بـود کـه    که امکان وقوع آن محتمل بود یا وقوعش را در حال می
با کاشکی، اگـر، بایـد، شـاید    امر فعل وقوع . شودبا این ساخت بیان می. تحقق نیافته است

be:xtәr bu bu.šo) رفتـی مـی (بهتر بـود، رفتـه باشـی    : مانند. همراه است bi ـ ده از گوین
کنـد کـه تحقـق نیافتـه، از امـري کـه در گذشـته        ضرورت رفتن در گذشته صـحبت مـی  

ایـن سـاختار در گیلکـی عمـدتاً در معنـی      . توانست اتفاق بیافتد ولی تحقق نپـذیرفت می
.آیدآینده از آن بر می- شود، ولی گاهی معنی حالبرده میکاربهگذشته 

باضـافه  » صفت مفعولی«ت از دو ستاك  از ي التزامی گیلکی ترکیبی اسساختار گذشته
.»شدن، باشیدن«به معناي bo:n» بودن«التزامی فعل ستاك مضارعِ

kâški mâr mərâ nəzâ bi/ .کاشکی مادر مرا نزاده باشد

šâyəd bušo bi/  .شاید رفته باشد

vâsti bušo bim/  .)رفتمباید می(باید رفته باشم 
agər bušo bid/ .اگر رفته باشید

کـار  براي بیان لزوم انجـام کـار یـا وقـوع حالـت بـه      ) بایستی(» vâsti«در این ساختار 
kâški.رودکـار مـی  براي بیان احتمال انجام کار یا وقوع حالت بـه ) شاید(šâyəd. رودمی

.رودکار میبراي بیان شرط بهagәبراي بیان آرزو، اگر 

زبان گیلکی/ 108
:زیر استصورتتی بهي رشي التزامی در گونهساختار گذشته

التزامـی فعـل   مضـارعِ + مفعـولی  صفتتغییرات مصوتمفعولی صفت+ پیشوند 
باشیدن/ به معنی شدن /bo:n/بودن 

bu.xurdi bimخورده باشمbu.xurdi bimخورده باشیم

bu.xurdi biخورده باشیbu.xurdi bidخورده باشید

bu.xurdi biشدخورده باbu.xurdi bidخورده باشند

bu.šo bimرفته باشمbu.šo bimرفته باشیم

bu.šo biرفته باشیbu.šo bidرفته باشید

bu.šo biرفته باشدbu.šo bidرفته باشند

از مصـدر جعلـی   /bâš/» بـاش «ي ي گالشـی ایـن سـاخت بـا مـاده     در گیلکی گونـه 
آیـد و  صـفت مفعـولی مـی   رتصـو فعل اصلی در این گونه به. شودساخته می» باشیدن«

بـرخالف افعـال   » خواستنxa:sәn«ولی صفت مفعولی فعل .است/ bv/مبتنی بر پیشوند 
:ماندهاي گوناگون ثابت باقی میزیر در صیغهصورتاست و به/ bv/دیگر فاقد پیشوند 

xa:sə/ خواسته باشم bâš.əm

xa:sə/ خواسته باشی bâš.i
xa:sə/ خواسته باشد bâš.e

xa:sə/ خواسته باشیم bâš.im
xa:sə/ خواسته باشید bâš.in

xa:sə/خواسته باشند bâš.ən

فعـل  «ي ي شناسـه ي شناسه در این ساخت با نشانهشود نشانهکه مشاهده میطورهمان
.تفاوت دارد»بودن

در » باشـیدن «بـه معنـاي  / bo:n/ي التزامی یعنی فعل کمکـی  تهساختار جزء دوم گذش
:زیر استصورتهاي مختلف گیلکی بهگونه

فومنشلمانخمامضیابراملشلنگرود
b.omb.omb.əməb.imb.omb.em
b.ib.ib.išəb.ib.ib.i
b.ub.ub.əb.ib.ob.u
b.imb.imb.iməb.imb.imb.im
b.inb.idb.inəb.inb.inb.in
b.onb.onb.ənəb.әnb.onb.on



107/ زبان گیلکی 
گونه در فارسی مخصوص قرون اولیه هجري بوده و از بین رفته کاربرد جمالت این

).1383. سمک عیار؛ به نقل از سبزواري(خورشیدشاه هرچه پوشیده داشت، شاهانه بود: است
:مانده و تا به امروز رسیده استچنان باقیولی در گیلکی هم

xutâzə libâs.â dukudə dâšti. .                   لباس تازه خود را پوشیده داشت

ي التزامیگذشته. 8. 3. 10. 2
ـ     » گذشته التزامی« ا آن بـود و نبـود احتمـاالت و    نه کامالً گذشته اسـت نـه آینـده؛ یعنـی ب

گوییم که در گذشته چـه  شود؛ به سخن دیگر در حال میبیان میامکانات گذشته در حالِ
.امري ممکن بود یا نبود

این ساختار در گیلکی در چند مقوله یا نقش متفاوت در وجه التزامـی، تمنـایی، وجـه    
نیست، آن چـه  » وقوع فعلامکان«یک مبتنی بر شود، که هیچغیرمحقق و شرطی ظاهر می

توان آرزو کرد یا الزامـی بـود کـه    که امکان وقوع آن محتمل بود یا وقوعش را در حال می
با کاشکی، اگـر، بایـد، شـاید    امر فعل وقوع . شودبا این ساخت بیان می. تحقق نیافته است

be:xtәr bu bu.šo) رفتـی مـی (بهتر بـود، رفتـه باشـی    : مانند. همراه است bi ـ ده از گوین
کنـد کـه تحقـق نیافتـه، از امـري کـه در گذشـته        ضرورت رفتن در گذشته صـحبت مـی  

ایـن سـاختار در گیلکـی عمـدتاً در معنـی      . توانست اتفاق بیافتد ولی تحقق نپـذیرفت می
.آیدآینده از آن بر می- شود، ولی گاهی معنی حالبرده میکاربهگذشته 

باضـافه  » صفت مفعولی«ت از دو ستاك  از ي التزامی گیلکی ترکیبی اسساختار گذشته
.»شدن، باشیدن«به معناي bo:n» بودن«التزامی فعل ستاك مضارعِ

kâški mâr mərâ nəzâ bi/ .کاشکی مادر مرا نزاده باشد

šâyəd bušo bi/  .شاید رفته باشد

vâsti bušo bim/  .)رفتمباید می(باید رفته باشم 
agər bušo bid/ .اگر رفته باشید

کـار  براي بیان لزوم انجـام کـار یـا وقـوع حالـت بـه      ) بایستی(» vâsti«در این ساختار 
kâški.رودکـار مـی  براي بیان احتمال انجام کار یا وقوع حالت بـه ) شاید(šâyəd. رودمی

.رودکار میبراي بیان شرط بهagәبراي بیان آرزو، اگر 

زبان گیلکی/ 108
:زیر استصورتتی بهي رشي التزامی در گونهساختار گذشته

التزامـی فعـل   مضـارعِ + مفعـولی  صفتتغییرات مصوتمفعولی صفت+ پیشوند 
باشیدن/ به معنی شدن /bo:n/بودن 

bu.xurdi bimخورده باشمbu.xurdi bimخورده باشیم

bu.xurdi biخورده باشیbu.xurdi bidخورده باشید

bu.xurdi biشدخورده باbu.xurdi bidخورده باشند

bu.šo bimرفته باشمbu.šo bimرفته باشیم

bu.šo biرفته باشیbu.šo bidرفته باشید

bu.šo biرفته باشدbu.šo bidرفته باشند

از مصـدر جعلـی   /bâš/» بـاش «ي ي گالشـی ایـن سـاخت بـا مـاده     در گیلکی گونـه 
آیـد و  صـفت مفعـولی مـی   رتصـو فعل اصلی در این گونه به. شودساخته می» باشیدن«

بـرخالف افعـال   » خواستنxa:sәn«ولی صفت مفعولی فعل .است/ bv/مبتنی بر پیشوند 
:ماندهاي گوناگون ثابت باقی میزیر در صیغهصورتاست و به/ bv/دیگر فاقد پیشوند 

xa:sə/ خواسته باشم bâš.əm

xa:sə/ خواسته باشی bâš.i
xa:sə/ خواسته باشد bâš.e

xa:sə/ خواسته باشیم bâš.im
xa:sə/ خواسته باشید bâš.in

xa:sə/خواسته باشند bâš.ən

فعـل  «ي ي شناسـه ي شناسه در این ساخت با نشانهشود نشانهکه مشاهده میطورهمان
.تفاوت دارد»بودن

در » باشـیدن «بـه معنـاي  / bo:n/ي التزامی یعنی فعل کمکـی  تهساختار جزء دوم گذش
:زیر استصورتهاي مختلف گیلکی بهگونه

فومنشلمانخمامضیابراملشلنگرود
b.omb.omb.əməb.imb.omb.em
b.ib.ib.išəb.ib.ib.i
b.ub.ub.əb.ib.ob.u
b.imb.imb.iməb.imb.imb.im
b.inb.idb.inəb.inb.inb.in
b.onb.onb.ənəb.әnb.onb.on



109/ زبان گیلکی 

هـاي  هاي گیلکی شناسهاز گونهاین مسئله است که در برخیدهندههاي باال نشاننمونه
. یکسـان شـدن هسـتند   هـا در حـالِ  از صیغهدر برخیي التزامیو گذشتهي بعید گذشته
هـاي  گانـه نمونـه  هاي شـش التزامی گیلکی بنا بر محیط آوایی در صیغهي ي گذشتهشناسه

:ند ازآمده، عبارت

/1im/em/əmə/omاول شخص مفرد
2i/išəدوم شخص مفرد
i/u/əسوم شخص مفرد

im/iməاول شخص جمع

id /in/ iməدوم شخص جمع

id/on/ənəسوم شخص جمع

/ bv/شـوند و پیشـوند   سـاده سـاخته مـی   در این ساخت افعال پیشوندي نیز مانند افعالِ
.پذیرندنمی

:شودمی نیز مانند افعال ساده ساخته میالتزايفعل مرکب گذشته
agər ti dərs.â bəxândə/  .ات را خوانده باشیاگر درس bi

šayəd xu mâr.â sər bəze bi/  .شاید به مادرش سر زده باشد

ي التزامیکارکرد گذشته.9. 3. 10. 2
گذشـته التزامـی فارسـی    ي التزامی گیلکی بسـیار متفـاوت از کارکردهـاي    کارکرد گذشته

-bim-biصـورت بـه ) bo:n(» بودن«التزامی فعل کمکی در این ساخت از مضارعِ. است
bi/bim-bid-bid)گونـه کـه در   شود، آنهاي آن استفاده میو گونه) افعال کمکی←نک

رایج بـوده و امـروز منسـوخ    ) بوند- بوید- بویم/ بو- بوي- بوم(هاي آغازین فارسی دوره
در ایـن سـاخت چـه در کاربردهـاي     » باشـیدن «به معنـی  / bo:n/فعل کمکی . شده است

شرطی و چه در کاربردهـاي تمنـایی و بایـدي و شـایدي و امثـال آن از لحـاظ صـوري        
در ایـن  . شـود صـرف مـی  ) غیـر از کـاربرد تمنـایی   (یکسان بوده و براي شخص و شمار 

.ي التزامی و بعید استها، وجه تمایز گذشتهاز لهجههاي فعل در برخیي صیغهدر همه/i/حضور مصوت . 1
.احتماالً متأثر از زبان تالشی مجاور خود استهاي گونه ضیابري هاي فعلشناسه. 2

زبان گیلکی/ 110
ر وجـه دسـتوري دخالـت    اي کـاش و ماننـد آن د  ساخت عناصري از قبیل، اگـر، شـاید،  

.شوندکنند، بلکه در وجه معنایی آن موثر واقع مینمی

1کامل التزامی.1. 10.3.9. 2

خیـزد، در زبـان   بر مـی » ي استمراريگذشته+ باید «مفهومی که در زبان فارسی از ساختار 
.شودمیابراز » کامل التزامی+ باید «گیلکی از ترکیب 

bâ bušo bi/  .)رفته باشی(رفتی باید می
bâ bәze bi/  .)زده باشی(زدي باید می

التزامیکاملِحالِ.2. 10.3.9. 2
از اسـتفاده و بـا » باشیدن«جاي فعل کمکی به» داشتن«از ستاك مضارع فعل کمکی استفادهبا

:دست یافت» حال کامل التزامی«توان به ساخت فعلی می،»شاید«اداتی چون 

šâyәd bušo bәdârә/.)باشد(رد شاید رفته بدا

وجـه التزامـی   نشانگربرخوردار است که / bv/از پیشوند » داشتن«در این ساخت فعل 
:نوع دیگر آن بدون پیشوند است. است

šâyәd bušo dâr.e/شاید رفته دارد 

)یبترکی(حال جاري التزامی.3. 10.3.9. 2
التزامـی  شـاید، اگـر، بلکـه، و مضـارع    «حالتی و با استفاده از اداتی چون - برآینديبا افعال

/bo:n /دست یافت» حال جاري التزامی«توان به ساخت می :
agә nište bi/.اگر نشسته باشد
bәlgi xufte bi/.بلکه خوابیده باشد

šâyәd isâ bi/  .شاید بوده باشد

منصوب » ي التزامیگذشته«این ساخت به . اشاره دارد» وجه«و التزامی به مقوله » نمود«کامل به مقوله . 1
گر زمان و وجه فعل است از زمان دستوري رفته در آن که بیانکاربهکه فعل کمکی صورتیدر. است

. ور بر اساس معیارهاي صوري از زمان دستوري حال برخوردار استساخت مزب.حال برخوردار است
چرا که از ساخت فعلی موردنظر براساس صورت و با رجوع به فعل کمکی زماندار، زمان دستوري 

).افعال کمکی←نک(و در همین اثر) 86: 1391میر هاشمی (شود حال استخراج می



109/ زبان گیلکی 

هـاي  هاي گیلکی شناسهاز گونهاین مسئله است که در برخیدهندههاي باال نشاننمونه
. یکسـان شـدن هسـتند   هـا در حـالِ  از صیغهدر برخیي التزامیو گذشتهي بعید گذشته
هـاي  گانـه نمونـه  هاي شـش التزامی گیلکی بنا بر محیط آوایی در صیغهي ي گذشتهشناسه

:ند ازآمده، عبارت

/1im/em/əmə/omاول شخص مفرد
2i/išəدوم شخص مفرد
i/u/əسوم شخص مفرد

im/iməاول شخص جمع

id /in/ iməدوم شخص جمع

id/on/ənəسوم شخص جمع

/ bv/شـوند و پیشـوند   سـاده سـاخته مـی   در این ساخت افعال پیشوندي نیز مانند افعالِ
.پذیرندنمی

:شودمی نیز مانند افعال ساده ساخته میالتزايفعل مرکب گذشته
agər ti dərs.â bəxândə/  .ات را خوانده باشیاگر درس bi

šayəd xu mâr.â sər bəze bi/  .شاید به مادرش سر زده باشد

ي التزامیکارکرد گذشته.9. 3. 10. 2
گذشـته التزامـی فارسـی    ي التزامی گیلکی بسـیار متفـاوت از کارکردهـاي    کارکرد گذشته

-bim-biصـورت بـه ) bo:n(» بودن«التزامی فعل کمکی در این ساخت از مضارعِ. است
bi/bim-bid-bid)گونـه کـه در   شود، آنهاي آن استفاده میو گونه) افعال کمکی←نک

رایج بـوده و امـروز منسـوخ    ) بوند- بوید- بویم/ بو- بوي- بوم(هاي آغازین فارسی دوره
در ایـن سـاخت چـه در کاربردهـاي     » باشـیدن «به معنـی  / bo:n/فعل کمکی . شده است

شرطی و چه در کاربردهـاي تمنـایی و بایـدي و شـایدي و امثـال آن از لحـاظ صـوري        
در ایـن  . شـود صـرف مـی  ) غیـر از کـاربرد تمنـایی   (یکسان بوده و براي شخص و شمار 

.ي التزامی و بعید استها، وجه تمایز گذشتهاز لهجههاي فعل در برخیي صیغهدر همه/i/حضور مصوت . 1
.احتماالً متأثر از زبان تالشی مجاور خود استهاي گونه ضیابري هاي فعلشناسه. 2

زبان گیلکی/ 110
ر وجـه دسـتوري دخالـت    اي کـاش و ماننـد آن د  ساخت عناصري از قبیل، اگـر، شـاید،  

.شوندکنند، بلکه در وجه معنایی آن موثر واقع مینمی

1کامل التزامی.1. 10.3.9. 2

خیـزد، در زبـان   بر مـی » ي استمراريگذشته+ باید «مفهومی که در زبان فارسی از ساختار 
.شودمیابراز » کامل التزامی+ باید «گیلکی از ترکیب 

bâ bušo bi/  .)رفته باشی(رفتی باید می
bâ bәze bi/  .)زده باشی(زدي باید می

التزامیکاملِحالِ.2. 10.3.9. 2
از اسـتفاده و بـا » باشیدن«جاي فعل کمکی به» داشتن«از ستاك مضارع فعل کمکی استفادهبا

:دست یافت» حال کامل التزامی«توان به ساخت فعلی می،»شاید«اداتی چون 

šâyәd bušo bәdârә/.)باشد(رد شاید رفته بدا

وجـه التزامـی   نشانگربرخوردار است که / bv/از پیشوند » داشتن«در این ساخت فعل 
:نوع دیگر آن بدون پیشوند است. است

šâyәd bušo dâr.e/شاید رفته دارد 

)یبترکی(حال جاري التزامی.3. 10.3.9. 2
التزامـی  شـاید، اگـر، بلکـه، و مضـارع    «حالتی و با استفاده از اداتی چون - برآینديبا افعال

/bo:n /دست یافت» حال جاري التزامی«توان به ساخت می :
agә nište bi/.اگر نشسته باشد
bәlgi xufte bi/.بلکه خوابیده باشد

šâyәd isâ bi/  .شاید بوده باشد

منصوب » ي التزامیگذشته«این ساخت به . اشاره دارد» وجه«و التزامی به مقوله » نمود«کامل به مقوله . 1
گر زمان و وجه فعل است از زمان دستوري رفته در آن که بیانکاربهکه فعل کمکی صورتیدر. است

. ور بر اساس معیارهاي صوري از زمان دستوري حال برخوردار استساخت مزب.حال برخوردار است
چرا که از ساخت فعلی موردنظر براساس صورت و با رجوع به فعل کمکی زماندار، زمان دستوري 

).افعال کمکی←نک(و در همین اثر) 86: 1391میر هاشمی (شود حال استخراج می



111/ زبان گیلکی 
ي کامل التزامیهگذشت.4. 10.3.9. 2

ـ را می» داشتن«فعل کمکی  بـردن اداتـی   کـار هتوان به لحاظ صوري با تکیه بر بافت و با ب
حـال کامـل   «برد و از آن نوعاً به ساخت فعلـی  کاربهدر وجه التزامی » اگر«و » شاید«مانند 

.دست یافت» ي کامل التزامیگذشته«و » التزامی
مفعـولی فعـل   صـفت + شاید یا اگر : شود ازل میتشکیترکیبیي کامل التزامیگذشته

مضارع التزامی فعل بودن+ » داشتن«مفعولی بدون پیشوند فعل صفت+ اصلی 
šâyәd du.kuudә dâštә/  .شاید پوشیده داشته باشد bi

agә bu.šo dâštә bim/  .اگر رفته داشته باشم

اش در فارسـی وجـود   م باشد معنـی گیلکی اگر در بیان آرزو و التزا» ي التزامیگذشته«
نماییم، چون در فارسـی  ترجمه می» ماضی استمراري ملتزم«ندارد، به ناچار آن را به معنی 

. شـود بیان مـی » ماضی استمراري«صورته در بیان آرزو و التزام باشد بهک» ماضی التزامی«
)53: 1385زاد محمودي بخش←نک(

.)کردممی(کاش حرفت راگوش کرده باشم اي
kâški ti harf.â guš.â kudә bim
agә bәdânstә bәmә ki tu a qәdәr xobi, mә jân.â tere qurbân kudәmә.

.کردمقدر خوبی جانم را قربانت میدانستم که تو ایناگر می: یعنی
از فعــل شــود اگــر قبــلمــی) دانســتمه(فارســی دانســتمامــا در گیلکــی ترجمــه مــی

»dânәstәmә «شــرط حــرف»agә « ــد فعــل ــه » dânәstәmә«بیای » bә.dânәstәmә«ب
یعنـی  » agә dânәstәmә«زیرا براي بیان آرزو در گیلکی  هرگـز عبـارت   . شودتبدیل می

.)همانجا(شود دانستمه استعمال نمی+ اگر 

تحققیکامل التزامی غیر.5. 10.3.9. 2
ي ي اسـتمراري و یـا گذشـته   همحقـق از گذشـت  ناممکن یا غیردر فارسی براي بیان شرط

کامـل  «از ساخت فعلـی  استفادهفهوم در گیلکی اساساً باکنند، اما بیان این مکامل استفاده می
.پذیر استامکان» التزامی

agә tuntәr bošo bi, in.ә farәse:bi/farәsey/farәse:nә bi
).رسیده بودي(رسیدي به او می) رفته باشی(رفتی اگر تندتر می- 

زبان گیلکی/ 112
. اسـت » ي اسـتمراري گذشته«در زبان فارسی در مثال باال » رسیديمی«فعل بند وابسته 

دو معـادل دیگـر   » کامل التزامی«عالوه بر معادل . است» کامل التزامی«اما معادل گیلکی آن 
. بـراي آن وجـود دارد  » تحققـی ي غیرگذشـته «و » ي اسـتمراري ذشتهگ«نیز که عبارتند از 

.)112: لفا،1391میرهاشمی، (

farəse:nə/ي غیرتحققیگذشته biي استمراري گذشته/farəsəy

رود، از صـورت  مـی کـار بـه محقق و نامسلم فعلِ غیرتحققی در رابطه با رویدادي غیر
شود که مخاطب، الزم یا بایسـته بـوده، فعـل یـا عملـی را      فعلی مزبور هنگامی استفاده می

بنا به دالیلی به انجـام آن مبـادرت ورزیـده یـا نورزیـده، از      انجام دهد یا انجام ندهد ولی
.)206- 196: ب،139میرهاشمی، (تحقق آن سر باززده است

:به شرح زیر است» تحققیي غیرگذشته«فرمول ساخت 

شناسه+ 1ي فعل کمکی بودنگذشته+ na/âیا nәي نمود نشانه+ مفعولی فعل اصلیِ صفت
agә tu b o:ti bi, mәn-am gutә-nâ bom.

.گفتمگفتی، من هم میاگر تو می- 
gutә-nâ bomگفتممیgutә-nâ bimگفتیممی
gutә-nâ biگفتیمیgutә-nâ bidگفتیدمی
gutә-nâ buگفتمیgutә-nâ bodگفتندمی

تحققیي غیرگذشته«فعلی در ساخت «  کـار بـه پیـرو سـاختار شـرطی    هرگـز در بنـد
سازي نیز عنصر نفی همواره به ابتـداي سـاخت فعلـی یعنـی بـه      منفیگامِدر هن. رودنمی

در این سـاخت  .)113- 112: 1391میرهاشمی، الـف، (شودمیصفت مفعولی فعل اصلی ملحق 
پیشوندي نیز مانند افعـال سـاده   افعالِ. هستند/ bv/صفت مفعولی افعال ساده فاقد پیشوند 

.شوندصرف می

نک (» ي بعیدگذشته«و » ي التزامیگذشته«ی در هاي فعل کمکدر ارتباط با یکسان شدن صورت. 1
).140- 127: 1391میرهاشمی، الف، ←



111/ زبان گیلکی 
ي کامل التزامیهگذشت.4. 10.3.9. 2

ـ را می» داشتن«فعل کمکی  بـردن اداتـی   کـار هتوان به لحاظ صوري با تکیه بر بافت و با ب
حـال کامـل   «برد و از آن نوعاً به ساخت فعلـی  کاربهدر وجه التزامی » اگر«و » شاید«مانند 

.دست یافت» ي کامل التزامیگذشته«و » التزامی
مفعـولی فعـل   صـفت + شاید یا اگر : شود ازل میتشکیترکیبیي کامل التزامیگذشته

مضارع التزامی فعل بودن+ » داشتن«مفعولی بدون پیشوند فعل صفت+ اصلی 
šâyәd du.kuudә dâštә/  .شاید پوشیده داشته باشد bi

agә bu.šo dâštә bim/  .اگر رفته داشته باشم

اش در فارسـی وجـود   م باشد معنـی گیلکی اگر در بیان آرزو و التزا» ي التزامیگذشته«
نماییم، چون در فارسـی  ترجمه می» ماضی استمراري ملتزم«ندارد، به ناچار آن را به معنی 

. شـود بیان مـی » ماضی استمراري«صورته در بیان آرزو و التزام باشد بهک» ماضی التزامی«
)53: 1385زاد محمودي بخش←نک(

.)کردممی(کاش حرفت راگوش کرده باشم اي
kâški ti harf.â guš.â kudә bim
agә bәdânstә bәmә ki tu a qәdәr xobi, mә jân.â tere qurbân kudәmә.

.کردمقدر خوبی جانم را قربانت میدانستم که تو ایناگر می: یعنی
از فعــل شــود اگــر قبــلمــی) دانســتمه(فارســی دانســتمامــا در گیلکــی ترجمــه مــی

»dânәstәmә «شــرط حــرف»agә « ــد فعــل ــه » dânәstәmә«بیای » bә.dânәstәmә«ب
یعنـی  » agә dânәstәmә«زیرا براي بیان آرزو در گیلکی  هرگـز عبـارت   . شودتبدیل می

.)همانجا(شود دانستمه استعمال نمی+ اگر 

تحققیکامل التزامی غیر.5. 10.3.9. 2
ي ي اسـتمراري و یـا گذشـته   همحقـق از گذشـت  ناممکن یا غیردر فارسی براي بیان شرط

کامـل  «از ساخت فعلـی  استفادهفهوم در گیلکی اساساً باکنند، اما بیان این مکامل استفاده می
.پذیر استامکان» التزامی

agә tuntәr bošo bi, in.ә farәse:bi/farәsey/farәse:nә bi
).رسیده بودي(رسیدي به او می) رفته باشی(رفتی اگر تندتر می- 

زبان گیلکی/ 112
. اسـت » ي اسـتمراري گذشته«در زبان فارسی در مثال باال » رسیديمی«فعل بند وابسته 

دو معـادل دیگـر   » کامل التزامی«عالوه بر معادل . است» کامل التزامی«اما معادل گیلکی آن 
. بـراي آن وجـود دارد  » تحققـی ي غیرگذشـته «و » ي اسـتمراري ذشتهگ«نیز که عبارتند از 

.)112: لفا،1391میرهاشمی، (

farəse:nə/ي غیرتحققیگذشته biي استمراري گذشته/farəsəy

رود، از صـورت  مـی کـار بـه محقق و نامسلم فعلِ غیرتحققی در رابطه با رویدادي غیر
شود که مخاطب، الزم یا بایسـته بـوده، فعـل یـا عملـی را      فعلی مزبور هنگامی استفاده می

بنا به دالیلی به انجـام آن مبـادرت ورزیـده یـا نورزیـده، از      انجام دهد یا انجام ندهد ولی
.)206- 196: ب،139میرهاشمی، (تحقق آن سر باززده است

:به شرح زیر است» تحققیي غیرگذشته«فرمول ساخت 

شناسه+ 1ي فعل کمکی بودنگذشته+ na/âیا nәي نمود نشانه+ مفعولی فعل اصلیِ صفت
agә tu b o:ti bi, mәn-am gutә-nâ bom.

.گفتمگفتی، من هم میاگر تو می- 
gutә-nâ bomگفتممیgutә-nâ bimگفتیممی
gutә-nâ biگفتیمیgutә-nâ bidگفتیدمی
gutә-nâ buگفتمیgutә-nâ bodگفتندمی

تحققیي غیرگذشته«فعلی در ساخت «  کـار بـه پیـرو سـاختار شـرطی    هرگـز در بنـد
سازي نیز عنصر نفی همواره به ابتـداي سـاخت فعلـی یعنـی بـه      منفیگامِدر هن. رودنمی

در این سـاخت  .)113- 112: 1391میرهاشمی، الـف، (شودمیصفت مفعولی فعل اصلی ملحق 
پیشوندي نیز مانند افعـال سـاده   افعالِ. هستند/ bv/صفت مفعولی افعال ساده فاقد پیشوند 

.شوندصرف می

نک (» ي بعیدگذشته«و » ي التزامیگذشته«ی در هاي فعل کمکدر ارتباط با یکسان شدن صورت. 1
).140- 127: 1391میرهاشمی، الف، ←



113/ زبان گیلکی 
التزامی تمنایی یا شرطیکامل .6. 10.3.9. 2

» التزامـی شـرطی  «ناپذیري رویدادنـد، آن را  ساخت تمنایی بیانگر آرزو، میل، تمنا و تحقق
ي معناهاي شرط و تمنا را در خود دارد و داراي عناصـري از  توان نامید، چون همههم می

مـی،  این ساخت در گیلکی منطبق است بر ساختار ماضـی التزا . است» اگر«و » کاش«قبیل 
.هایی ساختاري و مفهومی با دیگر اشکال ماضی التزامیولی با تفاوت

افعـال  ←نـک (این ساخت در گیلکی غربی تنها در ساختار افعـال مرکـب ضـمیري    
فعـل  . فعل کمکی در همه حالت سوم شخص مفرد اسـت . شوددیده می) مرکب ضمیري

زبـان  ... م، بـوي، بـود و  بو: ریشه در افعالی همچون) bi(کمکی مربوطه در ساخت مزبور 
برخوردار اسـت  » زمانی«و » وجه«اي از ریشهطورِي نخستین دارد، بنابراین بهفارسی دوره

مفعولی در ایـن سـاخت   صفت.التزامیـ سوم شخص مضارعِ. که این افعال برخوردارند
عـل  ف←نک (آیدو در مواردي بدونِ پیشوند میگیردهاي آن را میو گونه/ bv/پیشوند 
منطقـی  مانـد، فاعـلِ  سوم شخص مفرد بـاقی مـی  صورتها بهي صیغهو در همه) مرکب

معنـا و مفهـوم آرزو و   » کاشـکی «غیرفاعلی دارد، در ترکیب با جمله در این ساخت شکلِ
تمنا را دارد، ولی چون مربوط به امري در گذشته است، آرزویی تحقق نیافته یا تمنایی کـه  

:ساختار آن بدین صورت است. کندن میپذیر نیست را بیاتحقق

kâš یاagә +ِضمیر  فعـل  صـفت مفعـولی    + غیرفـاعلی غیرفاعلی یا اسـم در حالـت
biصورتبه» بودن/ شدن«سوم شخص مضارع التزامی + اصلی

kâš mәrâ mâr nә.zâ bi/ .کاش مادر مرا نزاده باشد

kâš tәrâ mâr nә.zâ/ .کاش مادر ترا نزاده باشد bi

kâš unâ mâr nә.zâ bi/ .کاش مادر او را نزاده باشد

agә mәrâ bә.yâd b.âmo bi/ .)آمده باشد(آمد اگر بیادم می

agә tәrâ bә.yâd b.âmo bi/ .)آمده باشد(آمداگر بیادت می

agә unâ bә.yâd b.âmo bi/ .)آمده باشد(آمد اگر بیاد او می

.کندهاي دیگر التزامی متمایز میی دارد که آن را از ساختهایاین ساخت ویژگی

زبان گیلکی/ 114
/ bi/هاي التزامی در فعـل کمکـی   زمان مانند سایر ساختمفهومِدر این ساخت تجلیِ

اسـت ولـی بـا یـک     » شـدن، باشـیدن  «به معناي » بودن«التزامی سوم شخص مفرد مضارع
اشـخاص و  يت براي همـه تفاوت عمده با دیگر اشکال التزامی؛ فعل کمکی در این ساخ

سـایر  مانـد و بـرخالف  تک شناسه یعنی سوم شـخص مفـرد بـاقی مـی    صورتافراد  به
دیگـر،  عبـارت آید؛ بـه در جایگاه فاعل جمله نمیها، فاعل ظاهري در این ساخت ساخت

اعلی شـخص و شـمار را   فـ جـاي فاعـل، ضـمایر غیر   اند؛ بهنحويفاعلِها فاقداین جمله
.)فعل مرکب ضمیري: نک(دکننمشخص می

تمنـایی  «گیلکی به لحاظ ساختاري و کارکردي بـا سـاخت فعـل    این ساخت در زبانِ
.فارسی شباهت فراوانی داردي زبانِمیانهيدوره» خواستاري«و یا » ماضی
یـا بـه   (شناسـه  میانـه، نـوعی سـاخت بـی    يفعل تمنایی ماضی در زبان پهلوي دوره«

ضـمایر شـخص فعـل را مشـخص     ،اسـت کـه در آن  منطبق ) هتر تک شناسعبارت دقیق
.)1394قربانی جویباري - نوروزي: نک(» .کنندمی

سوم شخص يعالوه صیغهبه) ماده ماضی(مفعولی در زمان گذشته، از صفتتمناییوجه«
.)79: 1380تفضلی، . آموزگار(» .شودساخته میhe- یعنی - hمفرد و مضارع تمنایی فعل 

میانه، این است کـه تنهـا یـک صـیغه دارد؛ یعنـی      يدر ساخت تمنایی دورهنکته مهم 
.)همانجا(رفته استکاربهي سوم شخص مفرد آن صیغهي اشخاص، تنهابراي همه

و ) هم در شرط و هم در جواب آن(دکتر آموزگار، فعلی که در ارتباط با شرط نامحقق 
.کندگذاري مینام» خواستاري«رود را فعل میکار کاش، کاشکی، اگر و غیره به: از اداتبعد

از پژوهشـگران  برخـی . شودگیلکی نیز دیده می» التزامی تمنایی«ها در فعلِاین ویژگی
هـاي  این سـاخت و سـاخت  ) 1392(علیپور ، و سبز)86- 87: 1367(از آن جمله کلباسی 

ایرانـی از آن جملـه زبـان    ي نـويِ هـا زباندر 1»ارگاتیو«شبیه به آن را بازمانده و یا بقایاي 
فـاعلی  هاي متعدي ماضی به شکل غیـر فعلشان؛ ظاهر شدن فاعلِدانند و دلیلگیلکی می

امـا ایـن سـاخت در گیلکـی     . و سرایت این حالت از افعال متعدي بـه افعـال الزم اسـت   
اي اسـت کـه در زبـان    هـاي مشـابه  تـر از سـاخت  ساختار، کارکرد و معنا متفاوتلحاظبه

1 .ergativeدیگر؛ در زمان عبارتیبه. است) فاعل(= جاي عامل هاي فعل با مفعول، بهمطابقت شناسه
مطابقت آید و با فعل فاعلی و مفعول به حالت فاعلی میي افعال عامل یا فاعل به حالت غیرگذشته

.رسدي باستان میسابقه ساخت ارگاتیو یا ساخت کُنایی در زبان فارسی به دوره. کندمی



113/ زبان گیلکی 
التزامی تمنایی یا شرطیکامل .6. 10.3.9. 2

» التزامـی شـرطی  «ناپذیري رویدادنـد، آن را  ساخت تمنایی بیانگر آرزو، میل، تمنا و تحقق
ي معناهاي شرط و تمنا را در خود دارد و داراي عناصـري از  توان نامید، چون همههم می

مـی،  این ساخت در گیلکی منطبق است بر ساختار ماضـی التزا . است» اگر«و » کاش«قبیل 
.هایی ساختاري و مفهومی با دیگر اشکال ماضی التزامیولی با تفاوت

افعـال  ←نـک (این ساخت در گیلکی غربی تنها در ساختار افعـال مرکـب ضـمیري    
فعـل  . فعل کمکی در همه حالت سوم شخص مفرد اسـت . شوددیده می) مرکب ضمیري

زبـان  ... م، بـوي، بـود و  بو: ریشه در افعالی همچون) bi(کمکی مربوطه در ساخت مزبور 
برخوردار اسـت  » زمانی«و » وجه«اي از ریشهطورِي نخستین دارد، بنابراین بهفارسی دوره

مفعولی در ایـن سـاخت   صفت.التزامیـ سوم شخص مضارعِ. که این افعال برخوردارند
عـل  ف←نک (آیدو در مواردي بدونِ پیشوند میگیردهاي آن را میو گونه/ bv/پیشوند 
منطقـی  مانـد، فاعـلِ  سوم شخص مفرد بـاقی مـی  صورتها بهي صیغهو در همه) مرکب

معنـا و مفهـوم آرزو و   » کاشـکی «غیرفاعلی دارد، در ترکیب با جمله در این ساخت شکلِ
تمنا را دارد، ولی چون مربوط به امري در گذشته است، آرزویی تحقق نیافته یا تمنایی کـه  

:ساختار آن بدین صورت است. کندن میپذیر نیست را بیاتحقق

kâš یاagә +ِضمیر  فعـل  صـفت مفعـولی    + غیرفـاعلی غیرفاعلی یا اسـم در حالـت
biصورتبه» بودن/ شدن«سوم شخص مضارع التزامی + اصلی

kâš mәrâ mâr nә.zâ bi/ .کاش مادر مرا نزاده باشد

kâš tәrâ mâr nә.zâ/ .کاش مادر ترا نزاده باشد bi

kâš unâ mâr nә.zâ bi/ .کاش مادر او را نزاده باشد

agә mәrâ bә.yâd b.âmo bi/ .)آمده باشد(آمد اگر بیادم می

agә tәrâ bә.yâd b.âmo bi/ .)آمده باشد(آمداگر بیادت می

agә unâ bә.yâd b.âmo bi/ .)آمده باشد(آمد اگر بیاد او می

.کندهاي دیگر التزامی متمایز میی دارد که آن را از ساختهایاین ساخت ویژگی

زبان گیلکی/ 114
/ bi/هاي التزامی در فعـل کمکـی   زمان مانند سایر ساختمفهومِدر این ساخت تجلیِ

اسـت ولـی بـا یـک     » شـدن، باشـیدن  «به معناي » بودن«التزامی سوم شخص مفرد مضارع
اشـخاص و  يت براي همـه تفاوت عمده با دیگر اشکال التزامی؛ فعل کمکی در این ساخ

سـایر  مانـد و بـرخالف  تک شناسه یعنی سوم شـخص مفـرد بـاقی مـی    صورتافراد  به
دیگـر،  عبـارت آید؛ بـه در جایگاه فاعل جمله نمیها، فاعل ظاهري در این ساخت ساخت

اعلی شـخص و شـمار را   فـ جـاي فاعـل، ضـمایر غیر   اند؛ بهنحويفاعلِها فاقداین جمله
.)فعل مرکب ضمیري: نک(دکننمشخص می

تمنـایی  «گیلکی به لحاظ ساختاري و کارکردي بـا سـاخت فعـل    این ساخت در زبانِ
.فارسی شباهت فراوانی داردي زبانِمیانهيدوره» خواستاري«و یا » ماضی
یـا بـه   (شناسـه  میانـه، نـوعی سـاخت بـی    يفعل تمنایی ماضی در زبان پهلوي دوره«

ضـمایر شـخص فعـل را مشـخص     ،اسـت کـه در آن  منطبق ) هتر تک شناسعبارت دقیق
.)1394قربانی جویباري - نوروزي: نک(» .کنندمی

سوم شخص يعالوه صیغهبه) ماده ماضی(مفعولی در زمان گذشته، از صفتتمناییوجه«
.)79: 1380تفضلی، . آموزگار(» .شودساخته میhe- یعنی - hمفرد و مضارع تمنایی فعل 

میانه، این است کـه تنهـا یـک صـیغه دارد؛ یعنـی      يدر ساخت تمنایی دورهنکته مهم 
.)همانجا(رفته استکاربهي سوم شخص مفرد آن صیغهي اشخاص، تنهابراي همه

و ) هم در شرط و هم در جواب آن(دکتر آموزگار، فعلی که در ارتباط با شرط نامحقق 
.کندگذاري مینام» خواستاري«رود را فعل میکار کاش، کاشکی، اگر و غیره به: از اداتبعد

از پژوهشـگران  برخـی . شودگیلکی نیز دیده می» التزامی تمنایی«ها در فعلِاین ویژگی
هـاي  این سـاخت و سـاخت  ) 1392(علیپور ، و سبز)86- 87: 1367(از آن جمله کلباسی 

ایرانـی از آن جملـه زبـان    ي نـويِ هـا زباندر 1»ارگاتیو«شبیه به آن را بازمانده و یا بقایاي 
فـاعلی  هاي متعدي ماضی به شکل غیـر فعلشان؛ ظاهر شدن فاعلِدانند و دلیلگیلکی می

امـا ایـن سـاخت در گیلکـی     . و سرایت این حالت از افعال متعدي بـه افعـال الزم اسـت   
اي اسـت کـه در زبـان    هـاي مشـابه  تـر از سـاخت  ساختار، کارکرد و معنا متفاوتلحاظبه

1 .ergativeدیگر؛ در زمان عبارتیبه. است) فاعل(= جاي عامل هاي فعل با مفعول، بهمطابقت شناسه
مطابقت آید و با فعل فاعلی و مفعول به حالت فاعلی میي افعال عامل یا فاعل به حالت غیرگذشته

.رسدي باستان میسابقه ساخت ارگاتیو یا ساخت کُنایی در زبان فارسی به دوره. کندمی



115/ زبان گیلکی 
در گیلکـی ایـن سـاخت از    . اندآغازین هجري وجود داشتهيمیانه و دورهيسی دورهفار

بـا فعـل   biنشینی فعل کمکی هم،از این تنوعاتیکی. برخوردار استايتوجهتنوع قابلِ
تواند در اشـکال زمـانی   که می1)همکرد(فعل مرکب از ترکیب یک فعل واژگانی (مرکب 

توانـد؛ اسـم صـفت و یـا قیـد و      فعلی که میجزء غیرمختلف تصریف شود همراه با یک
.غیرفاعلیيشوندهباضافه ضمایر صرف. شودتشکیل می) حرف اضافه باشد،

فعـل  «ي یـک ضـمیر در ایـن سـاخت، برخـی آن را      مداوم و پیوستهخاطر حضورِبه
هـا  بـه تفضـیل بـه آن   » افعال مرکـب ضـمیري  «که در مبحثاندنام نهاده» مرکب ضمیري

. اشاره خواهد شد
کننـد جمالتـی   اي و ملکی که در این ساخت شرکت میاضافهمفعولی، حرفضمایرِ

:ناپذیر استتحقیقتمنا و شرط،سازند که مبتنی بر آرزورا می
kâš a xânә mi sәr fu.gurd.әst.ә bi.کاش این خانه برسر من ریخته باشد

kâš a.کاش این خانه برسر تو ریخته باشد xânә ti sәr fu.gurd.әst.ә bi

kâš a xânә unә sәr fu.gurd.әst.ә bi.کاش این خانه برسر او ریخته بود

kâš a xânә ami šin bubo.st.ә bi.کاش اي خانه مال ما شده باشد

kâš a xânә šimi šin bubo.st.ә bi.کاش اي خانه مال شما شده باشد

kâš a xânә u.šân.i šin bubo.st.ә bi.ها شده باشدکاش اي خانه مال آن

: شـوند ماننـد  ي استمراري  بیان میگذشتهصورتگونه در زبان فارسی بهجمالتی این
.»بودکاش اي خانه مال ما می«ریخت و یا گاش این خانه برسرم می

- تـان - مـان / ش- ت- هاي ضمیري؛ مبستفعلی و فعل، پیدر گیلکی میان جزء غیر
.رود، وجود نداردکار میگونه که در زبان فارسی بهشان، آن

چند نمونه دیگر
kâš mi arâ b.âmo bi.)آمدمی(کاش با من آمده باشد 

kâš mi jâ fâ.gift.ә bi.)گرفتمی(کاش از من گرفته باشد

kâš.)بودمی(کاش نزد من بوده باشد  mi virjâ be.sâ bi

kâš me.r.e bi.he bi.)خریدمی(کاش براي من خریده باشد 

کنند، از معناي اصلی و قاموسی اولیه تهی و معنایی افعالی که در ساخت فعل مرکب شرکت می. 1
.کنندکنایی و اصطالحی پیدا می

زبان گیلکی/ 116
گذاشـت و معنـاي جملـه را    » اگـر «، »کاش«جايِهتوان بها میدر بسیاري از این نمونه

.دستخوش تغییر کرد
:تواند کاربرد مجهولی نیز داشته باشداین ساخت می

agә mi dәs.u.pâ vive bubo bi.باشداگر دست و پایم بریده شده- 

kâš ti dәs.u.pâ vive bubo bi.باشدکاش دست و پاي تو بریده شده- 

پـذیرد، در ایـن حالـت پیشـوند     ي نفی را مینشانه» bon«باال فعل کمکی يدر نمونه
:افتداز آغاز آن بر می/ bv/تصریفی 

kâš vive nubo bi.شدکاش بریده نمی

طرز منفی کردن.7. 10.3.9. 2
در آغـاز صـفت   / )b(v/جـاي پیشـوند   نفـی در افعـال سـاده بـه    وندي التزامی در گذشته

از پیشـوند ظـاهر   فعـل، پـس  يهاي پیشوندي، پـیش از مـاده  نشیند و در فعلمفعولی می
:رودمیکاربهفعل مرکب نیز این روش در مورد. شودمی

kâški nu.goftə.کاشکی نگفته باشی bi

agər ni.he bi.ر نخریده باشداگ

kâški vâ-nu-kudə.کاشکی، باز نکرده باشد bi

agәr ju-nu-xâstə.اگر در جایی پنهان نکرده باشند bid

گذشته در جریان.7. 10.3.10. 2
تواننـد هـم متضـمن حـال و     روند، میمیکاربهدر گیلکی، افعالی که براي امور در جریان 

.اندتصریفی(/b/v)پیشوند گیلکی فاقدفعال در جریانِا.اشندهم متضمن گذشته ب
صفت مفعولیي این افعال ترکیبی است از گذشتهساختي مصـدر  گذشـته و صرف

/dubon / هاي آن را توضیح دادیمویژگی» حال در جریان«که در مبحث.
از (ي ثابـت  دهشوناین تمایز، در جزء صرف. استمرار در گذشته و حال از هم متمایزند

تـداوم و اسـتمرار   این ساخت را براي بیـانِ . شود، نه مصدر متغیرنمودار می) bonمصدر 
:سازندگذشته به طریق زیر می

ي سـاده  گذشـته + nي نمـود نشـانه ) ә→âیـا e(تغیـرات واجـی   ±صفت مفعولی
/dubon /بودناندربه معناي.



115/ زبان گیلکی 
در گیلکـی ایـن سـاخت از    . اندآغازین هجري وجود داشتهيمیانه و دورهيسی دورهفار

بـا فعـل   biنشینی فعل کمکی هم،از این تنوعاتیکی. برخوردار استايتوجهتنوع قابلِ
تواند در اشـکال زمـانی   که می1)همکرد(فعل مرکب از ترکیب یک فعل واژگانی (مرکب 

توانـد؛ اسـم صـفت و یـا قیـد و      فعلی که میجزء غیرمختلف تصریف شود همراه با یک
.غیرفاعلیيشوندهباضافه ضمایر صرف. شودتشکیل می) حرف اضافه باشد،

فعـل  «ي یـک ضـمیر در ایـن سـاخت، برخـی آن را      مداوم و پیوستهخاطر حضورِبه
هـا  بـه تفضـیل بـه آن   » افعال مرکـب ضـمیري  «که در مبحثاندنام نهاده» مرکب ضمیري

. اشاره خواهد شد
کننـد جمالتـی   اي و ملکی که در این ساخت شرکت میاضافهمفعولی، حرفضمایرِ

:ناپذیر استتحقیقتمنا و شرط،سازند که مبتنی بر آرزورا می
kâš a xânә mi sәr fu.gurd.әst.ә bi.کاش این خانه برسر من ریخته باشد

kâš a.کاش این خانه برسر تو ریخته باشد xânә ti sәr fu.gurd.әst.ә bi

kâš a xânә unә sәr fu.gurd.әst.ә bi.کاش این خانه برسر او ریخته بود

kâš a xânә ami šin bubo.st.ә bi.کاش اي خانه مال ما شده باشد

kâš a xânә šimi šin bubo.st.ә bi.کاش اي خانه مال شما شده باشد

kâš a xânә u.šân.i šin bubo.st.ә bi.ها شده باشدکاش اي خانه مال آن

: شـوند ماننـد  ي استمراري  بیان میگذشتهصورتگونه در زبان فارسی بهجمالتی این
.»بودکاش اي خانه مال ما می«ریخت و یا گاش این خانه برسرم می

- تـان - مـان / ش- ت- هاي ضمیري؛ مبستفعلی و فعل، پیدر گیلکی میان جزء غیر
.رود، وجود نداردکار میگونه که در زبان فارسی بهشان، آن

چند نمونه دیگر
kâš mi arâ b.âmo bi.)آمدمی(کاش با من آمده باشد 

kâš mi jâ fâ.gift.ә bi.)گرفتمی(کاش از من گرفته باشد

kâš.)بودمی(کاش نزد من بوده باشد  mi virjâ be.sâ bi

kâš me.r.e bi.he bi.)خریدمی(کاش براي من خریده باشد 

کنند، از معناي اصلی و قاموسی اولیه تهی و معنایی افعالی که در ساخت فعل مرکب شرکت می. 1
.کنندکنایی و اصطالحی پیدا می

زبان گیلکی/ 116
گذاشـت و معنـاي جملـه را    » اگـر «، »کاش«جايِهتوان بها میدر بسیاري از این نمونه

.دستخوش تغییر کرد
:تواند کاربرد مجهولی نیز داشته باشداین ساخت می

agә mi dәs.u.pâ vive bubo bi.باشداگر دست و پایم بریده شده- 

kâš ti dәs.u.pâ vive bubo bi.باشدکاش دست و پاي تو بریده شده- 

پـذیرد، در ایـن حالـت پیشـوند     ي نفی را مینشانه» bon«باال فعل کمکی يدر نمونه
:افتداز آغاز آن بر می/ bv/تصریفی 

kâš vive nubo bi.شدکاش بریده نمی

طرز منفی کردن.7. 10.3.9. 2
در آغـاز صـفت   / )b(v/جـاي پیشـوند   نفـی در افعـال سـاده بـه    وندي التزامی در گذشته

از پیشـوند ظـاهر   فعـل، پـس  يهاي پیشوندي، پـیش از مـاده  نشیند و در فعلمفعولی می
:رودمیکاربهفعل مرکب نیز این روش در مورد. شودمی

kâški nu.goftə.کاشکی نگفته باشی bi

agər ni.he bi.ر نخریده باشداگ

kâški vâ-nu-kudə.کاشکی، باز نکرده باشد bi

agәr ju-nu-xâstə.اگر در جایی پنهان نکرده باشند bid

گذشته در جریان.7. 10.3.10. 2
تواننـد هـم متضـمن حـال و     روند، میمیکاربهدر گیلکی، افعالی که براي امور در جریان 

.اندتصریفی(/b/v)پیشوند گیلکی فاقدفعال در جریانِا.اشندهم متضمن گذشته ب
صفت مفعولیي این افعال ترکیبی است از گذشتهساختي مصـدر  گذشـته و صرف

/dubon / هاي آن را توضیح دادیمویژگی» حال در جریان«که در مبحث.
از (ي ثابـت  دهشوناین تمایز، در جزء صرف. استمرار در گذشته و حال از هم متمایزند

تـداوم و اسـتمرار   این ساخت را براي بیـانِ . شود، نه مصدر متغیرنمودار می) bonمصدر 
:سازندگذشته به طریق زیر می

ي سـاده  گذشـته + nي نمـود نشـانه ) ә→âیـا e(تغیـرات واجـی   ±صفت مفعولی
/dubon /بودناندربه معناي.



117/ زبان گیلکی 

du.buدر رفتن بودمdi.bimo.nšدر رفتن بودیم
m

o.nš

di.bio.nšدر رفتن بوديdi.bido.nšدر رفتن بودید

du.buo.nšدر رفتن بودdi.bido.nšدر رفتن بودند

xârdәnâ/، در اشکور /xor dәbom/درجریان، در شلمان ياول شخصِ مفرد گذشته

bâm/ سوم شخص مفرد، در شلمان ،/xor debo / و در اشکور/xârdәnâ bâ /است.
.است/ xurdân dibin/ها دوم شخص جمع، در اغلب لهجه

، /xârdәnâ bân/، در اشـکور  /xor dәbon/در شـلمان و املـش   ،سوم شخص جمع
xordә/لنگرود  dobun / و در خمام و انزلی/xurdân dubud /است.

:ي نخست، غالب استي در جریان، به دو صورت زیر است، البته، گونهمنفی گذشته
nuxurdân dubum/  در خوردن نبودم  

xurdân dunbum/  در خوردن نبودم
زیـر نیـز منفـی    صورت، متأثر از گویش شرق گیالن، بهدر غربل، در مواردياین فع

:شودمی
xurdân dinne bum/  در خوردن نبودم

:شودزیر صرف میصورتگیالن این ساخت بهاز مناطق شرقدر برخی
šo dәbumبودیم        / در رفتن بودم  / dәbim
šo dәbi / dәbinبودید          / در رفتن بودي 

šo dәbu / dәbunبودند/ در رفتن بود 

:کنندبه جزء دوم منفی می/ nne/در این مناطق، این ساخت را با افزون 
šo dәnnebum/در رفتن نبودم 

šo dәnnebi/در رفتن نبودي

بـه همـراه   صـفت مفعـولی  ي در جریـان کـه ترکیبـی اسـت از     نوع دیگري از گذشته
:، در رشت کاربرد دارد/dubon/ي مصدرِ گذشتهو صرفnâنمودي نشانه

du.bumxurdâ.nدمدر خوردن بوdi.bimxurdâ.nدر خوردن بودیم

di.bixurdâ.nدرخوردن بوديdi.bidxurdâ.nدر خوردن بودید

du.buxurdâ.nدر خوردن بودdu.budxurdâ.nدر خوردن بودند

زبان گیلکی/ 118
xurdә.nâ dubum/  .خوردن را مشغول بودم
xurdә.nâ dibi/  .بوديخوردن را مشغول 

xurdә.nâ dubu/.خوردن را مشغول بود

xurdә.nâ dibim/.خوردن را مشغول بودیم

xurdә.nâ dibid/.خوردن را مشغول بودید
xurdә.nâ/.خوردن را مشغول بودند du.bud

.روندنمیکاربههایی که متضمن حالت باشند، ، فعل»ي در جریانذشتهگ«در ساخت 

التزامیي در جریان گذشته.7. 10.3.11. 2
گـوییم کـه   است، یعنی در حال مـی » ي در جریانگذشته«این ساخت متضمن احتمال در 

.همراه است» اگر«چه امري ممکن بود یا نبود که معموالً، با جریاني دردر گذشته
:زیر استصورتساختار عمومی این ساخت، در غرب گیالن به

/dubon/مصـدرِ  زمان حـالِ صرفә→â + (یا e(تغییرات واجی ±صفت مفعولی
.به معناي باشیدن

di.bimxurdâ.nماشدر خوردن بdi.bimxurdâ.nیمدر خوردن باش
di.bixurdâ.nیاشدر خوردن بdi.bidxurdâ.nیداشدر خوردن ب
di.bixurdâ.nداشدر خوردن بdi.bidxurdâ.nنداشدر خوردن ب

di.bimo.nšماشدر رفتن بdi.bimo.nšیماشدر رفتن ب
di.bio.nšیاشدر رفتن بdi.bido.nšیداشدر رفتن ب
di.bio.nšداشدر رفتن بdi.bido.nšنداشدر رفتن ب

:منفی این ساخت بدین صورت است
nuxurdân dibim/ن نباشم  در خورد

xurdân dinbim/در خوردن نباشیم  

ي نقلیگذشته.7. 10.3.12. 2
در . رودمـی کـار بهبراي اشاره به عملی که در گذشته رخ داده ولی اثر آن هنوز باقی است 

.شودبراي بیان این منظور به دو طریق عمل میگیلکی 
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du.buدر رفتن بودمdi.bimo.nšدر رفتن بودیم
m

o.nš

di.bio.nšدر رفتن بوديdi.bido.nšدر رفتن بودید

du.buo.nšدر رفتن بودdi.bido.nšدر رفتن بودند

xârdәnâ/، در اشکور /xor dәbom/درجریان، در شلمان ياول شخصِ مفرد گذشته

bâm/ سوم شخص مفرد، در شلمان ،/xor debo / و در اشکور/xârdәnâ bâ /است.
.است/ xurdân dibin/ها دوم شخص جمع، در اغلب لهجه

، /xârdәnâ bân/، در اشـکور  /xor dәbon/در شـلمان و املـش   ،سوم شخص جمع
xordә/لنگرود  dobun / و در خمام و انزلی/xurdân dubud /است.

:ي نخست، غالب استي در جریان، به دو صورت زیر است، البته، گونهمنفی گذشته
nuxurdân dubum/  در خوردن نبودم  

xurdân dunbum/  در خوردن نبودم
زیـر نیـز منفـی    صورت، متأثر از گویش شرق گیالن، بهدر غربل، در مواردياین فع

:شودمی
xurdân dinne bum/  در خوردن نبودم

:شودزیر صرف میصورتگیالن این ساخت بهاز مناطق شرقدر برخی
šo dәbumبودیم        / در رفتن بودم  / dәbim
šo dәbi / dәbinبودید          / در رفتن بودي 

šo dәbu / dәbunبودند/ در رفتن بود 

:کنندبه جزء دوم منفی می/ nne/در این مناطق، این ساخت را با افزون 
šo dәnnebum/در رفتن نبودم 

šo dәnnebi/در رفتن نبودي

بـه همـراه   صـفت مفعـولی  ي در جریـان کـه ترکیبـی اسـت از     نوع دیگري از گذشته
:، در رشت کاربرد دارد/dubon/ي مصدرِ گذشتهو صرفnâنمودي نشانه

du.bumxurdâ.nدمدر خوردن بوdi.bimxurdâ.nدر خوردن بودیم

di.bixurdâ.nدرخوردن بوديdi.bidxurdâ.nدر خوردن بودید

du.buxurdâ.nدر خوردن بودdu.budxurdâ.nدر خوردن بودند

زبان گیلکی/ 118
xurdә.nâ dubum/  .خوردن را مشغول بودم
xurdә.nâ dibi/  .بوديخوردن را مشغول 

xurdә.nâ dubu/.خوردن را مشغول بود

xurdә.nâ dibim/.خوردن را مشغول بودیم

xurdә.nâ dibid/.خوردن را مشغول بودید
xurdә.nâ/.خوردن را مشغول بودند du.bud

.روندنمیکاربههایی که متضمن حالت باشند، ، فعل»ي در جریانذشتهگ«در ساخت 

التزامیي در جریان گذشته.7. 10.3.11. 2
گـوییم کـه   است، یعنی در حال مـی » ي در جریانگذشته«این ساخت متضمن احتمال در 

.همراه است» اگر«چه امري ممکن بود یا نبود که معموالً، با جریاني دردر گذشته
:زیر استصورتساختار عمومی این ساخت، در غرب گیالن به

/dubon/مصـدرِ  زمان حـالِ صرفә→â + (یا e(تغییرات واجی ±صفت مفعولی
.به معناي باشیدن

di.bimxurdâ.nماشدر خوردن بdi.bimxurdâ.nیمدر خوردن باش
di.bixurdâ.nیاشدر خوردن بdi.bidxurdâ.nیداشدر خوردن ب
di.bixurdâ.nداشدر خوردن بdi.bidxurdâ.nنداشدر خوردن ب

di.bimo.nšماشدر رفتن بdi.bimo.nšیماشدر رفتن ب
di.bio.nšیاشدر رفتن بdi.bido.nšیداشدر رفتن ب
di.bio.nšداشدر رفتن بdi.bido.nšنداشدر رفتن ب

:منفی این ساخت بدین صورت است
nuxurdân dibim/ن نباشم  در خورد

xurdân dinbim/در خوردن نباشیم  

ي نقلیگذشته.7. 10.3.12. 2
در . رودمـی کـار بهبراي اشاره به عملی که در گذشته رخ داده ولی اثر آن هنوز باقی است 

.شودبراي بیان این منظور به دو طریق عمل میگیلکی 



119/ زبان گیلکی 
، که در ایـن صـورت غیـر از   1کنندي ساده بیان میشتهیا آن را از طریق ساخت گذ: الف
هـاي  از تفـاوت چون یکی. هاي نحوي و معنایی باید به جایگاه تکیه افعال توجه کردقرینه

ي ساده در افعـالی کـه بـه    است؛ در گذشته2نقلی، جایگاه تکیهيي ساده و گذشتهگذشته
کـه بـراي بیـان    صـورتی شـود، در شوند تکیه روي هجاي پایانی ادا میهمخوان منتهی می

.از شناسه استقبل/ə/ي نقلی تکیه روي نشانه صفت مفعولی گذشته
bu.xur՜dəm/  خوردم
bu.xurdə́m/  امخورده

.اندشوند هر دو شکل بیان یکساندر افعالی که به مصوت منتهی می
ي سـاده،  ههاي مختوم به صامت در سوم شخص مفـرد گذشـت  در بیشتر موارد در ماده

.گیردشخص نقلی نشانه صفت مفعولی میشناسه است ولی براي بیان نقلی، سومِبدونِ
bu.xurdø/  خورد 

bu.xurdə/  است  خورده

:شودزیر ساخته میصورتي نقلی بهرشتی گذشتهدر
bu.xurdəmə/ امخوردهbu.xurdimi/ ایمخورده

bu.xurdi/ ايخوردهbu.xurdidi/ ایدخورده

bu.xurdə/استخوردهbu.xurdidi/اندخورده

ي ساده رشتی ندارد، جز در سـوم شـخص مفـرد کـه در     که تفاوتی با ساخت گذشته
.و تفاوت جایگاه تکیهاختیاري است/ ә/ي ساده نشانه گذشته

براي بیان گذشته ساده ) کاسپین(ي دریاي خزر هاي کرانهخانم ایران کلباسی اعتقاد دارند که گویش. 1
ي نقلی دارند ولی ها، گذشتهدیگر این گونه گویشعبارتکنند، بهي نقلی استفاده میاز گذشته

).89ـ 66، 2، ش یشناسگویش(ي ساده ندارندگذشته
ظ صوري ي نخست، از لحاهاي زبان گیلکی، در وهلهدر غالب گونه: گویدمی) 1391(میرهاشمی 

تواند براساس بافت و ي ساده میگذشته. »)ماضی نقلی(حال کامل «وجود دارد نه » ي سادهگذشته«
باشد که خود به چندین » حال کامل«جمله شرایط مربوطه به نوعی بیانگر کاربردهاي گوناگون من

.بخش قابلِ تقسیم است
شتاري داشته باشد؛ لذا گویشوران باشم ي نوتکیه عنصر آوایی است، در حکم واج نیست تا نشانه. 2

ي مفهومِ عملی است که در گذشته دهندهي نقلی نشانتکیه در گذشته. یابندزبانی خود آن را در می
.رودکار میانجام شده، اثر و نتیجه آن هنوز باقی است به

زبان گیلکی/ 120
:زیر استصورتدر گسکر و ضیابر به

bu.xord imobu.xordəmo1

bu.xordinobu.xourdišo(əyi)
bo.xordənobu.xordə

:کنندزیر ادا میصورتدر آبکنار دوم شخص مفرد  را به
bu.xurdə yiyo)48ـ 47:زادبخشی(

ي سـاده فعـل   هـاي گذشـته  بـه صـیغه  / ә- /سـاز  نقلـی ي فومنی ابتدا پسـوند در گونه
آخـر تغییـر مکـان    هجاي ماقبلِزمان تکیه از هجاي پایانی به هم. شودنظر افزوده میمورد
قـرار  / š/واج / ә/سـاز و پسـوند نقلـی  / i/شخص مفرد نیز بـین شناسـه   در دومِ. دهدمی
:گیرد که نقش میانجی داردمی

ي سادهگذشتهي نقلیگذشته
va.ku.d՜әmباز کردمva.ku.d՜ә.mәامباز کرده

va.ku.d՜iبازکرديva.ku.d՜i.šәايباز کرده
va.k՜udبازکردva.d՜u.deرده استباز ک

va.ku.́dimباز کردیمva.ku.d՜i.mәایمباز کرده

va.ku.d՜idباز کردیدva.ku.d՜i.dәایدباز کرده
va.ku.d՜әdباز کردندva.ku.d՜ә.dәاندباز کرده

)59- 82. 1385. رسایی(

حالتی- ي نقلیِ افعال برآینديگذشته.7. 10.3.13. 2
در ترکیـب بـا   ) حـالتی - افعال برآینديصرفنگاه شود به(2ايگیلکی چند فعل لحظهدر 

سـازند کـه از لحـاظ    صورت خاصی از ساخت گدشته نقلـی را مـی  » بودن«بستی فعل پی
در این ساخت اسم مفعول فعل سـاده بـراي   . انددر زبان فارسی» حال کامل«صوري شبیه 

د شهرك و تالشی است که ویژه چن. هاي گیلکیهاي گسکر و ضیابر اختالطی از شناسهشناسه. 1
.سرا است که با گویشوران تالش همجوارندروستاهاي اطراف صومعه

مثالً . کننداي گذار از حرکت به حالت و یا از حالتی به حالتی دیگر را به ذهن القاء میافعال لحظه. 1
.اتمام راه رفتن و اقدام به نشستن



119/ زبان گیلکی 
، که در ایـن صـورت غیـر از   1کنندي ساده بیان میشتهیا آن را از طریق ساخت گذ: الف
هـاي  از تفـاوت چون یکی. هاي نحوي و معنایی باید به جایگاه تکیه افعال توجه کردقرینه

ي ساده در افعـالی کـه بـه    است؛ در گذشته2نقلی، جایگاه تکیهيي ساده و گذشتهگذشته
کـه بـراي بیـان    صـورتی شـود، در شوند تکیه روي هجاي پایانی ادا میهمخوان منتهی می

.از شناسه استقبل/ə/ي نقلی تکیه روي نشانه صفت مفعولی گذشته
bu.xur՜dəm/  خوردم
bu.xurdə́m/  امخورده

.اندشوند هر دو شکل بیان یکساندر افعالی که به مصوت منتهی می
ي سـاده،  ههاي مختوم به صامت در سوم شخص مفـرد گذشـت  در بیشتر موارد در ماده

.گیردشخص نقلی نشانه صفت مفعولی میشناسه است ولی براي بیان نقلی، سومِبدونِ
bu.xurdø/  خورد 

bu.xurdə/  است  خورده

:شودزیر ساخته میصورتي نقلی بهرشتی گذشتهدر
bu.xurdəmə/ امخوردهbu.xurdimi/ ایمخورده

bu.xurdi/ ايخوردهbu.xurdidi/ ایدخورده

bu.xurdə/استخوردهbu.xurdidi/اندخورده

ي ساده رشتی ندارد، جز در سـوم شـخص مفـرد کـه در     که تفاوتی با ساخت گذشته
.و تفاوت جایگاه تکیهاختیاري است/ ә/ي ساده نشانه گذشته

براي بیان گذشته ساده ) کاسپین(ي دریاي خزر هاي کرانهخانم ایران کلباسی اعتقاد دارند که گویش. 1
ي نقلی دارند ولی ها، گذشتهدیگر این گونه گویشعبارتکنند، بهي نقلی استفاده میاز گذشته

).89ـ 66، 2، ش یشناسگویش(ي ساده ندارندگذشته
ظ صوري ي نخست، از لحاهاي زبان گیلکی، در وهلهدر غالب گونه: گویدمی) 1391(میرهاشمی 

تواند براساس بافت و ي ساده میگذشته. »)ماضی نقلی(حال کامل «وجود دارد نه » ي سادهگذشته«
باشد که خود به چندین » حال کامل«جمله شرایط مربوطه به نوعی بیانگر کاربردهاي گوناگون من

.بخش قابلِ تقسیم است
شتاري داشته باشد؛ لذا گویشوران باشم ي نوتکیه عنصر آوایی است، در حکم واج نیست تا نشانه. 2

ي مفهومِ عملی است که در گذشته دهندهي نقلی نشانتکیه در گذشته. یابندزبانی خود آن را در می
.رودکار میانجام شده، اثر و نتیجه آن هنوز باقی است به

زبان گیلکی/ 120
:زیر استصورتدر گسکر و ضیابر به

bu.xord imobu.xordəmo1

bu.xordinobu.xourdišo(əyi)
bo.xordənobu.xordə

:کنندزیر ادا میصورتدر آبکنار دوم شخص مفرد  را به
bu.xurdə yiyo)48ـ 47:زادبخشی(

ي سـاده فعـل   هـاي گذشـته  بـه صـیغه  / ә- /سـاز  نقلـی ي فومنی ابتدا پسـوند در گونه
آخـر تغییـر مکـان    هجاي ماقبلِزمان تکیه از هجاي پایانی به هم. شودنظر افزوده میمورد
قـرار  / š/واج / ә/سـاز و پسـوند نقلـی  / i/شخص مفرد نیز بـین شناسـه   در دومِ. دهدمی
:گیرد که نقش میانجی داردمی

ي سادهگذشتهي نقلیگذشته
va.ku.d՜әmباز کردمva.ku.d՜ә.mәامباز کرده

va.ku.d՜iبازکرديva.ku.d՜i.šәايباز کرده
va.k՜udبازکردva.d՜u.deرده استباز ک

va.ku.́dimباز کردیمva.ku.d՜i.mәایمباز کرده

va.ku.d՜idباز کردیدva.ku.d՜i.dәایدباز کرده
va.ku.d՜әdباز کردندva.ku.d՜ә.dәاندباز کرده

)59- 82. 1385. رسایی(

حالتی- ي نقلیِ افعال برآینديگذشته.7. 10.3.13. 2
در ترکیـب بـا   ) حـالتی - افعال برآینديصرفنگاه شود به(2ايگیلکی چند فعل لحظهدر 

سـازند کـه از لحـاظ    صورت خاصی از ساخت گدشته نقلـی را مـی  » بودن«بستی فعل پی
در این ساخت اسم مفعول فعل سـاده بـراي   . انددر زبان فارسی» حال کامل«صوري شبیه 

د شهرك و تالشی است که ویژه چن. هاي گیلکیهاي گسکر و ضیابر اختالطی از شناسهشناسه. 1
.سرا است که با گویشوران تالش همجوارندروستاهاي اطراف صومعه

مثالً . کننداي گذار از حرکت به حالت و یا از حالتی به حالتی دیگر را به ذهن القاء میافعال لحظه. 1
.اتمام راه رفتن و اقدام به نشستن



121/ زبان گیلکی 
قلی پیشـوند  هاي پیشین نحالتبیان نقلی برخالف/b(v) / پذیرنـد و در پایـان اسـم    نمـی

.برندمیبهره/e/ي از واکه/ə/مفعول به جاي شناسه مفعولی 

: ي نقلی این افعال عبارت است ازساختار عمومی گذشته
بستی بودنفعل پی+ پیشوند اسم مفعول بدونِ

ništ.e məامنشسته

ništ.e yiاينشسته

ništeøنشسته است

ništ.e yimایمشستهن

ništ.e yid (yin)ایدنشسته

ništ.e dاندنشسته

.نیز باشد» حال کامل ممتد«تواند بیانگر مفهوم این ساخت می
امکـان  . متن و بافت، اعم از زبانی و غیرزبانی در تغییرات فوق بسیار پراهمیـت اسـت  

مـثالً در مقـام شـکوه از    (ته باشـد  دارد؛ گوینده در بیان این مطلب در مثال باال اصالً ننشس
مدت به محض دیدن مخاطب از جاي خـود برخاسـته و   فرد مقابل به دلیل انتظار طوالنی

نیسـت، جملـه مزبـور را ابـراز دارد    » در حالت نشسـتگی «و یا » ننشسته«که اصالً هنگامی
.)1391،میرهاشمی(

زم و متعدي و مضـارع اخبـاري   الافعالِمفعولیِحالت دوم نقلی در گیلکی با صفت: ب
که در مناطقی از غرب گیالن از آن جمله در خمام و انزلـی  » داشتن«dâštənفعل کمکی 

:آیدکه در ادامه میشودساخته مییصورترایج است و  به... و
+ » dâštәn«از فعـل  dârحـال اخبـاري   يمـاده + صفت مفعولی فعـل اصـلی   + پیشوند 
شناسه

bu.doxtə.)امدوخته(دوخته دارم  dâr.əm

bu.doxtə.)ايدوخته(دوخته داري  dâr.i

bu.doxtə.)دوخته است(دوخته دارد  dâr.e

bu.doxtə.)ایمدوخته(دوخته داریم  dâr.im

زبان گیلکی/ 122
bu.doxtə.)ایددوخته(دوخته دارید  dâr.id

bu.doxtə.)انددوخته(دوخته دارند  dâr.әd

فعلـی در  ؛بـه عبـارتی  . اط دو زمـان گذشـته و حـال اسـت    کننده ارتباین ساخت بیان
بـه ایـن   . شـود مـی نحوي به زمـان حـال مربـوط    بار متحقق شده و بهگذشته حداقل یک

.)64: الف،1391،میرهاشمی(داد» حال کامل تجربی«توان نام ساخت می
شـود کـه   مـی هاي گیلکی دستخوش تغییرات گوناگونیدر گونهdârماده يشناسه

.کنیمیه ذکر چند نمونه آن اکتفاء مب

رشتخمام)ش(دستک )ش(حسن کیاده
 -am -am -əm -əmə

 -i -i -i -i
 -a -ə -e -e
 -im -im) -im(i -imi
 -id -in) -id(i -idi
 -ad -an) -əd(ə -idi

.گرددهاي مختلف دستخوش آوایی مینیز در گونهdârماده 
dâr , dar/  در گونه رشتی و غربی و دستک

dân/  هاي شرقیدر بسیاري از گونه
رود در ي هند و اروپایی براي ماضی نقلی بـه کـار مـی   هازباندر بیشتر این ساخت که 

نقلـی زبـان   کاسـپین در سـاخت  دریـاي  جنـوبی  يي کرانههازباني ایرانی غیر از هازبان
ي  ایرانـی میانـه   هـا زبـان اده سغدي متعلق به خـانو زبانِ. سغدي و تاجیکی نیز رایج است

.)1383نگاه شود به  بدر الزمان قریب (شرقی است 
رود نیز در گیلکی براي بیان گذشـته بعیـد بـه کـار مـی     )dâšt(صورت گذشته داشتن 

.)بعید، روش دوميگذشتهبهنگاه شود (

طرز منفی ساختن.7. 10.3.14. 2
پیوندد، در فعـل سـاده جانشـین پیشـوند     میي نفی به آغاز ماده فعلیدر حالت اول نشانه

/bv -/آیداز پیشوند میشود در فعل پیشوندي پسمی.



121/ زبان گیلکی 
قلی پیشـوند  هاي پیشین نحالتبیان نقلی برخالف/b(v) / پذیرنـد و در پایـان اسـم    نمـی

.برندمیبهره/e/ي از واکه/ə/مفعول به جاي شناسه مفعولی 

: ي نقلی این افعال عبارت است ازساختار عمومی گذشته
بستی بودنفعل پی+ پیشوند اسم مفعول بدونِ

ništ.e məامنشسته

ništ.e yiاينشسته

ništeøنشسته است

ništ.e yimایمشستهن

ništ.e yid (yin)ایدنشسته

ništ.e dاندنشسته

.نیز باشد» حال کامل ممتد«تواند بیانگر مفهوم این ساخت می
امکـان  . متن و بافت، اعم از زبانی و غیرزبانی در تغییرات فوق بسیار پراهمیـت اسـت  

مـثالً در مقـام شـکوه از    (ته باشـد  دارد؛ گوینده در بیان این مطلب در مثال باال اصالً ننشس
مدت به محض دیدن مخاطب از جاي خـود برخاسـته و   فرد مقابل به دلیل انتظار طوالنی

نیسـت، جملـه مزبـور را ابـراز دارد    » در حالت نشسـتگی «و یا » ننشسته«که اصالً هنگامی
.)1391،میرهاشمی(

زم و متعدي و مضـارع اخبـاري   الافعالِمفعولیِحالت دوم نقلی در گیلکی با صفت: ب
که در مناطقی از غرب گیالن از آن جمله در خمام و انزلـی  » داشتن«dâštənفعل کمکی 

:آیدکه در ادامه میشودساخته مییصورترایج است و  به... و
+ » dâštәn«از فعـل  dârحـال اخبـاري   يمـاده + صفت مفعولی فعـل اصـلی   + پیشوند 
شناسه

bu.doxtə.)امدوخته(دوخته دارم  dâr.əm

bu.doxtə.)ايدوخته(دوخته داري  dâr.i

bu.doxtə.)دوخته است(دوخته دارد  dâr.e

bu.doxtə.)ایمدوخته(دوخته داریم  dâr.im
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bu.doxtə.)ایددوخته(دوخته دارید  dâr.id

bu.doxtə.)انددوخته(دوخته دارند  dâr.әd

فعلـی در  ؛بـه عبـارتی  . اط دو زمـان گذشـته و حـال اسـت    کننده ارتباین ساخت بیان
بـه ایـن   . شـود مـی نحوي به زمـان حـال مربـوط    بار متحقق شده و بهگذشته حداقل یک

.)64: الف،1391،میرهاشمی(داد» حال کامل تجربی«توان نام ساخت می
شـود کـه   مـی هاي گیلکی دستخوش تغییرات گوناگونیدر گونهdârماده يشناسه

.کنیمیه ذکر چند نمونه آن اکتفاء مب

رشتخمام)ش(دستک )ش(حسن کیاده
 -am -am -əm -əmə

 -i -i -i -i
 -a -ə -e -e
 -im -im) -im(i -imi
 -id -in) -id(i -idi
 -ad -an) -əd(ə -idi

.گرددهاي مختلف دستخوش آوایی مینیز در گونهdârماده 
dâr , dar/  در گونه رشتی و غربی و دستک

dân/  هاي شرقیدر بسیاري از گونه
رود در ي هند و اروپایی براي ماضی نقلی بـه کـار مـی   هازباندر بیشتر این ساخت که 

نقلـی زبـان   کاسـپین در سـاخت  دریـاي  جنـوبی  يي کرانههازباني ایرانی غیر از هازبان
ي  ایرانـی میانـه   هـا زبـان اده سغدي متعلق به خـانو زبانِ. سغدي و تاجیکی نیز رایج است

.)1383نگاه شود به  بدر الزمان قریب (شرقی است 
رود نیز در گیلکی براي بیان گذشـته بعیـد بـه کـار مـی     )dâšt(صورت گذشته داشتن 

.)بعید، روش دوميگذشتهبهنگاه شود (

طرز منفی ساختن.7. 10.3.14. 2
پیوندد، در فعـل سـاده جانشـین پیشـوند     میي نفی به آغاز ماده فعلیدر حالت اول نشانه

/bv -/آیداز پیشوند میشود در فعل پیشوندي پسمی.



123/ زبان گیلکی 
nu.xurdәmә/  امنخورده

ni.nište.mә/ امنشستهنه

:شوددر حالت دوم نیز به همین صورت منفی می
nu doxtə/ امنه دوخته dâr.əm

:افزایندماده جزء دوم نیز میي نفی را به ولی گاهی نشانه
bu doxtə/ دوخته ندارم   n.âr.əm

.شیوه اول در این ساخت غالب است

چند نکته
حال فعـل بـودن، در گیلکـی در حـال     گذشته نقلی متشکل از اسم مفعول باضافه زمانِ* 

هـاي گیلکـی  در بسیاري از گونهدیگرعبارتیبه. است» ي سادهگذشته«نشینی به نفع عقب
کنند، گـاهی بـه   استفاده می» ي سادهگذشته«حاضر براي بیان مفهوم نقلی از ساخت حالِدر

ي سـاده در سـوم شـخص    برند، با این تفاوت که گذشـته میکاربهها را جاي همدیگر آن
زبانان براي بیان مفهوم نقلی غیـر از جایگـاه تکیـه، در    دارد، ولی گیلکøمفرد شناسه تهی 

هـاي  حضور این واکه در برخـی گونـه  . برندصفت مفعولی بهره میسوم شخص مفرد از
.گیلکی اختیاري است

ي نقلی متشکل از صفت مفعولی فعل اصلی بـه انضـمام فعـل    در زبان فارسی، گذشته
و با آن یـک  شودمیبستی به اسم مفعول فعل اصلی ملحق فعل پی. است» بودن«بستی پی

ایـن وضـعیت در گیلکـی امـروز دیـده      . »امخـورده «:ماننـد . آیـد مـی دستبهفعل اطنابی 
در گیلکـی از ابهامـات   » بـودن «بسـتی  هاي فعـل پـی  تمایز شناسه فعلی و نشانه. شودنمی

.فراوانی برخوردار است
رود، قیودي هستند کـه  میکاربهعنصر دیگري که در گیلکی براي تاکید بر مفهوم نقلی * 

در این گونه گفتار فعـل سـاخت   . دهندپیوند می) الزمان ح(امر گذشته را به زمان گفتگو 
، )االن(alan، )اکنـون (hasâ: گیري قیـودي ماننـد  کاربهدارد، اما به علت » ي سادهگذشته«

tazә)در ایـن حالـت جایگـاه    . کننـد ها استنباط مـی ، مخاطب مفهوم نقلی را از گفته)تازه
. ماندتغییر باقی میتکیه بدونِ

زبان گیلکی/ 124
?nәhar xuri/  خوري؟ناهار می

hasâ bu.xurdәm/ .)امخورده(همین االن خوردم 

ake bâ.moyi/  ؟کی آمدي

tâzә bâ.mom/ .)امآمده(تازه آمدم 

.هاي آن را در آغاز دارندو گونه/ bv/در این ساختار ستاك افعال ساده پیشوند 
هـاي سـاده   با فعلي نقلی تفاوتیگذشتههاي پیشوندي الزم و متعدي در ساختفعل
.ندارند

فعل سببی. 11. 2
روي غیر است و در گیلکی با افـزودن پسـوند   کاربهفعل سببی، متضمن واداشتن دیگري 

/e:n/ + /ân / در غرب و/e:n/ + /on / آیدآینده، به دست می–در شرق، به ستاك حال:
vâčištәn/چشیدن 

vâčiš/آینده–ستاك حال 
vâčišâne:n / vâčišone:n/.چشانیدنفعل سببی

âš â vâčištәm, unâ vâčišânem./ .آش را چشیدم، به او هم چشاندم

aš.ә vačištәm, une vâčišonem/ .آش را چشیدم، به او هم چشاندم

فعل مجهول. 12. 2
:شودهاي زیرساخته میفعل مجهول در گیلکی به روش

بـه  / bu:n/هاي مختلف مصدر ل افعال متعدي و صیغهاز ترکیب صفت یا اسم مفعو: الف
هـاي آن  و گونـه / b/هاي فعلی هر دو جزء پیشـوند  ، در این حالت به صیغه»شدن«معناي 
.شودمیافزوده 

.bә/ساخته شد sâxtә bu.bo
.bu/خورده شد xurdә bu.bo

.شوندصرف می) b(یشوندي مانند افعال ساده ولی بدون پیشوند افعال پ
هـاي  و صیغه» رفتن«به معناي / šo:n/هاي مصدر از ترکیب مصدر متعدي و صیغه: ب
.»دادن«به معناي / da:n/مصدر 



123/ زبان گیلکی 
nu.xurdәmә/  امنخورده

ni.nište.mә/ امنشستهنه

:شوددر حالت دوم نیز به همین صورت منفی می
nu doxtə/ امنه دوخته dâr.əm

:افزایندماده جزء دوم نیز میي نفی را به ولی گاهی نشانه
bu doxtə/ دوخته ندارم   n.âr.əm

.شیوه اول در این ساخت غالب است

چند نکته
حال فعـل بـودن، در گیلکـی در حـال     گذشته نقلی متشکل از اسم مفعول باضافه زمانِ* 

هـاي گیلکـی  در بسیاري از گونهدیگرعبارتیبه. است» ي سادهگذشته«نشینی به نفع عقب
کنند، گـاهی بـه   استفاده می» ي سادهگذشته«حاضر براي بیان مفهوم نقلی از ساخت حالِدر

ي سـاده در سـوم شـخص    برند، با این تفاوت که گذشـته میکاربهها را جاي همدیگر آن
زبانان براي بیان مفهوم نقلی غیـر از جایگـاه تکیـه، در    دارد، ولی گیلکøمفرد شناسه تهی 

هـاي  حضور این واکه در برخـی گونـه  . برندصفت مفعولی بهره میسوم شخص مفرد از
.گیلکی اختیاري است

ي نقلی متشکل از صفت مفعولی فعل اصلی بـه انضـمام فعـل    در زبان فارسی، گذشته
و با آن یـک  شودمیبستی به اسم مفعول فعل اصلی ملحق فعل پی. است» بودن«بستی پی

ایـن وضـعیت در گیلکـی امـروز دیـده      . »امخـورده «:ماننـد . آیـد مـی دستبهفعل اطنابی 
در گیلکـی از ابهامـات   » بـودن «بسـتی  هاي فعـل پـی  تمایز شناسه فعلی و نشانه. شودنمی

.فراوانی برخوردار است
رود، قیودي هستند کـه  میکاربهعنصر دیگري که در گیلکی براي تاکید بر مفهوم نقلی * 

در این گونه گفتار فعـل سـاخت   . دهندپیوند می) الزمان ح(امر گذشته را به زمان گفتگو 
، )االن(alan، )اکنـون (hasâ: گیري قیـودي ماننـد  کاربهدارد، اما به علت » ي سادهگذشته«

tazә)در ایـن حالـت جایگـاه    . کننـد ها استنباط مـی ، مخاطب مفهوم نقلی را از گفته)تازه
. ماندتغییر باقی میتکیه بدونِ

زبان گیلکی/ 124
?nәhar xuri/  خوري؟ناهار می

hasâ bu.xurdәm/ .)امخورده(همین االن خوردم 

ake bâ.moyi/  ؟کی آمدي

tâzә bâ.mom/ .)امآمده(تازه آمدم 

.هاي آن را در آغاز دارندو گونه/ bv/در این ساختار ستاك افعال ساده پیشوند 
هـاي سـاده   با فعلي نقلی تفاوتیگذشتههاي پیشوندي الزم و متعدي در ساختفعل
.ندارند

فعل سببی. 11. 2
روي غیر است و در گیلکی با افـزودن پسـوند   کاربهفعل سببی، متضمن واداشتن دیگري 

/e:n/ + /ân / در غرب و/e:n/ + /on / آیدآینده، به دست می–در شرق، به ستاك حال:
vâčištәn/چشیدن 

vâčiš/آینده–ستاك حال 
vâčišâne:n / vâčišone:n/.چشانیدنفعل سببی

âš â vâčištәm, unâ vâčišânem./ .آش را چشیدم، به او هم چشاندم

aš.ә vačištәm, une vâčišonem/ .آش را چشیدم، به او هم چشاندم

فعل مجهول. 12. 2
:شودهاي زیرساخته میفعل مجهول در گیلکی به روش

بـه  / bu:n/هاي مختلف مصدر ل افعال متعدي و صیغهاز ترکیب صفت یا اسم مفعو: الف
هـاي آن  و گونـه / b/هاي فعلی هر دو جزء پیشـوند  ، در این حالت به صیغه»شدن«معناي 
.شودمیافزوده 

.bә/ساخته شد sâxtә bu.bo
.bu/خورده شد xurdә bu.bo

.شوندصرف می) b(یشوندي مانند افعال ساده ولی بدون پیشوند افعال پ
هـاي  و صیغه» رفتن«به معناي / šo:n/هاي مصدر از ترکیب مصدر متعدي و صیغه: ب
.»دادن«به معناي / da:n/مصدر 



125/ زبان گیلکی 
غیر ثابت در این حالت پیشوند/b /هـاي  هاي آن به آغاز مصدر آغازین و صیغهو گونه

.شودمیافزوده / da:n/و /šo:n/صرف شده مصدر 
bә.kuštәn bu.šo/به کشتن رفت

bә.kuštәn bә.dâ/به کشتن داد

2يآینده متعد/ به ریشه یا ماده حال әdә1یا idiبا افزودن پسوند : ج

tәrâ kušidi/کشندرا میوت (әdә)
mәrâ dinidi/بینندمرا می (әdә)

unâ iškәnidi/شکننداو را می (әdә)

شناسـه سـوم   + yو یا kمیانوند + با استفاده از صفت مفعولی افعال متعددي یا سببی : د
.»بودن«بستی فعل پیشخص مفرد یا جمع 
mi jân mәgәr buduzekә/مگر، دزدیده شده استمنجان

bә.kәše.kә/ )ر، ش، غ(کشیده شده است 

bi.he.kә/ )ر، ش، غ(خریده شده است 

do wje.kә/)ش()استشدهدوجین(است شدهپاك

bu.duze.kәdә/ )غ(اند دزدیده شده

bә.tәrsâne.kidi/ )ر(اند ترسانده شده

.fugurdâne/ )ر(اند واژگون شده kidi

kâtak fučurd.âkә/ )ش.(جوجه افسرده شده است

فعل الزم و متعدي. 2.13
در گیلکی فعل الزم و متعدي هیچ تفاوتی با هم ندارند و در تمام اشکال زمـانی بـه یـک    

.شوندصورت صرف می

1 .idi یاәdәها در جایگاه تکیه تفاوت آن. ستآینده گیلکی ا/ ي سوم شخص جمع افعال حالشناسه
.آینده در هجاي آغازین/ گیرد و در زمانِ حالاست که در مجهول روي شناسه قرار می

.شودبه ریشه ساخته میya–در ایرانی باستان ماده مجهول از پیوستن پسوند . 2

زبان گیلکی/ 126
صرف فعل الزم گونه شرقیصرف فعل متعدي گونه غربی

ي سادهشتهگذboxord.әmخوردمbi.ništ.әmنشستم
bi.ništәنشسته بودم b.umخورده بودمboxordә b.amدرگذشتهگذشته

گذشته مکرّرxord.imخوریممیništ.imنشستیممی
xordәبودمخوردندرحالništ.ân dib.imدر حال نشستن بودیم b.omدرجریانگذشته

biništәنشسته باشیم b.imخورده باشمxordә b.om تزامیالگذشته
ništânدر حال نشستنم dәr. әmدر حال خوردنمxor dәr.dmدرجریانحال

حال/آیندهxon.imخوریممیnišin.imنشستیممی
التزامیآینده bo.xor.imبخوریمbinišin.imبنشینم
امرbo.xorبخورbinišبنشین
نهیno.xorنخورninišننشین

فعل مرکب. 14. 2
: افعـال سـاده ماننـد   ازیا جـز آن بـا برخـی   رکب گیلکی ترکیبی از اسم، صفت، قید فعل م
ــرفتنda:n، دادنze:nزدن ــردنgiftәn، گ ــدنkudәn، ک ــت... وbo:n، ش ــن .اس در ای

:کندو معناي ثانوي پیدا میدهدفعل معنی اصلی خود را از دست می،ترکیب
giftәn گرفتن mәrâq.â.giftәn )میلی شدندچار مالل و بی(

آیـد کـه   مـی /) â/مصوت(جزء اول عنصري دیگري ازمرکب گیلکی گاه پسافعالِدر
:در میان دو جزء قرار می گیرد

jextәr.â.da:n/از خاطر بردن
pit.â bo:n/تاب برداشتن

sil .â. kudәn/فلس ماهی را گرفتن

zәrx.â.šo:n/به کز کز افتادن دست و پا

tâm.â.ze:n/ساکت شدن
کلباسـی  «در ارتباط با تبین نقش این عنصر در فعل مرکب گیلکی پژوهشگرانی ماننـد  

، ایـن صـورت آوایـی را باقیمانـده یـک      »1391علیپـور،  سـبز «، »1380شکري، «، »1371.
.دانندپیشوند قدیمی می

نظر هـارِ فعـل مرکـب گیلکـی اظ   در سـاختار / â/پژوهشگرانی که در ارتباط با عنصـر  
:اند و آن را پیشوند تلقی کردند بر دو استدالل تکیه دارندکرده



125/ زبان گیلکی 
غیر ثابت در این حالت پیشوند/b /هـاي  هاي آن به آغاز مصدر آغازین و صیغهو گونه

.شودمیافزوده / da:n/و /šo:n/صرف شده مصدر 
bә.kuštәn bu.šo/به کشتن رفت

bә.kuštәn bә.dâ/به کشتن داد

2يآینده متعد/ به ریشه یا ماده حال әdә1یا idiبا افزودن پسوند : ج

tәrâ kušidi/کشندرا میوت (әdә)
mәrâ dinidi/بینندمرا می (әdә)

unâ iškәnidi/شکننداو را می (әdә)

شناسـه سـوم   + yو یا kمیانوند + با استفاده از صفت مفعولی افعال متعددي یا سببی : د
.»بودن«بستی فعل پیشخص مفرد یا جمع 
mi jân mәgәr buduzekә/مگر، دزدیده شده استمنجان

bә.kәše.kә/ )ر، ش، غ(کشیده شده است 

bi.he.kә/ )ر، ش، غ(خریده شده است 

do wje.kә/)ش()استشدهدوجین(است شدهپاك

bu.duze.kәdә/ )غ(اند دزدیده شده

bә.tәrsâne.kidi/ )ر(اند ترسانده شده

.fugurdâne/ )ر(اند واژگون شده kidi

kâtak fučurd.âkә/ )ش.(جوجه افسرده شده است

فعل الزم و متعدي. 2.13
در گیلکی فعل الزم و متعدي هیچ تفاوتی با هم ندارند و در تمام اشکال زمـانی بـه یـک    

.شوندصورت صرف می

1 .idi یاәdәها در جایگاه تکیه تفاوت آن. ستآینده گیلکی ا/ ي سوم شخص جمع افعال حالشناسه
.آینده در هجاي آغازین/ گیرد و در زمانِ حالاست که در مجهول روي شناسه قرار می

.شودبه ریشه ساخته میya–در ایرانی باستان ماده مجهول از پیوستن پسوند . 2

زبان گیلکی/ 126
صرف فعل الزم گونه شرقیصرف فعل متعدي گونه غربی

ي سادهشتهگذboxord.әmخوردمbi.ništ.әmنشستم
bi.ništәنشسته بودم b.umخورده بودمboxordә b.amدرگذشتهگذشته

گذشته مکرّرxord.imخوریممیništ.imنشستیممی
xordәبودمخوردندرحالništ.ân dib.imدر حال نشستن بودیم b.omدرجریانگذشته

biništәنشسته باشیم b.imخورده باشمxordә b.om تزامیالگذشته
ništânدر حال نشستنم dәr. әmدر حال خوردنمxor dәr.dmدرجریانحال

حال/آیندهxon.imخوریممیnišin.imنشستیممی
التزامیآینده bo.xor.imبخوریمbinišin.imبنشینم
امرbo.xorبخورbinišبنشین
نهیno.xorنخورninišننشین

فعل مرکب. 14. 2
: افعـال سـاده ماننـد   ازیا جـز آن بـا برخـی   رکب گیلکی ترکیبی از اسم، صفت، قید فعل م
ــرفتنda:n، دادنze:nزدن ــردنgiftәn، گ ــدنkudәn، ک ــت... وbo:n، ش ــن .اس در ای

:کندو معناي ثانوي پیدا میدهدفعل معنی اصلی خود را از دست می،ترکیب
giftәn گرفتن mәrâq.â.giftәn )میلی شدندچار مالل و بی(

آیـد کـه   مـی /) â/مصوت(جزء اول عنصري دیگري ازمرکب گیلکی گاه پسافعالِدر
:در میان دو جزء قرار می گیرد

jextәr.â.da:n/از خاطر بردن
pit.â bo:n/تاب برداشتن

sil .â. kudәn/فلس ماهی را گرفتن

zәrx.â.šo:n/به کز کز افتادن دست و پا

tâm.â.ze:n/ساکت شدن
کلباسـی  «در ارتباط با تبین نقش این عنصر در فعل مرکب گیلکی پژوهشگرانی ماننـد  

، ایـن صـورت آوایـی را باقیمانـده یـک      »1391علیپـور،  سـبز «، »1380شکري، «، »1371.
.دانندپیشوند قدیمی می

نظر هـارِ فعـل مرکـب گیلکـی اظ   در سـاختار / â/پژوهشگرانی که در ارتباط با عنصـر  
:اند و آن را پیشوند تلقی کردند بر دو استدالل تکیه دارندکرده



127/ زبان گیلکی 
آید؛از آن مینفی پسيهنگام نفی، نشانه.1
پیشـوند  صـورت این عنصـر بـه  ) مازندرانی- تالشی- تاتی(هاي همجوار در گویش.2

.رودمیکاربه
تالشی و یـا  ،تاتی/ â/مرکب گیلکی پیشوند به نظر نگارنده، این عنصر در ساختار فعل 

همخـوان  بـه هـایی کـه  هـا و صـفت  فقط با اسم: چون. مازندرانی نیست/ hâ/کوتاه شده 
شـان در منـاطق   آیند آن هم نه فقط با افعالی کـه جـزء فعلـی   شوند میمنتهی می) صامت(

.دارند/ hâ/یا / â/همجوار با گیالن پیشوند 
این عنصـر بـا   شوند، اغلب بدونِمختوم می) مصوت(اکههایی که به واسامی و صفت

:سازندو فعل مرکب میشوندافعال ترکیب می
sәrrәštә/مرتب کردن kudәn

čo bo:n/قُر شدن
dәrâzә/طول و تفصیل دادن da:n

fillә/)دهان قورت دادنآب(حسرت کشیدن  xurdәn
bâriki avәrdәn/الغر شدن

:آیدمی/ â/مصوت پیشوندي نیز اغلب بدونِفعلن ساخت جزء اول در ترکیب با در ای
dil dәvәstәn/بستندل

tәk jәze:n/)خالی بستن(به پهلو فرو کردن 
dâqolә/دغل در انداختن، نیرنگ به میان آوردن dәgâdәn

وندي مـابین  ي نفی در مصدرهاي مرکب همانند مصدرهاي پیشـ که نشانهجاییآناز 
هـاي  اگـر سـازه  . ابهاماتی را دامـن بزنـد  ،از ترکیباتدر برخیتواند میآید، دو جزء می

جـا کنـیم و بـه نفـی فعـل مرکـب بنشـینیم،        نشینی جابههمیب کلمات را در محورِتتر
بـه سـازه غیرفعلـی تعلـق     / â/ي که غیردستوري نشوند، خواهیم دید که واکـه طوريبه

:علدارد، نه به سازه ف
?mi harfâ jextәr.â nәdâyi ki/؟حرفم را فراموش نکردي که

Jextәr.â mi harfâ nәdâyi ki?
کـه بـه اصـل تفهـیم و تفـاهم      اینبـدونِ . صورت دوم با تاکید بیشـتري همـراه اسـت   

است و بـه همـان میـزان    و پیام هنوز همان است که در جمله باال بودهاي وارد شودخدشه

زبان گیلکی/ 128
معنـاداري وجـود   يفاصـله ،ي منفیو فعل و نشانه/ â/ي لی مابین واکهدستوري است، و

.استâ//دارد که مبتنی بر پیشوند نبودن 

و فعـل  / â/منفی کنیم، باز خواهیم دید که مـابین  nәvâحال اگر همین مثال را با نشانه 
: افتدفاصله می

mi harfâ jextәr.â nәvâ da:nحرفم را فراموش مکن
/â /شناسندبه جزء اول تعلق دارد، گویشوران بومی به خوبی مرز آن را می.

در ترکیب اسم یا صفت با فعل در گیلکی که منجر به ساخت فعل مرکـب  / â/حضور 
. کنـد مـی b(v)نیاز از پیشـوند غیرثابـت   اشکال زمانی فعل بیها را در صرفآن، شودمی

نخسـتین و  يدورهدر فارسی میانه و فارسـی  . استb(v)صوالً فعل مرکب فاقد پیشوند ا
.توان صحت آن را جستجو کردي ایرانی گروه غربی میهازباندر سایر 

یفعل مرکب اسنادي و سببی گیلک.7. 10.3.14. 2
سـان  برخـی از زبانشنا . نظرات گونـاگونی مطـرح اسـت   ،در ارتباط با ساختار فعل مرکب

: معتقدند
/بـودن «بیانگر تغییر از حـالتی بـه حالـت دیگـر اسـت، فعـل       »bostәn/ شدن«فعل 

buon«کـردن  «فعل . نیز مبین حالت ایستایی و وضعیت موجود است /kudәn «   بـا فعـل
بـه حـالتی   تغییـر از حـالتی   /bostәn/متناظر است، به این معنا که مانند»bostәn/ شدن «

:شوند فعل مرکب نیستندوقتی این افعال با صفت ترکیب می. رسانددیگر را می
titâl. â kudәnمشغول کردن

jamjâl. â kudәnسرگرم کردن

fәtәrât. kudәn، دعوا راه انداختنغارت کردن

pur. â kudәnپر کردن

. ساز است و صفت قبل از آن مسند اسـت فعل ربطی سبب/ kudәn/در این ترکیبات 
گردد، امـا پـس از اعمـال فرآینـد     مسند همواره به فاعل جمله باز می، ت اسناديدر جمال

شود، در این حالـت مسـند   سببی میيي اسنادي مبدل به مفعول جملهسببی، فاعل جمله



127/ زبان گیلکی 
آید؛از آن مینفی پسيهنگام نفی، نشانه.1
پیشـوند  صـورت این عنصـر بـه  ) مازندرانی- تالشی- تاتی(هاي همجوار در گویش.2

.رودمیکاربه
تالشی و یـا  ،تاتی/ â/مرکب گیلکی پیشوند به نظر نگارنده، این عنصر در ساختار فعل 
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čo bo:n/قُر شدن
dәrâzә/طول و تفصیل دادن da:n

fillә/)دهان قورت دادنآب(حسرت کشیدن  xurdәn
bâriki avәrdәn/الغر شدن

:آیدمی/ â/مصوت پیشوندي نیز اغلب بدونِفعلن ساخت جزء اول در ترکیب با در ای
dil dәvәstәn/بستندل

tәk jәze:n/)خالی بستن(به پهلو فرو کردن 
dâqolә/دغل در انداختن، نیرنگ به میان آوردن dәgâdәn
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بـه سـازه غیرفعلـی تعلـق     / â/ي که غیردستوري نشوند، خواهیم دید که واکـه طوريبه

:علدارد، نه به سازه ف
?mi harfâ jextәr.â nәdâyi ki/؟حرفم را فراموش نکردي که

Jextәr.â mi harfâ nәdâyi ki?
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زبان گیلکی/ 128
معنـاداري وجـود   يفاصـله ،ي منفیو فعل و نشانه/ â/ي لی مابین واکهدستوري است، و

.استâ//دارد که مبتنی بر پیشوند نبودن 

و فعـل  / â/منفی کنیم، باز خواهیم دید که مـابین  nәvâحال اگر همین مثال را با نشانه 
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mi harfâ jextәr.â nәvâ da:nحرفم را فراموش مکن
/â /شناسندبه جزء اول تعلق دارد، گویشوران بومی به خوبی مرز آن را می.
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نخسـتین و  يدورهدر فارسی میانه و فارسـی  . استb(v)صوالً فعل مرکب فاقد پیشوند ا
.توان صحت آن را جستجو کردي ایرانی گروه غربی میهازباندر سایر 

یفعل مرکب اسنادي و سببی گیلک.7. 10.3.14. 2
سـان  برخـی از زبانشنا . نظرات گونـاگونی مطـرح اسـت   ،در ارتباط با ساختار فعل مرکب

: معتقدند
/بـودن «بیانگر تغییر از حـالتی بـه حالـت دیگـر اسـت، فعـل       »bostәn/ شدن«فعل 

buon«کـردن  «فعل . نیز مبین حالت ایستایی و وضعیت موجود است /kudәn «   بـا فعـل
بـه حـالتی   تغییـر از حـالتی   /bostәn/متناظر است، به این معنا که مانند»bostәn/ شدن «

:شوند فعل مرکب نیستندوقتی این افعال با صفت ترکیب می. رسانددیگر را می
titâl. â kudәnمشغول کردن

jamjâl. â kudәnسرگرم کردن

fәtәrât. kudәn، دعوا راه انداختنغارت کردن

pur. â kudәnپر کردن

. ساز است و صفت قبل از آن مسند اسـت فعل ربطی سبب/ kudәn/در این ترکیبات 
گردد، امـا پـس از اعمـال فرآینـد     مسند همواره به فاعل جمله باز می، ت اسناديدر جمال

شود، در این حالـت مسـند   سببی میيي اسنادي مبدل به مفعول جملهسببی، فاعل جمله



129/ زبان گیلکی 
.)80ـ 79:زادهطبیب(گردد بازمیهمواره به مفعول جمله

رسیده را میان مفعـول و مسـند   اي به نتیجهاند و رابطهاينتیجهفعلِ،»کردن«و »شدن«
.)همان(کنند بیان می

vârәš hâvâ. yâ hunәk. â kud)ساخت سببی دارد(باران هوا را خنک کرد 

hâvâ hunәk. â bo)ساخت اسنادي دارد(هوا خنک شد 

کـه قابـل تبـدیل بـه سـاخت سـببی       »بودن/ شدن+ صفت /اسم «هاي زنجیرهتمامی
1.شوند نه فعل مرکبساخت اسنادي محسوب می،دهستن

qâli pân. â boقالی پهن شد

qâli pân buقالی پهن بود

qâle pân. â kudقالی را پهن کرد

هـاي نحـوي   در زبان گیلکـی نقـش  / â/ي ها، نباید فراموش کرد که واکهعالوه براین
در ). بـایی، برایـی، ازي و رایـی   (از آن جملـه نقـش مفعـولی    . کنـد اي را ایفا میدگانهچن

یـار و فعـل ، دو   یار نقش نحوي مشخصی دارد و از ترکیب فعـل بسیاري از ترکیبات، فعل
:مانند. توان فعل مرکب نامیدترکیبات این گونه را نمی. شودمعنا حاصل می

kol. â giftәnبه دوش گرفتن                 

yâd. â so:nاز خاطر رفتن                           

فعل مرکبِ گیلکی دستاورد مهمی براي گویشوران این زبان در انطباق با شـرایط  
کارهاي آن است و برخالف زبان فارسی بخـش مهمـی از   تغییریافته زندگی و ساز و 

ي پویـاکردن ایـن   افعال ساده و یا پیشـوندي در ادامـه  راندن این ترکیبات، بدون پس
. هاي زیر شواهد این مدعاستنمونه. اندزبان ساخته و پرداخته شده

توانـد بـراي   مـی ) 1385: نـک (زاده و دکتـر امیـد طبیـب   ) 1384: نـک (هاي دکتر محمد دبیر مقـدم  دیدگاه. 1
. گسترش بحث فعل مرکب گیلکی مفید واقع شوند

زبان گیلکی/ 130
هاي مرکب گیلکیفعل

tərm. â  dānحول دادن، با فشار چیزي را به جلو یا عقب حرکت دادن

čâ  kudənتعمیرکردن، تالفی کردن 

fətərât. kudənه انداختن غارت کردن، دعوا و مرافع را

čo  buonخشک شدن، ناکار شدن

ču  zēnاي را با زیر و باال کردن بیرون آوردن انگولک کردن، ته و توي قضیه

jextər. â  dānفراموش کردن 

.xâkخاك آلود کردن  ənâ. kudən

vərrəکسی را با نجوا کردن در گوش اش برانگیختن  xândən

titâl. â  giftənاردادن بازیچه قر

titâl. âمشغول کردن  kudən

čitin. â  bostənمالل آورشدن 

gurš. â  buonغاله شدن جز

sər gəməj. â giftənن دسرگرم کر

gərkəحلقه زدن به دور خود و خود را جمع کردن bostən

tam. â  zēnساکت شدن 

jəmjâl. â  kudənسرگرم کردن 

حالتی- برآیندي افعال .15. 2
کنـیم، یـا در   جور دیگري نیز صرف مـی معمول، از افعال گیلکی را افزون بر صرفبرخی

ایـن افعـال عبارتنـد از   . بـریم مـی کاربهمتعارف و رایج مواردي خاص، متفاوت با کاربرد :
،/fujәstәn/» فوجســتن«، /kәftәn/» فــتنک«، /xuftәn/»خــوفتن«، /ništәn/» نیشــتن«
» بسـتن «، )رونـد میکاربهکه متضمن کارند و با ساخت متفاوت(، /vâjәstәn/» واجستن«
/bostәn/،/na:n/ و/isa:n) /کـار بـه اند و بـراي وصـف حالـت    که متضمن تغییر حالت

:شوندو به طُرق زیر ساخته می)روندمی
2 .15 .1. -/ništәn) /نشستن(

و شناسـه، بـراي وصـف    / e/ي ، در ترکیب با واکـه /ništ/یعنی / ništәn/ي ستاك گذشته
:رودمیکاربهحال 
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1.شوند نه فعل مرکبساخت اسنادي محسوب می،دهستن

qâli pân. â boقالی پهن شد

qâli pân buقالی پهن بود
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هـاي نحـوي   در زبان گیلکـی نقـش  / â/ي ها، نباید فراموش کرد که واکهعالوه براین
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یـار و فعـل ، دو   یار نقش نحوي مشخصی دارد و از ترکیب فعـل بسیاري از ترکیبات، فعل
:مانند. توان فعل مرکب نامیدترکیبات این گونه را نمی. شودمعنا حاصل می

kol. â giftәnبه دوش گرفتن                 

yâd. â so:nاز خاطر رفتن                           

فعل مرکبِ گیلکی دستاورد مهمی براي گویشوران این زبان در انطباق با شـرایط  
کارهاي آن است و برخالف زبان فارسی بخـش مهمـی از   تغییریافته زندگی و ساز و 

ي پویـاکردن ایـن   افعال ساده و یا پیشـوندي در ادامـه  راندن این ترکیبات، بدون پس
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čitin. â  bostənمالل آورشدن 

gurš. â  buonغاله شدن جز

sər gəməj. â giftənن دسرگرم کر

gərkəحلقه زدن به دور خود و خود را جمع کردن bostən

tam. â  zēnساکت شدن 

jəmjâl. â  kudənسرگرم کردن 
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» بسـتن «، )رونـد میکاربهکه متضمن کارند و با ساخت متفاوت(، /vâjәstәn/» واجستن«
/bostәn/،/na:n/ و/isa:n) /کـار بـه اند و بـراي وصـف حالـت    که متضمن تغییر حالت

:شوندو به طُرق زیر ساخته می)روندمی
2 .15 .1. -/ništәn) /نشستن(

و شناسـه، بـراي وصـف    / e/ي ، در ترکیب با واکـه /ništ/یعنی / ništәn/ي ستاك گذشته
:رودمیکاربهحال 



131/ زبان گیلکی 
جمعمفرد                

ništeyimاول شخص               ništem

ništeyidدوم شخص              ništeyi

ništeyid / ništedسوم شخص             nište

مفرد و سـوم شـخص جمـع، هماننـد مـواردي کـه       شخصِپیداست، در اولِکهچنان
در اول شـخص  . شـود حذف می/ ә/ستاك منتهی به مصوت است، مصوت شناسه، یعنی 

.گیردو شناسه قرار می/ nište/میان / y/و جمع نیز، صامت جمع و دوم شخص مفرد
، /biništәm/. فــرق دارد) نشســتی/ (biništi/و ) نشســتم/ (biništәm/فعــل بــا ایـن  

/biništi/ و/biništә/ِــق ــر تحق ــا   ب ــد، ام ــت دارن ــته دالل ــتن در گذش ، /ništem/نشس
/ništeyi/ و/nište/ِتـوان مشـابه   هـا را مـی  تحقق نشستن در حال هسـتند و آن متضمن

ي بـا گذشـته  / ništәn/افـزون بـر ایـن، سـتاك گذشـته      . دانست... اي و ام، نشستهنشسته
:رودمیکاربهشود و براي وصف حالِ گذشته، ترکیب می/ buon/بودنيساده

bumnište.در حالت نشسته بودمbimnište.در حالت نشسته بودیم
binište.در حالت نشسته بوديbidnište.در حالت نشسته بودید
bunište.در حالت نشسته بودbudnište.در حالت نشسته بودند

biništu/و ) نشسته بودي/ (biništi bi/، )نشسته بودم/ (binštu bum/ها با این فعل
bu) /نشسته بود ( فرق دارند، زیرا/biništu bum)/ بـر تحقـق نشسـتن در    ) نشسته بـودم

ي از زمـان معینـی در گذشـته، در گذشـته    خاصـی در گذشـته داللـت دارد؛ پـیش    مقطـع  
نظر متضمن تحقق نشستن در همان مقطع مـوردnište bum / /ي معین نشستم، اما گذشته

.است؛ در مقطعی خاصی از گذشته، در حالت نشسته بودم
مفعولی از ترکیب صفت/nište  /با مضارع التزامی فعل/buon /اي باشـیدن،  به معن

: دست یافت که به قرار زیرند»حال کامل التزامی«توان به ساخت می

bimagә nište.اگر در حالت نشسته باشم

biagә nište.اگر در حالت نشسته باشی

biagә nište.اگر در حالت نشسته باشد

زبان گیلکی/ 132

:شوندمنفی می/ ni/این افعال با پیشوند 
ni.ništem/ام   ننشسته

2 .15 .2./isa:n) /ایستادن؛ ساکن بودن؛ هستن(
سـه  . کننـد ي دیگر نیز صرف میهاي نه گانه، به چهارگونهاین مصدر را افزون بر گونه

.سازندانند مصدرهاي متفاوت متضمنِ حرکت، با ستاك گذشته میگونه آن را م
که منتهی به مصوت است، در ترکیب با شناسه، براي وصـف  / isa:n/ي ستاك گذشته
ي ساده گذشتهحال و با صرفb.ostәn(buon)رودمیکاربهگذشته حالِبراي وصف:

isâmهستم   /امایستادهisâyimهستیم  / ایمایستاده
isâyiهستی    / ايایستادهisâyidهستید   / اید ایستاده
isâهست/ ایستاده استisâdهستند             / اندایستاده

:شوداین فعل، به شکلی ویژه منفی می
neysâmنیستم/ امنایستادهneysâyimنیستیم/ ایمنایستاده
neysâyiنیستی/ اينایستادهneysâyidنیستید/ ایدنایستاده

neysâنیست/ استنایستادهneysâdنیستند/ اندنایستاده
:کنندتصور می» نیست«و » است«معموالً، معادل فارسی این فعل را 

mi pe:r kâr.ә/ .پدرم سرِکار است sәr isâ
xânә/.در خانه هستم isâm

?un alân koyâ isâ/ او االن کجاست؟ 
ویـژه  زنـدگان متحـرك، بـه   را ندارند و فقط در مورد» است«ها گستردگی فعلاما این 

:روندمیکاربهانسان، 
gâb gâčә/.گاو در طویله است me:n isâ
gәmәj kәlә/.دیگ سفالی روي اجاق است sәr nәhâ

ي کـه حـوزه  حـالی کننـد، در ترجمه مـی » است«را به / nәha/و/ isâ/در این جمالت، 

bimagә nište.اگر در حالت نشسته باشم

bidagә nište.اگر در حالت نشسته باشید

bidagә nište.اگر در حالت نشسته باشند



131/ زبان گیلکی 
جمعمفرد                

ništeyimاول شخص               ništem

ništeyidدوم شخص              ništeyi

ništeyid / ništedسوم شخص             nište

مفرد و سـوم شـخص جمـع، هماننـد مـواردي کـه       شخصِپیداست، در اولِکهچنان
در اول شـخص  . شـود حذف می/ ә/ستاك منتهی به مصوت است، مصوت شناسه، یعنی 

.گیردو شناسه قرار می/ nište/میان / y/و جمع نیز، صامت جمع و دوم شخص مفرد
، /biništәm/. فــرق دارد) نشســتی/ (biništi/و ) نشســتم/ (biništәm/فعــل بــا ایـن  

/biništi/ و/biništә/ِــق ــر تحق ــا   ب ــد، ام ــت دارن ــته دالل ــتن در گذش ، /ništem/نشس
/ništeyi/ و/nište/ِتـوان مشـابه   هـا را مـی  تحقق نشستن در حال هسـتند و آن متضمن

ي بـا گذشـته  / ništәn/افـزون بـر ایـن، سـتاك گذشـته      . دانست... اي و ام، نشستهنشسته
:رودمیکاربهشود و براي وصف حالِ گذشته، ترکیب می/ buon/بودنيساده

bumnište.در حالت نشسته بودمbimnište.در حالت نشسته بودیم
binište.در حالت نشسته بوديbidnište.در حالت نشسته بودید
bunište.در حالت نشسته بودbudnište.در حالت نشسته بودند

biništu/و ) نشسته بودي/ (biništi bi/، )نشسته بودم/ (binštu bum/ها با این فعل
bu) /نشسته بود ( فرق دارند، زیرا/biništu bum)/ بـر تحقـق نشسـتن در    ) نشسته بـودم

ي از زمـان معینـی در گذشـته، در گذشـته    خاصـی در گذشـته داللـت دارد؛ پـیش    مقطـع  
نظر متضمن تحقق نشستن در همان مقطع مـوردnište bum / /ي معین نشستم، اما گذشته

.است؛ در مقطعی خاصی از گذشته، در حالت نشسته بودم
مفعولی از ترکیب صفت/nište  /با مضارع التزامی فعل/buon /اي باشـیدن،  به معن

: دست یافت که به قرار زیرند»حال کامل التزامی«توان به ساخت می

bimagә nište.اگر در حالت نشسته باشم

biagә nište.اگر در حالت نشسته باشی

biagә nište.اگر در حالت نشسته باشد

زبان گیلکی/ 132

:شوندمنفی می/ ni/این افعال با پیشوند 
ni.ništem/ام   ننشسته

2 .15 .2./isa:n) /ایستادن؛ ساکن بودن؛ هستن(
سـه  . کننـد ي دیگر نیز صرف میهاي نه گانه، به چهارگونهاین مصدر را افزون بر گونه

.سازندانند مصدرهاي متفاوت متضمنِ حرکت، با ستاك گذشته میگونه آن را م
که منتهی به مصوت است، در ترکیب با شناسه، براي وصـف  / isa:n/ي ستاك گذشته
ي ساده گذشتهحال و با صرفb.ostәn(buon)رودمیکاربهگذشته حالِبراي وصف:

isâmهستم   /امایستادهisâyimهستیم  / ایمایستاده
isâyiهستی    / ايایستادهisâyidهستید   / اید ایستاده
isâهست/ ایستاده استisâdهستند             / اندایستاده

:شوداین فعل، به شکلی ویژه منفی می
neysâmنیستم/ امنایستادهneysâyimنیستیم/ ایمنایستاده
neysâyiنیستی/ اينایستادهneysâyidنیستید/ ایدنایستاده

neysâنیست/ استنایستادهneysâdنیستند/ اندنایستاده
:کنندتصور می» نیست«و » است«معموالً، معادل فارسی این فعل را 

mi pe:r kâr.ә/ .پدرم سرِکار است sәr isâ
xânә/.در خانه هستم isâm

?un alân koyâ isâ/ او االن کجاست؟ 
ویـژه  زنـدگان متحـرك، بـه   را ندارند و فقط در مورد» است«ها گستردگی فعلاما این 

:روندمیکاربهانسان، 
gâb gâčә/.گاو در طویله است me:n isâ
gәmәj kәlә/.دیگ سفالی روي اجاق است sәr nәhâ

ي کـه حـوزه  حـالی کننـد، در ترجمه مـی » است«را به / nәha/و/ isâ/در این جمالت، 

bimagә nište.اگر در حالت نشسته باشم

bidagә nište.اگر در حالت نشسته باشید

bidagә nište.اگر در حالت نشسته باشند



133/ زبان گیلکی 
.است/ isâ/تر از عام» است«. متفاوت و متمایز استکاربرد این دو فعل در گیلکی

توان گفت کـه ایـن فعـل متضـمن     زندگان متحرك، میدر موردisâ //بردکاربهتوجهبا
» اسـت ایسـتاده «توانـد بـه   ایستایی و سکون روندگان زنده یا زندگان رونـده اسـت و مـی   

، »نشسـته «و » خوابیـده «جا، نه در برابـر  ، در این»ایستاده«برگردانده شود، با این توضیح که 
xânә/ي رود، زیرا در جملهفراتر میهمو از آن است » رونده«بلکه در برابر isâ/  مانـدن ،
نظر است، ماندنی که نه تنها با نشستن و خوابیـدن، کـه حتـی بـا     ي خانه مورددر محدوده

مانـدن و ایسـتایی در   «ی دیگر، نبه سخ. اقی به اتاق دیگر رفتن منافات نداردتزدن و از قدم
هـم سکونت این معنا تعمیم یافته و به مفهومِ. نظر استمورد» یک محدوده، در یک مکان

:رودکار میبه
hu xânә/امدر همان خانه ساکن isâm

هم فراتر رفته اسـت و بـا   »ي زمانی معینماندن در محدوده«که این مفهوم، ازپیداست
.بیرون رفتن و مسافرت هم منافات ندارد

در است، بـا ایـن تفـاوت کـه     فتنینیز همین نکات گ/ isa:n/ي در صرف حالِ گذشته
/ bo:n/ي سـاده  گذشـته برنـد و صـرف  میکاربهرا /isa:n/ي استاك گذشته«این موارد، 

:کنندرا به آن اضافه می) بودن(
isâ/ساکن بودیم   bim ساکن بودم/isâ bum

isâ/ساکن بودید   bid ساکن بودي/isâ bi
isâ/ساکن بودند   bud ساکن بود/isâ bu

neysâ/صورتو نیز به bum) /شودمنفی می) ساکن نبودم.
:شودنیز براي وصف حالت استفاده می/ isa:n/اما افزون بر این، از ستاك آینده 

isәm/هستم isim/هستیم 
isi/هستی isid/هستید 
isә/هست isәd/هستند 

دنبـال  چنین فعل ربطی بـه مبستی و هفعل پیعنوانِعالوه بر وصف حالت، این فعل به
:آیداسم یا صفت نیز می

xob isәm/خوب هستم  

xobәm/ خوبم

زبان گیلکی/ 134
:شوداي ویژه منفی میبه گونهاین فعل

niyәm/نیستم niyim/نیستیم 

niyi/نیستی niyid/نیستید 

niyә/نیست niyәd/نیستند 

/isәm/ ،/isi / گرداننـد، امـا بایـد    مـی بـر »...هستم، هسـتی، هسـت  «را معموالً، به ... و
- تـر گفتـیم  که پـیش چنان- تر است، زیراي کاربريِ واژگانِ پارسی، فراخدانست که حوزه

) حـال (برنـد، در گیلکـی از مفـاهیم دیگـر     میکاربه» ...تیهستم، هس«در برخی موارد که 
.کنند، این عدمِ انطباقِ موارد کاربرد، گواه تفاوت معناستاستفاده می

انـد، یعنـی اگـر    هایی وابسـته بـه محمـول   ، فعل... وisәm ،isiحال، ستاك آینده هربه
ایـن  . چیسـت » الـف «کـه  ایم، چون معلوم نیستمعنا گفتهاي بی، جملهalef isaبگوییم 

تـرین مفهـوم اسـت، ولـی     مفهومی انتزاعی، و شاید انتزاعـی . اي نیستفعل، فعلی حاشیه
موضوع یا بیانِلزوماً باید در وصفتـوانیم  نمونه، نمـی عنوانِبه. رودکاربهها پدیدهنسبت

یده است؛ سرخ است، پوسـ » چه«، باید بگوییم که سیب )سیب هست/ (se:b isә/بگوییم 
... .است، رسیده است، توي سبد است، ترش است، درشت است و 

/ bid/، )بـودیم / (bim/، )بـود / (bu/، )بـودي / (bi/، )بـودم / (bum/ناگفته نمانـد کـه   
.ي این افعال هستند، گذشته)بودند/ (bud/، )بودید(

خوابیدن/ xuftәn/ خوفتن.3. 15. 2
:رودمیکاربهبراي وصف حال ،شناسه/ + e/ـ ــِ) + خوابیدن/ (xuftәn/ستاك گذشته «

xuftem/امخوابیده

xufteyi/ايخوابیده

xufte/خوابیده است

xufteyim/ایمخوابیده

xufteyid/ایدخوابیده

xufted/اندخوابیده

در ترکیب با شناسه، مصوت شناسه اول شخص مفرد و سوم شـخص جمـع حـذف    



133/ زبان گیلکی 
.است/ isâ/تر از عام» است«. متفاوت و متمایز استکاربرد این دو فعل در گیلکی

توان گفت کـه ایـن فعـل متضـمن     زندگان متحرك، میدر موردisâ //بردکاربهتوجهبا
» اسـت ایسـتاده «توانـد بـه   ایستایی و سکون روندگان زنده یا زندگان رونـده اسـت و مـی   

، »نشسـته «و » خوابیـده «جا، نه در برابـر  ، در این»ایستاده«برگردانده شود، با این توضیح که 
xânә/ي رود، زیرا در جملهفراتر میهمو از آن است » رونده«بلکه در برابر isâ/  مانـدن ،
نظر است، ماندنی که نه تنها با نشستن و خوابیـدن، کـه حتـی بـا     ي خانه مورددر محدوده

مانـدن و ایسـتایی در   «ی دیگر، نبه سخ. اقی به اتاق دیگر رفتن منافات نداردتزدن و از قدم
هـم سکونت این معنا تعمیم یافته و به مفهومِ. نظر استمورد» یک محدوده، در یک مکان

:رودکار میبه
hu xânә/امدر همان خانه ساکن isâm

هم فراتر رفته اسـت و بـا   »ي زمانی معینماندن در محدوده«که این مفهوم، ازپیداست
.بیرون رفتن و مسافرت هم منافات ندارد

در است، بـا ایـن تفـاوت کـه     فتنینیز همین نکات گ/ isa:n/ي در صرف حالِ گذشته
/ bo:n/ي سـاده  گذشـته برنـد و صـرف  میکاربهرا /isa:n/ي استاك گذشته«این موارد، 

:کنندرا به آن اضافه می) بودن(
isâ/ساکن بودیم   bim ساکن بودم/isâ bum

isâ/ساکن بودید   bid ساکن بودي/isâ bi
isâ/ساکن بودند   bud ساکن بود/isâ bu

neysâ/صورتو نیز به bum) /شودمنفی می) ساکن نبودم.
:شودنیز براي وصف حالت استفاده می/ isa:n/اما افزون بر این، از ستاك آینده 

isәm/هستم isim/هستیم 
isi/هستی isid/هستید 
isә/هست isәd/هستند 

دنبـال  چنین فعل ربطی بـه مبستی و هفعل پیعنوانِعالوه بر وصف حالت، این فعل به
:آیداسم یا صفت نیز می

xob isәm/خوب هستم  

xobәm/ خوبم

زبان گیلکی/ 134
:شوداي ویژه منفی میبه گونهاین فعل

niyәm/نیستم niyim/نیستیم 

niyi/نیستی niyid/نیستید 

niyә/نیست niyәd/نیستند 

/isәm/ ،/isi / گرداننـد، امـا بایـد    مـی بـر »...هستم، هسـتی، هسـت  «را معموالً، به ... و
- تـر گفتـیم  که پـیش چنان- تر است، زیراي کاربريِ واژگانِ پارسی، فراخدانست که حوزه

) حـال (برنـد، در گیلکـی از مفـاهیم دیگـر     میکاربه» ...تیهستم، هس«در برخی موارد که 
.کنند، این عدمِ انطباقِ موارد کاربرد، گواه تفاوت معناستاستفاده می

انـد، یعنـی اگـر    هایی وابسـته بـه محمـول   ، فعل... وisәm ،isiحال، ستاك آینده هربه
ایـن  . چیسـت » الـف «کـه  ایم، چون معلوم نیستمعنا گفتهاي بی، جملهalef isaبگوییم 

تـرین مفهـوم اسـت، ولـی     مفهومی انتزاعی، و شاید انتزاعـی . اي نیستفعل، فعلی حاشیه
موضوع یا بیانِلزوماً باید در وصفتـوانیم  نمونه، نمـی عنوانِبه. رودکاربهها پدیدهنسبت

یده است؛ سرخ است، پوسـ » چه«، باید بگوییم که سیب )سیب هست/ (se:b isә/بگوییم 
... .است، رسیده است، توي سبد است، ترش است، درشت است و 

/ bid/، )بـودیم / (bim/، )بـود / (bu/، )بـودي / (bi/، )بـودم / (bum/ناگفته نمانـد کـه   
.ي این افعال هستند، گذشته)بودند/ (bud/، )بودید(

خوابیدن/ xuftәn/ خوفتن.3. 15. 2
:رودمیکاربهبراي وصف حال ،شناسه/ + e/ـ ــِ) + خوابیدن/ (xuftәn/ستاك گذشته «

xuftem/امخوابیده

xufteyi/ايخوابیده

xufte/خوابیده است

xufteyim/ایمخوابیده

xufteyid/ایدخوابیده

xufted/اندخوابیده

در ترکیب با شناسه، مصوت شناسه اول شخص مفرد و سوم شـخص جمـع حـذف    



135/ زبان گیلکی 
.آیدمی/ y/از شناسه اول شخص جمع و دوم شخص مفرد و جمع میانوند یششود و پمی

بـر خوابیـدن در   /bu.xuftәm/. فـرق دارنـد  )... خوابیدم/ (buxuftәm/ها با این فعل
.در حال/xuftem/گذشته داللت دارد و 

نیز بـراي وصـف حـال گذشـته     » )bo:n(بودنگذشته ساده + xuftenستاك گذشته «
:درومیکاربه

xufte bum/در خواب بودم

xufte bi/در خواب بودي 

xufte bu/در خواب بود 

xufte bim/بودیم  در خواب

xufte bid/در خواب بودید  
xufte bud/در خواب بودند  

») ...خوابیده بـودي / (buxufti bi/، )خوابیده بودم/ (buxuftu bum/«این افعال نیز با 
.بر حالِ گذشتهxufte bumبر گذشته گذشته داللت دارد و buxuftә bum. فرق دارند

:شوندمنفی می/ nu/این افعال با پیشوند
nuxufte bum/در خواب نبودم 

nuxuftem/امنخوابیده

kәftәn/افتادن .4. 15. 2

گذشته ستاكkәft.әn»در ترکیب با مصوت »افتادن/e / رود مـی کـار بهبراي وصف حال
:اما مختص اشیاء است

kәfte/افتاده است  

kәfted/اند  افتاده

از آن رو اول و دوم شـخص  . آمیز داردتوهینيانسان جنبهفعل در وصفاین کاربرد 
:ساخت استآن رایج نیست، هر چند قابلِ

u ruzân ki ama sәxti soxti amrâ tâ čәkәrә bәjâr.ә čәl.ә me:n dibim tu
koyә kәfte bi?

تا باالي ران در گل شـالیزار بـودیم   - رماگرما و س- آن روزها که ما با سختی و سوز (
)- خواهیمیاي و سهم که اآلن آمده- ؟ايتو کجا افتاده بوده- کردیمو کار می- 

زبان گیلکی/ 136
گذشته ساده با صرف»bo:n «نیز ترکیب می کـار بـه حـالِ گذشـته   شود و در وصـف

:رودمی
kәfte bu/در حال افتاده بود 

kәfte bud/در حال افتاده بودند 

:شوندمنفی می/ nә/این افعال با پیشوند 
nәkәfte/نیفتاده است 

nәkәfte bu/نیفتاده بود

nәhanیا na:n/نهادن، گذاشتن، بودن .5. 15. 2

/nәhan) /یا) نهادن/na:n /ِرود و گرچه در کار میگذشته امور بهبراي وصف حال و حال
ش رشتی چنـین  در گوی،هاي گیلکی در وصف کُلِ انسان نیز کاربرد دارد امابرخی گویش

.هاي محسوس و نامحسوس زندگان استغیر زندگان و سازهوصفنیست و مختصِ
nâ:d/اند)شده(نهاده nâ/است ) شده(نهاده 

نهـاد،  / (:bәna/رود، بـا  کـار مـی  حال بهها ستاك گذشته براي وصفاین دو که در آن
هـا بـر   ایـن : شوند، فرق دارندکه با همین ستاك ساخته می) نهادند/ (bәna:d/و ) گذاشت

.ها بر حال داللت دارندگذشته و آن
رود و بـراي اول و دوم  مـی کـار بـه زندگان حالِ گذشته این مصدر هم در وصف غیرِ

:شودشخص صرف نمی
nâ bu/.بود) شده(نهاده

nâ bud/.بودند)شده(نهاده 

:گردانندبر می» هستند«و » هست«و » است«ها را معموالً به است که این فعلگفتنی
kitâb mizә/.کتاب روي میز است ru nâ

kasân sәfrә/.ها روي سفره هستندبشقاب ru nâd

mi dil unә/.)نگران او هستم(لم پیش اوستد vәr nâ
:کار استمتضمنِ) نهادن(» na:n«. را ندارد» است«گستردگی کاربرد » نأ«اما 

/bәnâ) /هم- ؛ )نهاد، گذاشت  اسـت متضـمنِ کـار  چون دیگر مصـدرهاي متفـاوت -
شـیاء  ویـژه وصـف ا  بـه رود،مـی کـار بـه ، براي وصف حالت با ساخت فوقِ» na:n«ولی 



135/ زبان گیلکی 
.آیدمی/ y/از شناسه اول شخص جمع و دوم شخص مفرد و جمع میانوند یششود و پمی

بـر خوابیـدن در   /bu.xuftәm/. فـرق دارنـد  )... خوابیدم/ (buxuftәm/ها با این فعل
.در حال/xuftem/گذشته داللت دارد و 

نیز بـراي وصـف حـال گذشـته     » )bo:n(بودنگذشته ساده + xuftenستاك گذشته «
:درومیکاربه

xufte bum/در خواب بودم

xufte bi/در خواب بودي 

xufte bu/در خواب بود 

xufte bim/بودیم  در خواب

xufte bid/در خواب بودید  
xufte bud/در خواب بودند  

») ...خوابیده بـودي / (buxufti bi/، )خوابیده بودم/ (buxuftu bum/«این افعال نیز با 
.بر حالِ گذشتهxufte bumبر گذشته گذشته داللت دارد و buxuftә bum. فرق دارند

:شوندمنفی می/ nu/این افعال با پیشوند
nuxufte bum/در خواب نبودم 

nuxuftem/امنخوابیده

kәftәn/افتادن .4. 15. 2

گذشته ستاكkәft.әn»در ترکیب با مصوت »افتادن/e / رود مـی کـار بهبراي وصف حال
:اما مختص اشیاء است

kәfte/افتاده است  

kәfted/اند  افتاده

از آن رو اول و دوم شـخص  . آمیز داردتوهینيانسان جنبهفعل در وصفاین کاربرد 
:ساخت استآن رایج نیست، هر چند قابلِ

u ruzân ki ama sәxti soxti amrâ tâ čәkәrә bәjâr.ә čәl.ә me:n dibim tu
koyә kәfte bi?

تا باالي ران در گل شـالیزار بـودیم   - رماگرما و س- آن روزها که ما با سختی و سوز (
)- خواهیمیاي و سهم که اآلن آمده- ؟ايتو کجا افتاده بوده- کردیمو کار می- 

زبان گیلکی/ 136
گذشته ساده با صرف»bo:n «نیز ترکیب می کـار بـه حـالِ گذشـته   شود و در وصـف

:رودمی
kәfte bu/در حال افتاده بود 

kәfte bud/در حال افتاده بودند 

:شوندمنفی می/ nә/این افعال با پیشوند 
nәkәfte/نیفتاده است 

nәkәfte bu/نیفتاده بود

nәhanیا na:n/نهادن، گذاشتن، بودن .5. 15. 2

/nәhan) /یا) نهادن/na:n /ِرود و گرچه در کار میگذشته امور بهبراي وصف حال و حال
ش رشتی چنـین  در گوی،هاي گیلکی در وصف کُلِ انسان نیز کاربرد دارد امابرخی گویش

.هاي محسوس و نامحسوس زندگان استغیر زندگان و سازهوصفنیست و مختصِ
nâ:d/اند)شده(نهاده nâ/است ) شده(نهاده 

نهـاد،  / (:bәna/رود، بـا  کـار مـی  حال بهها ستاك گذشته براي وصفاین دو که در آن
هـا بـر   ایـن : شوند، فرق دارندکه با همین ستاك ساخته می) نهادند/ (bәna:d/و ) گذاشت

.ها بر حال داللت دارندگذشته و آن
رود و بـراي اول و دوم  مـی کـار بـه زندگان حالِ گذشته این مصدر هم در وصف غیرِ

:شودشخص صرف نمی
nâ bu/.بود) شده(نهاده

nâ bud/.بودند)شده(نهاده 

:گردانندبر می» هستند«و » هست«و » است«ها را معموالً به است که این فعلگفتنی
kitâb mizә/.کتاب روي میز است ru nâ

kasân sәfrә/.ها روي سفره هستندبشقاب ru nâd

mi dil unә/.)نگران او هستم(لم پیش اوستد vәr nâ
:کار استمتضمنِ) نهادن(» na:n«. را ندارد» است«گستردگی کاربرد » نأ«اما 

/bәnâ) /هم- ؛ )نهاد، گذاشت  اسـت متضـمنِ کـار  چون دیگر مصـدرهاي متفـاوت -
شـیاء  ویـژه وصـف ا  بـه رود،مـی کـار بـه ، براي وصف حالت با ساخت فوقِ» na:n«ولی 



137/ زبان گیلکی 
جـان  اشـیاء بـی  به سخن دیگر حال و حالِ گذشته این مصدر معموالً در وصـف . جانبی

کـه تـابع و وابسـته    –زنـدگان و برآمـدهاي کیفـی آنـان     ساکن و در وصف عناصر بدنِ
:روندکار میبه- شوندانگاشته می

dәrәfәk rudbâr nâ/درفک در رودبار است 

ti havâs koyә/حواست کجاست؟ nâ?
unә/)کردمالمتم می(حرف او بر سرم بود gәb mi sәr nâbu

در » ...سیب هست، مهربـانی هسـت، تـا شـقایق هسـت     «هایی چون در مجموع گزاره
متحرك معموالً بسـتر یـا   جانِافزون بر این در وصف اشیاء بی. گیلکی معادل دقیقی ندارد
:دهندمتحرك را موضوع جمله قرار میچارچوب حرکت یا مکانِ

âsәmân.â mâ dәrә/آسمان را ماه اندر است

ruxân/رودخانه را آب اندر است âb dәrә

چـون آبِ  » اسـت «یـا مـاه در آسـمان    » نهـاده شـده  «گویند آب در رودخانه یعنی نمی
نیسـت؛ ولـی نـه مـاه و نـه آب را چـون       » ایسـتا «، ماه هم »نهاده«رودخانه روان است، نه 

:گویندکنند و مثالً نمیان، رونده و ایستنده وصف نمیزندگ
mâ/ماه در آسمان است asәmân. ә me:n isâ

:گویندمی
.mâ asәmân/ در آسمان استانماه  ә me:n də.rə

.شوندمنفی می/ nә/ناگفته نماند که این افعال با پیشوند 
nә/  موجود نیست، نهاده نیست nâ

nә/موجود نبود، نهاده نبود nâ bu

vâjəو fujə/فوجستن و واجستن.6. 15. 2

رونـد کـه   کـار مـی  حـال و حـالِ گذشـته بـه    دیگر در گیلکی رشتی براي وصفمادهدو 
مفردنـد و  سوم شخصِآیند، مختصِمصدرهاي متفاوتی که گفتیم، با پیشوند میبرخالف

:شوندهاي دیگر هم صرف نمیدر ساخت

زبان گیلکی/ 138
vâjә/واجهموجود است                  

fujә/فوجریخته است                    

vâju bu/واجو بوموجود بود                

fuju bu/فوجو بوریخته بود               

vânjә/وانجهموجود نیست                  

funjә/فونجهریخته نیست      

vânju bu/وانجو بوموجود نبود               

funju bu/فونجو بوریخته نبود               

:روندمیکاربه- هایندکه جزء جداشونده آن- ها در وصف برگ و بار گیاهاناین فعل
a/.»واجهیده«این درخت را آلوچه dâr.â xoli vajә

»فرو جهیده«وزد، روي زمین برگ رم میباد گ
gәrmәš dәme, zimin.ә sәr vәlg fujә.

:شودها به این موارد محدود نمیاما کاربرد آن
?ti dәs.â či vâjә/؟ »واجه«چیدست ترا

hamә/»فوجه«همه جا زباله  jâ gәnd.ә gâli fujә
هـاي  از فعـل مـورد  ه فارسی برگرداند، فقط متناسـب بـا   توان دقیقاً بها را نمیاین فعل

همه جا زبالـه  «یا » دست تو به چه آلوده است؟«: توان استفاده کرد و گفترایج فارسی می
.»ریخته است

:توان گفتحال میاینبا
.آیدها میاز آننفی پس» ن«زیرا ،پیشوندند» فو«و » وا«- 
/ әstәn/بـا  ینی و پسـینی، تنهـا در ترکیـب   هـاي پیشـ  از حذف افـزوده پس/ j/» ج«- 

.ختم شود) بستن/ (vәstәn/تواند به آوایی با معنا و مصدري مشابه می
» وا«و » هـا «، »بـر «است که در فارسی با پیشوندهاي » جستن«همان / jәstәn/» جستن«

بـا  در فارسـی و گیلکـی مشـترك اسـت؛     » وا«از آنجـا کـه پیشـوند    . رفته اسـت میکاربه
پـس پیشـوند   مصدرهاي کـه در بیـه  .پیش و فارسی مشابه استگیلکی بیهدر / hâ/شوندپی
/f /پیش با گیرند، در بیهمی/h /توان شوند، میتلفظ می»vâjә « و»fujә «  واجسـتن «را بـه «



137/ زبان گیلکی 
جـان  اشـیاء بـی  به سخن دیگر حال و حالِ گذشته این مصدر معموالً در وصـف . جانبی

کـه تـابع و وابسـته    –زنـدگان و برآمـدهاي کیفـی آنـان     ساکن و در وصف عناصر بدنِ
:روندکار میبه- شوندانگاشته می

dәrәfәk rudbâr nâ/درفک در رودبار است 

ti havâs koyә/حواست کجاست؟ nâ?
unә/)کردمالمتم می(حرف او بر سرم بود gәb mi sәr nâbu

در » ...سیب هست، مهربـانی هسـت، تـا شـقایق هسـت     «هایی چون در مجموع گزاره
متحرك معموالً بسـتر یـا   جانِافزون بر این در وصف اشیاء بی. گیلکی معادل دقیقی ندارد
:دهندمتحرك را موضوع جمله قرار میچارچوب حرکت یا مکانِ

âsәmân.â mâ dәrә/آسمان را ماه اندر است

ruxân/رودخانه را آب اندر است âb dәrә

چـون آبِ  » اسـت «یـا مـاه در آسـمان    » نهـاده شـده  «گویند آب در رودخانه یعنی نمی
نیسـت؛ ولـی نـه مـاه و نـه آب را چـون       » ایسـتا «، ماه هم »نهاده«رودخانه روان است، نه 

:گویندکنند و مثالً نمیان، رونده و ایستنده وصف نمیزندگ
mâ/ماه در آسمان است asәmân. ә me:n isâ

:گویندمی
.mâ asәmân/ در آسمان استانماه  ә me:n də.rə

.شوندمنفی می/ nә/ناگفته نماند که این افعال با پیشوند 
nә/  موجود نیست، نهاده نیست nâ

nә/موجود نبود، نهاده نبود nâ bu

vâjəو fujə/فوجستن و واجستن.6. 15. 2

رونـد کـه   کـار مـی  حـال و حـالِ گذشـته بـه    دیگر در گیلکی رشتی براي وصفمادهدو 
مفردنـد و  سوم شخصِآیند، مختصِمصدرهاي متفاوتی که گفتیم، با پیشوند میبرخالف

:شوندهاي دیگر هم صرف نمیدر ساخت
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vâjә/واجهموجود است                  

fujә/فوجریخته است                    

vâju bu/واجو بوموجود بود                

fuju bu/فوجو بوریخته بود               

vânjә/وانجهموجود نیست                  

funjә/فونجهریخته نیست      

vânju bu/وانجو بوموجود نبود               

funju bu/فونجو بوریخته نبود               

:روندمیکاربه- هایندکه جزء جداشونده آن- ها در وصف برگ و بار گیاهاناین فعل
a/.»واجهیده«این درخت را آلوچه dâr.â xoli vajә

»فرو جهیده«وزد، روي زمین برگ رم میباد گ
gәrmәš dәme, zimin.ә sәr vәlg fujә.

:شودها به این موارد محدود نمیاما کاربرد آن
?ti dәs.â či vâjә/؟ »واجه«چیدست ترا

hamә/»فوجه«همه جا زباله  jâ gәnd.ә gâli fujә
هـاي  از فعـل مـورد  ه فارسی برگرداند، فقط متناسـب بـا   توان دقیقاً بها را نمیاین فعل

همه جا زبالـه  «یا » دست تو به چه آلوده است؟«: توان استفاده کرد و گفترایج فارسی می
.»ریخته است

:توان گفتحال میاینبا
.آیدها میاز آننفی پس» ن«زیرا ،پیشوندند» فو«و » وا«- 
/ әstәn/بـا  ینی و پسـینی، تنهـا در ترکیـب   هـاي پیشـ  از حذف افـزوده پس/ j/» ج«- 

.ختم شود) بستن/ (vәstәn/تواند به آوایی با معنا و مصدري مشابه می
» وا«و » هـا «، »بـر «است که در فارسی با پیشوندهاي » جستن«همان / jәstәn/» جستن«

بـا  در فارسـی و گیلکـی مشـترك اسـت؛     » وا«از آنجـا کـه پیشـوند    . رفته اسـت میکاربه
پـس پیشـوند   مصدرهاي کـه در بیـه  .پیش و فارسی مشابه استگیلکی بیهدر / hâ/شوندپی
/f /پیش با گیرند، در بیهمی/h /توان شوند، میتلفظ می»vâjә « و»fujә «  واجسـتن «را بـه «



139/ زبان گیلکی 
فارسی برگرداند با این توضیح که معـانی کنـونی از معنـاي آغـازین فاصـله      » هاجستن«و 

. اندگرفته
زیـر چیـزي   «شـود و  درك مـی » پنهـان شـدن  «امـروزه  / juxuftәn/کـه  ناندر واقع چ

tâvә/وکند را تداعی نمی» خوابیدن da:n / نه تاب دادن و وصـف فاعـل، بلکـه   حرکـت
بـاز  «هـم نـه   » فوجسـتن «و » واجسـتن «دهـد،  معنی می» دور ریختن«نتیجه حرکت یعنی 

و » بـاز بـودن  «بلکـه  » دن بر سـطح جهی«و نه »  - در جایی دیگر و یا زمان دیگر- جهیدن 
و ) بــاز شــدن/ (vâbostәn/آوردنــد و وصــف حــال را بــه یــاد مــی» بــر ســطح بــودن«
/fubostәn /بر سطح شدن جلوه می کنند:

آیندهحال ایستاگذشته
/fubo//fujә//fibe/
/vâbo//vâjә//vâbe/
در متضـمنِ سـکون  شکلِ. اندمتضمن تغییر حالت» vâbo«و » fubo«که گفتنی است 

پـیش  در گیلکی بیـه ) باز بود/ (vâbu/و ) بر سطح بود/ (fubu/گذشته این مصدرها یعنی 
/ fuju bu/» فوجوبـو «ها از جاي آنروند و در گیلکی رشتی کاربردي ندارند و بهمیکاربه
.نندکاستفاده می/ vâju bu/» واجو بو«و 

» /bim/ ،/bi/ ،/bid/بـا   » vâjә«و » ništ« ،»xuft« ،»kәft« ،»na« ،»isâ« ،»fujә«- نکته
.آوردندپدید میالتزامیو حالِ گذشته التزامیشوند، حالِ ترکیب می

agәr xufte bi, anâ virizâneyim.خیزاندماگر خوابیده باشد، او را بر می

agәr xufte bi. anâ virizân.әm.خیزانممیاگر خوابیده باشد، او را بر

انـد، تنهـا از   آینده و گذشته یکسـان / ساختار فعل حالشود،که مشاهده میطوريهمان
.توان این دو زمان را از هم تفکیک کردي پیرو میفعل جملهساختارِطریقِ

افعال کمکی.  16. 2
کند و بـراي  تنهایی جمله را کامل نمیدر مواردي، براي بیان حرکت و حالت، یک فعل به 

معـین «یـا  » کمکی«نویسان بر آن نام نیاز است، که دستورتکمیل جمله، فعلی دیگر مورد «
.پیشین و پسین: شونداند و به دو دسته تقسیم مینهاده

زبان گیلکی/ 140
پیشینکمکیافعال. 1. 16. 2

:شوندپیشین، در زبان گیلکی، از مصدرهاي زیر گرفته میکمکیافعال 
vâstәn/میل داشتن؛ خوشایند بودن 
šâstәn/شایستن 
tânәstәn/توانستن 

xâstәn/خواستن 
yârәstәn/جرأت داشتن 

رونـد و نظـر گوینـده را    میکاربهدادن وجه فعل همراه این افعال در ترکیب براي نشان
از این نظر ایـن افعـال معـروف بـه     . دهندن میآید، نشاها مینسبت به فعلی که پس از آن

/ tânәstәn/و / xâstәn/مصـدرهاي  در گیلکـی . انـد افعال معین وجهی و یا افعال وجهی
گذشـته «و » حـال «انـد و بـراي وصـف    این افعال متضمن حالت. تري دارندبیشکاربرد «

. شوندروند و در هر شش صیغه صرف میمیکاربه
مصدرهاي دیگـر حالِو ستاك) خواستن/ (xâstәn/حال ستاكدر گیلکی، ترکیبی از

:مانند. شودبرده میکاربهاجراي کاري در آیندهقصدبراي بیانِ
bә.š.әmxâ.y.әmخواهم بروممیbi.š.imxâ.y.imخواهیم برویممی

bi.š.ixâ.y.iخواهی برويمیbi.š.idxâ.y.idخواهید برویدمی

bә.š.әxâ.y.әخواهد برودمیbә.š.әnxâ.y.әnد بروندخواهنمی

پندارند، ولی این ترکیب، اساساً یـک سـاخت مسـتقل    می» آینده«برخی، این ترکیب را 
هـا کلمـات دیگـر    اند، چون بین آننیست، دو فعل پی در پی هستند و با هم ترکیب نشده

:توان آوردنیز می
xâyәm/خواهم به خانه بروممی bәxânә bәšәm

:شونداي صرف و منفی میگونهیا در مواردي، هر یک به
xâyәm bâyә/بیاید خواهممی
nәxâyi bâyә/خواهی بیایدنمی

xâyi nâyә/خواهی نیایدمی

که معنـی ایـن دو بـا هـم تفـاوت      . دشونفی می» آمدن«و در دومی » خواستن«در اولی
هـاي پـی در پـی، متضـمن آینـده      این ترکیب، از طریقِ در کنار هم قرار گرفتنِ فعل. دارد



139/ زبان گیلکی 
فارسی برگرداند با این توضیح که معـانی کنـونی از معنـاي آغـازین فاصـله      » هاجستن«و 

. اندگرفته
زیـر چیـزي   «شـود و  درك مـی » پنهـان شـدن  «امـروزه  / juxuftәn/کـه  ناندر واقع چ

tâvә/وکند را تداعی نمی» خوابیدن da:n / نه تاب دادن و وصـف فاعـل، بلکـه   حرکـت
بـاز  «هـم نـه   » فوجسـتن «و » واجسـتن «دهـد،  معنی می» دور ریختن«نتیجه حرکت یعنی 

و » بـاز بـودن  «بلکـه  » دن بر سـطح جهی«و نه »  - در جایی دیگر و یا زمان دیگر- جهیدن 
و ) بــاز شــدن/ (vâbostәn/آوردنــد و وصــف حــال را بــه یــاد مــی» بــر ســطح بــودن«
/fubostәn /بر سطح شدن جلوه می کنند:

آیندهحال ایستاگذشته
/fubo//fujә//fibe/
/vâbo//vâjә//vâbe/
در متضـمنِ سـکون  شکلِ. اندمتضمن تغییر حالت» vâbo«و » fubo«که گفتنی است 

پـیش  در گیلکی بیـه ) باز بود/ (vâbu/و ) بر سطح بود/ (fubu/گذشته این مصدرها یعنی 
/ fuju bu/» فوجوبـو «ها از جاي آنروند و در گیلکی رشتی کاربردي ندارند و بهمیکاربه
.نندکاستفاده می/ vâju bu/» واجو بو«و 

» /bim/ ،/bi/ ،/bid/بـا   » vâjә«و » ništ« ،»xuft« ،»kәft« ،»na« ،»isâ« ،»fujә«- نکته
.آوردندپدید میالتزامیو حالِ گذشته التزامیشوند، حالِ ترکیب می

agәr xufte bi, anâ virizâneyim.خیزاندماگر خوابیده باشد، او را بر می

agәr xufte bi. anâ virizân.әm.خیزانممیاگر خوابیده باشد، او را بر

انـد، تنهـا از   آینده و گذشته یکسـان / ساختار فعل حالشود،که مشاهده میطوريهمان
.توان این دو زمان را از هم تفکیک کردي پیرو میفعل جملهساختارِطریقِ

افعال کمکی.  16. 2
کند و بـراي  تنهایی جمله را کامل نمیدر مواردي، براي بیان حرکت و حالت، یک فعل به 

معـین «یـا  » کمکی«نویسان بر آن نام نیاز است، که دستورتکمیل جمله، فعلی دیگر مورد «
.پیشین و پسین: شونداند و به دو دسته تقسیم مینهاده

زبان گیلکی/ 140
پیشینکمکیافعال. 1. 16. 2

:شوندپیشین، در زبان گیلکی، از مصدرهاي زیر گرفته میکمکیافعال 
vâstәn/میل داشتن؛ خوشایند بودن 
šâstәn/شایستن 
tânәstәn/توانستن 

xâstәn/خواستن 
yârәstәn/جرأت داشتن 

رونـد و نظـر گوینـده را    میکاربهدادن وجه فعل همراه این افعال در ترکیب براي نشان
از این نظر ایـن افعـال معـروف بـه     . دهندن میآید، نشاها مینسبت به فعلی که پس از آن

/ tânәstәn/و / xâstәn/مصـدرهاي  در گیلکـی . انـد افعال معین وجهی و یا افعال وجهی
گذشـته «و » حـال «انـد و بـراي وصـف    این افعال متضمن حالت. تري دارندبیشکاربرد «

. شوندروند و در هر شش صیغه صرف میمیکاربه
مصدرهاي دیگـر حالِو ستاك) خواستن/ (xâstәn/حال ستاكدر گیلکی، ترکیبی از

:مانند. شودبرده میکاربهاجراي کاري در آیندهقصدبراي بیانِ
bә.š.әmxâ.y.әmخواهم بروممیbi.š.imxâ.y.imخواهیم برویممی

bi.š.ixâ.y.iخواهی برويمیbi.š.idxâ.y.idخواهید برویدمی

bә.š.әxâ.y.әخواهد برودمیbә.š.әnxâ.y.әnد بروندخواهنمی

پندارند، ولی این ترکیب، اساساً یـک سـاخت مسـتقل    می» آینده«برخی، این ترکیب را 
هـا کلمـات دیگـر    اند، چون بین آننیست، دو فعل پی در پی هستند و با هم ترکیب نشده

:توان آوردنیز می
xâyәm/خواهم به خانه بروممی bәxânә bәšәm

:شونداي صرف و منفی میگونهیا در مواردي، هر یک به
xâyәm bâyә/بیاید خواهممی
nәxâyi bâyә/خواهی بیایدنمی

xâyi nâyә/خواهی نیایدمی

که معنـی ایـن دو بـا هـم تفـاوت      . دشونفی می» آمدن«و در دومی » خواستن«در اولی
هـاي پـی در پـی، متضـمن آینـده      این ترکیب، از طریقِ در کنار هم قرار گرفتنِ فعل. دارد



141/ زبان گیلکی 
اند، زیرا خواسـت آمـدن، محقـق و مضـمونِ سـخن      »التزامیي آینده«نیستند، بلکه نوعی 

.است نه وقوع آن

2 .16 .2./vâstәn) /میل داشتن؛ بایستن(
. و عدد استاشخاص،هازمانيهبراي همگیلکی فاقد صورت صرفیرد/ vâstәn/مصدر

:داشتن؛ خوشایند بودن و بایستن، داراي دو صورت گذشته و حال استدر معناي میلِ
tәrâ vâ/.کشدمیل تو می

vâsti bâmo bi/.)آمدالزم بود می(او بایستی آمده باشد 
/vâsti /بر گذشته و/vâ / یا/bâ /بر حال داللت دارد:

vâsti bušo bi/.)الزم بود بروي(بایستی رفته باشی 
vâ bәšәm/).الزم است بروم(پباید بروم 

الزم بـود، چـه رخ داده و   » رفتن«فعل ي اول که متضمن گذشته است، وقوعِدر جمله
الزم اسـت، امـا کـار    حال است، وقـوع فعـل  ي دوم که متضمنِدر جمله. چه نداده باشد

رونـد و  مـی کـار بـه هـم  - صـرف بدونِ- در گیلکی، این دو، با مصدر . روي نداده است
:شوندي اشخاصِ جمع و مفرد را شامل میهمه

bâ šo:n/رفتن/ باید رفت 
vâsti amo:n/آمدن/ بایستی آمد 

:نفی این دو به صورت زیر است
nәvâsti šo:n/رفتن/ نبایستی رفت 
nәvâ amo:n/آمدن/ نباید آمد 

پی در پی بیایند، بـه هـر صـورت؛    صورتهایی دیگر بهکه با فعلنفی این دو، هنگامی
:پذیر استهم در جزء اول و هم در جزء دوم امکان

nәvâsti bušo bi/نبایستی رفته باشی
vâsti nušo bi/رفتیبایستی نمی

2 .16 .3./tânәstәn) /تنتوانس( ،/šâstәn) /شایستن(
هاي فاعـل اسـت، امـا    ها و قابلیتمربوط به ویژگی/ tânәstәn. /این دوم با هم فرق دارند

/šâstәn /هاي موضوع کار یا محیطمربوط به قابلیت/ .nәtânәm /تـوانم، قـادر   یعنی نمی

زبان گیلکی/ 142
.شودیعنی نمی/ nәšâ/نیستم، 
nәtâne.پا ندارد] چون[تواند بدود، نمی budovә, pâ nâre   .   ،چـون [نشـاید دویـد [

ماننـدtânәstәn /  /صـرفی،  از نظـرِ .nәšâ dovәstәn, râ čәlә. راه پر گل و الي اسـت 
/xâstәn /شوددر هر شش صیغه صرف می:

tân.әmم                  توانمیtân.imتوانیممی
tân.iی                      توانمیtân.idد                  توانیمی
tân.eتواندمیtân.әnتوانندمی

:پذیر استامکانزیر صورتنفی این فعل به
nәtânәm bәgәm/.توانم بگویمنمی

tânәm nәgәm/.توانم نگویممی
/šâstәn /ِاز نظر صرفی، مانند/vâstәn / است و به دو صورت/šâsti / بر گذشته و

/šâ /و فقط با مصدر کاربرد داردکندبر حال داللت می:
šâ xurdәn/خوردن/ شود خورد می

šâsti šo:n/رفتن/ شد رفت می
:پذیر استنفی این فعل نیز به هر دو صورت امکان

šâ nuxurdәn/نخوردن / شود نخورد می
nәšâ xurdәn/خوردن   / شود خورد نمی

2 .16 .4./yârәstәn) /جرأت داشتن(
تـري نسـبت بـه افعـال     است، ولی کـاربرد کـم  / xâstәn/صرفی مانند این فعل نیز از نظرِ

:دیگر دارد
?yârәsti bigi nâyi/   آیی؟جرأت داشتی بگویی نمی

:شودصورت منفی میدیناین فعل نیز ب
ni.yâri/بگوییريجرأت ندا bi.gi

گیلکی نیز جزو افعـال کمکـی پیشـین    » فعل آغازي«در گیلکی عالوه بر افعال وجهی، 
.آیدبه حساب می

bənâ/است که به صـورت  / kudən/و / na:n/فعل آغازي گیلکی ترکیبی از دو فعل 
kudən /شودادا می:



141/ زبان گیلکی 
اند، زیرا خواسـت آمـدن، محقـق و مضـمونِ سـخن      »التزامیي آینده«نیستند، بلکه نوعی 

.است نه وقوع آن

2 .16 .2./vâstәn) /میل داشتن؛ بایستن(
. و عدد استاشخاص،هازمانيهبراي همگیلکی فاقد صورت صرفیرد/ vâstәn/مصدر

:داشتن؛ خوشایند بودن و بایستن، داراي دو صورت گذشته و حال استدر معناي میلِ
tәrâ vâ/.کشدمیل تو می

vâsti bâmo bi/.)آمدالزم بود می(او بایستی آمده باشد 
/vâsti /بر گذشته و/vâ / یا/bâ /بر حال داللت دارد:

vâsti bušo bi/.)الزم بود بروي(بایستی رفته باشی 
vâ bәšәm/).الزم است بروم(پباید بروم 

الزم بـود، چـه رخ داده و   » رفتن«فعل ي اول که متضمن گذشته است، وقوعِدر جمله
الزم اسـت، امـا کـار    حال است، وقـوع فعـل  ي دوم که متضمنِدر جمله. چه نداده باشد

رونـد و  مـی کـار بـه هـم  - صـرف بدونِ- در گیلکی، این دو، با مصدر . روي نداده است
:شوندي اشخاصِ جمع و مفرد را شامل میهمه

bâ šo:n/رفتن/ باید رفت 
vâsti amo:n/آمدن/ بایستی آمد 

:نفی این دو به صورت زیر است
nәvâsti šo:n/رفتن/ نبایستی رفت 
nәvâ amo:n/آمدن/ نباید آمد 

پی در پی بیایند، بـه هـر صـورت؛    صورتهایی دیگر بهکه با فعلنفی این دو، هنگامی
:پذیر استهم در جزء اول و هم در جزء دوم امکان

nәvâsti bušo bi/نبایستی رفته باشی
vâsti nušo bi/رفتیبایستی نمی

2 .16 .3./tânәstәn) /تنتوانس( ،/šâstәn) /شایستن(
هاي فاعـل اسـت، امـا    ها و قابلیتمربوط به ویژگی/ tânәstәn. /این دوم با هم فرق دارند

/šâstәn /هاي موضوع کار یا محیطمربوط به قابلیت/ .nәtânәm /تـوانم، قـادر   یعنی نمی

زبان گیلکی/ 142
.شودیعنی نمی/ nәšâ/نیستم، 
nәtâne.پا ندارد] چون[تواند بدود، نمی budovә, pâ nâre   .   ،چـون [نشـاید دویـد [

ماننـدtânәstәn /  /صـرفی،  از نظـرِ .nәšâ dovәstәn, râ čәlә. راه پر گل و الي اسـت 
/xâstәn /شوددر هر شش صیغه صرف می:

tân.әmم                  توانمیtân.imتوانیممی
tân.iی                      توانمیtân.idد                  توانیمی
tân.eتواندمیtân.әnتوانندمی

:پذیر استامکانزیر صورتنفی این فعل به
nәtânәm bәgәm/.توانم بگویمنمی

tânәm nәgәm/.توانم نگویممی
/šâstәn /ِاز نظر صرفی، مانند/vâstәn / است و به دو صورت/šâsti / بر گذشته و

/šâ /و فقط با مصدر کاربرد داردکندبر حال داللت می:
šâ xurdәn/خوردن/ شود خورد می

šâsti šo:n/رفتن/ شد رفت می
:پذیر استنفی این فعل نیز به هر دو صورت امکان

šâ nuxurdәn/نخوردن / شود نخورد می
nәšâ xurdәn/خوردن   / شود خورد نمی

2 .16 .4./yârәstәn) /جرأت داشتن(
تـري نسـبت بـه افعـال     است، ولی کـاربرد کـم  / xâstәn/صرفی مانند این فعل نیز از نظرِ

:دیگر دارد
?yârәsti bigi nâyi/   آیی؟جرأت داشتی بگویی نمی

:شودصورت منفی میدیناین فعل نیز ب
ni.yâri/بگوییريجرأت ندا bi.gi

گیلکی نیز جزو افعـال کمکـی پیشـین    » فعل آغازي«در گیلکی عالوه بر افعال وجهی، 
.آیدبه حساب می

bənâ/است که به صـورت  / kudən/و / na:n/فعل آغازي گیلکی ترکیبی از دو فعل 
kudən /شودادا می:
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2 .16 .5./bәnâ kudәn) /شروع کردن(

صـرف  هاي مختلف آید و در زمانکند، با تابع مصدري میاین فعل داللت بر آغاز کار می
:شودمی

bәnâ bukud xurâ pәrâne:n/.شروع کرد به لرزاندنِ خود

bәnâ kune ižgәrә/.کند به فریاد کشیدنشروع می kәše:n

پسینکمکیهايفعل. 17. 2
:اندگیلکی بر دو دستهافعال کمکی پسین

)125ص . فعل مجهول: نک(افعال کمکی مجهول ساز : الف
افعال کمکی نمودساز: ب

یــا/ bo:n/و فعــل » dâštәn/ داشــتن «افعــال کمکــی نمودســاز گیلکــی، فعــل .1. 17. 2
»bostən «  صـورت  هستند که در منطقه فـومن آن را بـه»buxostən «   و در منـاطق دیگـر

. کنندادا می» buhostən«صورت غربی آن را به
به معنـاي انـدر   / du. bo:n/صورت پیشوندي به معناي بودن، شدن، و به/ bon/فعل 

تـرین و پرکـارترین امکانـات    عنوان فعل کمکی پسین، یکی از مهـم بودن و اندر شدن، به
هـاي  دستوري براي بیان نمود ناقص و نمود کامل در زبان گیلکی هستند و در صرف فعل

و حالِ در جریـان و گذشـته در جریـان التزامـی     ي بعید، گذشتهي التزامی، گذشتهگذشته
را یـادآور  هاهاي صرفی آنروند، که در ذیل هر یک از این اشکال زمانی، ویژگیکار میبه

). حالتی- ـ افعال ترکیبی و افعال برآیندي: نک(ایم شده
م، مفهوم زمان افعال ترکیبـی، تجلـی   هاي مربوط یادآور شدیطوري که در بخشهمان

هـاي افعـال   تـر از شناسـه  دهـد، کـه متفـاوت   نشان مـی / bo:n/ي فعل خود را در شناسه
:هاي زیر استصورتهاي گیلکی بهگونهيگانههاي ششاي است و در صیغهریشهتک

يشتهي التزامی و گذدر گذشتهي در جریاندر گذشتهي بعید               در گذشته
در جریان التزامی

emـ imاول شخص مفرد - əm(ə) ـomum ـâm ـom
i(šə)iـ iدوم شخص مفرد
oـ âـ i-u-əuسوم شخص مفرد

زبان گیلکی/ 144
imـ im (ə)umاول شخص جمع
idـ in(ə)inـ idدوم شخص جمع
u/onـ idسوم شخص جمع - ən(ə)un ـân ـud - on

کمکـی و فعـل اصـلی بـا آرایـش بنیـادین جمـالت یـا ترتیـب          ترتیب و توالی فعل 
هـایی کـه   در زبان. گذاردهاي دنیا ارتباطی معنادار را به نمایش میهاي اصلی در زبانسازه

هستند، غالبـاً فعـل کمکـیِ نشـانگر زمـان و      ) sov(» فعل+ مفعول + فاعل «داراي آرایش 
هـاي  هـاي زبـانی در زبـان   از بافـت در بسـیاري  . یابـد نمود، بعد از فعل اصلی حضور می

. ، بیانگر معانی، کامل و ناقص بودن امر فعل هستند»داشتن«و » بودن«جهان، افعال کمکی 
و زبـان بلغـاري فقـط از فعـل     » داشـتن «زبان اسپانیایی در تمام موارد از فعل کمکـی  

اده قـرار  مـورد اسـتف  » داشتن«هاي در زبان انگلیسی صورت. کنداستفاده می» بودن«کمکی 
. کننـد اسـتفاده مـی  » داشتن«و هم از » بودن«گیرد، در صورتی که در زبان آلمانی هم از می

شـود، در مقابـل در گیلکـی    رمزگذاري می» بودن«کامل بودن در زبان فارسی فقط با فعل 
زبـان فارسـی   . برندکار میرا به» داشتن«و » بودن«هاي رومیایی، ترکیبی از افعال مانند زبان

. گیرنـد قـرار مـی  ) sov(هاي فعل پایـانی  زبانيگیلکی اساساً در آرایش بنیادین در ردهو
، »داشـتن «تمامی افعال کمکیِ نشانگر زمان و نمود در زبان گیلکی، از جمله فعـل کمکـی   

» داشـتن «که در زبان فارسـی فعـل کمکـی    کنند، در صورتیاز گرایش جهانی تخطی نمی
همبسـته  » sov«هـاي  یابد، که این امر با ترتیب کلمات زبانپیش از فعل اصلی حضور می

. نیست
هاي ترکیبـی گیلکـی، کـارکرد افعـال     که در ارتباط با این مقوله در ساختاز آن جایی

قـدر کـافی توضـیح داده شـده     ، به»شدن/ بودن «به معناي / buon/کمکی، خصوصاً فعل 
. کنیماست، از تکرار مجدد آن خودداري می

dâštәnداشتن .2. 17. 2
هاي ترکیبی بـراي کمـک بـه القـاي     عنوان فعل کمکی، در ساختبه/ dâštәn/در گیلکی 

. اش در زبان فارسی متفاوت اسـت از این نظر از ساخت مشابه. رودکار میبه» نمود کامل«
یکـی دیگـر   . رودکار مـی به»نمود جاري و در جریان بودن«براي بیان » داشتن«در فارسی 

در» داشـتن «هاي کارکردي بین زبان فارسی و گیلکی این است که فعل کمکـی تفاوتاز 



143/ زبان گیلکی 
2 .16 .5./bәnâ kudәn) /شروع کردن(

صـرف  هاي مختلف آید و در زمانکند، با تابع مصدري میاین فعل داللت بر آغاز کار می
:شودمی

bәnâ bukud xurâ pәrâne:n/.شروع کرد به لرزاندنِ خود

bәnâ kune ižgәrә/.کند به فریاد کشیدنشروع می kәše:n

پسینکمکیهايفعل. 17. 2
:اندگیلکی بر دو دستهافعال کمکی پسین

)125ص . فعل مجهول: نک(افعال کمکی مجهول ساز : الف
افعال کمکی نمودساز: ب

یــا/ bo:n/و فعــل » dâštәn/ داشــتن «افعــال کمکــی نمودســاز گیلکــی، فعــل .1. 17. 2
»bostən «  صـورت  هستند که در منطقه فـومن آن را بـه»buxostən «   و در منـاطق دیگـر

. کنندادا می» buhostən«صورت غربی آن را به
به معنـاي انـدر   / du. bo:n/صورت پیشوندي به معناي بودن، شدن، و به/ bon/فعل 

تـرین و پرکـارترین امکانـات    عنوان فعل کمکی پسین، یکی از مهـم بودن و اندر شدن، به
هـاي  دستوري براي بیان نمود ناقص و نمود کامل در زبان گیلکی هستند و در صرف فعل

و حالِ در جریـان و گذشـته در جریـان التزامـی     ي بعید، گذشتهي التزامی، گذشتهگذشته
را یـادآور  هاهاي صرفی آنروند، که در ذیل هر یک از این اشکال زمانی، ویژگیکار میبه

). حالتی- ـ افعال ترکیبی و افعال برآیندي: نک(ایم شده
م، مفهوم زمان افعال ترکیبـی، تجلـی   هاي مربوط یادآور شدیطوري که در بخشهمان

هـاي افعـال   تـر از شناسـه  دهـد، کـه متفـاوت   نشان مـی / bo:n/ي فعل خود را در شناسه
:هاي زیر استصورتهاي گیلکی بهگونهيگانههاي ششاي است و در صیغهریشهتک

يشتهي التزامی و گذدر گذشتهي در جریاندر گذشتهي بعید               در گذشته
در جریان التزامی

emـ imاول شخص مفرد - əm(ə) ـomum ـâm ـom
i(šə)iـ iدوم شخص مفرد
oـ âـ i-u-əuسوم شخص مفرد

زبان گیلکی/ 144
imـ im (ə)umاول شخص جمع
idـ in(ə)inـ idدوم شخص جمع
u/onـ idسوم شخص جمع - ən(ə)un ـân ـud - on

کمکـی و فعـل اصـلی بـا آرایـش بنیـادین جمـالت یـا ترتیـب          ترتیب و توالی فعل 
هـایی کـه   در زبان. گذاردهاي دنیا ارتباطی معنادار را به نمایش میهاي اصلی در زبانسازه

هستند، غالبـاً فعـل کمکـیِ نشـانگر زمـان و      ) sov(» فعل+ مفعول + فاعل «داراي آرایش 
هـاي  هـاي زبـانی در زبـان   از بافـت در بسـیاري  . یابـد نمود، بعد از فعل اصلی حضور می

. ، بیانگر معانی، کامل و ناقص بودن امر فعل هستند»داشتن«و » بودن«جهان، افعال کمکی 
و زبـان بلغـاري فقـط از فعـل     » داشـتن «زبان اسپانیایی در تمام موارد از فعل کمکـی  

اده قـرار  مـورد اسـتف  » داشتن«هاي در زبان انگلیسی صورت. کنداستفاده می» بودن«کمکی 
. کننـد اسـتفاده مـی  » داشتن«و هم از » بودن«گیرد، در صورتی که در زبان آلمانی هم از می

شـود، در مقابـل در گیلکـی    رمزگذاري می» بودن«کامل بودن در زبان فارسی فقط با فعل 
زبـان فارسـی   . برندکار میرا به» داشتن«و » بودن«هاي رومیایی، ترکیبی از افعال مانند زبان

. گیرنـد قـرار مـی  ) sov(هاي فعل پایـانی  زبانيگیلکی اساساً در آرایش بنیادین در ردهو
، »داشـتن «تمامی افعال کمکیِ نشانگر زمان و نمود در زبان گیلکی، از جمله فعـل کمکـی   

» داشـتن «که در زبان فارسـی فعـل کمکـی    کنند، در صورتیاز گرایش جهانی تخطی نمی
همبسـته  » sov«هـاي  یابد، که این امر با ترتیب کلمات زبانپیش از فعل اصلی حضور می

. نیست
هاي ترکیبـی گیلکـی، کـارکرد افعـال     که در ارتباط با این مقوله در ساختاز آن جایی

قـدر کـافی توضـیح داده شـده     ، به»شدن/ بودن «به معناي / buon/کمکی، خصوصاً فعل 
. کنیماست، از تکرار مجدد آن خودداري می

dâštәnداشتن .2. 17. 2
هاي ترکیبی بـراي کمـک بـه القـاي     عنوان فعل کمکی، در ساختبه/ dâštәn/در گیلکی 

. اش در زبان فارسی متفاوت اسـت از این نظر از ساخت مشابه. رودکار میبه» نمود کامل«
یکـی دیگـر   . رودکار مـی به»نمود جاري و در جریان بودن«براي بیان » داشتن«در فارسی 

در» داشـتن «هاي کارکردي بین زبان فارسی و گیلکی این است که فعل کمکـی تفاوتاز 



145/ زبان گیلکی 
صـورت  است، در صـورتی کـه در گیلکـی بـه    » پیشین«ساختار زبان فارسی، فعل کمکی 

.رودکار میبه» پسین«
bu. xurdә dâštimخورده بودمي کاملگذشته

هزارتا خانهبایدتو االن کامل التزامی
یداشته باش

bâ tu alan hizârtâ xânә bә. dâštәbi

bu. xurdә dârәmامخوردهحال کامل

از : هایی با زبـان فارسـی دارد  در گیلکی هم در کارکردهایش تفاوت» داشتن«فعل تامِ 
ي اسـتمراري و فعـل   براي مضارع التزامی، گذشـته » داشتن«آن جمله در زبان فارسی فعل 
هـاي گذشـته و مضـارع و امـر     ي گونهکه در گیلکی در همهامر کاربرد ندارد؛ در صورتی 

:رودکار میبه
.dârدارممضارع اخباري әm
bә. dâr. әmبدارممضارع التزامی

bә. dârداشته باشامر
bә. dâšt. әmداشتمي سادهگذشته
dâšt. imداشتممیي استمراريگذشته
bәdâštә bumداشته بودمي بعیدگذشته

bәdâštә bimداشته باشمالتزامیشتهگذ
dâštân dubumدر حال داشتن بودمي در جریانگذشته
dâštân dibimحال داشتن باشمدرالتزامیجریاندريگذشته

. سازدعنوان فعل همکرد، در ترکیب با اسم و صفت، فعل مرکب میهمچنین به
arnâmos dâštәnرودربایستی داشتن                          

kәl dâštәnفاسق داشتن

سازافعال کمکی منفی.18. 2
:ساز وجود دارددر گیلکی دو فعل کمکی منفی

/nәbâ/یا / nәvâ/فعل :الف
مضـارع فعـل   يهاي ایرانی که با استفاده از مادهد فعل کمکی در زباني منحصربه فرگونه

پـیش از  / nәbâ/یا /nәvâ/صـورت  آید و بهدست میبه/ bâyәstәn/یا / vâstәn/کمکی 

زبان گیلکی/ 146
مانند افعال کمکی وجهـی در  / nәbâ/یا / nәvâ. /کندرود و فعل را منفی میکار میفعل به

. شودصورت مصدر ظاهر میکند که فعل جمله بهساختاري شرکت می
nәvâ fәndәrәstәnنگاه نکن

هاي غیرشخصی اشتباه گرفت یا آنکـه آن  عنوان با ساختساخت فوق را نباید به هیچ
اي غیرگذشـته  هـ عالوه فعل اصـلی در سـاخت  وابستگی به- را معادل فعل کمکی وجهی

پذیرند، اما سـاخت فـوق در گیلکـی، ضـمیرِ     هاي غیرشخصی فاعل نمیساخت. پنداشت
:پذیردجانشین فاعل می

tu unâ nәvâ xurdәn) نباید بخوري(توآن را نباید خوردن 

hasәn. â nәvâ goftәn)    به حسن نگو(به حسن نباید گفتن 

در گونه شرقی) تواندنمی/ (manne/فعل :ب
از فعـل / mannes/و نتوانسـت  / manne/توانـد  این فعل صورت منفی به معناي نمی

/tonәsәn  /کـار  ي سـاده و مضـارع اخبـاري منفـی بـه     توانستن است که فقط در گذشته
. رودمی

mannes bә. xon. әنتوانست بخواند

.manne bәتواند بخواندنمی xon. ә

اسنادي- افعال ربطی . 19. 2
دهنـد و خـود   هایی هستند که مسند را به نهـاد نسـبت مـی   اسنادي، فعل- هاي ربطیفعل

ها بـا آوردن  روند و معناي آنکار میمعنی کاملی ندارند و فقط براي اثبات یا نفی نسبت به
:در مثال زیر» است«شود، مانند اي دیگر کامل میصفت یا کلمه

.dəryâ sânریا آرام است                                               د ə
» آرام«کـار رفتـه و صـفت    ، براي اثبات نسـبت بـه  »است«به معناي / ə/در این جمله 

. کندمعنی آن را کامل می
/ə /ار بـرده  کـ آینـده بـه  / بستی فعل بودن است و فقط در سـاخت حـال   صورت پی

: گونه استآن بدینيگانهشود و شکل ششمی
)əm -im(i -

i -id(i), –in -
ə -id(i), -ən, -əd -



145/ زبان گیلکی 
صـورت  است، در صـورتی کـه در گیلکـی بـه    » پیشین«ساختار زبان فارسی، فعل کمکی 

.رودکار میبه» پسین«
bu. xurdә dâštimخورده بودمي کاملگذشته

هزارتا خانهبایدتو االن کامل التزامی
یداشته باش

bâ tu alan hizârtâ xânә bә. dâštәbi

bu. xurdә dârәmامخوردهحال کامل

از : هایی با زبـان فارسـی دارد  در گیلکی هم در کارکردهایش تفاوت» داشتن«فعل تامِ 
ي اسـتمراري و فعـل   براي مضارع التزامی، گذشـته » داشتن«آن جمله در زبان فارسی فعل 
هـاي گذشـته و مضـارع و امـر     ي گونهکه در گیلکی در همهامر کاربرد ندارد؛ در صورتی 

:رودکار میبه
.dârدارممضارع اخباري әm
bә. dâr. әmبدارممضارع التزامی

bә. dârداشته باشامر
bә. dâšt. әmداشتمي سادهگذشته
dâšt. imداشتممیي استمراريگذشته
bәdâštә bumداشته بودمي بعیدگذشته

bәdâštә bimداشته باشمالتزامیشتهگذ
dâštân dubumدر حال داشتن بودمي در جریانگذشته
dâštân dibimحال داشتن باشمدرالتزامیجریاندريگذشته

. سازدعنوان فعل همکرد، در ترکیب با اسم و صفت، فعل مرکب میهمچنین به
arnâmos dâštәnرودربایستی داشتن                          

kәl dâštәnفاسق داشتن

سازافعال کمکی منفی.18. 2
:ساز وجود دارددر گیلکی دو فعل کمکی منفی

/nәbâ/یا / nәvâ/فعل :الف
مضـارع فعـل   يهاي ایرانی که با استفاده از مادهد فعل کمکی در زباني منحصربه فرگونه

پـیش از  / nәbâ/یا /nәvâ/صـورت  آید و بهدست میبه/ bâyәstәn/یا / vâstәn/کمکی 

زبان گیلکی/ 146
مانند افعال کمکی وجهـی در  / nәbâ/یا / nәvâ. /کندرود و فعل را منفی میکار میفعل به

. شودصورت مصدر ظاهر میکند که فعل جمله بهساختاري شرکت می
nәvâ fәndәrәstәnنگاه نکن

هاي غیرشخصی اشتباه گرفت یا آنکـه آن  عنوان با ساختساخت فوق را نباید به هیچ
اي غیرگذشـته  هـ عالوه فعل اصـلی در سـاخت  وابستگی به- را معادل فعل کمکی وجهی

پذیرند، اما سـاخت فـوق در گیلکـی، ضـمیرِ     هاي غیرشخصی فاعل نمیساخت. پنداشت
:پذیردجانشین فاعل می

tu unâ nәvâ xurdәn) نباید بخوري(توآن را نباید خوردن 

hasәn. â nәvâ goftәn)    به حسن نگو(به حسن نباید گفتن 

در گونه شرقی) تواندنمی/ (manne/فعل :ب
از فعـل / mannes/و نتوانسـت  / manne/توانـد  این فعل صورت منفی به معناي نمی

/tonәsәn  /کـار  ي سـاده و مضـارع اخبـاري منفـی بـه     توانستن است که فقط در گذشته
. رودمی

mannes bә. xon. әنتوانست بخواند

.manne bәتواند بخواندنمی xon. ә

اسنادي- افعال ربطی . 19. 2
دهنـد و خـود   هایی هستند که مسند را به نهـاد نسـبت مـی   اسنادي، فعل- هاي ربطیفعل

ها بـا آوردن  روند و معناي آنکار میمعنی کاملی ندارند و فقط براي اثبات یا نفی نسبت به
:در مثال زیر» است«شود، مانند اي دیگر کامل میصفت یا کلمه

.dəryâ sânریا آرام است                                               د ə
» آرام«کـار رفتـه و صـفت    ، براي اثبات نسـبت بـه  »است«به معناي / ə/در این جمله 

. کندمعنی آن را کامل می
/ə /ار بـرده  کـ آینـده بـه  / بستی فعل بودن است و فقط در سـاخت حـال   صورت پی

: گونه استآن بدینيگانهشود و شکل ششمی
)əm -im(i -

i -id(i), –in -
ə -id(i), -ən, -əd -



147/ زبان گیلکی 
. هاي افعال گیلکی ندارندکه از نظر شکلی تفاوتی با شناسه

. گروه بودن و گروه شدن: شوندافعال ربطی به دو گروه تقسیم می
 ي مشترك این دو عضـو  مشخصه. است» بود«و » است«بودن متضمن دو عضو گروه

وجه حرکـت و جابجـایی و   این است که به حالت و وضعیتی ایستا داللت دارند و به هیچ
. حالتی هستند- نظر شبیه افعال برآینديرسانند و از اینتغییر را نمی

:صورت زیر استبه» buon/بودن «ي ساختار صرفی گذشته
xob bumخوب بودم       xob bimخوب بودیم           
xob biخوب بودي      xob bimخوب بودید           
xob buخوب بود       xob bimخوب بودند           

اسـتفاده  » وجـود داشـتن، هسـتن   «بـه معنـاي   /isan/آینـده از فعـل   / براي بیان حال 
. ي دیگري استشود که از ریشهیم

:به معناي شدن بدین گونه است/bostәn/یا /buon/ساختار صرفی گذشته 
براي گذشته

xob. â bo. mخـوب شـدم  xob. â bo. y. imخـوب شـدیم            
.xob. â bo. yخوب شدي       xob. â bo. y. idخوب شدید           i

.xobخـوب شـد                   xob. â bo. dخوب شـدند    â bo
:رودکار میصورت زیر بهآینده به/ براي بیان امور حال 

.xob. â bشـوم              خـوب مـی  xob. â b. imشـویم           خـوب مـی   әm
xob. â b. iشوي              خوب میxob. â b. idشوید          خوب می
.xob. â bشوند        خوب می әdشود   خوب میxob. â b. e
bo:n/ /هاي آن مثالًو گونه/ :bostәn.du/     بـه معنـاي انـدر شـدن و/du. bo:n /  بـه

ی، گذشـته و حـال   ي بعید التزامهاي گذشتههم، جزء ثابت و آخر فعل» اندر بودن«معناي 
رونـد؛  کار میبه1اند و هم جداگانهحالتی- ي مصدرهاي برآینديدر جریان و حالِ گذشته

. ها صرف نشوندخواه کامل صرف شوند، خواه در تمام صیغه
:هایی برخوردار استي نفی در این افعال از ویژگینشانه

. شودهاي مختلف صرف میها در زمانشکل مستقل آن مانند سایر فعل. 1

زبان گیلکی/ 148
آیـد، ایـن   از ترکیـب مـی  نفی در آغـ /n(v)/يهاي ترکیبی نشانهاز آن جا که در فعل

:شودوصل نمی» ... بوم، بی، بو «نشانه به 
bušo bumرفته بودم

nu. šo bumنرفته بودم

xufte budدرخواب بودند

nu. xufte budدر خواب نبودند

ي نفـی بـه آنهـا    رود، نشانهکار میعنوان فعل ربطی بهبه» ... بوم، بی، بو «اما آن گاه که 
:شودوصل می

mәn xәstә bumنبودم/ من خسته بودم / nu. bum

tu xәstә biنبودي/ تو خسته بودي / ni. bi

un xәstә buنبود/ اون خسته بود / nu. bu

نـد،  ارونـد، وابسـته بـه صـفت    کار میعنوان فعل ربطی بهگاه که بهآن» ... بوم، بی، بو «
در واقـع  . شود، معناي روشـنی نـدارد  ها ساختهاي با این فعلیعنی اگر بدون صفت جمله

ایـم؛ بایـد   معنـا گفتـه  بود، سخنی بـی » چه«اما ندانیم الف ) الف بود(» الف بو«اگر بگوییم 
:حتماً صفت یا اسمی همراه آن بیاید

havâ târik buهوا تاریک بود

mərâ vištâ buام بودگرسنه

. تضـمن تغییرحالـت اسـت   چـون م . نیازمند صفت اسـت /  bostәn/یا/ bo:n/اساساً 
مـثالً اگـر   . باید در جمله بیایـد تـا جملـه بامعنـا شـود     بنابراین حالت حادث یا محو شده 

اند، چون معلـوم نیسـت کـه    سخنی بامعنا نگفته» الف بوبستو بو«یا » الف بوبست«بگویند 
. شده است» چه«الف 

xuškâ bostəخشک شده بود bu

.vârəšزیر باران خیس شده بودند ә jir hist. â bostə bud

/bo:n/کـار  فقط در سـاخت مضـارع بـه   » بستیپی«صورت غیر از کاربرد جداگانه، به
. رودمی

براي بیان امـور گذشـته، متضـمن تغییـر حالـت و تحـول       / bon/یا //bostənمصدر 
بـه معنـاي بـودن، هسـتن، وجـود     /isan/است، اما براي بیان امور حال و آینده از مصدر 



147/ زبان گیلکی 
. هاي افعال گیلکی ندارندکه از نظر شکلی تفاوتی با شناسه

. گروه بودن و گروه شدن: شوندافعال ربطی به دو گروه تقسیم می
 ي مشترك این دو عضـو  مشخصه. است» بود«و » است«بودن متضمن دو عضو گروه

وجه حرکـت و جابجـایی و   این است که به حالت و وضعیتی ایستا داللت دارند و به هیچ
. حالتی هستند- نظر شبیه افعال برآینديرسانند و از اینتغییر را نمی

:صورت زیر استبه» buon/بودن «ي ساختار صرفی گذشته
xob bumخوب بودم       xob bimخوب بودیم           
xob biخوب بودي      xob bimخوب بودید           
xob buخوب بود       xob bimخوب بودند           

اسـتفاده  » وجـود داشـتن، هسـتن   «بـه معنـاي   /isan/آینـده از فعـل   / براي بیان حال 
. ي دیگري استشود که از ریشهیم

:به معناي شدن بدین گونه است/bostәn/یا /buon/ساختار صرفی گذشته 
براي گذشته

xob. â bo. mخـوب شـدم  xob. â bo. y. imخـوب شـدیم            
.xob. â bo. yخوب شدي       xob. â bo. y. idخوب شدید           i

.xobخـوب شـد                   xob. â bo. dخوب شـدند    â bo
:رودکار میصورت زیر بهآینده به/ براي بیان امور حال 

.xob. â bشـوم              خـوب مـی  xob. â b. imشـویم           خـوب مـی   әm
xob. â b. iشوي              خوب میxob. â b. idشوید          خوب می
.xob. â bشوند        خوب می әdشود   خوب میxob. â b. e
bo:n/ /هاي آن مثالًو گونه/ :bostәn.du/     بـه معنـاي انـدر شـدن و/du. bo:n /  بـه

ی، گذشـته و حـال   ي بعید التزامهاي گذشتههم، جزء ثابت و آخر فعل» اندر بودن«معناي 
رونـد؛  کار میبه1اند و هم جداگانهحالتی- ي مصدرهاي برآینديدر جریان و حالِ گذشته

. ها صرف نشوندخواه کامل صرف شوند، خواه در تمام صیغه
:هایی برخوردار استي نفی در این افعال از ویژگینشانه

. شودهاي مختلف صرف میها در زمانشکل مستقل آن مانند سایر فعل. 1

زبان گیلکی/ 148
آیـد، ایـن   از ترکیـب مـی  نفی در آغـ /n(v)/يهاي ترکیبی نشانهاز آن جا که در فعل

:شودوصل نمی» ... بوم، بی، بو «نشانه به 
bušo bumرفته بودم

nu. šo bumنرفته بودم

xufte budدرخواب بودند

nu. xufte budدر خواب نبودند

ي نفـی بـه آنهـا    رود، نشانهکار میعنوان فعل ربطی بهبه» ... بوم، بی، بو «اما آن گاه که 
:شودوصل می

mәn xәstә bumنبودم/ من خسته بودم / nu. bum

tu xәstә biنبودي/ تو خسته بودي / ni. bi

un xәstә buنبود/ اون خسته بود / nu. bu

نـد،  ارونـد، وابسـته بـه صـفت    کار میعنوان فعل ربطی بهگاه که بهآن» ... بوم، بی، بو «
در واقـع  . شود، معناي روشـنی نـدارد  ها ساختهاي با این فعلیعنی اگر بدون صفت جمله

ایـم؛ بایـد   معنـا گفتـه  بود، سخنی بـی » چه«اما ندانیم الف ) الف بود(» الف بو«اگر بگوییم 
:حتماً صفت یا اسمی همراه آن بیاید

havâ târik buهوا تاریک بود

mərâ vištâ buام بودگرسنه

. تضـمن تغییرحالـت اسـت   چـون م . نیازمند صفت اسـت /  bostәn/یا/ bo:n/اساساً 
مـثالً اگـر   . باید در جمله بیایـد تـا جملـه بامعنـا شـود     بنابراین حالت حادث یا محو شده 
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/bo:n/کـار  فقط در سـاخت مضـارع بـه   » بستیپی«صورت غیر از کاربرد جداگانه، به
. رودمی

براي بیان امـور گذشـته، متضـمن تغییـر حالـت و تحـول       / bon/یا //bostənمصدر 
بـه معنـاي بـودن، هسـتن، وجـود     /isan/است، اما براي بیان امور حال و آینده از مصدر 



149/ زبان گیلکی 
. کند که متضمن حرکت استداشتن، استفاده می

غربیشرقی
/h/is. əmis. əm
/h/is. iis. i
/h/is. əis. ə
/h/is. imis. im(i)
/h/is. inis. id(i)
/h/is. anis. əd(ə)

. گیردبستی به خود میي این فعل در ترکیب با اسم و صفت، شکلی پیشناسه
.xobخوبمxob. imخوبیم əm

xob. Iخوبیxob. idخوبید

.xobخوبند ədخوب استxob. ə

. گیردها قرارمیبین آن/y/اگر جزء اول به مصوت منتهی شود، همخوان میانجی 
fučurda. y. iايافسرده

هـم بـراي زمـان    /isan/حالتی آمـد، نفـی   - طوري که در صرف افعال برآینديهمان
پـیش  /ni/ي نفـی  نشانه. اندم براي ساخت پی بستی آن یکسانحال مستقل این فعل و ه

:شودهاي گوناگون صرف میآید و در صیغهاز شناسه می
xob ni/y/əmخوب نیستمxob ni/y/imخوب نیستیم

xob ni/y/iخوب نیستیxob ni/y/idخوب نیستید

xob ni/y/əخوب نیستxob ni/y/ədخوب نیستند

هـاي وابسـته بـه محمولنـد و مخـتص وصـف       فعلياز زمره/isan/فعل پی بستی 
اسـت  » بودن«که صورتی از فعل /na:n/معموالً براي وصف غیرزندگان از فعل . زندگان

وna:n:حـالتی - افعـال برآینـدي  ←نک (شود کار برده میو وابسته به محمول نیست به
isa:n.(

ثـر فعالیـت پیشـوندهاي اشـتقاقی     در گیلکـی بـر ا  » وجود داشتن«معناي به» بودن«فعل 
:تري برخوردار استهاي بیشتر و متنوعنسبت به زبان فارسی کنونی از شکل
du. bo:nبودن درجایی، ریختن درون چیزي

fu. bo:nریختن برسطح، فروریختن

زبان گیلکی/ 150
vâ. bo:nباز شدن، گشوده شدن

ruxân. â âb du. bu tâhabə. sərدر رودخانه لبالب آب بود
dər xu. re xu. re vâ. boود به خود باز شددر خ
.dârânي برگ درختان ریختهمه ə vəlg hamə zərə fu. bo

2 .19.1 .)dәbo:n(
»اندر بودن، بودن در جایی، ریختن در درون و میان جایی«

/də/هاي و گونه/di/, /bu/, /da/      پیشوند اشـتقاقی اسـت کـه در ترکیـب بـا/bo:n/
ایـن  . دهـد را براي بیان امور گذشته و حال به فعل مـی » بودن، در جایی بودناندر «معناي 

ي در جریـان و افعـال   عنـوان فعـل کمکـی در سـاخت ترکیبـی گذشـته      فعل معموالً بـه 
عنوان فعل ربطی براي بیان امـور گذشـته   رود و به تنهایی هم بهکار میحالتی به- برآیندي

. رودکار میو مضارع به
unəبودم؟در میان آن me:n dubum?

در میان همه چیزم بودي
)کرديدر همه کارهایم دخالت می(

mi hamə či me:n dibi

چشمت به خانه و زندگی او بود
). اش نظر داشتیاز حسد یا طمع به خانه و زندگی(

ti čəšm unə xânə zəndəgi
me:n dubu

/ bum / bi / bu / dubum / dibi / dubu /ها بر بودن و ماندن داللـت دارنـد   ؛ این
متضـمن تغییـر   / bostən. /نامیـد » ایسـتا «ها را توان آننه حرکت و شدن، براین اساس می

ها به صفت نیـاز ندارنـد، یعنـی    این فعل. متضمن تغییر موضع/ du bostən/حالت است، 
ه مکـان،  اگر صفت موضوع یا نهاد جمله را بیان نکنند، جمله بامعناسـت، بـه شـرط آن کـ    

mast/مـثالً اگـر بگوینـد    . چارچوب یا محدودة وقوع یا عدم وقوع پدیده مشخص شود

gulə me:n dubu/)را ...) سـفیدي، شـیرینی   (؛ گرچه صفت ماست )ماست در کوزه بود
بـه سـخنی دیگـر از آن جـا کـه      . انداند اما مکان و موضع محسوس آن را بیان کردهنگفته

/du. bostәn / اسـت، در تمـام اشـکال صـرفی     » ... بـودن در  «یـا  » ... در شدن «متضمن
بنـابراین اگـر چـارچوب و    . موضوع یا نهاد جملـه اسـت  » چارچوب و محدوده«مستلزم 

در گیلکیِ رشتی، برخالف گیلکی شرق گیالن، ایـن  . معناستموضع بیان نشود، جمله بی
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151/ زبان گیلکی 
کـار  ــ بـه  ) جمـع فـرد و (ویـژه اول و دوم شـخص   ندرت در وصف انسان ـ به ها بهفعل
:آورندرا حتماً می/me:n/» مئن«در این موارد واژه . روندمی

.bəjârدر میان شالیزار بودم ə me:n dubum

اگـر بـودن در   . ها مـوردنظر اسـت  نه روي مرز کرت» بودن در شالیزار«در این جمله 
کـار  بـه isâ//موردنظر باشـد،  ویژه توي گل ـ  ها و بهشالیزار ـ نه لزوماً درون یا میان کرت 

. برند که به معناي ماندن در یک محدوده استمی
هـا و برآینـدهاي کمـی و    سازه(هاي انسانی ها در مورد پدیدهناگفته نماند که این فعل

:کاربرد دارند) کیفی مردم
بروم، نشد) خواستدلم می(در دلم بود 

dubum/  dibi  / dub //

mi dilâ dubu bəšəm, nubostə

dubum/// dibidubu// dibimdibid //dubudاند و؛گذشته
/dər. əm /dər. i  /dər. ə /dər. id / dər. im  //  dər. əd   حالند کـه تفـاوت
. اي با ماده گذشته دارندریشه

ن در بسـتی بـود  فعل پـی + rمیانجی + dәدر گیلکی از پیشوند / bo:n/ي حال ماده
شود که در ترکیب با افعال دیگر، ساخت زمانی فعل را دستخوش در زمان حال تشکیل می

:رودکار میبه» حال مستمر«کند و به تنهایی نیز براي بیان امور مربوط به جریان بودن می
ruxân. â tâhabəsər âb dərəرودخانه لبالب از آب است

.bəjâr sər dərدر مزرعه هستم əm

âsəmân. â sətârəسمان ستاره هستدر آ dərə

:شودصورت زیر منفی میها بهاین صیغه
bəjâr sər dinnemدر مزرعه نیستم

bəjârدر مزرعه نیستی sər dinneyi

sətârəستاره اندر نیست dinne

bəjâr sər dinneyimدر مزرعه نیستیم

bəjâr sər dinneyidدر مزرعه نیستید

sətârəدستاره نیستن dinnedə

زبان گیلکی/ 152
» بـودن «ي را با حذف شناسه و افـزودن صـرف گذشـته   » ... درم، دري «معموالً منفی 

: برندکار میعنوان وجه منفی گذشته نیز بهبه...) بوم، بی، بو (
dubumدوبومdinne bumدینن بوم

dibiدیبیdinne biدیننِ بی

dubuدوبوdinne buدیننِ بو

dibimدیبیهdinne bimدیننِ بیم

dibidدیبیدdinne bidدیننِ بید

dubudدوبودdinne budدیننِ بود

/du/ ،/n(v)/طبق قاعده منفی شوند، باید پس از پیشـوند » ... دوبوم، دیبی، دوبو «اگر 

:نفی را بیاورند و مثالً بگویند
dunubum یاdunbum

وجـود  / - fu/در ترکیب بـا پیشـوند  /bo:n/هاي دیگري از مصدر در گیلکی صورت
. کندمی» ریختن«دارد که مفهوم بودن در جایی را دستخوش تغییر به 

2 .19.2 .»fubo:n «)ریختن در سطح، ریختن از بلندي(
fubo:n هـا در  است که مانند سایر فعل/ bo:n/ شکل دیگري از مصدر /fuvo:n/یا //

عل نیز مانند دیگر اشکال بودن در تمـام اشـکال   این ف. شودهاي مختلف صرف میساخت
موضوع یا نهـاد جملـه اسـت و اگـر چـارچوبی و      يصرفی نیازمند چارچوب و محدوده

:موضعی بیان نشود، جمله کامل نخواهد شد
dârân.ә titi fu.bostә buشکوفه درختان ریختگذشته

dârânә titi fibeریزدشکوفه درختان میگذشته نقلی
agәr dârânә titi fәbәاگر شکوفه درختان بریزدالتزامیمضارع

dârânә titi fubostân. dәreәشکوفه درختان در حال ریختن استحال در جریان
dârânә titi fubostiریختشکوفه درختان میي استمراريگذشته
dârânә titifuboastә buشکوفه درختان ریخت بودي بعیدگذشته
agәr dârânә titi fubostә biاگر شکوفه درختان ریخته باشدزامیي التگذشته

dârânә titi fubostân bubuشکوفه درختان در ریختن بودي در جریانگذشته

agәr dârânә titi fubostân dibiباشداگرشکوفه درختان درریختن میي در جریان التزامیگذشته



151/ زبان گیلکی 
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bəjâr sər dinnemدر مزرعه نیستم

bəjârدر مزرعه نیستی sər dinneyi

sətârəستاره اندر نیست dinne
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زبان گیلکی/ 152
» بـودن «ي را با حذف شناسه و افـزودن صـرف گذشـته   » ... درم، دري «معموالً منفی 
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:نفی را بیاورند و مثالً بگویند
dunubum یاdunbum

وجـود  / - fu/در ترکیب بـا پیشـوند  /bo:n/هاي دیگري از مصدر در گیلکی صورت
. کندمی» ریختن«دارد که مفهوم بودن در جایی را دستخوش تغییر به 

2 .19.2 .»fubo:n «)ریختن در سطح، ریختن از بلندي(
fubo:n هـا در  است که مانند سایر فعل/ bo:n/ شکل دیگري از مصدر /fuvo:n/یا //

عل نیز مانند دیگر اشکال بودن در تمـام اشـکال   این ف. شودهاي مختلف صرف میساخت
موضوع یا نهـاد جملـه اسـت و اگـر چـارچوبی و      يصرفی نیازمند چارچوب و محدوده

:موضعی بیان نشود، جمله کامل نخواهد شد
dârân.ә titi fu.bostә buشکوفه درختان ریختگذشته

dârânә titi fibeریزدشکوفه درختان میگذشته نقلی
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dârânә titi fubostân. dәreәشکوفه درختان در حال ریختن استحال در جریان
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153/ زبان گیلکی 
fubuفعل امر

funbuیا funubuفعل نهی

حـال  (ي نقلی ، براي بیان گذشته»داشتن«از مصدر / dâšt/و / dâr/این فعل با ستاك 
. شودترکیب نمی) گذشته کامل(ي بعید تجربی و گذشته) کامل

فعل آغازي. 20. 2
آید و بر آنچـه کـه   حساب میبه» کمکی پیشین«هاي فعليفعل آغازي در گیلکی از زمره

آید یـا بـر زبـان رانـده     م نشده و از آن پس که فعل در جمله میتا موقع روي دادنش انجا
عبارتی دیگر، براي داللت بر شروع بـه انجـام   به. کندپیوندد، داللت میوقوع میشود، بهمی

. رود، که تا زمانی خاص نامحقق بودکار میگرفتن و یا انجام دادن امري به
ي گذشـته يکه ترکیبـی از مـاده  در گیلکی صورتی قدیمی از فعل آغازي وجود دارد

اسـت کـه   ) نهـادن، قـرار دادن، وجـود داشـتن    (/na:n/و ) کـردن (/kudən/مصدرهاي
صـورت  براي بیان شروع مـوقعیتی کـه بـه   / bənâ bəgud/یا / bənâ bukud/صورتبه

اي وجـود نـدارد، بلکـه    در گیلکی متمم جملـه . رودکار میشود، بهگر میمتمم فعل جلوه
در آغـاز جملـه   » …bәnâbukud«رود که تقریباً نقـش جملـه را دارد؛   کار میهمصدري ب

:شود ازاین ساخت تشکیل می. دهدرا به جمله می» شروع کرد«آید و معنی می
مصدر صرف نشده+ جزء غیرفعلی + ماده ترکیبی آغازي 
bənâ bukud arzu fukudənشروع کرد به اشک ریختن

.bənâ bukudرزانیدنشروع کرده بود خود را ل ə bu xurâ pərkâne:n

مختلـف و در اشـکال زمـانی گونـاگون     هـاي تواند در صیغهي ترکیبی آغازي میماده
:آینده/ هاي حال از آن جمله در ساخت. صرف شود

bənâ kune xu čumâ luč. â kudənآغاز کرد به لوچ کردن چشمان خود

/ kudən/نفـی بـه آغـاز فعـل     /nu/ينهصورت افزوده شـدن نشـا  شکل منفی آن به
:رودکار میبه

bənâ nu. kun mi dəhanâ vazâ kudənشروع نکن که دهانم را باز کنم

زبان گیلکی/ 154
اسـت و  / bәna/يي دیگري از آن نیز وجـود دارد کـه مبتنـی بـر تکـرار مـاده      گونه

bәnâ/صورتبه bәna/رف آید که متمم آن افعال واژگانی هسـتند کـه صـ   به وجود می
: روندکار میهاي گذشته، مضارع و امر بهشوند و در ساختمی

bәnâقصدکرد مرا خراب کند bәna mәrâ čitin. â kunә

bәnâقصدکن کمی بخوابی bәnə ibče bu. xusi

نیز بـراي  » گرفتن«هاي منحصربه فرد، در گیلکی مانند فارسی از فعل گونهعالوه براین
:شودبرده میکار بهره آغازکردن و یا انجام دادن

bigir binišبگیر بنشین

:، مانند»نهادن«ویا از فعل 
bәnâ buxuftنهاد خوابید

و برخی از افعـال دیگـر،   /šuru bukud/»شروع کرد«تحت تاثیر زبان فارسی ترکیب 
. در حال جانشین شدن بجاي شکل قدیمی افعال آغازي گیلکی هستند

فعل نقل و حکایت.21. 2
شـود و عمـدتاً بـه    هایی که معنی نقل و حکایت دارند و گاهی جمله با آن آغـاز مـی  فعل
. مفعول فعل جمله هستنديمنزله

gunan /gidi / guyədə//صـورت  بـه » گوینـد مـی «در گیلکی این ساخت با  /gədə

:یا فعل صرف شده استصورت مصدر وشود و تابعش بهآغاز می
guyədəديگویند، تو پدرت را ندیمی tu tiper. â nideyi

gədə pâbərândə meman u nuxurəmekə jâ bâ tərse:n
)ترسید(خورم باید ترسیدن گوید نمیگویند از میهمان پا برهنه و آن کسی که میمی
gunon divârəهاي دیوار را گل گرفتیگویند سوراخ سمبهمی gal dayti

صیهاي غیر شخفعل.22. 2
ي، در گونـه )شدمی(/ šâsti/، )شودمی(/ sâ/، )بایستی(/ vâsti/، )باید(/vâ/در گیلکی با 

و در ) شـود مـی (/ bunә/ي فـومنی بـا   در گونـه ) شـود مـی (/ buxu/مرکزي و رشتی با 
در این ساخت تـابع  . ساختهاي غیرشخصی توان فعلمی) باید(/ bâ/ي شرقی با گونه



153/ زبان گیلکی 
fubuفعل امر

funbuیا funubuفعل نهی
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bənâ kune xu čumâ luč. â kudənآغاز کرد به لوچ کردن چشمان خود
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و در ) شـود مـی (/ bunә/ي فـومنی بـا   در گونـه ) شـود مـی (/ buxu/مرکزي و رشتی با 
در این ساخت تـابع  . ساختهاي غیرشخصی توان فعلمی) باید(/ bâ/ي شرقی با گونه



155/ زبان گیلکی 
:آیدصورت مصدر میعمدتاً به

šâ  šo:nرفتن/ شود رفتمی
vâ amo:nآمدن/ باید آید

vâsti xurdәnخوردن/ بایستی خورد
šâsti denدیدن/ شددیدمی

nә. buxu vә. sadәnشود برداشتننمی
bunә gutәn)گفتن(شود گفت می

سوم شخص مفرد فعـل  يپذیرند و شناسهگاه فاعل نمیهاي غیرشخصی هیچساخت
. گردد و نیز ویژگی شخص و شمار ندارندشخص خاصی برنمیبه

شوند، فعل از شناسه سـوم  که با گذشته و مضارع التزامی ترکیب میاین افعال هنگامی
:شودشخص برخوردار می

vâsti bugofti biباید گفته باشی
vâ bišiباید بروي

زدیکـی بیشـتري دارنـد تـا     به حالت قیدي ن/ šâ/و / vâ/رسد نظر میدر این حالت به
. حالت فعلی، هرچند برخالف قید قابل حذف نیستند

)ساخت جمله(نحو .3
ترتیب کلمات اصلی در زبان گیلکی.1. 3

فعـل  –مفعـول  - فاعـل صـورت ترتیب کلمات اصلی در گیلکی همانند زبان فارسی بـه 
)sov (است.

mən kitâb.â bihe:m/من کتاب را خریدم. 1
mən bihe:m kitâb/من خریدم کتاب را. 2

mən kitâb bihe:m/من کتاب خریدم. 3

mən bihe:m kitâb/من خریدم کتاب. 4
انـد، بـا ایـن تفـاوت کـه      در گیلکـی sovجمالت باال نمایانگر ترتیب کلمات اصـلی  

در . تـر اسـت  نشـان بی2ي از ترتیب کلمات در جمله1ي ترکیب کلمات اصلی در جمله
ي بر هیچ یـک از دوکلمـه  1ي که در جملهحالیتأکید بر عمل خریدن است در2ي جمله

زبان گیلکی/ 156
مفعول صریح، نکره یا نامشخص اسـت  3ي در جمله. شودتأکید نمی» کتاب«و » خریدن«

معرفـه و  1ي صـریح در جملـه  کـه مفعـولِ  حـالی درو مرجعِ از پیش فرض شده ندارد،
دهد که فعـل  نشان می4ي جمله. استمشخص است و داراي مرجعِ از پیش فرض شده

دستوري اسـت، امـا   بدساخت و غیر4ي در نتیجه، جملهگیرد، از مفهوم نکره قرار نمیقبل
کـه در ایـن صـورت    - 2ي ماننـد جملـه  - از مفعول معرفه قـرار گیـرد  تواند قبلفعل می

.است) vo(مفعول - دار بودن ترتیب فعلي تأکید بر عمل فعل و نشاننشانه
از مفعـول  از فعل و بعدباشد، بالفاصله قبلنکرهدر جمالت گیلکی اگر مفعول صریحِ

معرفه باشد، در انتهاي اسـم و ضـمیر   صریحِکه مفعولِصورتیدر. گیردغیرصریح قرار می
گیلکـی  bəیا reي مفعولی از آن نشانهو پس/ə/ي اضافه ي کسرهنشانهمنتهی به همخوان

از مفعـولِ از فاعـل و قبـل  صریحِ معرفه بعـد نشان، مفعولِدر جمالت و ترتیب بی. آیدمی
.گیردغیر صریح قرار می

از فعـل  فاصله قبـل تري به قرار گرفتن بیاي تمایل بیشغیرصریح حرف اضافهمفعولِ
).6ي جمله. نک(دارد
mən hasən.ə.re1kitâb bihe:m.من براي حسن کتاب خریدم.5
mən kitâb.â hasən.ə.re bihe:m.من کتاب را براي حسن خریدم.6
mən hasən.ə.من براي حسن خریدم کتاب.7 re bihe:m kitâb
mən kitâb hasən.ə.من کتاب براي حسن خریدم.8 re bihe:m
mən hasən.ə.re bihe:m kitâb. â.من براي حسن خریدم کتاب را.9

mən hasən.ə.re kitâb.â bihe:m.من براي حسن کتاب را خریدم. 10
. از فعل قرار گرفته و جمله غیـر دسـتوري اسـت   صریح نکره بعدمفعول7ِي در جمله

ي دهنـده غیرصـریح قـرار دارد و نشـان   از مفعـولِ صریح نکره قبلمفعولِ، 8ي در جمله
ي در ایـن جملـه، کتـاب تکیـه    . اي کتاب و اجناسِ دیگرِ قابـلِ خریـد اسـت   مقابلهنقشِ
ي اضـافی و تغییـر   تکیهباید گفت که بدونِ. هاي دیگر جمله داردتري نسبت به سازهبیش

مفعـول صـریح   9ي در جملـه . تواند پذیرفتنی باشداي این جمله نمیمعنایی، نقش مقابله
کـامالً  7ي جملـه از فعـل قـرار دارد و بـرخالف   بعـد ) کتـاب را / (kitâb.â/معرفه، یعنی 

.استhasәn.eصورت به/r/و میانجی /ә/ي ي اضافهشکل دیگري مفعول غیرصریح با حذف نشانه. ١



155/ زبان گیلکی 
:آیدصورت مصدر میعمدتاً به

šâ  šo:nرفتن/ شود رفتمی
vâ amo:nآمدن/ باید آید

vâsti xurdәnخوردن/ بایستی خورد
šâsti denدیدن/ شددیدمی

nә. buxu vә. sadәnشود برداشتننمی
bunә gutәn)گفتن(شود گفت می

سوم شخص مفرد فعـل  يپذیرند و شناسهگاه فاعل نمیهاي غیرشخصی هیچساخت
. گردد و نیز ویژگی شخص و شمار ندارندشخص خاصی برنمیبه

شوند، فعل از شناسه سـوم  که با گذشته و مضارع التزامی ترکیب میاین افعال هنگامی
:شودشخص برخوردار می

vâsti bugofti biباید گفته باشی
vâ bišiباید بروي

زدیکـی بیشـتري دارنـد تـا     به حالت قیدي ن/ šâ/و / vâ/رسد نظر میدر این حالت به
. حالت فعلی، هرچند برخالف قید قابل حذف نیستند

)ساخت جمله(نحو .3
ترتیب کلمات اصلی در زبان گیلکی.1. 3

فعـل  –مفعـول  - فاعـل صـورت ترتیب کلمات اصلی در گیلکی همانند زبان فارسی بـه 
)sov (است.

mən kitâb.â bihe:m/من کتاب را خریدم. 1
mən bihe:m kitâb/من خریدم کتاب را. 2

mən kitâb bihe:m/من کتاب خریدم. 3

mən bihe:m kitâb/من خریدم کتاب. 4
انـد، بـا ایـن تفـاوت کـه      در گیلکـی sovجمالت باال نمایانگر ترتیب کلمات اصـلی  

در . تـر اسـت  نشـان بی2ي از ترتیب کلمات در جمله1ي ترکیب کلمات اصلی در جمله
ي بر هیچ یـک از دوکلمـه  1ي که در جملهحالیتأکید بر عمل خریدن است در2ي جمله

زبان گیلکی/ 156
مفعول صریح، نکره یا نامشخص اسـت  3ي در جمله. شودتأکید نمی» کتاب«و » خریدن«

معرفـه و  1ي صـریح در جملـه  کـه مفعـولِ  حـالی درو مرجعِ از پیش فرض شده ندارد،
دهد که فعـل  نشان می4ي جمله. استمشخص است و داراي مرجعِ از پیش فرض شده

دستوري اسـت، امـا   بدساخت و غیر4ي در نتیجه، جملهگیرد، از مفهوم نکره قرار نمیقبل
کـه در ایـن صـورت    - 2ي ماننـد جملـه  - از مفعول معرفه قـرار گیـرد  تواند قبلفعل می

.است) vo(مفعول - دار بودن ترتیب فعلي تأکید بر عمل فعل و نشاننشانه
از مفعـول  از فعل و بعدباشد، بالفاصله قبلنکرهدر جمالت گیلکی اگر مفعول صریحِ

معرفه باشد، در انتهاي اسـم و ضـمیر   صریحِکه مفعولِصورتیدر. گیردغیرصریح قرار می
گیلکـی  bəیا reي مفعولی از آن نشانهو پس/ə/ي اضافه ي کسرهنشانهمنتهی به همخوان

از مفعـولِ از فاعـل و قبـل  صریحِ معرفه بعـد نشان، مفعولِدر جمالت و ترتیب بی. آیدمی
.گیردغیر صریح قرار می

از فعـل  فاصله قبـل تري به قرار گرفتن بیاي تمایل بیشغیرصریح حرف اضافهمفعولِ
).6ي جمله. نک(دارد
mən hasən.ə.re1kitâb bihe:m.من براي حسن کتاب خریدم.5
mən kitâb.â hasən.ə.re bihe:m.من کتاب را براي حسن خریدم.6
mən hasən.ə.من براي حسن خریدم کتاب.7 re bihe:m kitâb
mən kitâb hasən.ə.من کتاب براي حسن خریدم.8 re bihe:m
mən hasən.ə.re bihe:m kitâb. â.من براي حسن خریدم کتاب را.9

mən hasən.ə.re kitâb.â bihe:m.من براي حسن کتاب را خریدم. 10
. از فعل قرار گرفته و جمله غیـر دسـتوري اسـت   صریح نکره بعدمفعول7ِي در جمله

ي دهنـده غیرصـریح قـرار دارد و نشـان   از مفعـولِ صریح نکره قبلمفعولِ، 8ي در جمله
ي در ایـن جملـه، کتـاب تکیـه    . اي کتاب و اجناسِ دیگرِ قابـلِ خریـد اسـت   مقابلهنقشِ
ي اضـافی و تغییـر   تکیهباید گفت که بدونِ. هاي دیگر جمله داردتري نسبت به سازهبیش

مفعـول صـریح   9ي در جملـه . تواند پذیرفتنی باشداي این جمله نمیمعنایی، نقش مقابله
کـامالً  7ي جملـه از فعـل قـرار دارد و بـرخالف   بعـد ) کتـاب را / (kitâb.â/معرفه، یعنی 

.استhasәn.eصورت به/r/و میانجی /ә/ي ي اضافهشکل دیگري مفعول غیرصریح با حذف نشانه. ١



157/ زبان گیلکی 
10يدر جملـه .اسـت ) خریـدم / (bihe:m/در این جمله، تأکید بر فعـل  . دستوري است

ن صریح از جایگاه پیشـی که مفعول غیرايگونهها روي داده است، بهجایی سازهنوعی جابه
در 6ي جملـه . استعول صریح معرفه قرار گرفتهاز مفجدا شده و قبل6ي خود در جمله

در 10ي کند که براي حسـن خریـده شـده، ولـی جملـه     کتاب خاصی صحبت میمورد
استکند که کتاب خاصی براي او خریده شدهحسن صحبت میمورد.
جـایی بسـیار کمـی در سـطح     رسد مفعـول نکـره امکـان جابـه    کلی، به نظر میطوربه

از فعـل  اطر است کـه عمـدتاً، بالفاصـله قبـل    کی دارد و به همین خجمالت ساده در گیل
تـري در  جـایی بـیش  بـه که مفعول صریح معرفـه داراي امکـان جـا   حالیگیرد، درجاي می

).1382: واحدي لنگرودي(است جمله
چنـد محـدود، در ترتیـب اصـلی کلمـات در      دهد که گرایشی هرشواهد باال نشان می

، )8و 2هـاي  ماننـد مثـال  (گیرد آن فعل در پایان جمله قرار نمیکه دردگیلکی وجود دار
تحـول  کند و در مسیرِنزدیک می) vo(آغازین يي هستههازباناین ویژگی، گیلکی را به 

- پایـانی يي هستههازبانهاي بارزتري خصوصیات دهد، ولی این زبان، در نمونهقرار می
.استرا در خود حفظ کرده- اندیز از این نوعتر هند و اروپایی ني قدیمهازبانکه 

:اندي جهان داراي دو گرایشهازبان2و کامري1هاي گرینبرگیافتهبراساسِ
هـاي  ي ابتـدایی ویژگـی  ي هستههازبان). ov(ي انتهایی و هسته) vo(ي ابتدایی هسته

:زیر را دارند
).prn(آید؛ یاز اسم محرف اضافه پیشین دارند؛ یعنی حرف اضافه قبل- 
از صـفت  است؛ یعنی اسم قبـل ) NA(در آن به گونه ) N(و اسم ) A(ترتیب صفت - 
.آیدمی

.هستند) NG(آید؛ یعنی می) N(از اسم پس) G(الیهمضاف- 
.هستند) NRel(آید و سپس بند موصولی؛ یعنی ابتدااسم می- 

:ي پایانی به قرار زیر استي هستههازبانویژگی 
).Pon.(ي پسین دارندفهحرف اضا- 
).AN(آید؛ از اسم میصفت قبل- 

1.Geenberg
2.Comrie

زبان گیلکی/ 158
).GN(آید؛از اسم میالیه قبلمضاف- 
.)یوسفیان. نک () RelN(از اسم مرجع قرار می گیرد؛ بلقبند موصولی - 
.پردازیمبه آن چه آمد، به بررسی ترتیب کلمات در گروه اسمی گیلکی میتوجهبا

گروه اسمی. 2. 3
تنهـا عضـو   . شـود مـی ي وابسـتگی تشـکیل   می از عناصر هسته و وابسته و نشانهگروه اس

هـا بـر   وابسته. هایی داشته باشدتواند وابستهي آن است که میالزامی در گروه اسمی، هسته
.پیشین، پسین: انددونوع

دسـتوري  ها باعـث غیر تقدم و تأخر آن. استقواعد خاصی ها تابعِترتیبِ آمدنِ وابسته
.شودمیجمله دساخت شدنِو ب

هاي پیشینوابسته. 1. 2. 3
:اند از هاي پیشین اسم در گیلکی به ترتیب عبارتوابسته
.عنوان شاخصاسم به.1
.هاي بیانی شامل صفت بیانی ساده، فاعلی، مفعولی، نسبی و صفت لیاقتصفت.2
.)چند(ĉənنماي اعداد و ممیزها و کمیت.3
.پرسشی، مبهم و تعجبی هاي اشاره،صفت.4
.الیه اسمی یا ضمیريمضاف.5
.از حروف اضافهبرخی.6

ي پیشین یکوابسته. 1. 1. 2. 3
عنـوانِ اسمی زبان گیلکی، اسـم یـا صـفتی اسـت کـه بـه      ياولین وابسته پیشین در گروه

.رودکار میشاخص براي احترام و یا محدود کردن اسم به
هـا بـا جایگـاه    جایگـاه آن کنند، تغییـرِ از اسم را اشغال میها اولین جایگاه قبلشاخص

.شودهاي پیشین دیگر باعث بدساختی گروه اسمی میوابسته
ke:xudâ səfər/کدخداصفر

še:x isâ/شیخ عیسی

ustâ musəyb/استاد مصیب



157/ زبان گیلکی 
10يدر جملـه .اسـت ) خریـدم / (bihe:m/در این جمله، تأکید بر فعـل  . دستوري است

ن صریح از جایگاه پیشـی که مفعول غیرايگونهها روي داده است، بهجایی سازهنوعی جابه
در 6ي جملـه . استعول صریح معرفه قرار گرفتهاز مفجدا شده و قبل6ي خود در جمله

در 10ي کند که براي حسـن خریـده شـده، ولـی جملـه     کتاب خاصی صحبت میمورد
استکند که کتاب خاصی براي او خریده شدهحسن صحبت میمورد.
جـایی بسـیار کمـی در سـطح     رسد مفعـول نکـره امکـان جابـه    کلی، به نظر میطوربه

از فعـل  اطر است کـه عمـدتاً، بالفاصـله قبـل    کی دارد و به همین خجمالت ساده در گیل
تـري در  جـایی بـیش  بـه که مفعول صریح معرفـه داراي امکـان جـا   حالیگیرد، درجاي می

).1382: واحدي لنگرودي(است جمله
چنـد محـدود، در ترتیـب اصـلی کلمـات در      دهد که گرایشی هرشواهد باال نشان می

، )8و 2هـاي  ماننـد مثـال  (گیرد آن فعل در پایان جمله قرار نمیکه دردگیلکی وجود دار
تحـول  کند و در مسیرِنزدیک می) vo(آغازین يي هستههازباناین ویژگی، گیلکی را به 

- پایـانی يي هستههازبانهاي بارزتري خصوصیات دهد، ولی این زبان، در نمونهقرار می
.استرا در خود حفظ کرده- اندیز از این نوعتر هند و اروپایی ني قدیمهازبانکه 

:اندي جهان داراي دو گرایشهازبان2و کامري1هاي گرینبرگیافتهبراساسِ
هـاي  ي ابتـدایی ویژگـی  ي هستههازبان). ov(ي انتهایی و هسته) vo(ي ابتدایی هسته

:زیر را دارند
).prn(آید؛ یاز اسم محرف اضافه پیشین دارند؛ یعنی حرف اضافه قبل- 
از صـفت  است؛ یعنی اسم قبـل ) NA(در آن به گونه ) N(و اسم ) A(ترتیب صفت - 
.آیدمی

.هستند) NG(آید؛ یعنی می) N(از اسم پس) G(الیهمضاف- 
.هستند) NRel(آید و سپس بند موصولی؛ یعنی ابتدااسم می- 

:ي پایانی به قرار زیر استي هستههازبانویژگی 
).Pon.(ي پسین دارندفهحرف اضا- 
).AN(آید؛ از اسم میصفت قبل- 

1.Geenberg
2.Comrie
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).GN(آید؛از اسم میالیه قبلمضاف- 
.)یوسفیان. نک () RelN(از اسم مرجع قرار می گیرد؛ بلقبند موصولی - 
.پردازیمبه آن چه آمد، به بررسی ترتیب کلمات در گروه اسمی گیلکی میتوجهبا

گروه اسمی. 2. 3
تنهـا عضـو   . شـود مـی ي وابسـتگی تشـکیل   می از عناصر هسته و وابسته و نشانهگروه اس

هـا بـر   وابسته. هایی داشته باشدتواند وابستهي آن است که میالزامی در گروه اسمی، هسته
.پیشین، پسین: انددونوع

دسـتوري  ها باعـث غیر تقدم و تأخر آن. استقواعد خاصی ها تابعِترتیبِ آمدنِ وابسته
.شودمیجمله دساخت شدنِو ب

هاي پیشینوابسته. 1. 2. 3
:اند از هاي پیشین اسم در گیلکی به ترتیب عبارتوابسته
.عنوان شاخصاسم به.1
.هاي بیانی شامل صفت بیانی ساده، فاعلی، مفعولی، نسبی و صفت لیاقتصفت.2
.)چند(ĉənنماي اعداد و ممیزها و کمیت.3
.پرسشی، مبهم و تعجبی هاي اشاره،صفت.4
.الیه اسمی یا ضمیريمضاف.5
.از حروف اضافهبرخی.6

ي پیشین یکوابسته. 1. 1. 2. 3
عنـوانِ اسمی زبان گیلکی، اسـم یـا صـفتی اسـت کـه بـه      ياولین وابسته پیشین در گروه

.رودکار میشاخص براي احترام و یا محدود کردن اسم به
هـا بـا جایگـاه    جایگـاه آن کنند، تغییـرِ از اسم را اشغال میها اولین جایگاه قبلشاخص

.شودهاي پیشین دیگر باعث بدساختی گروه اسمی میوابسته
ke:xudâ səfər/کدخداصفر

še:x isâ/شیخ عیسی

ustâ musəyb/استاد مصیب



159/ زبان گیلکی 
وابسته پیشین دو. 2. 1. 2. 3

هاي بیانی اعم از صفت ساده، فاعلی، مفعولی، نسبی و لیاقت در جایگـاه دوم پـیش   صفت
:از هسته قرار دارند

hist/ )جادهخیس(ي خیسجاده ə râši
zərx/)سخنگزنده(سخنِ گزنده ə gəb

dučulkəstə/)چروکیده چهره(ي چروکیدهچهره dim
:آیدها میمیانِ آن/ ə/ي وابسته بپذیرند، در این صورت نشانه،خودتوانندها میاین وابسته

zərx/ )گزنده کالِ سخن(ي کالسخنِ گزنده ə kâl ə gəb
.گیردي اضافه نمیاگر صفت به مصوت ختم شود، نشانه

siyâ kəlâč/)سیاه کالغ(کالغِ سیاه
:گیرندمی/ i/جنس نهفته است، عموماً نشانهي نوعها نشانهاي که در معنی آنهاي بیانیصفت

mirs i mušrəfə/)مسی مشربه(ي مسیمشربه
gâli poš i xânə/)پوش خانهگالی(پوشي گالیخانه

توان بـا ممیزهـایی   را می) کوچک/ (kuči/، )بزرگ/ (pile/هاي ساده در گیلکی صفت
:بردکاربه/ tâ/و/ dânə/نظیر 

kučitâ xâxur/)کوچک خواهر(خواهرِ کوچک
ــه  ــدازهب ــزرگ   ان ــی ب ــدوي خیل ــک ک ــدازه    (ي ی ــه ان ــدو ب ــزرگ ک ــک ب )                                    يی

 /itâ pile dânə xânəmâr kuyi hangədər

هاي پیشین سهوابسته. 3. 1. 2. 3
ي ممیز اسـت و عـدد   وابستهعدد. هاي پیشین سه در گیلکی اعداد و ممیزها هستندوابسته

ممیـز  . آیـد از عـدد مـی  از هسته و پـس ممیز همیشه قبل. اندي هستهبستهو ممیز با هم، وا
ـ  رود، امـا عـدد  نمیکاربهعدد اصلی براي توصیف اسم گاه بدونِهیچ ممیـز  دونِاصـلی ب

:رودمیکاربه
du dânə/دوعدد گردو âquz

čâr bərârân/چهاربرادران
ماننـد  . تواند هم مفرد و هم جمع بیایددر گیلکی اگر عدد بیش از یکی باشد، هسته می

.مثال باال

زبان گیلکی/ 160
ترتیبـی را از طریـق   در گیلکی عدد. ها قرار داردعدد ترتیبی نیز در جایگاه سوم وابسته

:سازندبه عدد اصلی می/ umi/ن افزود
pәnj.umi/پنجمین

pәnj.umi lešә/پنجمین گوساله
رود و ماننـد  مـی کـار بـه ي پیشین سه نیز در جایگاه وابسته) چند/ (čən/کمیت نماي

:رودمیکاربهکند و حتی با ممیزها نیز عدد اصلی عمل می
čən.tâ səs.ə/)نمک ماهیچندتا بی(نمکچند تا ماهیِ بی kulmə

تعجبی صفت/či/)رودمیکاربهري است که در این جایگاه نیز از جمله عناص) چه:
či qəšng.ə/)چه زیبا عمارتی(چه عمارت قشنگی amârət.i

بـا هـم در توزیـع    / či/تعجبی ، اعداد اصلی، اعداد ترتیبی و صفتčən//کمیت نماي 
.بردکاربهتوان با یکدیگر ها را نمیتکمیلی هستند، به سخن دیگر، آن

ي پیشین چهاروابسته. 4. 1. 2. 3
مـبهم قـرار   پرسشـی و صـفت  اشاره، صـفت هاي گیلکی صفتدر جایگاه چهارمِ وابسته

، )همـین (=/ha / ،/hi/=، )آن/ (u/، )ایـن (/a / ،/i/: هـاي اشـاره در گیلکـی   صفت. دارند
/hu) /است) همان.

a i dəzgâ gâli poš.i xânə/.پوشي گالیاین یک دستگاه خانه
hu gâli poš.i xânə/.پوشگالیيهمان خانه

ي پیشین چهار استپرسشی نیز یکی دیگر از اعضاي وابستهصفت:
ko gâli poš i xânə/.پوشي گالیکدام خانه

مبهم استاز دیگر اعضاي این طبقه صفت.
har du tâ gâli poš.i xânə/.پوشي گالیهر دو تا خانه

کـه  / har/جایگاه صفات اشاره و پرسشی با هم در توزیع تکمیلی هسـتند جـز  در این 
:بگیرداز صفات در محور هم نشینی قرارتواند با برخیمی

har tâ a gâli poš.i xânâ.nâ/.پوش راهاي گالیهر کدام از این خانه

ي پیشین پنجوابسته. 5. 1. 2. 3
در . الیه اسمی و ضمیري استاسمی گیلکی شامل مضافروه ي پیشین پنج در گوابسته

عنوان ي پیشینِ یک، بلکه بهعنوان شاخص در جایگاه وابستهگیلکی، اسم نه تنها به



159/ زبان گیلکی 
وابسته پیشین دو. 2. 1. 2. 3

هاي بیانی اعم از صفت ساده، فاعلی، مفعولی، نسبی و لیاقت در جایگـاه دوم پـیش   صفت
:از هسته قرار دارند

hist/ )جادهخیس(ي خیسجاده ə râši
zərx/)سخنگزنده(سخنِ گزنده ə gəb

dučulkəstə/)چروکیده چهره(ي چروکیدهچهره dim
:آیدها میمیانِ آن/ ə/ي وابسته بپذیرند، در این صورت نشانه،خودتوانندها میاین وابسته

zərx/ )گزنده کالِ سخن(ي کالسخنِ گزنده ə kâl ə gəb
.گیردي اضافه نمیاگر صفت به مصوت ختم شود، نشانه

siyâ kəlâč/)سیاه کالغ(کالغِ سیاه
:گیرندمی/ i/جنس نهفته است، عموماً نشانهي نوعها نشانهاي که در معنی آنهاي بیانیصفت

mirs i mušrəfə/)مسی مشربه(ي مسیمشربه
gâli poš i xânə/)پوش خانهگالی(پوشي گالیخانه

توان بـا ممیزهـایی   را می) کوچک/ (kuči/، )بزرگ/ (pile/هاي ساده در گیلکی صفت
:بردکاربه/ tâ/و/ dânə/نظیر 

kučitâ xâxur/)کوچک خواهر(خواهرِ کوچک
ــه  ــدازهب ــزرگ   ان ــی ب ــدوي خیل ــک ک ــدازه    (ي ی ــه ان ــدو ب ــزرگ ک ــک ب )                                    يی

 /itâ pile dânə xânəmâr kuyi hangədər

هاي پیشین سهوابسته. 3. 1. 2. 3
ي ممیز اسـت و عـدد   وابستهعدد. هاي پیشین سه در گیلکی اعداد و ممیزها هستندوابسته

ممیـز  . آیـد از عـدد مـی  از هسته و پـس ممیز همیشه قبل. اندي هستهبستهو ممیز با هم، وا
ـ  رود، امـا عـدد  نمیکاربهعدد اصلی براي توصیف اسم گاه بدونِهیچ ممیـز  دونِاصـلی ب

:رودمیکاربه
du dânə/دوعدد گردو âquz

čâr bərârân/چهاربرادران
ماننـد  . تواند هم مفرد و هم جمع بیایددر گیلکی اگر عدد بیش از یکی باشد، هسته می

.مثال باال

زبان گیلکی/ 160
ترتیبـی را از طریـق   در گیلکی عدد. ها قرار داردعدد ترتیبی نیز در جایگاه سوم وابسته

:سازندبه عدد اصلی می/ umi/ن افزود
pәnj.umi/پنجمین

pәnj.umi lešә/پنجمین گوساله
رود و ماننـد  مـی کـار بـه ي پیشین سه نیز در جایگاه وابسته) چند/ (čən/کمیت نماي

:رودمیکاربهکند و حتی با ممیزها نیز عدد اصلی عمل می
čən.tâ səs.ə/)نمک ماهیچندتا بی(نمکچند تا ماهیِ بی kulmə

تعجبی صفت/či/)رودمیکاربهري است که در این جایگاه نیز از جمله عناص) چه:
či qəšng.ə/)چه زیبا عمارتی(چه عمارت قشنگی amârət.i

بـا هـم در توزیـع    / či/تعجبی ، اعداد اصلی، اعداد ترتیبی و صفتčən//کمیت نماي 
.بردکاربهتوان با یکدیگر ها را نمیتکمیلی هستند، به سخن دیگر، آن

ي پیشین چهاروابسته. 4. 1. 2. 3
مـبهم قـرار   پرسشـی و صـفت  اشاره، صـفت هاي گیلکی صفتدر جایگاه چهارمِ وابسته

، )همـین (=/ha / ،/hi/=، )آن/ (u/، )ایـن (/a / ،/i/: هـاي اشـاره در گیلکـی   صفت. دارند
/hu) /است) همان.

a i dəzgâ gâli poš.i xânə/.پوشي گالیاین یک دستگاه خانه
hu gâli poš.i xânə/.پوشگالیيهمان خانه

ي پیشین چهار استپرسشی نیز یکی دیگر از اعضاي وابستهصفت:
ko gâli poš i xânə/.پوشي گالیکدام خانه

مبهم استاز دیگر اعضاي این طبقه صفت.
har du tâ gâli poš.i xânə/.پوشي گالیهر دو تا خانه

کـه  / har/جایگاه صفات اشاره و پرسشی با هم در توزیع تکمیلی هسـتند جـز  در این 
:بگیرداز صفات در محور هم نشینی قرارتواند با برخیمی

har tâ a gâli poš.i xânâ.nâ/.پوش راهاي گالیهر کدام از این خانه

ي پیشین پنجوابسته. 5. 1. 2. 3
در . الیه اسمی و ضمیري استاسمی گیلکی شامل مضافروه ي پیشین پنج در گوابسته

عنوان ي پیشینِ یک، بلکه بهعنوان شاخص در جایگاه وابستهگیلکی، اسم نه تنها به



161/ زبان گیلکی 
تواند به شود و خود نیز میي پیشین پنج نیز ظاهر میالیه در جایگاه وابستهمضاعف

الیه بپذیرد و با گروه عفهاي دیگر، مثل شاخص، صفت یا مضاعنوان هسته، وابسته
:اي گسترش یابداسمی تازه

.پسرِ بزرگ شیخ عیسی این دو دانه گردوي پوست کنده را آورد
še:x isâ pile pəsər a donə sâlmâkudə aquzâ bəârd.

بزرگ عیسی شیختا این پسرکنند وگردو را پوستآورد 
.ي ماپوشِ اربابِ محلهي حلببقهي دو طخانه

ami kogâ arbâb.ə du uškubə zinkây.i sər amârət.
مامحلهاربابدوطبقهحلب پوشخانه

وجـود  ي بدسـاخت بـه  هـاي دیگـر اسـم، زنجیـره    ها با وابسـته جایی این وابستهجابه
:دهدي معنی ساخت را تغییر میآورد و در مواردمی

pile pâləvân səfər.ə/.برادرِ پهلوان صفرِ بزرگ bərâr

بزرگپهلوان صفر برادر
pâləvân səfər.ə/.برادرِ بزرگ پهلوان صفر pile bərâr

پهلوانصفربزرگبرادر 

ي پیشین ششوابسته. 6. 1. 2. 3
عناصر این جایگاه در گروه  انـد، گـرایش   ي دخیـل اضـافه اسمی گیلکی، عمـدتاً حـروف

اضافه، بهعمومی زبان گیلکی در کاربرد حروفاعضاي ایـن جایگـاه   . پسین استصورت
:به چند حرف اضافه زیر استمحدود

biĉəgə/)عرضهمجازاً بی(چنگ و مشت بی mušt

tâ ami bâq/تا باغ ما

bâ kələ/.اي استآدم با کله adəm.ə

هاي پسینوابسته. 2. 2. 3
:اندهاي پیشینستهتر از وابهاي پسین گیلکی کموابسته
هاي جمع و حرف ندانشانه.2هاشاخص.1
بدل.4حرف اضافه، بند موصول.3

زبان گیلکی/ 162
ي پسین یکوابسته. 1. 2. 2. 3

انـد و اولـین   ي پسینبرخی عناوین و القاب مانند آقا، خانم، عمو و خاله، در گیلکی وابسته
.کنندجایگاه پس از اسم را در گروه اسمی اشغال می

naz xânəm.ə/.ي خانم ناز اینایانِ حیاط خانهدر م šân.ə xânə sârâ tân
نازخانم ایناه خانحیاطمیان

kərim amu/  .رونقِ عمو کریمي بیاین دوکرت مزرعه a du kələ čor.ə bəjâr
رونق کرت دو این عمر کریممزرعه بی

ي پسین دووابسته. 2. 2. 2. 3
.هاي جمع و ندا هستنداسمی گیلکی نشانهي پسین گروهدومین وابسته

šâpur/)هاشاپور عمو دکان(عموشاپورهاي دکان amu dukân.ân
sivid.ə/)هاي خاویارسفید ماهی(هاي سفیدخاویار ماهی maye:n.ə ašbəl

mirzâ kuči xân.â/)خان آيمیرزاکوچک(خانمیرزاکوچک! آي

هاي پسین سهوابسته. 3. 2. 2. 3
ز اي اضافه یا بدون آن، پـس اضافه پسین هستند و به همراه نشانهدر گیلکی غالبِ حروف

:دهندآیند و سومین جایگاه گروه اسمی را به خود اختصاص میهسته می
ـه همـراه     (عموایناهاديبه همراه  ـا ب ـادي عمـو این hadi/)ه amu šân.ə arâ/amrâ/mərâ

dârân.ə/ )                             درختان روي برف(برف روي درختان sər.ə vərf
از ممیـز، همـراه عـدد    توانـد پـس  ي نکره نیز در جایگاه سوم قرار دارد، نکره مینشانه

:بیاید و تقریب را برساند
.                                                si tâ.y.i bostidi/.شدندنفري میسی

فابنــد آیــد و در جایگــاه از هســته مــیرســیِ معیــار، پــسموصــولی گیلکــی هماننــد
رونـد و بـا   مـی کـار بـه نکره ينشانهگیرد، این بندها اغلب همراهسین سه قرار میپوابسته

سازد کـه موضـوعی را کـه    ي ارجاعی آن، مخاطب را قادر میي حوزهمحدود کردن دامنه
:گروه اسمی به آن داللت دارد، شناسایی کند

dâr.i ki bâr nâre, himə/.آورد، براي هیزم خوب استیدرختی که بار نم re xobə
ke:xodâ səfər.i ki mən šənâxtim/  .شناختمکدخدا صفري که من می



161/ زبان گیلکی 
تواند به شود و خود نیز میي پیشین پنج نیز ظاهر میالیه در جایگاه وابستهمضاعف

الیه بپذیرد و با گروه عفهاي دیگر، مثل شاخص، صفت یا مضاعنوان هسته، وابسته
:اي گسترش یابداسمی تازه

.پسرِ بزرگ شیخ عیسی این دو دانه گردوي پوست کنده را آورد
še:x isâ pile pəsər a donə sâlmâkudə aquzâ bəârd.

بزرگ عیسی شیختا این پسرکنند وگردو را پوستآورد 
.ي ماپوشِ اربابِ محلهي حلببقهي دو طخانه

ami kogâ arbâb.ə du uškubə zinkây.i sər amârət.
مامحلهاربابدوطبقهحلب پوشخانه

وجـود  ي بدسـاخت بـه  هـاي دیگـر اسـم، زنجیـره    ها با وابسـته جایی این وابستهجابه
:دهدي معنی ساخت را تغییر میآورد و در مواردمی

pile pâləvân səfər.ə/.برادرِ پهلوان صفرِ بزرگ bərâr

بزرگپهلوان صفر برادر
pâləvân səfər.ə/.برادرِ بزرگ پهلوان صفر pile bərâr

پهلوانصفربزرگبرادر 

ي پیشین ششوابسته. 6. 1. 2. 3
عناصر این جایگاه در گروه  انـد، گـرایش   ي دخیـل اضـافه اسمی گیلکی، عمـدتاً حـروف

اضافه، بهعمومی زبان گیلکی در کاربرد حروفاعضاي ایـن جایگـاه   . پسین استصورت
:به چند حرف اضافه زیر استمحدود

biĉəgə/)عرضهمجازاً بی(چنگ و مشت بی mušt

tâ ami bâq/تا باغ ما

bâ kələ/.اي استآدم با کله adəm.ə

هاي پسینوابسته. 2. 2. 3
:اندهاي پیشینستهتر از وابهاي پسین گیلکی کموابسته
هاي جمع و حرف ندانشانه.2هاشاخص.1
بدل.4حرف اضافه، بند موصول.3

زبان گیلکی/ 162
ي پسین یکوابسته. 1. 2. 2. 3

انـد و اولـین   ي پسینبرخی عناوین و القاب مانند آقا، خانم، عمو و خاله، در گیلکی وابسته
.کنندجایگاه پس از اسم را در گروه اسمی اشغال می

naz xânəm.ə/.ي خانم ناز اینایانِ حیاط خانهدر م šân.ə xânə sârâ tân
نازخانم ایناه خانحیاطمیان

kərim amu/  .رونقِ عمو کریمي بیاین دوکرت مزرعه a du kələ čor.ə bəjâr
رونق کرت دو این عمر کریممزرعه بی

ي پسین دووابسته. 2. 2. 2. 3
.هاي جمع و ندا هستنداسمی گیلکی نشانهي پسین گروهدومین وابسته

šâpur/)هاشاپور عمو دکان(عموشاپورهاي دکان amu dukân.ân
sivid.ə/)هاي خاویارسفید ماهی(هاي سفیدخاویار ماهی maye:n.ə ašbəl

mirzâ kuči xân.â/)خان آيمیرزاکوچک(خانمیرزاکوچک! آي

هاي پسین سهوابسته. 3. 2. 2. 3
ز اي اضافه یا بدون آن، پـس اضافه پسین هستند و به همراه نشانهدر گیلکی غالبِ حروف

:دهندآیند و سومین جایگاه گروه اسمی را به خود اختصاص میهسته می
ـه همـراه     (عموایناهاديبه همراه  ـا ب ـادي عمـو این hadi/)ه amu šân.ə arâ/amrâ/mərâ

dârân.ə/ )                             درختان روي برف(برف روي درختان sər.ə vərf
از ممیـز، همـراه عـدد    توانـد پـس  ي نکره نیز در جایگاه سوم قرار دارد، نکره مینشانه

:بیاید و تقریب را برساند
.                                                si tâ.y.i bostidi/.شدندنفري میسی

فابنــد آیــد و در جایگــاه از هســته مــیرســیِ معیــار، پــسموصــولی گیلکــی هماننــد
رونـد و بـا   مـی کـار بـه نکره ينشانهگیرد، این بندها اغلب همراهسین سه قرار میپوابسته

سازد کـه موضـوعی را کـه    ي ارجاعی آن، مخاطب را قادر میي حوزهمحدود کردن دامنه
:گروه اسمی به آن داللت دارد، شناسایی کند

dâr.i ki bâr nâre, himə/.آورد، براي هیزم خوب استیدرختی که بار نم re xobə
ke:xodâ səfər.i ki mən šənâxtim/  .شناختمکدخدا صفري که من می



163/ زبان گیلکی 
ي پسین چهاروابسته. 4. 2. 2. 3

اسـم یـا   بـدل، . کنـد ن در گروه اسمی گیلکی را بدل پر میي پسیچهارمین جایگاه وابسته
آید تا توضیحی بدان بیفزایـد یـا آن   ي گروه اسمی میاز هستهاي است که بعدگروه اسمی

:تر معرفی کندرا بیش
ali,mi/.علی، برادر بزرگ من، به تهران رفت pile bərâr, bušo tehrân

:شوندبه یکدیگر معطوف می/ u/یگیي همپاها در صورت تعدد، با نشانهبدل
.هاي کدخدا صفر، حسن و حسینبچه

ke:xodâ səfər.ə zâkân,hasən.u husen
:کندشان تغییر میبا تعویض جایگاه هسته و بدل، نقش دستوري

.دا صفرهاي کدخحسن و حسین، بچه
hasən u.husen,kexodâ səfər.ә zâkân                              .

.هاي پیشین و پسین بپذیردتواند وابستههسته میعنوانِبدل به
.هاي کدخدا صفر، حسن و حسین اینابچه

Ke:xodâ səfər.ə zâkân, hasən.u.husenə.šân                                           .
ترتیـب  به توصیف انجام شده از گروه اسمی در زبـان گیلکـی، وضـعیت   توجهحال با

کنـیم و بـه مقایسـه آن بـا     شناسی بررسی مـی هاي چهارگانه ردهترتیبها را براساسِسازه
.پردازیمفارسی معیار می

رات و جمـالت  کلـی در تمـامی عبـا   طـور ترتیب حرف اضافه با اسـم هسـته، بـه   )الف
) NPo(صـورت شـود بـه  ها مشاهده نمـی زبان فارسی در آناي که تأثیر و نفوذگیلکی

از اسـم  فه قبـل در مواردي کـه حـرف اضـا   . آیداز اسم میاست، یعنی حرف اضافه بعد
.زبان فارسی استنفوذ، آن حرف دخیل است و ترتیب آن تحتprn((گیرد جاي می

از اسـم قـرار   است، یعنـی صـفت قبـل   ) an(صورتته بهترتیب صفت و اسم هس) ب
.گیردمی
از اسـم  الیـه قبـل  است، یعنی مضاف) gn(صورتالیه و اسم هسته بهترتیب مضاف) ج

.آیدمی
است، یعنی بنـد موصـولی هماننـد    ) nrel(صورتسم هسته بهاترتیب بند موصولی و )د

.آیدزبان فارسی پس از اسم هسته می

زبان گیلکی/ 164
، )غیر از مـورد چهـارم  (شناسی در زبان گیلکیي ردهتحلیل روابط چهارگانهتوضیح و 

هـاي جهـانی   سو بودن آن با گـرایش ی بودن این زبان، همنتأیید دیگري است بر هسته پایا
هـاي آن  اختاز سچند برخیي هند و اروپایی، هرهازبانو انطباق آن با ترتیب کلمات در 

و ) ov(زبان فارسی که همانند زبان گیلکـی، زبـان   . اندرفتهل قرار گي میانی تحودر مرحله
هاي فوق، با ترتیب اصـلی کلمـات   ترین موارد از ترتیب سازهانتهاست، در بیشيیا هسته

) vo(بـه ترتیـب   ) ov(تاریخی از ترتیب تغییرِانطباق ندارد و در مسیرِ) ov(ي هازباندر 
ر گیلکـی گـواه بـر ایـن مدعاسـت کـه زبـان        ها داست، ولی شواهد و قرائن ترتیب سازه

هـاي کهـن   گـی تر دچار تحوالت و تغییرات شـده و ویژ گیلکی نسبت به زبان فارسی کم
هـاي  سـازه شناسـی ترتیـب  رده: براي مطالعه بیشتر نگاه شود به کتاب(.استدهکرتر حفظ خود را بیش

)اصلی در زبان گیلکی از نگارنده

3 .3 .قیديگروه
.شودهسته و یک و یا چند وابسته ساخته میعنوانِاز یک قید بهگروه قیدي

قیدهاي پیشینوابسته. 1. 3. 3
:هاي پیشینِ قید، اعداد و صفات هستندوابسته

. i vâr de bugu/.بار دیگر بگویک
aken tâsâ ayâ isâyi?/؟اياز چه هنگام این جا ایستاده

قیدهاي پسینوابسته. 2. 3. 3
:سین قید، بدل و نقش نماها هستندهاي پوابسته

diru, nisbə/. هاي شب دیدم آمددیروز، نیمه šəb bidem bâmo
dil xuši arâ bəbə/.به همراه دل خوشی باشد

:روند و بر دوگونه هستندمیکاربهتکرار صورتبعضی از قیدها به
:با حرف اضافه- 

sob bə/.آمدصبح به صبح می sob amoyi
:حرف اضافهبدونِ- 

xəstə/.آرام آرام در حال رفتن بود xəstə šo:n dubu
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165/ زبان گیلکی 

ي اضافهنشانه. 4. 3
:آید و سپس مضافالیه میدر گیلکی، ابتدا، مضاف

gâv.ə/)گاو گوشت(گوشت گاو gušt
: مانند. گیردنمی/ ə/ي ي اضافهمصوت ختم شود، نشانهالیه به اگر مضاعف

təlâ kutə/)خروس بچه(سوبچه خر
:گیردي اضافه میدر غیر این صورت نشانه

vərf.ə/)برف گلوله(ي برفگلوله gudə
شـود، نقـش   الیه به صامت خـتم مـی  از کلمات مرکب، به رغم این که مضافدر برخی

:آیدنماي اضافه نمی
pəsər zâ/ي پسرينوهdəs âsin/اَستینِ دست

:آیددر گیلکی، ابتدا صفت و سپس موصوف می
qəšəng.ə/)قشنگ لباس(لباسِ قشنگ libâs

.الیه استافه در ترکیب صفت و موصوف گیلکی همانند مضاف و مضافي اضنشانه
از وابسته و پـیش از هسـته   این نشانه پس. است/ ə/ي ملکی، در گیلکی ي اضافهنشانه

:آیدنشانه میاگر وابسته به واکه ختم شود، بدونِ. آیدمی
hasən.ə/ماشینِ حسن mâšinکتابِ علی/ali kitâb

:آیداز اسم میپس/ ə/ي ي اضافهدر ترکیب اسم و حرف اضافه پسین، نشانه
hasən.ə/به همراه حسن amrâ

ي مفعولنشانه. 5. 3
اگر کلمه بـه واکـه   . است/ ə/ودر شرق گیالن/ â/ي مفعول، در گیلکی غرب گیالن، نشانه

ي مفعـول  »را«و بـا  گیـرد  میـانجی بـین دو مصـوت قـرار مـی     صـورت به/r/ختم شود، 
:ي فارسی برابر استي مفعولِ با واسطه»به«واسطه و بی

šəmə/.شما را دیدم râ bidem

ali kitâb.â mərâ fâdâ/.داد) مرا(علی کتاب را به من 
hasən.ə/.حسن را دیدم bidem

kitab/.کتاب را به شما دادم ə šəmə rə hadam

زبان گیلکی/ 166
اسـت، اگـر کلمـه    / e/فارسی، در گیلکی » براي«اي ي مفعول حرف اضافهنشانهمعادلِ

:آیدمی/ b/و در شرق با میانجی / r/به همخوان منتهی شود در غرب با میانجی 
hasən.e itâ kitâb bihem/.براي حسن کتابی خریدم

hasən.ə/.براي حسن خریدم re bihem

hasan.ə/.براي حسن خریدم be bihem
ي فارسی، براي نشان دادن حرکت، در گیلکـی وجـود   »به«ي ي مفعول با واسطهنشانه

.ندارد
ali bušo lâjân/.الهیجان رفت] به[علی 

رات یـ خـوش تغی در مواردي اگر کلمه به واکه ختم شود، براي مفعـولی شـدن دسـت   
ي کشـیدگی و یـا کوتـاهی باشـد، ولـی      تواند در بردارنـده این تغییرات می. شودآوایی می

:قاعده استبی
ki/چه کسی 

ke/ابه چه کسی، چه کسی ر

tu ke buti?/)شرق(تو به چه کسی گفتی؟ 
tu ke bugofti/)غرب(تی؟ تو به چه کسی گف

xânə/خانه

xânâ/راخانه

xânâ bəsâxtə/.را ساختخانه

mo/مورا
ti mo/مویت را

mu/مو

šâbji/خواهر

šâbje duxâd/.خواهر را صدا کرد
šâbje/خواهر را
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tu ke buti?/)شرق(تو به چه کسی گفتی؟ 
tu ke bugofti/)غرب(تی؟ تو به چه کسی گف

xânə/خانه

xânâ/راخانه

xânâ bəsâxtə/.را ساختخانه
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167/ زبان گیلکی 
:نمایند، ماننددر گیلکی وجود دارند که به ظاهر دو مفعولی میجمالتی* 

husen hasən.â kitâb.â fadâ/.کتاب را داد) حسن را(حسین به حسن 

آوایـی  ينشـانه پـذیر دارد، بـا   بهره، که نقشِ»حسن«در ساختار این جمله گروه اسمی
در زبان فارسـی امـروز ایـن    . یکی است/ â/مفعولی حالتينشانهبا کهاست، ظاهر شده

حالـت ذاتـی دارد و ذاتـی    » حسـن «جایگاه در جمله به متمم فعل اختصاص دارد، یعنـی  
کـه ایـن جایگـاه در    از آنجـایی . کنـد کسب می» به«ي بودن حالت خود را از حرف اضافه

تواند با قید پر شود؛گیلکی می
husen kitâb.â hasənâ diru fadâ/ ..دیروز داد) به حسن(اب را حسن راحسین کت

ذاتی داشـته  تواند در گیلکی در جایگاه متمم فعل قرار گیرد و حالتنمی» حسن«پس 
.باشد

مفعـولی صـریح داشـته باشـد و در جایگـاه      تواند حالـت نمی» حسن«از طرف دیگر 
رو یـا  سازي جمله، کنشا در فرایند مجهولي مفعول صریح قرار گیرد، زیرتخصیص یافته

مفعـول صـریح را از دسـت    هاي معلوم حالت مفعـولی دارد، حالـت  پذیرنده که در جمله
):یوحنایی(شودفاعل و با حالت فاعلی ظاهر میدهد و در جایگاهمی

kitâb.â hasən fadâ bubo/.کتاب را حسن داده شد

دسـتوري ایـن جملـه بـدین گونـه      صورت. این جمله غیر دستوري و نادرست است
:است

kitâb, hasən.â fadâ bubo/.کتاب به حسن داده شد

ي مجهـول  معلـوم، در جملـه  ي با همان حالت خود در جملـه » حسن«صورت، ایندر
بـا حالـت   » حسن«، پس شودمیاست که با حالت فاعلی ظاهر » کتاب«شود، این ظاهر می

ایـن  . فاعل ظاهر شـود هاي مجهول در جایگاهتواند در جملهیح نمیرساختاري مفعول ص
نامیـد،  » مفعـول غیرصـریح  «توان آن را حالـت سـاختاريِ   حالت، حالتی ذاتی است که می

فـاعلی در  پـذیریش حالـت  صـریح، عـدمِ  جهـانی مفعـول غیر  از خصوصیاتکیچون ی
ي هنـد و اروپـایی نظیـر آلمـانی، فرانسـه،      هـا زباناین مسأله در . هاي مجهول استجمله

از ایـن رو  . اسـت شـده سی امروز به متمم فعل تبـدیل  فارنولی در زبا. ارمنی، سابقه دارد
.پذیر نیستندارسی در گیلکی تعمیمهاي متداول ضمایر در زبان فبنديتقسیم

زبان گیلکی/ 168
فعل مرکب ضمیري. 6.3

هـا  شـود کـه در آن  هاي شبیه بـه فعـل مرکـب یافـت مـی     در زبان گیلکی مواردي از فعل
ها، کـه بـراي شـخص و شـمار     رفته در آنکاربهرود، و ضمایر نمیکاربههاي فعل شناسه

م، صـفت یـا قیـد و ضـمایر     و از ترکیب یک اسشوند ضمایر غیرفاعلی هستندصرف می
ثابت سوم شخص مفـرد اسـت   طورِها بهغیرفاعلی و یک فعل همکرد که در تمام ساخت

. شوندساخته می

:هادراین ساخت
دیگر فاعل همواره در حالـت  عبارتیا به. صوري فاقد فاعل هستندلحاظها بهجمله. 1

.دارد» ی و ملکیاضاف«، »برایی«، »رایی«غیرفاعلی است یعنی تظاهر صوري 
.فعل جمله همواره به شکل سوم شخص مفرد است. 2

نامیـده  » فعـل مرکـب ضـمیري   «خاطر حضور دایمی یک ضـمیر در آن  هاین ساخت ب
فاعلی دارنـد کـه   هاي مستقلی از ضمایرِغیرفاعلی در زبان گیلکی صورتضمایرِ. شودمی

میانـه در آن حفـظ شـده    يدورهي ایرانی باسـتان و  هازبانهاي حالت در از ویژگیبرخی
.است

mәrâ tur.â kud/.)ام کرددیوانه(مرا دیوانه کرد 

tәrâ tur.â kud/.)ات کرددیوانه(تو را دیوانه کرد 
unâ tur.â kud/.)اش کرددیوانه(او را دیوانه کرد 
mәrâ vištâ.yә/.مرا گرسنه است
tәrâ vištâ.yә/.ترا گرسنه است

unâ vištâ.yә/.رسنه استاو را گ
mәrâ xândâ git/.)ام گرفتخنده(مرا خنده گرفت

tәrâ xândâ git/.)ات گرفتخنده(تو را خنده گرفت 
unâ xândâ git/.)اش گرفتخنده(او را خنده گرفت 

:این ساخت در گیلکی در اشکال مختلف گذشته و مضارع کاربرد دارد
mәrâ xuš nâmo bu/.)شم نیامده بودخو(مرا خوش نیامده بود 

mәrâ xuš nâmo bi/.)خوشم نیامده باشد) اگر((مرا خوش نیامده باشد ) اگر(
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169/ زبان گیلکی 
mәrâ gәrmâ bostân dubu/.)»شدمی«داشت گرمم (مرا در حال گرم شدن بود

mәrâ gәrmâ bostân dibi/.)شدداشت گرمم می) اگر((مرادرحال گرم شدن باشد )اگر(

mәrâ xuš bâyә/.)خوشم بیاید) اگر((مرا خوش بیاید 

mәrâ xuš aye/.)آیدخوشم می(آید مرا خوش می

mәrâ gәrmâ bostân dәrә/.)شوددارد گرمم می(گرم شدن است مرا در حال 

کنند نه شناسه فعـل،  فاعلی، شخص و شمار را مشخص میدر این ساخت ضمایر غیر
کننـد بـا   ت نقش نهادي دارند و از ایـن نظـر مشـابهت پیـدا مـی     این ضمایر در این جمال

.»تاتی«و » تالشی«یی مانند هازبان» ارگاتیو«ساخت 

هـاي متعـدي بـه شـکل     فعـل ظاهرشـدن فاعـلِ  » ارگاتیو«هاي ساخت از ویژگییکی
ي تـاتی، تالشـی و گیلکـی ایـن     هـا زبـان در . غیرفاعلی و مفعول آن به شکل فاعلی است

.)1392،علیپورسبز(استد فارسی حفظ شدهویژگی همانن

، )1367(کلباسـی  . رودکـار مـی  در گیلکی فعل الزم و متعدي هر دو در این ساخت بـه 
یی ماننـد  هـا زبانسرایت این حالت از افعال متعدي به الزم را به نوعی از رسوبات ارگاتیو 

.داندگیلکی می

نامگـذاري فعـل   دلیـلِ . نامدناگذر میافعالِاین افعال را،)326- 1352:320(خانلري ناتل
انـد، یعنـی مفعـول    ها، اگرچه به ظاهر متعدياین فعل: ناگذر از نظر خانلري این است که

بـه بیـان دیگـر فاعـل     . کنـد گذرد و به دیگري اثر نمـی ها از نهاد نمیپذیرند، معناي آنمی
.اندري، مفعول ظاهري جملهگونه، از نظر روبنایی و دستومنطقی و معنایی جمالت این

ضمیر مفعولی یا گروه اسـمی داراي حالـت   ) 1383:18(به اعتقاد درزي و داناي طوسی 
.اندهاي فوق، مفعول زیرساختی و فاعل روساختی جملهمفعولی در ساخت

ي آغازین جملـه نشـانه  معتقداست در این ساختار ضمایرِ)285- 275: 1384(مهند راسخ
ي مفعــولی ي مطابقــهاســت، یعنــی ســاختارهاي ذکــر شــده از نشــانه مطابقــه مفعــولی 

.برخوردارند
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تـوان فاعـل زیرسـاختی نـام     است این ضمایر را نمیمعتقد) 1385(لنگرودي واحدي

فاعل زیرساختی مطابقتی مابین شخص و شمار بـا فعـل   عنوانِنهاد، چون به هر حال به
ایـن جمـالت   : گویـد ر ادامه مـی که در همه حالت سوم شخص است وجود ندارد و د

گـر گـروه زمـان    توان جایگاه مشـخص ها نمیگونه جملهاند، براي اینفاقد فاعل نحوي
اینکـه داراي  است، یعنی، در عـین ها داراي تصریف ناقصدر این جملهفعل . قایل شد
هـاي  شناسـه ، فاقد)هاي حالتسوم شخص مفرد در همه(شناسه زمان است / مشخصه

.استمطابقه

» دو منشا مختلف بـراي عـدم انطبـاق شناسـه    «: نوروزي و قربانی جویباري در مقاله
تابند، زیرا معتقدند کـه؛ در  نمی، انتصاب این ساخت به ساخت ارگاتیو را بر)1394:275(

شـود و بنـابراین فعـل بایـد حتمـاً      ساخت ارگاتیو، فعل کمکی با مفعول هماهنـگ مـی  
جاي ویژگی انطباق شناسه بـا مفعـول، فعـل    میانه بهيدورهولی در اواخر. متعدي باشد
رفته اسـت کـه در آن ضـمایر،    میکاربه) »شناسهتک«تریا به عبارت دقیق(بدون شناسه 

» فعل تمنـایی ماضـی  «ي این ساخت را در ها ریشهآن. کندشخص فعل را مشخص می
بـودن سـاخت وجـود    دانند و معتقدند؛ در فعـل تمنـایی، هـیچ الزامـی در متعـدي     می

انطباق یا بدون شناسه بودن ساخت تمنایی، این است کـه  بلکه مبناي عدمِ. استنداشته
بنابراین ساخت تمنایی که در اصـل سـوم شـخص مفـرد     . تنها سوم شخص مفرد است

يمیانـه يمانـده از دوره تواند هم متعدي باشد و هم الزم و هم ربط که بـاقی است، می
.زبان فارسی است

سوم شخص مفـرد  يدر بررسی فعل تمنایی فارسی و ریشه) 171: 1375(ابوالقاسمی 
يهاي دیگر فعل تمنایی فارسی باسـتان بـه دوره  است؛ صیغهمیانه، آوردهيآن در دوره

.استمیانه نرسیده است و همین یک صیغه، فعل ماضی تمنایی پهلوي را شکل داده

اثـر در  عل مرکب ضـمیري اسـت کـه در ایـن    از اشکال چندگانه از فاین ساخت یکی
براي مطالعه بیشتر نگـاه شـود   (بررسی قرار گرفت مورد» ي التزامی تمناییگذشته«مبحث 

.)تمناییي التزامیگذشتهبه 
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mәrâ gәrmâ bostân dibi/.)شدداشت گرمم می) اگر((مرادرحال گرم شدن باشد )اگر(

mәrâ xuš bâyә/.)خوشم بیاید) اگر((مرا خوش بیاید 

mәrâ xuš aye/.)آیدخوشم می(آید مرا خوش می

mәrâ gәrmâ bostân dәrә/.)شوددارد گرمم می(گرم شدن است مرا در حال 

کنند نه شناسه فعـل،  فاعلی، شخص و شمار را مشخص میدر این ساخت ضمایر غیر
کننـد بـا   ت نقش نهادي دارند و از ایـن نظـر مشـابهت پیـدا مـی     این ضمایر در این جمال

.»تاتی«و » تالشی«یی مانند هازبان» ارگاتیو«ساخت 

هـاي متعـدي بـه شـکل     فعـل ظاهرشـدن فاعـلِ  » ارگاتیو«هاي ساخت از ویژگییکی
ي تـاتی، تالشـی و گیلکـی ایـن     هـا زبـان در . غیرفاعلی و مفعول آن به شکل فاعلی است

.)1392،علیپورسبز(استد فارسی حفظ شدهویژگی همانن

، )1367(کلباسـی  . رودکـار مـی  در گیلکی فعل الزم و متعدي هر دو در این ساخت بـه 
یی ماننـد  هـا زبانسرایت این حالت از افعال متعدي به الزم را به نوعی از رسوبات ارگاتیو 

.داندگیلکی می

نامگـذاري فعـل   دلیـلِ . نامدناگذر میافعالِاین افعال را،)326- 1352:320(خانلري ناتل
انـد، یعنـی مفعـول    ها، اگرچه به ظاهر متعدياین فعل: ناگذر از نظر خانلري این است که

بـه بیـان دیگـر فاعـل     . کنـد گذرد و به دیگري اثر نمـی ها از نهاد نمیپذیرند، معناي آنمی
.اندري، مفعول ظاهري جملهگونه، از نظر روبنایی و دستومنطقی و معنایی جمالت این

ضمیر مفعولی یا گروه اسـمی داراي حالـت   ) 1383:18(به اعتقاد درزي و داناي طوسی 
.اندهاي فوق، مفعول زیرساختی و فاعل روساختی جملهمفعولی در ساخت

ي آغازین جملـه نشـانه  معتقداست در این ساختار ضمایرِ)285- 275: 1384(مهند راسخ
ي مفعــولی ي مطابقــهاســت، یعنــی ســاختارهاي ذکــر شــده از نشــانه مطابقــه مفعــولی 

.برخوردارند
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تـوان فاعـل زیرسـاختی نـام     است این ضمایر را نمیمعتقد) 1385(لنگرودي واحدي

فاعل زیرساختی مطابقتی مابین شخص و شمار بـا فعـل   عنوانِنهاد، چون به هر حال به
ایـن جمـالت   : گویـد ر ادامه مـی که در همه حالت سوم شخص است وجود ندارد و د

گـر گـروه زمـان    توان جایگاه مشـخص ها نمیگونه جملهاند، براي اینفاقد فاعل نحوي
اینکـه داراي  است، یعنی، در عـین ها داراي تصریف ناقصدر این جملهفعل . قایل شد
هـاي  شناسـه ، فاقد)هاي حالتسوم شخص مفرد در همه(شناسه زمان است / مشخصه

.استمطابقه

» دو منشا مختلف بـراي عـدم انطبـاق شناسـه    «: نوروزي و قربانی جویباري در مقاله
تابند، زیرا معتقدند کـه؛ در  نمی، انتصاب این ساخت به ساخت ارگاتیو را بر)1394:275(

شـود و بنـابراین فعـل بایـد حتمـاً      ساخت ارگاتیو، فعل کمکی با مفعول هماهنـگ مـی  
جاي ویژگی انطباق شناسه بـا مفعـول، فعـل    میانه بهيدورهولی در اواخر. متعدي باشد
رفته اسـت کـه در آن ضـمایر،    میکاربه) »شناسهتک«تریا به عبارت دقیق(بدون شناسه 

» فعل تمنـایی ماضـی  «ي این ساخت را در ها ریشهآن. کندشخص فعل را مشخص می
بـودن سـاخت وجـود    دانند و معتقدند؛ در فعـل تمنـایی، هـیچ الزامـی در متعـدي     می

انطباق یا بدون شناسه بودن ساخت تمنایی، این است کـه  بلکه مبناي عدمِ. استنداشته
بنابراین ساخت تمنایی که در اصـل سـوم شـخص مفـرد     . تنها سوم شخص مفرد است

يمیانـه يمانـده از دوره تواند هم متعدي باشد و هم الزم و هم ربط که بـاقی است، می
.زبان فارسی است

سوم شخص مفـرد  يدر بررسی فعل تمنایی فارسی و ریشه) 171: 1375(ابوالقاسمی 
يهاي دیگر فعل تمنایی فارسی باسـتان بـه دوره  است؛ صیغهمیانه، آوردهيآن در دوره

.استمیانه نرسیده است و همین یک صیغه، فعل ماضی تمنایی پهلوي را شکل داده

اثـر در  عل مرکب ضـمیري اسـت کـه در ایـن    از اشکال چندگانه از فاین ساخت یکی
براي مطالعه بیشتر نگـاه شـود   (بررسی قرار گرفت مورد» ي التزامی تمناییگذشته«مبحث 

.)تمناییي التزامیگذشتهبه 



171/ زبان گیلکی 
ضـمایر متفـاوت   آینـده بـا  / در اشکال گذشته و حال» فعل مرکب ضمیري«در گیلکی 

:رودمیکاربه
:آینده/ در ساخت حال. 1. 6.3

mәrâ xuš aye.)آدمی1خوشم(آید مرا خوش میمضارع 

tәrâ xuš bâyә.)اگرخوشت بیاید(را خوش بیایدواگر تالتزامیمضارع

unâ xândâgiftân. dәrә.)گیرداش میداردخنده(گیردخنده میدارداو راحال در جریان

amәrâ vištâ.y.ә.)مان استگرسنه(ما را گرسنه است با فعل ربطی

šәmәrâ xus.âne.خواباندشما را میبا فعل سببی

در ساخت گذشته.  2.6.3
mere bihe.براي من خریدي سادهگذشته

tere bihe bu.براي تو خریده بودي بعیدگذشته

une bihe dare.)خریده است(براي او خریده دارد حال کامل با داشتن

amere bihe dâšti.)خریده بود(اي ما خریده داشتبري کامل با داشتنگذشته

šemere bihe bi.براي شما خریده باشد) اگر(ي التزامیگذشته

kâški. ušâne bihebi.ها خریده باشدکاش براي آني التزامی تمناییگذشته

mi arâ amo:n dubu.آمدبا من داشت میي در جریانگذشته

agә ti arâ amo:n dibi.اگر با من آمده باشدلتزامیي در جریان اگذشته

ملکی ویژه گیلکیدر ساختارِ.3.6.3
agә mi šin bubostә bi٢/.)بوده باشد(اگر مال من شده باشد

.رودمیکاربهدر ساختارهاي ترکیبی فعل مرکب گیلکی نیز . 4.6.3

در ساختار شرطی5.6.3
agә mi dәs vive bubo bi/   .)دشده بو(اگردست من بریده شده باشد

در ساختار تمنایی6.6.3
).شده استمی(کاش این مدرسه زودتر ساخته شده باشد 

kâški a mәdrәsә zudtәr bә.sâxtә bu.bostә. bi

بست ضمیري و فعل، پی) خوش، خنده: هاي باال ماننددر مثال(غیرفعلی در گیلکی میان جزء. 1
.رود، وجود نداردمیکاربهگونه که در فارسی آن) اشخنده- خوشت- خوشم(

2 .šinي غربی، در گونهšeدر فارسی است و در ترکیب با » مال«ي شرقی گیلکی معادل معنایی در گونه
.آیدپس از ضمیر میšinدر این ترکیب . رودکار میبه... مال تو و ضمایر ملکی به معناي مال من، 
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اشکال منفی افعال مرکب ضمیري. 7.6.3

- التزامیضارعمضارع، م(اندمرکب ساده که ترکیبی از فعل ساده و جزء غیرفعلیدر افعالِ
اگر فعل مبتنی . کندپیوندد و آن را منفی میي نفی به آغاز فعل می، نشانه)ي سادهگذشته

شود، در افعالی که پیشوند باشد، جانشین پیشوند می) فییصرتاز نوع (بر پیشوند 
:آیداز پیشوند اشتقاقی میاشتقاقی دارند، پس

mәrâ xuš n.âyә.    /آیدمرا خوش نمیمضارع

agә tәrâ xuš n.âyә/.را خوش نیایدواگر تمضارع التزامی

mere nihe/.براي من نخریدي سادهگذشته

به فعل ربطی / y/است و با میانجی / ni/طور ثابت ي نفی بهدر ساخت ربطی نشانه
:پیونددیابد میتظاهر می/ ә/که با نشانه 

mәrâ vištâ.ni.y.ә/ .مرا گرسنه نیست

:پیوندددر گذشته و حال در جریان به فعل کمکی در پایان جمله می
unâ xândә. giftân denne/.گیردمرا دارد خنده نمی

mәrâ xândә giftân dunbu/.گرفتمرا داشت خنده نمی

این شکل، شکل . پیونددنیز میgiftânي منفی به همکرد یعنی در این ساخت نشانه
:آیداصلی نفی در این ساخت به حساب می

mәrâ xândә nәgiftân dubu
،التزامی و بعیدهاي در افعال مرکب مبتنی برصفت مفعولی و فعل کمکی در ساخت

:پیونددنفی به آغاز صفت مفعولی میينشانه
agә mere nihe bi/ .براي من نخریده باشداگر

mere nihe bu/  .براي من نخریده بود
.کندکمکی را منفی مینشانه نفی فعلي داشتنِمرکب دوبنی با مضارع و گذشتهدر افعالِ

mere bihe nâšti/  .)خریده نداشت(براي من نخریده بود 
mere bihe nâre/  .)خریده ندارد(براي من نخریده است

هاي باال نشانه نفی به هاي ترکیبی نظیر ساختار شرطی و تمنایی در نمونهدر ساختار
:پیونددصفت مفعولی که در کنار فعل کمکی قرار دارد می

kâški a xânә zudtәr bә.sâxtә. nu.bostә.bi
.)شده استنمی(کاشکی این خانه زود ساخته نشده باشد 



171/ زبان گیلکی 
ضـمایر متفـاوت   آینـده بـا  / در اشکال گذشته و حال» فعل مرکب ضمیري«در گیلکی 

:رودمیکاربه
:آینده/ در ساخت حال. 1. 6.3

mәrâ xuš aye.)آدمی1خوشم(آید مرا خوش میمضارع 

tәrâ xuš bâyә.)اگرخوشت بیاید(را خوش بیایدواگر تالتزامیمضارع

unâ xândâgiftân. dәrә.)گیرداش میداردخنده(گیردخنده میدارداو راحال در جریان

amәrâ vištâ.y.ә.)مان استگرسنه(ما را گرسنه است با فعل ربطی

šәmәrâ xus.âne.خواباندشما را میبا فعل سببی

در ساخت گذشته.  2.6.3
mere bihe.براي من خریدي سادهگذشته

tere bihe bu.براي تو خریده بودي بعیدگذشته

une bihe dare.)خریده است(براي او خریده دارد حال کامل با داشتن

amere bihe dâšti.)خریده بود(اي ما خریده داشتبري کامل با داشتنگذشته

šemere bihe bi.براي شما خریده باشد) اگر(ي التزامیگذشته

kâški. ušâne bihebi.ها خریده باشدکاش براي آني التزامی تمناییگذشته

mi arâ amo:n dubu.آمدبا من داشت میي در جریانگذشته

agә ti arâ amo:n dibi.اگر با من آمده باشدلتزامیي در جریان اگذشته

ملکی ویژه گیلکیدر ساختارِ.3.6.3
agә mi šin bubostә bi٢/.)بوده باشد(اگر مال من شده باشد

.رودمیکاربهدر ساختارهاي ترکیبی فعل مرکب گیلکی نیز . 4.6.3

در ساختار شرطی5.6.3
agә mi dәs vive bubo bi/   .)دشده بو(اگردست من بریده شده باشد

در ساختار تمنایی6.6.3
).شده استمی(کاش این مدرسه زودتر ساخته شده باشد 

kâški a mәdrәsә zudtәr bә.sâxtә bu.bostә. bi

بست ضمیري و فعل، پی) خوش، خنده: هاي باال ماننددر مثال(غیرفعلی در گیلکی میان جزء. 1
.رود، وجود نداردمیکاربهگونه که در فارسی آن) اشخنده- خوشت- خوشم(

2 .šinي غربی، در گونهšeدر فارسی است و در ترکیب با » مال«ي شرقی گیلکی معادل معنایی در گونه
.آیدپس از ضمیر میšinدر این ترکیب . رودکار میبه... مال تو و ضمایر ملکی به معناي مال من، 
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اشکال منفی افعال مرکب ضمیري. 7.6.3

- التزامیضارعمضارع، م(اندمرکب ساده که ترکیبی از فعل ساده و جزء غیرفعلیدر افعالِ
اگر فعل مبتنی . کندپیوندد و آن را منفی میي نفی به آغاز فعل می، نشانه)ي سادهگذشته

شود، در افعالی که پیشوند باشد، جانشین پیشوند می) فییصرتاز نوع (بر پیشوند 
:آیداز پیشوند اشتقاقی میاشتقاقی دارند، پس

mәrâ xuš n.âyә.    /آیدمرا خوش نمیمضارع

agә tәrâ xuš n.âyә/.را خوش نیایدواگر تمضارع التزامی

mere nihe/.براي من نخریدي سادهگذشته

به فعل ربطی / y/است و با میانجی / ni/طور ثابت ي نفی بهدر ساخت ربطی نشانه
:پیونددیابد میتظاهر می/ ә/که با نشانه 

mәrâ vištâ.ni.y.ә/ .مرا گرسنه نیست

:پیوندددر گذشته و حال در جریان به فعل کمکی در پایان جمله می
unâ xândә. giftân denne/.گیردمرا دارد خنده نمی

mәrâ xândә giftân dunbu/.گرفتمرا داشت خنده نمی

این شکل، شکل . پیونددنیز میgiftânي منفی به همکرد یعنی در این ساخت نشانه
:آیداصلی نفی در این ساخت به حساب می

mәrâ xândә nәgiftân dubu
،التزامی و بعیدهاي در افعال مرکب مبتنی برصفت مفعولی و فعل کمکی در ساخت

:پیونددنفی به آغاز صفت مفعولی میينشانه
agә mere nihe bi/ .براي من نخریده باشداگر

mere nihe bu/  .براي من نخریده بود
.کندکمکی را منفی مینشانه نفی فعلي داشتنِمرکب دوبنی با مضارع و گذشتهدر افعالِ

mere bihe nâšti/  .)خریده نداشت(براي من نخریده بود 
mere bihe nâre/  .)خریده ندارد(براي من نخریده است

هاي باال نشانه نفی به هاي ترکیبی نظیر ساختار شرطی و تمنایی در نمونهدر ساختار
:پیونددصفت مفعولی که در کنار فعل کمکی قرار دارد می

kâški a xânә zudtәr bә.sâxtә. nu.bostә.bi
.)شده استنمی(کاشکی این خانه زود ساخته نشده باشد 



173/ زبان گیلکی 

مفهوم و طرز بیانجمله به اعتبار . 7. 3
توانـد خبـري، امـري، پرسشـی، شـرطی،      بیان میدر گیلکی جمله به اعتبار مفهوم و طرزِ
.غیرشخصی، تأکیدي و نقل قولی باشد

:جمله خبري. 1. 7. 3
.ماهی ریخته بوددر میدان کوچک، لبالب

kuči me:dânә sәr˛ tâ habә-sәr mâyi fuju bu
:امريي جمله. 2. 7. 3

ti lâfәnd fârәsي ریسمانت بچردازهبه ان bәčәr /
:ي پرسشیجمله. 3. 7. 3

ki bu ato ižgәrә/کشید؟گونه فریاد میچه کسی بود که این kәšeyi?
?zâkân virištidiاند؟برخاسته] از خواب[ها بچه /

:شرطیيجمله. 4. 7. 3
agәr mi gebâ guš bugudi bi, ato nuboyi

.شديگونه نمی، اینيکردگوش میاگر به حرف من
جمله غیرشخصی. 5. 7. 3

، و تـابع  )شدمی/ (šâsti/، )شودمی/ (šâ/، )بایستی/ (vâsti/، )باید/ (vâ/جمالتی که با 
آیند، مانندمصدري می

šâ šo:n/رفتن/ شود رفتمی
vâsti amo:n/آمدن/ باید آمدنمی

سوم شخص مفرد فعل به شخص خاصی يپذیرند، شناسهگاه فاعل نمیهیچ
.گردد و نیز ویژگی شخص و شمار ندارندرنمیب

آینـد  مـی التزامـی ي آینـده - گذشته و یـا حـال  صورتاین جمالت در مواردي که به
:شناسه دارند، مانند

vâsti/گفته باشی/ گفتیباید می bugofti bi

vâ biši/باید بروي

تـري داشـته   قیـدي نزدیکـی بـیش   به حالتšâ //و / vâ/رسد نظر میدر این حالت به
.حذف نیستندباشند تا حالت فعلی، هر چند برخالف قید قابلِ

زبان گیلکی/ 174
ي تأکیديجمله. 6. 7. 3

تفاوت چندانی با جمالت امـري ندارنـد، تنهـا در پایـان شناسـه فعـل       ،گونه جمالتاین
.گیرندمی/ â/مصوت 

ti dәs-u dimâ šuri.y.â./شورید آرا میتدست و صورت

ti rәxtâ dukuni.yâ/  پوشی آ لباست را می

قولیي نقلجمله. 7. 7. 3
ایـن  . آیـد مـی / â/ي تأکیـدي مصـوت   ي فعل این جمالت مانند جملـه در انتهاي شناسه

:روندمیکاربهقول جمالت براي نقل
.کنم آخُرد و خمیر میگفت، تو را با چوب 

bugoftә tәrâ dânәkuyә čub kunәm.â.
ti pâyâ bâzârә.اندازم آپایت را از رفتن به بازار می jâ eygânәm.â.

.
هاي گیلکیهایی از جملهنمونه

یالنغرب گ
).اندها فراموش کردهخیلی(رفته استها از یاد خیلی

xəyliyânâ jəxtərâ šo.
.ایمباید بدانیم، که هستیم، چه هستیم، از کجا آمده

.vâsti bədânim kisim, čisim,koyə jâ bâmoyim

به یاد نیاورد؟را ] خانکوچک[تواند نام جنگل را بشنود و میرزا چه کسی می
?ki tânə jəngələ nâmâ bištâvə - yu mirzâyâ yâd nâvərə

.این سرزمین پیچیده است] جاي جاي[پژواك صدایش، در میانِ 
.unə sədâ uxân, a jâ jigâ miyân, dipičkəstə nəhâ

.به یکباره ساکت شد، خاموش گشت
i vârki tâmâ ze, dukušâst.

.ق داریمهاي دور تعلما به زمان
amâ durə zəmâtə šinimi.

.زنیمآلود، براي خود، دست و پا میدر این آب گل
.a tulə âbə me:n amere čәng– u lâšân zənimi



173/ زبان گیلکی 

مفهوم و طرز بیانجمله به اعتبار . 7. 3
توانـد خبـري، امـري، پرسشـی، شـرطی،      بیان میدر گیلکی جمله به اعتبار مفهوم و طرزِ
.غیرشخصی، تأکیدي و نقل قولی باشد

:جمله خبري. 1. 7. 3
.ماهی ریخته بوددر میدان کوچک، لبالب

kuči me:dânә sәr˛ tâ habә-sәr mâyi fuju bu
:امريي جمله. 2. 7. 3

ti lâfәnd fârәsي ریسمانت بچردازهبه ان bәčәr /
:ي پرسشیجمله. 3. 7. 3

ki bu ato ižgәrә/کشید؟گونه فریاد میچه کسی بود که این kәšeyi?
?zâkân virištidiاند؟برخاسته] از خواب[ها بچه /

:شرطیيجمله. 4. 7. 3
agәr mi gebâ guš bugudi bi, ato nuboyi

.شديگونه نمی، اینيکردگوش میاگر به حرف من
جمله غیرشخصی. 5. 7. 3

، و تـابع  )شدمی/ (šâsti/، )شودمی/ (šâ/، )بایستی/ (vâsti/، )باید/ (vâ/جمالتی که با 
آیند، مانندمصدري می

šâ šo:n/رفتن/ شود رفتمی
vâsti amo:n/آمدن/ باید آمدنمی

سوم شخص مفرد فعل به شخص خاصی يپذیرند، شناسهگاه فاعل نمیهیچ
.گردد و نیز ویژگی شخص و شمار ندارندرنمیب

آینـد  مـی التزامـی ي آینـده - گذشته و یـا حـال  صورتاین جمالت در مواردي که به
:شناسه دارند، مانند

vâsti/گفته باشی/ گفتیباید می bugofti bi

vâ biši/باید بروي

تـري داشـته   قیـدي نزدیکـی بـیش   به حالتšâ //و / vâ/رسد نظر میدر این حالت به
.حذف نیستندباشند تا حالت فعلی، هر چند برخالف قید قابلِ

زبان گیلکی/ 174
ي تأکیديجمله. 6. 7. 3

تفاوت چندانی با جمالت امـري ندارنـد، تنهـا در پایـان شناسـه فعـل       ،گونه جمالتاین
.گیرندمی/ â/مصوت 

ti dәs-u dimâ šuri.y.â./شورید آرا میتدست و صورت

ti rәxtâ dukuni.yâ/  پوشی آ لباست را می

قولیي نقلجمله. 7. 7. 3
ایـن  . آیـد مـی / â/ي تأکیـدي مصـوت   ي فعل این جمالت مانند جملـه در انتهاي شناسه

:روندمیکاربهقول جمالت براي نقل
.کنم آخُرد و خمیر میگفت، تو را با چوب 

bugoftә tәrâ dânәkuyә čub kunәm.â.
ti pâyâ bâzârә.اندازم آپایت را از رفتن به بازار می jâ eygânәm.â.

.
هاي گیلکیهایی از جملهنمونه

یالنغرب گ
).اندها فراموش کردهخیلی(رفته استها از یاد خیلی

xəyliyânâ jəxtərâ šo.
.ایمباید بدانیم، که هستیم، چه هستیم، از کجا آمده

.vâsti bədânim kisim, čisim,koyə jâ bâmoyim

به یاد نیاورد؟را ] خانکوچک[تواند نام جنگل را بشنود و میرزا چه کسی می
?ki tânə jəngələ nâmâ bištâvə - yu mirzâyâ yâd nâvərə

.این سرزمین پیچیده است] جاي جاي[پژواك صدایش، در میانِ 
.unə sədâ uxân, a jâ jigâ miyân, dipičkəstə nəhâ

.به یکباره ساکت شد، خاموش گشت
i vârki tâmâ ze, dukušâst.

.ق داریمهاي دور تعلما به زمان
amâ durə zəmâtə šinimi.

.زنیمآلود، براي خود، دست و پا میدر این آب گل
.a tulə âbə me:n amere čәng– u lâšân zənimi



175/ زبان گیلکی 
.شان را در این جا بگذارندگذاشتی، پايمینباید 

nevâsti, vâhaštibi xušânə pâyâ ayâ bənâbid.
.ها جیغ کشان آمدندگنجشک

čičine:n ižgərə kəšân bamoyid.
.پوشِ خانه نشستندروي دیوارِ سفال

xânə difâlə sufâl ĉinə sər biništid
.ان خود کردشروع به لرزند

bənâ bu kudə xurâ pərkâne:n.
.اندمنتظرش بوده] که[از بازگشت، با خبر شد پس

.vâgərdəstənâ pəsi, vâxəbərâ bo, anə râfâ isâ bid
.ریزدتکاند، شبنم به روي همو میکس که در صبحگاهان درخت را میآن

uniki sobə dəmə re dârâ təkân dihe, še fibe hunâ.
.پلویش را خورد و دست و صورت خود را شُست

.xu pəlâyâ buxurd, xu dəs – u dimâ bušust

.خوابیدم، صدایی آمدهمین که داشتم می
.hato tâ xuftân dubum, sədâ bâmo

.گردمدیگر بر نمی] نیز[روم، به عقب می
šəm, kunâ kunâyəm de vângərdəm.

.ریختطور در اطراف خود میهمین] و[خورد می
.xurdi, xu dorə šər hato fukudi

:)ي نادر جهانگیريکی الهیجانی، نوشتهبرگرفته از کتاب گویشِ گیل(گویش الهیجانی
.دانستمي این چیزها را از پیش میمن همه

.mu haməyə i ĉizonə pišapiš donsəm
.جا، فقط، همین یک درخت بوداین

erə fəqət hi yək tə dərəxt bu.
.ز او بگیر و بیاوراسبش را ا

inə aspə ina ji hagir o bar..
.کندپدرمان، همراه ما، همین جا زندگی می
.amə per amə amra hərə zindəgi konə

زبان گیلکی/ 176
!جایی بنشین که بلندت نکنند

yə jâ bəniš ki ta vinərsonon.
کنی؟با کدام یک کار می

?kuy tey amra kar koni
ي این خبر کیست؟گوینده

?gutən kəsə i xəbər kisə
.او بیایدشما بیایید، تا 

šəmə bəyn ta unâm ba.
.شودها، خیلی علف سبز میبهار، در این کوه] هنگامِ[

bəhar i ko:ne men xəyli aləf səbza bənə.
.ها را آب دادیمفتیم زمینطور که گفته بودید، رهمان

huto ki butəbin, bušəym zəminonə aw bədaym.
.خوابدي خودش میگنجشک، شب، در النه

čišnək šow xu lonə men xusənə.
.کار شدطلب ما را که نداد هیچ، یک چیزي هم طلب

.amə tələbə handa ki hič, yək čizam tələbkara bo

هیچ خبر داري که چه شده است؟
?hič xəbər dani či bubo

.ردمدانم این چه بود که خونمی
nudonəm i či bu mu buxordəm.

.بودندها روي این درخت النه نکردهتا امسال، کالغ
.tâ imsâl, kəlâjon i dârə sər fək nəna bun

.اش بود، تا صبح نگذاشت ما بخوابیمدانم این سگ دیشب چه دیده بود، چهنمی
nudonəm i səg dišow či bəde bu, inə či bu, tâ sub nugzâst amə
buxusim.

):ي رقیه رادمرد و محمود رنجبرنوشتهگالشی از کتابِ بررسی گویش(گالشیگویش
yə salmouni yə bičârə sarə islâ dâbâ ime hita qe:či hamra vi muya

kašinâbâ.yə kam bugzaštə mušte: ri ji sâ : l bâkordə : šəmə čan ta
bərarin? o bičârə bougutə: agər ti das jânə sâlim dar bâborəm dotta
bərarim.



175/ زبان گیلکی 
.شان را در این جا بگذارندگذاشتی، پايمینباید 

nevâsti, vâhaštibi xušânə pâyâ ayâ bənâbid.
.ها جیغ کشان آمدندگنجشک

čičine:n ižgərə kəšân bamoyid.
.پوشِ خانه نشستندروي دیوارِ سفال

xânə difâlə sufâl ĉinə sər biništid
.ان خود کردشروع به لرزند

bənâ bu kudə xurâ pərkâne:n.
.اندمنتظرش بوده] که[از بازگشت، با خبر شد پس

.vâgərdəstənâ pəsi, vâxəbərâ bo, anə râfâ isâ bid
.ریزدتکاند، شبنم به روي همو میکس که در صبحگاهان درخت را میآن

uniki sobə dəmə re dârâ təkân dihe, še fibe hunâ.
.پلویش را خورد و دست و صورت خود را شُست

.xu pəlâyâ buxurd, xu dəs – u dimâ bušust

.خوابیدم، صدایی آمدهمین که داشتم می
.hato tâ xuftân dubum, sədâ bâmo

.گردمدیگر بر نمی] نیز[روم، به عقب می
šəm, kunâ kunâyəm de vângərdəm.

.ریختطور در اطراف خود میهمین] و[خورد می
.xurdi, xu dorə šər hato fukudi

:)ي نادر جهانگیريکی الهیجانی، نوشتهبرگرفته از کتاب گویشِ گیل(گویش الهیجانی
.دانستمي این چیزها را از پیش میمن همه

.mu haməyə i ĉizonə pišapiš donsəm
.جا، فقط، همین یک درخت بوداین

erə fəqət hi yək tə dərəxt bu.
.ز او بگیر و بیاوراسبش را ا

inə aspə ina ji hagir o bar..
.کندپدرمان، همراه ما، همین جا زندگی می
.amə per amə amra hərə zindəgi konə

زبان گیلکی/ 176
!جایی بنشین که بلندت نکنند

yə jâ bəniš ki ta vinərsonon.
کنی؟با کدام یک کار می

?kuy tey amra kar koni
ي این خبر کیست؟گوینده

?gutən kəsə i xəbər kisə
.او بیایدشما بیایید، تا 

šəmə bəyn ta unâm ba.
.شودها، خیلی علف سبز میبهار، در این کوه] هنگامِ[

bəhar i ko:ne men xəyli aləf səbza bənə.
.ها را آب دادیمفتیم زمینطور که گفته بودید، رهمان

huto ki butəbin, bušəym zəminonə aw bədaym.
.خوابدي خودش میگنجشک، شب، در النه

čišnək šow xu lonə men xusənə.
.کار شدطلب ما را که نداد هیچ، یک چیزي هم طلب

.amə tələbə handa ki hič, yək čizam tələbkara bo

هیچ خبر داري که چه شده است؟
?hič xəbər dani či bubo

.ردمدانم این چه بود که خونمی
nudonəm i či bu mu buxordəm.

.بودندها روي این درخت النه نکردهتا امسال، کالغ
.tâ imsâl, kəlâjon i dârə sər fək nəna bun

.اش بود، تا صبح نگذاشت ما بخوابیمدانم این سگ دیشب چه دیده بود، چهنمی
nudonəm i səg dišow či bəde bu, inə či bu, tâ sub nugzâst amə
buxusim.

):ي رقیه رادمرد و محمود رنجبرنوشتهگالشی از کتابِ بررسی گویش(گالشیگویش
yə salmouni yə bičârə sarə islâ dâbâ ime hita qe:či hamra vi muya

kašinâbâ.yə kam bugzaštə mušte: ri ji sâ : l bâkordə : šəmə čan ta
bərarin? o bičârə bougutə: agər ti das jânə sâlim dar bâborəm dotta
bərarim.



177/ زبان گیلکی 
ازبعـد . کشـید با قیچی موي او را میکرد و مرتباً،آرایشگري، سر بینوایی را اصالح می

اگـر از دسـت شـما    : شما چند تا برادرید؟ آن بیچاره پاسـخ داد : چندي، از مشتري پرسید
.ن سالم به در برم، دوتا برادریمجا

yə nafər gutə: ami morsəgarəšon yə le:vi čâkânən har kotâm čan ta
xânə he:ndiya. bišnouvusə kas bogutə: ami var čongol ka:ranən har
kotâm čan ta xarvâr. taraf bougutə: ota čongolə ke:mi le:vi dəl
pâčânən? bougutə: šimi morsəgarəšonə le:vi dəl.

.ي چند خانه استسازند که هر یک به اندازههایی میمسگران ما دیگ: یکی گفت
.روید، هر یک چند خرواردر روستاي ما چغندرهایی می: شنونده گفت
.در دیگ مسگران شما: پزند؟ گفتآن چغندرها را در کدام دیگ می: طرف گفت

زبان گیلکی/ 178
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.طاعتی: رشت.واژنامه گویش گیلکی).1363. (مرعشی، احمد

ـباهت  تفـاوت «). 1391. (میرصادقی، سیدمهدي هـاي آواهـاي تالشـی و گیلکـی از منظـر      هـا و ش
.135- 125صص . ، پاییز و زمستان1شماره هاي ایرانشناسی، دوره دوم،، پژوهش»تاریخی

ایلیافرهنگ: انواع بند در زبان گیلکی، رشت).الف1391. (دحنانمیرهاشمی، سی.
.انتشارات پیام فرهنگ: رشت.نمود کامل در زبان گیلکی).ب1391. (------------- 

گویش گیلکی بـر مبنـاي   تحلیل فرآیندهاي آوایی«، )1393. (رضا قلی، بصیرت، وحیدنامیان، علی
.12، ش 6الزهرا، سال فصلنامه زبان پژوهی دانشگاه. »اطلس زبانی
.نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی: بررسی گویش فینی، تهران). 1381. (نجیبی فینی، ب

دستگاه واجـی گـویش تالشـی و کـاربرد آن در تحلیـل بعضـی       «).1384. (نغرگوي کهن، مهرداد
.56- 39، صص )39پیاپی (1ش 20، مجله زبانشناسی، ص »سی جدیدخصوصیات فار

دو منشأ مختلف براي عدم انطباق شناسـه فعـل   ).1394. (نوروزي، حامد و کلثوم قربانی جویباري
.18س . 37بهار و تابستان، ش . نشریه ادب و زبان. و نهاد در فارسی نو

.انتشارات دانشگاه گیالن: ، رشت)رسیفا- فرهنگ گیلکی(گب گیله).1381. (نوزاد، فریدون
هـاي  ترتیب کلمات اصلی در جمالت سـاده و جفـت  «).1382. (واحدي لنگرودي، محمد مهدي

. 1، ج 1شناسی، ش ، گویش»همبستگی در گویش لنگرودي
در چهارگونـه  ) قـالبی (هاي غیرشخصی بررسی ساخت). 1385. (-------------------- 
.2زبانی، نشریه دستور، ش 

ــی   ــار، تق ــدیان کامی ــل«). 1371(. وحی ــه فع ــاي لحظ ــداومی ه ــداومی، ت ــه- اي، ت . »ايلحظ
.2ش. 9س. شناسیزبانمجله

.موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران. گویش اختري). 1371. (همایون، هـ 
مجلـه دانشـکده ادبیـات دانشـگاه     . هـاي ایرانـی  ها و لهجهزبان).1362. (یارشاطر، احسان

.2و 1ران، س پنجم، ش ته
، مجموعـه مقـاالت   »تحلیل سـاختارهاي دومفعـولی در گـویش طبـري    «).1381. (یوحنایی، منیژه

.نشر آثار: شناسی ایران، تهراناندیشی گویشنخستین هم
.1، ج3شناسی، ش گویش.»توصیف گروه اسمی گویش بلوچی«).1383. (یوسفیان، پاکزاد
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