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  گفتارپيش
  
هايي كه چه بسيار زبان. دننوشتاري ندارشكل  ،دنروكار ميارتباطي در يك جامعة انساني به نظامِعنوان كه به دنياهاي زبانمة ه

، به بقاي اطالعات درست است. داشتن خط و شكل نوشتاريِ آنها چيزي باقي نماندهبدون داشتن شكل نوشتاري از بين رفته و از 
  رساند.آيندگان مي بهصحيح  ايشيوهآن زبان را به هاي توليد شدة متنكند و زباني كمك فراواني مي
هاي هر ها و گويشاي معتقدند همه يا اغلب زبان. عدهوجود داردهاي مختلف در سراسر جهان گويشها و دو نگاه متفاوت به زبان

هاي ها و گويشاي نيز معتقدند زبانتدريج كنار خواهند رفت و به تاريخ خواهند پيوست؛ عدهبه ،ة دور يا نزديكآينددر ، كشوري
در دل ، كنندشناسي كمك ميهاي زبانشاخهبسيار مفيدند، و به گسترش زيربر اينكه براي مطالعات ذهن و زبان ، عالوهمختلف

، ، حداقل در بخش شعردارندي عاطفي بسياركاركرد آن زبان نيز و براي گويندگان ، دارندهايي از ميراث گذشتگان خود گنجينه
 كه ة محققان هر جامعه است، وظيفو چه زود دير از بين بروندچه ها ها و گويش. زبانشودعاطفي بيشتر برجسته مي كاركرداين 

هايي سسهؤرا بيشتر بررسي كرد. م آنينده بتوان آفراهم كنند تا در  زبانآن از  ايي، تا حد امكان پيكرهزبانهر كامل  خاموشيقبل از 
از خط يا نوشتاري واحد اگر بتوان   كنند.همين سياست را دنبال مي ،ها هستندسازي زبانكه در پي مستند ١پالنك مكسنظير 

توان از ، مياي و شخصي به دور نگاه داشتهاي سليقهو نويسندگان يك زبان را از استفاده از روش ،در يك زبان استفاده كرد
الخط ، وجود يك رسمكنندآوانگار استفاده نميهايي كه از خط نبراي زبا ژهوي، بههاي موجود بيشتر و بهتر استفاده كردنوشته
  كننده باشد.تواند كمكمي ،واحد

الخط واحد در بين هاي أخير نياز به يك خط يا رسمدر دهه .اندهاي مختلفي به اين زبان صحبت كردهدهها، سزبانگيلك
زيادي با همان روش قديمي نيز متون كه است. البته بايد توجه داشت شده احساس از پيش ي بيشلكقان گيقنويسندگان و مح

هايي آن تالشو دليل  استوجود داشتهگيلكي الخط واحد رسم به ولي همواره نياز كه بسيار ارزشمندند نداشده منتشربه اين زبان 
هاي هاي موجود براي گيلكي هر كدام به روشاست. فرهنگثبت شده ،الخطي واحدبراي ايجاد رسم گيالن نشرياتاست كه در 

، در فضاي اندنوشته شدهخاص  طرزيبه هركدام شده، منتشرگيلكي  ، اشعاراندرا ثبت كردهي كلمات و عبارات گيلكي مختلف
گاه الگوي واحد ة اينها در حالي است كه هيچ، همكندمتون گيلكي را منتشر مي سليقه و ذوق خود با تكيه برمجازي هر كسي 

                                                      
1 - Max Planck 
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تا تعدادي از ، باعث شد يلمسائچنين . استهوجود نداشت، الخطي كه مورد پذيرش عدة زيادي از كاربران و محققان باشديا رسم
  هاست.نتيجة همان تالش »سرخط«و  نماينداي واحد براي گيلكي تهيه نامهشيوهكنند ققان گيلكي تالش مح

  

  
  :استنهادي سرخط در سه مرحلة تهيه شدهة پيش، بستبه طور كلي

تا آخر خرداد  ١٣٩٨(از اسفند ماه و دعوت از محققان  دانشگاه گيالن شناسيگيالنپژوهشكدة ) انتشار فراخوان از سوي ١ 
رسيده و نيز تصويب بندبند  پيشنهاديِ هاي ) برگزاري جلسات و بررسي بسته٢نامة گروهي؛ براي نوشتن يك شيوه) ١٣٩٩
نامة مصوب گروه به ) ارسال شيوه٣؛ )شناسية گيالندر پژوهشكد١٣٩٩تا شهريور  از تير( در طول چهار ماه نگارش نامةشيوه

  . )١٣٩٩(مهر و آبان  براي ارزيابي بستة پيشنهادي كشورو مؤسسات مختلف  هاكارشناسان و متخصصان دانشگاه ،علمي مشاوران
  

جلسات نقد و بررسي شعر گيلكي بود كه در ، سرخط شدنامة شيوه نوشتن ، و در نتيجهگيري اين گروهچه باعث شكلآن
نامة واحد براي خط مقرر گرديد براي نوشتن شيوه ،شد. در يكي از اين جلساتبرگزار مي دانشگاه گيالنشناسي پژوهشكدة گيالن

 ةنامها و نيز شيوهحلنظران دعوت شود كه راهشناسي منتشر شود و از صاحبة گيالن، فراخواني از طرف پژوهشكدگيلكي
نامة واحد براي گيلكي يك شيوه ،هانامهاين شيوه با استفاده ازآينده ، تا بتوان در دنشناسي بفرستپيشنهادي خودشان را به گيالن

چه از آن. يك ماه هم تمديد شدفراخوان ، كروناداشت و به دليل شيوع ويروس  مهلتاين فراخوان بيش از سه ماه  .تدوين كرد
كه توسط پانزده نفر نوشته شده بودند و يك بسته هم در حين كار به دست بستة پيشنهادي بود  نُه، آمدطريق فراخوان به دست 

تصميم گرفت يك سرپرست علمي و يك مدير اجرايي براي برپايي جلسات تعيين كند و از  نآغازيرسيد. گروه در جلسات  گروه
هاي موجود و نيز با توجه به تجربه و علم تا با اتكا به بسته نديازده نفر هم انتخاب شد ،نهاديشهاي پيكنندگان بستهبين ارسال

  اي واحد براي نگارش گيلكي نوشته شود. نامه، شيوهاعضا
هاي مختلف ارسال شد. هدف نظران در تخصص، نتيجة كار به تعدادي از صاحبدر گروه تخصصيپيشنهادي  تصويب بستةبعد از 

نظر ، و مصوبات گروه تخصصي آن، مطالب علمي نامهشيوهروش دربارة اين بود كه اين دسته از افراد ارسال بستة پيشنهادي به  از
اين بستة پيشنهادي را با كمترين اشكال در دسترس عموم قرار داد. اسامي  ،آنهاگيري از نظرات ارزشمند بهرهبدهند تا بتوان با 
  است.ذكر شده» علمي انمشاور«عنوان تحتاين بسته  نيآغازدر صفحات  نظران،دسته از صاحب

از جلسات،  تعداد كميبه اين صورت كه در  افراد ديگري نيز در سرخط حضور داشتند.بر مشاوران علمي و اعضاي تخصصي، عالوه
در گروه، هاي با دغدغه آنها آشنايي ،ميزبان يك يا چند نفر از اهالي فرهنگ گيالن بود. هدف از دعوت اين افراد سرخط گروه

افشين ، ورمهرداد پيله، پورفرامرز محمدي، ناصر وحدتي ،زاد محموديبخشجعفر  انآقايجناب  .تصويب بندهاي سرخط بود
   كنيم.بودند. در اينجا از همه عزيزان تشكر و قدرداني مي ميهمانان جلسة سرخطمعشوري 

  

نشين افراد و نمايندگاني حضور داشته المقدور از مناطق مختلف گيلكياست كه حتيشدهدر انتخاب اعضاي تخصصي گروه تالش 
چه مرد و چه  و اهالي فرهنگ، ،شناسيآموختگان زبان، دانششاعران ،، محققاننويسندگان باشند. در تيم تخصصي از تجربياتِ 

  است.شدهكمك گرفته  ،زن
  

، بلكه پيروي از روشي خاص ، نه استفاده از يك شكل نوشتاريمهم بوده و هستدر درجة اول براي اعضاي گروه سرخط  چهنآ
ترين حال كاربردي ن نظرات افراد مختلف را شنيد و بهترين نظر و در عينآنامه است. روشي كه بتوان در هعلمي براي نوشتن شيو
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كه در  نامة پيشنهادي استيك شيوهقط ف، استآماده شده» ٢سرخط«عنوان اين بسته كه تحتنظر را به تصويب رساند. 
نيز  نواقصيو  ترين و بهترين مجموعه براي خط گيلكي نيستاند و يقيناً كاملمحققان زيادي دست به دست هم داده آن نوشتن

اصالح نواقص و رود در ، از محققان و پژوهشگران انتظار مي، اما با توجه به اينكه اولين تجربه در اين زمينه براي گيلكي استدارد
  ما را ياري كنند.  آني هاجبران كاستي

  

، كه از شناسي، رياست محترم پژوهشكدة گيالنآقاي دكتر سيدهاشم موسويجناب و تالش  همراهياز  در همين جا الزم است
 ةبيش از همه دغدغ، مدير اجرايي گروه كه آرياپاد آقاي محسناز جناب گروه سرخط حمايت كردند؛ از  ،كار تا اين مرحله آغاز

نامه كه زحمت ارزيابي اين شيوه از مشاوران علمي گروه  برد اهداف گروه تالش كردند؛برگزاري اين جلسات را داشتند و بابت پيش
از سركار خانم زهرا حميده عثماونداني بابت ؛ ماه با گروه همكاري كردند پنجسرخط كه  اعضاي گروه تكتك ؛ ازدرا تقبل كردن

دوست بابت از سركار خانم اعظم عزت؛ سرخطنامة شيوهآنها با اين مجموعه و تطبيق  پيوستِ  هايو متن هاداستانويرايش 
؛ و نيز در برپايي جلسات شناسي بابت كمكپژوهشكدة گيالنكش و زحمتهماهنگي در برگزاري جلسات؛ از كارمندان محترم 

، تشكر و قدرداني فرهنگي و علمي به سرخط كمك كردند در امور، ناييكرو ايام سخت تك عزيزان و كساني كه در ايناز تك
اميدوارم روزي برسد كه ميراث بزرگ از خداوند بزرگ خواستارم.  آنها راهاي و خانواده و بهروزي همة عزيزان يكنم و سالمتمي

  خوب بشناسيم و بشناسانيم.، آنكه از دست ما بروند، قبل از هاي ايراني راگويش

  

  ٥/٨/١٣٩٩جهاندوست سبزعليپور  

  
   

                                                      
به معناي سرمشق و الگو براي خوشنويسي و خط » سرخط«) كلمة ١است: ، اين مالحظات مدنظر بودهنامة مورد بحثدر انتخاب عنوان سرخط براي شيوه - ٢

، تواند نگاه خوانندگان را زودتر به حوزة پژوهش مورد نظرمي، »سرخط«در كلمة » خط«لفظ  )٢؛ پيشنهادي است» الگوي«نامه موجود هم يك و شيوه است
در پي رساندن نامه نيز ، و اين شيوهخط و از اول است ، به معناي شروع از سرِبخوانيم» سرِخط«را اگر به شكل » سرخط«) لفظ ٣معطوف كند؛  »خط«يعني 

، رودكار ميامروزه گاه براي اشاره به عناوين مهم اخبار هم به» سرخط«) لفظ ٤؛ نوشت يكسان و متحد، يعني بايد از سِر خط همه چيز را همين مفهوم است
   .ه استي، از اين منظر هم قابل توجنامة مورد نظر با خود خبري تازه به همراه داردچون شيوه
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  ات، تعاريف و كليّمقدمه - ١

 يتالش، يسمنان، يمازندران يهابا زبانكه  ن استيكاسپغربي درياي جنوبحوزة  در يغربشاخة شمال يرانيا يهازبان از يلكيگ
، سراصومعه، همچون فومن ييشهرهاج در يراگيلكي ( يغرب شاخة چهاربه  يلكيگدر يك نگاه كلي،  .داردهايي همانندي يو تات

ج در يراگيلكي ( يشرق يلكيسنگر و كوچصفهان)؛ گ، يانزل، مثل خمام ييج در رشت و شهرهايراگيلكي ( يمركز شاخة)؛ شفت
همچون بخش  يج در مناطقيراگونة ( يگالشز يو ن لنگرود و رودسر)، لاهكَ يس ،، كياشهرآستانة اشرفيه ،جانيمثل اله ييشهرها

 حوزة يهازبان جزئي ازرا  يلكيگ )٦٥٩: ٢٠١٨( ٣لوياستراً دونالد ياخاست. شدهم يتقس، ش)ملَ اَ و  وراتاشكَ، لمانيد يكوهستان
  . ٤استبندي خاصي ارائه كردهبرايش دستهن قرار داده و يكاسپ

 .اندشتهندا يشكل نوشتاراز ديرباز  ،هااز زبان يتعداد ،است يآنها شكل نوشتاراز  يكين شكل داشته باشد، يچندتواند ميهر زبان 
در  .ارتباط برقرار كردآن با توان ميتر بهتر و راحت، باشد واييآهاي ويژگي دهندةبيشتر نشانهر چقدر ، ا خطي يشكل نوشتار

  گويند.مي» خط«يا » حروف الفبا«آن ه ب اًاصطالح كه استكار رفتهبهها اي از نشانهمجموعه ديرباز از ،هر زباني نوشتاري شكل

 ، اماهم تنوع گويشي دارد در دورة نو يزبان فارس .است يشيگوتنوع ي، رانيا يهازبان يبرانوشتن الفبا  ةنياز مشكالت در زم يكي
ديگر  ، همچونيلكيگ اما، كننديماستفاده آن از ، با ايجاد معيارسازي يا استانداردسازيهاي فارسي گونه همة كه داردواحد  يخط
گونة  هر يبرا توانينم جهيو در نت پراكنده هستند شمال ايرانمختلف  يهابخش دردارد كه  ياريبس يهاگونه ،هاي ايرانيزبان
نوشته  يواحد يالفبا، هر زبان ين است كه براين كار ايبهتر .ن كرديا الفبا تدوي ينوشتار يك راهنماي، شيهر گو يا براي يزبان

و امكان نگارش هر كلمه مطابق تلفظ ويژة آن در هر ت شود يدر آن رعا ،گريد يهاگونه ييآوامالحظات ، تا حد ممكن اما، شود
   ي زباني با خط مورد نظر وجود داشته باشد.هايك از گونه

هيئِن  يهابه شكل »دنيخر«مصدر  و تلفظي زيادي وجود دارد. مثالً  آوايي هايي نظير تفاوتهاي مختلف گيلكي تفاوتبين گونه
]hiɂen ،[ هِئن]hēn[ هيئَن ] وhiɁæn [در حالت غيرفاعلي ر اول شخص جمعيضم، مثال يبراا ي .ج استيگر رايد يهاو شكل 

چنان  ينگارش يراهنماتا شود يباعث م يشين تنوع گويهم .نديگويم] ɂæme[ يو در تعداد ]ɂæmi[ هااز گونه يرا در تعداد
ن پرسش يا ياممكن است در ذهن عده ن نكتهيا .بنويسدمتنش را ، بتواند مطابق تلفظ منطقة خود ياسندهينو م شود كه هريتنظ
نگارش  يراهنمابه نوشتن  يگر چه لزوميد، سديبنوخود  شيج در گويرامطابق تلفظ  يجاد كند كه اگر قرار است هر كسيرا ا

هاي آواهاي موجود در تمامي گونه اغلب هايي براي ثبتحاوي نشانه سرخط نامهكه شيوهاست  آنن پرسش يواحد است؟ جواب ا

                                                      
3 - Donald L. Stilo 

) و گيلكي و ماچياني ، لنگرودي؛ گيلكي شرقي (الهيجاني، تنكابني و كالردشتي)) گيلكي را به سه قسمت كاسپين مركزي (رامسري٦٥٩: ٢٠١٨(استيلو  - ٤
  است.انزلي) تقسيم كرده، فومن و غربي (رشت

  



٨ 

 

ح يتوض ييجا، به فعل در مورد اتصال شناسه يوقت، مثالً . استهاي تصريفي و اشتقاقي زباني و نيز اصول يكساني براي نگارش واژه
، »كَفتَن«ا يتلفظ كنند  »كَتن«فعل را  آنمصدر ، ك منطقهيمردم  كنديگر فرق نميد، »سبدچيمه فعل ب شناسه« كه شودداده 

ة ناموهيدر ش .»bǝkæftǝm فتمبكَ«و » bǝkætǝmتم بكَ «: مانند .شناسه را به فعل متصل كنند يتوانند به راحتيم شوريهر دو گو
هاي شناسي دانشگاه گيالن با همفكري تعداد زيادي از محققان تالش و تات براي گونهكه در پژوهشكدة گيالنز ين، ٥»همواج«

اما ، شود مختلف نوشته يهاگونه يمشترك برا ةويك شياست تالش شدهمختلف تالشي و نيز تاتي خلخال به نگارش درآمده، 
   .ثبت كندوه يآن شج خود را با يش رايتلفظ و گو ياسندهيهر نو

. آوانويسي استنويسي و نه صرفاً نه صرفاً واج ،نويسي، بنابراين حرفيك ندارندبهة متناظر و يكآوا رابطبا واج و  ،حرف و الفبا
هاي فرعي استفاده آنها از نشانهشوند و براي نشان دادن در خط منعكس نمي ، يعني،كه شكل نوشتاري ندارندآواهايي هستند 

يا » هاي بيان حركت«مانند آنها در زبان وجود ندارد. آوايي براي از طرفي حروفي هستند كه  ./æ/و   /o/, /e/, /ǝ/:مانند شود.مي
 . برخي ازهستند /z/كه نمايندة واج » ظ ،، ض، زذ« ، مانند حروفها چندين شكل نوشتار دارندبرخي از واج». واو بيان حركت«

  رود.كار ميبه /v/و هم براي نشان دادن واج  /u/كه هم براي نشان دادن واج » و«دهندة چندين واج هستند. مانند حروف نشان

ا يست كه از زبان ين يچ زبانيه .اندهاي ديگر گرفته شدهاناز زب آنهاتعدادي از كه  روندكار ميزيادي به همواره كلمات زباندر  
 يدر الفبا، د در موقع نوشتنياز زبان هستند و با يهم جزئ يكلمات قرض ،خاطربدان، قرض نگرفته باشد يگر كلماتيد يهازبان

   .شوندنشان داده آن زبان 

 ؛گيلكي يهامصوّتن شيوة نوشت: اولش بخ .استهل شديتشكديگر بخش  چهاراز تعاريف و كليات ، مقدمه، بعد از نامهوهين شيا
ي؛ بخش چهارم لكيدر خط گ نويسيپيوستهو  يسينامة جدانووهيش: سوم؛ بخش گيلكيها در صامت شيوة نوشتن: دومبخش 
ن يت شده در ايروش كار و اصول رعا سپس، ن مجموعه ذكر خواهد شديا يديكل يهااز واژه يفير نخست تعريدر ز ضمايم.

ة آنها همراه با ترجمو يك شعر هاي گيلكي چند داستان كوتاه تعدادي از گويش ، ازدر انتهاي اين مجموعه .آمدخواهد مجموعه 
  الگويي عملي براي محققان و نويسندگان باشد.تا نامة سرخط رعايت شود است، شيوهتالش شده هامتناست. در اين آمده

  يديكل يهاف واژهيتعر - ٢

از خوانندگان  يتعداد يكه ممكن است برا استهكار رفتبه ياصطالحاتي، لكيگ پيشنهادي نگارشو  الفبا يا راهنمايدر سرخط 
   .شرح داده خواهند شد ،يآن اصطالحات به شكل كل ،ريبدان خاطر در ز، ناآشنا باشد

  ).٢٦: ١٣٨٩، شود (افراشي، واج ناميده ميوردآبتواند تمايز معنايي به وجود در محدودة نظام يك زبان ويژه آوايي كه : واج

                                                      
اي براي . وجود چنين مجموعه١٣٩٧، چاپ اول: ، فرهنگ ايليارشت ،خالهمحرم رضايتي كيشه، به كوشش ة الفبا و دستور خط تالشي، ويژنك. همواج - ٥

هايي از نوع ، تجربهسرخطاست. در نوشتن هاي تالشي و تاتي خلخال بسيار مفيد بوده و خوشبختانه با استقبال بسياري از اهالي فرهنگ نيز مواجه شدهزبان
نويس سرخط را خواندند و نكات مفيدي در مورد نصرتي سياهمزگي كه پيشخاله و دكتر همواج، الگوي بسيار خوبي بود. در همين جا از دكتر رضايتي كيشه

  . گزاريم، سپاسآن بيان كردند



٩ 

 

  ).٢٣شود (همان: آوا ناميده مي، هاي دنيا كاربرد داشته باشد و به وسيلة دستگاه گفتار توليد شود: صدايي كه در يكي از زبانآوا

. روندكار ميروف براي نشان دادن چندين واج بهبرخي از حگويند. ها و آواهاي زبان حرف مي: به شكل نوشتاري واجحرف

ها هم چند شكل نوشتاري دارند. است. بعضي از واج /u/و هم شكل نوشتاري واج  /v/كه هم شكل نوشتاري واج » و«مانند: 
ند: الصاقي و هست بر دو نوعنامه در اين شيوهحروف شوند. استفاده مي /z/كه براي نوشتن واج  »ظ«، »ذ«، »ض«، »ز«مانند: 

شوند ولي حروف غيرالصاقي به حرف كناري متصل توانند ميهر دو طرف از » ت«و » ب«حروف الصاقي مانند: غيرالصاقي. 
  ».و«و » ر«چنين نيستند. مانند: 

اي هاي گويايي به مانعي برخورد كند كه در نتيجة آن، آواي تازهاگر واك يا هواي بازدم در گذر خود از اندام:  )همخوان( صامت

و » ت«كه در خط فارسي به صورت  /b/ و /t/: مانند). ٧٣: ١٣٨٢شناس، (حق» گوييمبه آن افزوده شود، آن آوا را همخوان مي
  شوند.مي نشان داده» ب«

چنان مانعي هاي گويايي به آنر واك به كمك ارتعاش تار آواها در حنجره توليد شود و در گذر خود از انداماگ«:  واكه)مصوّت (

كه  /u/و  /a/ مانند:). ٧٣: ١٣٨٢شناس، (حق» گوييماي به آن افزوده شود، آن را واكه ميبرخورد نكند كه در نتيجة آن آواي تازه
  شوند.نشان داده مي» او«و » آ«در خط فارسي به شكل 

ممكن ، ن خاطريقرار گرفته باشد و به هم يا بافت خاصيط يك واج است كه در محياز  ييآوا، گونهمنظور از واج:  ٦گونهواج

در آخر آن  /p/ وايآ، با ]pomp[اول در كلمة  /p/ يآوا، مثالعنوانبه .گر آن واج تفاوت داشته باشديد يش با آواهايآوااست 
ش از شُ  يشتريب يهوا آن يادان است كه موقع يمنظور از دمش ا، ندارد دوميدارد و  يدگيا دمي ٧دمش اولي .كلمه تفاوت دارد

آن  است كه يهنگام شتر ازيدمش آن به مراتب ب، دار باشدهيتك يا در آغاز هجايدر اول واژه  ييآوا يمعموالً وقت .شوديآزاد م
  .)٢٦: ١٣٨٥، ثمره .واكدار واقع شده باشد (نك ين دو آوايا بيان واژه و يدر پا اآو

به  شوند، در نظام نوشتاري بنامنفصل و جدا نوشته مي هاي التين كه اصوالً حروف الفباي فارسي برخالف زبان:  شكل اول

 :مانند .ده باشدينچسب يچ حرفيراست به هاز سمت است كه  يحرف، منظور از شكل اول كنند.موقعيت، چند شكل پيدا مي
   .(برهنه) برهندهدر » هـ«، يا حرف چانه)( مچّه در» م«حرف 

 .متصل شده باشد دو حرف پس و پيش از خوداست كه از سمت راست و چپ به  يحرف، منظور از شكل وسط :  شكل وسط

   .غ)ي(ت» فيت«در كلمة » ـي«مانند حرف 

                                                      
٦ - allophone 

7 - aspiration 



١٠ 

 

از  يمتصل است ول يك حرف است كه از سمت راست به حرفياز  يشكل، چسبان آخر شكلمنظور از :  چسبانآخر شكل 

، آيدآخر كلمات نميآخر چسبان لزوماً در حرف  .»)خار( تمش«كلمة در  »ش«مانند حرف  .ستيمتصل ن يسمت چپ به حرف
  .»)مزرعه بعد از شخم زدنوسيلة هموار كردن ( كاولپيش«در » ش«حرف : مانند .ممكن است در وسط كلمات نيز باشد

است  ممكن .ستيمتصل ن آنحرفي به ، پاست كه از سمت راست و چاز يك حرف  صورتي، ظور از شكل تنهانم:   شكل تنها

 :مانند، آخر باشدا در ، ي»زاّسن (زاييدن)« مانند، باشدكلمه  ا در وسط، ي»آغوز« در كلمة» آ« مانند، باشد كلمه در اول ن شكليا
  .»)، نبايدنيست جايزنوا («

بدون چسبيدن به همديگر با كمترين فاصله گويند كه ديگر مييكبه  كلمات هاي مختلفبخشبه شكلي از اتصال   فاصله:نيم

دو بخش دارد ، چون اين كلمه صحيح نيست» دس برار«مرد). شكل  رفيق (دوست و» براردَس«مانند:  در كنار هم ظاهر شوند.
  ذكر شوند.برار) (يعني دس فاصلهنيم هايش بايد باو بخش

  

 از اصول حاكم بر سرخط  يتعداد - ٣

كنندگان از استفاده يبرا، ن اصوليبا ا ييآشنا .گروه بود يمورد توافق همه اعضا اصلا ي اريعم يتعداد، وة نوشتنيانتخاب شدر 
  .د باشديتواند مفيز ميسرخط ن

در جاي خودش طبق دستور زبان ، تلفظ شده كه هر بخشِشرطيبه تلفظ است، نوشتن كلمات يبرا يمالك اصل      : اصل اول

حرف ربط ، اما موقع نوشتن بايد »حسنو علي«شود، مانند: اغلب با كلمة قبلي تلفظ مي ،مثًال واو ربط هنگام تلفظ نوشته شود.
 ]izdǝvaʤɂ[ »ايزدواج« به صورت يدر موارد» ازدواج«كلمة  نوشته شود. يا» حسن و علي«يعني به صورت  مستقل نوشته شود. 

تلفظ رايج در زبان مادري ، هنگام نوشتنبايد اي هر نويسنده .هم نوشته شود» زدواجيا«د به صورت ين موارد بايدر ا .شوديتلفظ م
] dåne[ را» داندمي«كلمة  كه هر كس، هاي زباني گيلكي خواهد شد. يعنيخود را مالك قرار دهد. اين كار باعث حفظ گونه

  ».دونه«بنويسد: ، كندتلفظ ] donǝ[ كسي هم ، اگر»انهدَ«: ، بنويسدكندتلفظ 

به  ) -ّ د (يتشد و )(ٚـ  هفت كوچك ،»–ْ«سكون ، ) -ُ ضمه (، ) -ِ( ه كسر، ) -َ ( فتحه رينظعناصري از  ييدر جاها   : اصل دوم

   .آشنا شدن با تلفظ كلمه كمك كندبه فهم متن و  تا شودياستفاده مصورت زير و زَبري 

مثالً صبح  .شوند:با حروف اصلي و با تلفظ محلي نوشته مي ،عربي يا تركيهاي ديگر، مثالً از از زبان كلمات دخيل  :   اصل سوم

  .ستيح نين مورد خاص صحيا رد» سوب«و  »سُب« يهاو شكل د نوشتيبا» صُب«را به صورت 

 را به ذهن برساند يگريكلمة د اي، شود يفاصله باعث بدخوانميبا نا نوشتن ، يجدا نوشتن، نوشتنسرهم هرگاه    : اصل چهارم

سوم شخص بستي كه فعل پي æj-مثالً وند  .ز شوديفاصله پرهمينبا ا يجدا ، از نوشتن به صورت سرهم، ستين نويسندهكه منظور 



١١ 

 

 »يخونَه«به شكل  ،نوشته شود فاصلهمياما اگر با ن ؛آيددرمي »يخونَ«به صورت ، شودمتصل » هخونَ «اگر به كلمه ، مفرد هم هست
  .نشود اشتباه» يخون«نوشته شود تا با واژه » يهخونَ«پس بهتر است  .شودنوشته مي

  

  گيلكي يهامصوّت: اولبخش 

 است. هاصامتتر از برجستهگيلكي  ها درمصوّتهاي زباني متعددي دارد. تنوع گونه يلكيگ، طور كه در مقدمه عنوان شدهمان
تمام و از طرفي  اشاره دارد يلكياز گ يمختلف يهاگونهو به  ستين يلكياز گ ية خاصمختص گون ،ديآير ميچه در زآنن يبنابرا

موجود ثبت  يهادر پژوهشكنون كه تا استآمده هاييمصوّتبلكه در اين مجموعه ، شودرا شامل نمي يلكيگ يهامصوّت
    .استشده

/u/, /ü/ ,/ō/ ,/o/,   :عبارتند از، اندشده يمعرف نوشتار ين راهنمايكه در ا يلكيگ يهامصوّتاست.  ٨مصوّتيازده  دارايگيلكي 

/i/, /ǝ/, /e/, /ē/, /æ/, /a/, /ā/,.   

ن يا يفارس خط تيخاص هستند. ٩از خط فارسيي پيشنهادي، اغلب مأخوذ در اين راهنماانتخاب شده هاي نشانه - ١

به  مختلف يهاتواند شكليم، رديگيگاه قرار مين كه در كدام جاي) بر حسب اصورت نوشتارياست كه هر حرف (
 :مانند .رديبگ خود

  هاي مختلف حروف در زبان فارسي: شكل٢جدول شمارة 

   تنها  آخر چسبان  وسط  اول 
  ه  ـه  ـهـ   هـ
  چ  ـچ  ـچـ  چـ

  ب  ـب  ـبـ  ـب
مختلف  يهاشكل .ستا يك تا چهار در نوساندارند. تنوع شكلي اينها از  مختلفيهاي شكل يلكيها در گمصوّتا يها صامت
  .استآمدهدر ادامه  يلكيگ يهامصوّتها و صامت

  

                                                      
، اي ثبت كردهرا به گونه گيلكيآواهاي ) ٢٠١٨و  ٢٠٠١است. مثالً استيلو (لكي تاكنون مشاهده نشدهگيآواهاي تحقيق جامع و مستقلي در مورد  - ٨

) i, ī, u, ū, e, o, ǝ, a, åاي (اند گيلكي نُه واج واكهاند. راستارگويوا و همكاران نوشتهاي ديگر ثبت كرده) نيز آن را به گونه٢٠١٢راستارگويوا و همكاران (
كه چگونه واج بودنشان بر آنها محرز  نيستنشده و معلوم ئه اار /ī/و  /ū/ همچونهايي مصوتدليلي براي واج بودن ). در اين اثر أخير هيچ ٧دارد (همان: 

  است.شده
با اندكي اختالف همان خط فارسي است. به اين دليل اعضاي گروه سرخط تالششان بر اين بود كه ، اندرا نوشته گيلكيمتون آن خطي كه تا اين لحظه با  - ٩

آن بود كه به ، نظر تعدادي از اعضاي گروه سرخط بر حال در عينآن لحاظ شود. نامه براي خط گيلكي، سنت نوشتاري گيلگي هم در هنگام تنظيم يك شيوه
، دوستآوانگاري استفاده شود. دكتر محمد حسنط ، از خدهدها را به درستي نشان نميها رسا نيست و مصوّتاي گويشجاي استفاده از خط فارسي كه چندان بر

آوايي خاصي دارند هاي هاي مختلف گيلكي هركدام ويژگيبودند. دليلي كه براي اين كار ارائه شد اين بود كه گويش و دكتر منصور شعباني از اين دسته از اعضا
دهد و در سراسر جهان براي محققان حوزة آواها را نشان مي) تمام IPAالملي (آوانگار بين، ولي خط آواها را به دقت نشان دادتوان اين فارسي نمي و با خط

  است. شناسي هم شناخته شدهزبان و زبان



١٢ 

 

 كيلهاي گيمصوّتشيوة نوشتن  - ١

ذكر  ،هاي چندگانهبراي هر كدام از جايگاههايي ه با مثالا، همرهاي گيلكي در جدولمصــوّتهر يك از  شــيوة نوشــتندر زير 
  ضروري است:  ي گيلكيهامصوّتمورد  نكته در چندي آورقبل از هر چيز ياد است.شده

هاي در باال يا پايين نشانه هااين عالمت، ِ»-«و َ» -«. نظير: ها در الفباي گيلكي تظاهر نوشتاري يا خطي ندارندمصوّت ةهم ) ١
 شوند. اصلي ظاهر مي

صوّت ) ٢ سي و به تبع شود. آنآغاز كلمه ظاهر نميگاه در هيچ م اتي همچون آن در خط گيلكي در اول كلمچه در خط فار
شتباه)(گردو)» اَغوز /آغوز« ، همزه در اين كلمات به است مصوّتو يك  ، همزهآيدمي )پژواكاُخان (، اَمه (ما) و ، ايشتبا (ا

 . شودظاهر مي »ا«شكل 

»  الكُو«(خانه) و  »هخانٚ «. مانند: ١٠شوندميظاهر  »و /وــــ«و  »ــــه/ ه«حروف آخر كلمات همراه با هاي كوتاه در مصوّت ) ٣
  (دختر).

/æ/  ها تظاهر شكل در همةآنهايي است كه از  مصوّتباز است. اين و  پيشين، گسترده همانند فارسي، يمصوّتدر گيلكي
هاي فرعي در باالي ، به صورت نشانهو در بقيه موارد شودبدان افزوده مي »حركتهاي بيان « آخر. در شكل نوشتاري ندارد

   شود.هاي اصلي ظاهر مينشانه

 / å/  مصوّتدر گيلكي همانند /æ/ با اين تفاوت كه ،است /å/ گونة واج، آواشود. اين تلفظ مي كشيده/æ/ تعدادي از است .

 »برَر« و ،(با عالمت فتحه روي الف)» براَر«را به شكل » برادر«كلمة اند. مثالً برايش حرف خاصي در نظر گرفته، نويسندگان گيلكي
روي حرف قبل از الف، ، يعني شودمياستفاده » ـَا«و » ـَ ا«هاي ه، از نشانمصوّتنويسند. در سرخط براي نشان دادن اين مي

(كتاب تو را » اندمتي كيتابَا بخَ«باشد. مانند: گيلكي نشانة مفعول صريح نيز مي در مصوّتشود. اين ميعالمت فتحه گذاشته 
  (برادر).» برَار«) و اپ( pa» پَا«م)، دخوان

/ a/ مركب از ، در اصل شودديده مي »آ«چه در اول كلمات به شكل آنباز است. و  پسين، گردي مصوّت همانند فارسي، در گيلكي
 است.   مصوّتيك همزه آغازين و يك 

/ā/ ّتي همانند در گيلكي مصوa//  با اين تفاوت كه كششاستفارسي ، /ā/ بيشتر از /a/ نويسان سعي گيلكي است. در فارسي
امتداد بيشتري  ،آوا اغلب در جايگاه وسط كلمه قرار دارد و موقع بيانهاي خاصي در نظر بگيرند. اين نشانه آوااند براي اين كرده

  دهد.(شغال) اين تمايز بيشتر خود را نشان مي شئآل ālʃ) و ة پشمي، لباس يا پارچشال(١١شال laʃدر دو كلمة  دارد.  /a/نسبت به 

                                                      
صوت «بگذارند، شبيه  »هاي بيان حركت«، اگر آخرش كنندتلفظ مي ɂa» اَ«را » اين«شود. در گيلكي ضمير اشاره در اين مورد استثناء هم پيدا مي - ١٠

شود. در خط فارسي نيز چند كلمه هست كه هم در نثر و هم در نظم يا شعر به مصوت كوتاه تنها نوشته مي» اَ« خواهد بود. بدين خاطر در اينجا» تنفر اَه

» وِ«كه گاه » وِي«و ضمير » زِ«، حرف اضافة »وَ«است. مانند. حرف ربط فه نشدهاضا» واو بيان حركت«يا  »هاي بيان حركت«شود ولي آخرش ختم مي
  شود. مانند: نوشته مي

  (شاهنامه فردوسي، بخش دوم، در ستايش خرد).        همان خويش بيگانه داند ِو را                     هشيوار ديوانه خواند وِ را                                 

  گزاريم.دوست بابت يادآوري اين نكته سپاسز دكتر محمد حسنا - ١١



١٣ 

 

اَجئآر (چوب خشك )، مادر(مئآر ، تئآل (پيچك) زئآك (بچه)، عبارتند از: كار رفتهآنها بهدر  مصوّتهاي ديگري كه اين نمونه 
هاي مختلف در گونهآن هاي ديگري از آينده شكلاست. ممكن است در وسط ديده شدهجايگاه فقط در  تاكنون مصوّتاين  نازك).
  آيد. دستبه گيلكي

/ e/  ها تظاهر نوشتاري شكل ةدر همنيز  مصوّتاست. اين  بسته، گسترده و نيمي پيشينمصوّتهمانند فارسي، در گيلكي
هاي نشانههاي فرعي در باالي ، به صورت نشانهو در بقيه موارد شودبدان افزوده مي »هاي بيان حركت« آخر. در شكل ندارد

   شود.اصلي ظاهر مي

/ē/ ّآن بيش ازكه در گيلكي كشش بسته و گسترده پيشين، نيمتي است مصو /e/ همان  ظاهراً  مصوّتاين  است. فارسي
معنايي هم موجب تغيير اي است كه به اندازه /ē/كشش اند. ناميده» ياي مجهول«آن را ا ، قدماست كه در فارسي دورة دري

   حس).(بي ser) و سِر گرسنه متضاد، (سير sērشود. مانند سِئر مي

/ә/  روي  در خط پيشنهادي گيلكي به صورت هفت كوچكو  بسته استگسترده و نيمهمركزي، نيمه ١٢يمصوّتدر گيلكي
شود. مانند: نوشته مي» ـه«همراه با  ،آخر قرار بگيرداگر در  /ǝ/مصوّت (گفتم). » ٚبگفٚتم«مانند شود. نشان داده مي ف اصليوحر
 روشي مرسوم  در گيلكي است. بدان ،»حركت هاي بيان«بدون  كلمه آخردر  مصوّتنوشتن اين (خانة حسن). » سنه خانهحَ«

 بايد عالمت هفت كوچكبا اين تفاوت كه  ،(خانة حسن) خانهحسٚن  (مانند: خاطر در سرخط نيز اين روش سنتي پذيرفته شد
سره و ، كَ يك نشانة فرعي شبيه فَتحهچون هفت كوچك نوشته شود.  از حرف اينكه بعد نه ،روي حرف مورد نظر ذكر شوددقيقاً 

شكل درست  ، وصحيح نيست»  ٚ باغ«، عنوان مثال(بهدر باال و پايين حرف بيايد نه بعد از حرف.  آنهاه است و بايد همانند ضمّ
موارد ممكن است متن را شلوغ در همة  آنگذاشتن ، و در گيلكي پربسامد است مصوّتبا توجه به اينكه اين  .است)  »باغٚ «آن 

   .ضروري استفاده شود عهاي فرعي در مواقنهاست همانند ديگر نشا الزم، نشان دهد
/u/ اين مصوت با گرد و بسته است ،ي پسينمصوّت همانند فارسي، ،در گيلكي ./ü/ دارد (نك. ادامة بحث). تفاوت  
/ü/ صوّت در گيلكي شين،ي م ستهو  گرد پي ست. ب صوّتاين  ا شرق گيالن بيش از ديگر مناطق كاربرد دارد. م در مناطقي به  در 
بسيار نيز آذري تقريباً همان است كه در زبان تركي  مصوّتاين (موي سر). » مۊ«مانند:  گويند.مينيز » اوي گالشي« مصوّتاين 

  (انگور). üzümرود. مانند: كار ميبه
/o/ ها تظاهر نوشتاري ندارد. در نيز در همة شكل مصوّتباز است. اين گرد و نيمه ،تي پسينهمانند فارسي مصوّ ،در گيلكي

   شود.و در بقيه موارد در خط به صورت عاليم فرعي نشان داده مي شودبدان افزوده مي »و« آخرشكل 

/ ō/ تر از ي است كه در گيلكي كشيدهمصوّت/o/  قدما هماني است كه در زبان فارسي دورة دري ،ظاهراًشود و تلفظ ميفارسي ،
اين  .ندارد بسامد هامصوّتشود و به اندازة ديگر كمتر شنيده ميدر گيلكي امروزه  مصوّتاين اند. ناميده» واو مجهول«آن را 

                                                      
هاي گيرد. در بعضي از گونهقرار مياستفاده رد در جايگاه نخستين موندرت گيلكي بهدر  /ǝ/ مصوّت، آيدبرمي آمدهدستكه از بررسي شواهد بهتا جايي - ١٢

عنوان نمونه، در گيلكي اطراف شفت، كلماتي نظير اختالف، انقالب، ازدواج، احتمال و اغلب شود. بهظاهر مي /ǝ/ گيلكي كلماتي هستند كه ظاهرًا در اولشان
  است.طرز نوشتن آن آمدهدر اول كلمات پيدا شود،  مصوتياي چنين اگر در گونه ،. به هر روشوندتلفظ مي /ǝ/ با ،دنشوشروع مي  /e/كلماتي كه در فارسي با



١٤ 

 

(گور، » gōr«(سنگين) و » gor«: كلمات گيلكيدر نابينا).  ،(كور kōr: مانند. آذري بسيار كاربرد دارددر زبان تركي نيز  مصوّت
  دهد.قبر) اين تمايز بيشتر خود را نشان مي

 /i/ اما  ،استهايي كشش داشتهدر بافت ،است. ظاهراً در گذشته بسته و پيشين،گستردهي مصوّت ،در گيكلي همانند زبان فارسي
  ).١٢: ٢٠١٢ ،امروزه اين كشش چندان محسوس نيست (نك. راستارگويوا و همكاران

 

  ها در گيلكيمصوّتكشيدگي  - ١

تر از فارسي هستند. ديگر كشيدهتر و برخي كه برخي از آنها كوتاهي ندارند جز اينچندان هاي گيلكي با فارسي تفاوتمصوّت
سمت راست «:» اگر عالمت  نگاريآوار الفباي د. كندپيدا ميكند و ارزش واجي گاه تمايز معنايي ايجاد مي هامصوّتكشيدگي 

، تا حد ممكن از يك روش براي بيان آن شدسرخط نيز تصميم بر در خط گويشي دهد. ، كشيدگي را نشان ميهر حرفي باشد
نويسي چنين اين نشانه بدان خاطر انتخاب شد كه در سنت گيلكيآن استفاده از همزه است. استفاده شود و  هامصوّتكشيدگي 

و تمايزش را نيز تشخيص  كردهرا حس  ايوران چنين كشيدگيآن دارد كه خود گويشاست و اين نشان از روشي سابقه داشته
از  /ē/ نشان دادنبراي  مثالً. اندحاصل شده با يك نشانة ديگر ز تركيب همزهعاليم كشيدگي ا نيز، اند. در سرخط گيلكيداده

  است.كسره و همزه (ـِئـ) استفاده شده

  

  گيلكي در هامصوّت:  ٣شمارة  ١٣جدول

  تنها  آخر چسبان   وسط   اول  >شكل 
/æ/  - ه-َ  ـَه  -  ١٤   
  )طرفاين (ه اَ رَ   نَنَه (نگذاشت)خَلَه (خاله)   -  -  مثال:
/a/ -  -  اآ/   ـا  
  راب (حلزون)، آغوز (گردو)   سوتكا (چراغ زنبوري)  -  -  مثال:
/ā/  -  -  ئآ  -  

  -  شئآل (شغال)   -  -  مثال:
/e/  -  -  ـِ ه  ـِه  
  خورد)خورِه (مي  تر (بزرگتر)پيله     -  مثال:
/ē/     ِ-ـِئه  ــِئ  ١٥ ـئ  -  

  -  رود)(مي ʃēشِئه   (بريدن) bēnبِئن   (زدن) zēnزِئن   مثال:
                                                      

   كمك كند. ،آن مثالتا به درست خواندن  استآن نيز ارائه شده يسآوانويها، كنار بعضي از مثال ها،مصوتدر جدول  - ١٣
و نيز  /æ/است. بنابراين، مصوّت َ» -«و » ا«بينيم، حاصل تركيب همزه مي» اَنار«چه در كلماتي مثل طور كه در مقدمه گذشت، آنهمان - ١٤

  .، تظاهر نوشتاري ندارددو جايگاه اول و وسط جدول فوق در /ǝ/و  /e/ ،/o/هايي نظير مصوّت
  تكه كردن).تكه، (خُرد كردن ērjēnɂ ئرجئن، همراه با همزه به اين شكل نوشته خواهد شد: اِاين مصوّت هم، اگر در اول ظاهر شود - ١٥



١٥ 

 

/ǝ/  -  -  ـ٘ه   ه - ٚ  ـ
ـٚه  -  -  مثال:   رود)(دارد مي دَٚرهشو   داند) (مي دون

/i/  ی  ـی  ـيـ  يـ  
  ،ايشتواه (اشتباه)  مثال:

  اَوير (گم) 
  باشك)بازي (بازي قايمجوخوس  شتي)بوكوشتي (كُ  سيفيد (سفيد)

/o/  -  -  و-ُ  ـُو   
  دُونستن (دانستن)  خُو (خود)  -  -  مثال:
/u/  -  -  واو/    ـو  
  (جارو زد) burutә روتهوب، اون (آن)  (باد) fu فو  -  -  مثال:
/ü/  -  -  ۊ/  ۊا  ــ  
ك  -  -  مثال:   (نوك/ نُك) tük ـت

  (توت) tü /ـت 
  مرغ انجيرخوار ülɂاۊل 

  پريروز  pærü پَرۊ، (دود) düd دۊد
/ō/  -  ُ-وء-ُ  -  و ئـ  

  چُوء (شايعه)  -  (باال) ʤōrجُوئر   -  مثال:

  

  گيلكي درهاي فرعي جدول نشانه

شود، اما جزيي هايي هستند شبيه فَتحه، كَسره و مانند آنها كه گاه در نوشتن از آنها استفاده ميهاي فرعي، نشانهمنظور از نشانه
   شوند.و هيچ وقت تنها ظاهر نمي از حروف الفبا نيستند

  هاي فرعي در خط گيلكي: نشانه٤جدول شمارة 

  مثال  نشانه  نام نشانه  آوانگارخط   
a آغوز (گردو)  آ  مد روي الف  
æ (دست) دَس  -َ   فتحه  
o اُخان (پژواك)  -ُ   ضمّه  
e ل (چهل)چِ  -ِ  كسره  
ǝ (افتاد) ٚبفته  -ٚ  شوا  

)-(   مّه (همه)هَ   -ّ  تشديد 

)-(   (داس) دازْ   -ْ   سكون 

    



١٦ 

 

 گيلكيها در طرز نوشتن صامت: دومبخش 
 

، ، تس«، مثل هستند و دخيل كلمات اصيل مشترك بين ،آن حروفبخشي از  شوند.مينوشته  حرف ٣٢هاي گيلكي با صامت
يگر، به احتمال قوي از زبان هاي داز زبانهم دخيل  رخيو ب »ژ، گ، پ، چ«. مثل ايراني هستندهاي برخي خاص زبان، »، ور

   .١٧استثناهايي هم وجود دارد أخير، موردالبته در اين ». ، ط، ظ، ع، ق، ذ، ضث، ح، ص«مانند  ند.هست، ١٦عربي

شوند. البته اين دو كمتر تلفظ مي گيلكيدر ، )يدر جايگاه پايان /h/، يا به عبارت ديگر( /h/از صامت  »ه«، و »ـه«هاي شكل
خورد) (نشان خورِه (مي)، /æ/ همَه (نشان دهندة، مانند: ديگري هستند آواي ة، اما نمايندشكل در خط گيلكي وجود دارند

   )./ǝ/رود، نشان دهندة دْرْه (دارد مي و شو) /e/دهندة 

كار ها نيز بهمصوّتتعدادي از  كشيدگي براي نشان دادنبلكه ، دتنها براي نشان دادن صامت كاربرد دارنه گيلكيهمزه در 
، از همزه و كسره (ـِئـ)؛ براي نشان /ē/ مصوّت براي نشان دادن، ها ذكر شدطور كه در بخش كشيدگي مصوّتهمانرود. مي

  شود.همزه (ئآ) استفاده ميو » آ«از  ، /ā/؛ و براي نشان دادن(ـُوء)» وُ«، از همزه و /ō/دادن 

 شود.ندرت ديده ميآغازي به» ژ«ها با ثبت واژههاي گيلكي در فرهنگ .رودكار ميبه اندكيدر كلمات » ژ«حرف  گيلكيدر 
(شلتوك پوك و  »ژاژ«است: كرده در فرهنگ خود به اين شرح ثبت» ژ«شده با حرف واژه شروع شش) ١٧٥: ١٣٩٠ستوده (

 »گنهژِگنژِ«، (پرچيني كه از چوب نازك باشد) »گرپردهژِ «، (شاخة نازك توت) »گرژِ«، (چوب خوشة انگور) »گالهژَ«، مغز)بي
هاي (اليه، »ژگر« /»ژگال«، (صداي جرخوردگي) »ژرت«) نيز شش واژة ١٣٨١. نوزاد ((بزغاله) »نگالژِ«و  (چوبي براي تابيدن نخ)

شده با حرف شروع (هوار كشيدن) »ژوير«و  (نخستين پوستة گردو) »ژومبيل«، (تيرهاي چوبي تلمبار) »ژگردار«، خرد چوب)
در بخش مربوط به ) ١٣٩٤جهانگيري ( ) و١٣٨٢(مرعشي ، )١٣٦٩پور (است. اين در حالي است كه سرتيپرا ثبت كرده» ژ«

  . ١٨انداي ثبت نكردههيچ واژه »ژ«حرف 

شود. امروزه صورت: بيجن، موجه، منيجه، تلفظ مي هاي گيلكي كلماتي مثل بيژن، مژه و منيژه بهدر تعدادي از گونه
ي از ديگر تأثير زبان فارسي باشند. تعدادتحتكنند، ممكن است مياين كلمات را همانند زبان فارسي تلفظ  كه كساني

داد و  ʒipirژيپير )، پوست سبز گردو( ʒumbulژومبول آمده به قرار زير است: » ژ«كلمات گيلكي كه در آنها حرف 
  (ساقة خشك شدة درخت انگور).  ʒǝgaleگاله ژ، (فرياد جگرخراش) ʒǝgǝre، ژگره فرياد، آواز وسيع

  است.   /u/ مصوّتو هم تظاهر نوشتاري  ،رودكار ميبه /v/در گيلكي هم براي نشان دادن صامت » و«حرف 

                                                      
  .جاق، اُ، سنجاق، مانند: اتاق/ اطاقحروف را دارنداند كه يكي از اين هاي ايراني و گيلكي شدهاز زبان تركي نيز كلماتي وارد زبان - ١٦
هستند كه ايراني هستند و با اين حرف  در اين ميان كلماتيچون ، اما انداغلب از زبان عربي وارد گيلكي شده» ث«هاي داراي حرف درست است كه واژه - ١٧

اي ايراني است ) كه كلمهgayō martǝn(در اوستايي: » كيومرث« دسته هستاز اين  عربي دانست. همگيآن حرف را توان كلمات حاوي ، نميشوندنوشته مي
آنها به كه يكي از  ،در زبان ايراني باستان باشد /s/). اين شكل نوشتاري ممكن است به خاطر وجود بيش از يك نوع واج  ٢٥١٩: ١٣٩٣، دوست(نك. حسن

  است.كار رفتهبه» ذ«آنها حرف در  ليو ندايراني هستنيز  »آذر«شد. كلماتي همچون / نوشته مي θ /شكل
 ،پژوهي، زبان»نگاري در گيلكي، بررسي فرهنگمطالعة موردي ،نگاري گويشيفرهنگ«، )٩٣١٣گهر (، نيكهاي گيلكي نك. سبزعليپوربراي نقد فرهنگ - ١٨

  .٩٦-٦٥، صص ١١، شمارة مسال شش



١٧ 

 

 

  يلكياصلي گ هايصامت : ٥شمارة  جدول

  تنها  چسبانآخر   وسط   اول   >شكل 
/b/  ب  بـ  ـبـ  ـب  

  ب (رسم)اد  صُب (صبح)  سومبور (زالو)  ج (برنج)بٚ   : مثال
/p/   پ  ـپ  ـپـ  پـ  

  قاپ زِئِن (قاپيدن)  زيپ (زيپ)  بپخت (پخت)  پَاچ (قدكوتاه)  مثال: 
/t/   ت  ـت  ـتـ  تـ  

ن ويريشتَ   تاسيان (اندوه نبود كسي)  مثال: 
  (برخاستن)

  مات (زمان)زَ   )مزهي، بلوس( شيت

/ʤ/   ج  جـ  جـ  ـج  
  سوج (سوزش)  کابيج (بالل)مٚ    ميجيك (مژه)  )آويزانه (جالستَ   مثال: 

/ʧ/   چ  ـچ  ـچـ  چـ  
  كالچ (كالغ)  چچ (خزه)  (شكسته)ه چکستٚ بٚ   چَل (گِل)  مثال: 

/x/  خ  ـخ  ـخـ  خـ  
  سورخ (سرخ)   مِئخ (ميخ)  )خت (محكمجَ  ن (خوابيدن) خوتَ   مثال: 

/d/  -  -  د  دـ  
مردَاك (مرد)،  ديل (دل)،  فند (فن) ،ه (ديد)بيدِ  -  -  مثال: 

  فوكود (ريخت)
/r/  -  -  ر  ــر  

، )رودبنه (نام بخشي در الهيجان   (دختر) kōrكُوئر   -  -  : مثال
  بجار (شاليزار) ،رف (برف)وَ

/z/  -  -  ز  ـز  

زاالش (نهايت تشنگي)،   شُوءگَز (پشه)  -  -  مثال: 
  روزه (روزه) دفراز (تكيه) 

/ʒ/  -  -  ژ  ـژ  
  مغز)ژار (شلتوك پوك و بي  )نام پرنده(گيژگال   -  -  مثال: 

/s/  س  ـس  ـسـ  سـ  
  دس (دست)  اَمبس (غليظ)   نسپر (نوعي پرنده)  شپش)( جبٚ سٚ   مثال: 

/ʃ/  ش  ـش  ـشـ  شـ  



١٨ 

 

  واش (علف)  ش (تمشك)ولَ   )شنيدن(ن ايشتاوستَ  شورَم (مه صبحگاهي)  مثال: 
/ɣ/  غ  ـغ  ـغـ  غـ  

  چراغ (چراغ)  آلُغ (عقاب)  ها)جغالن (بچه  غورصه (غصه)  مثال: 

/f/  ف  ـف  ـفـ  فـ  
  رف (برف)وَ  گلف (گهگاه)گا  (زنبور)سيفتال   فكش (بكش)  مثال: 

/k/  ك  ـك  ـكـ  كـ  
كولكاپيس   دزدك)كاپيش (آب  مثال: 

  ريسك)(چرخ
  سرفوتورك (ناگهان)  تَك (پهلو)

/g/  گ  ـگ  ـگـ  گـ  
  ورگ (گرگ)  لگ (برگ)وَ  م (گرفتم)فگيفتٚ   گاب (گاو)  مثال: 

/l/  ل  ـل  ـلـ  لـ  
  چيچال (ولرم)  (گِل)چَل   كي (نام درخت)ليلَ   الكو (دختر)  مثال: 

/m/  م  م  مـ  م  
نوعي برنج ( سميرَ  (براي من) رهه م  مثال: 

  )مرغوب
  كوتام (آالچيق شاليزار)  (تراشه) مشکاتٚ 

/n/  ن  ـن  ـنـ  نـ  
  روخان (رودخانه)  چرخسن (چرخيدن)  كَندوج (انبار شالي)  ه (حسرت)ناجٚ   مثال: 

/v/  -  -  و  ـو  
گَواره  ،سَوز (سبز)  -  -  مثال: 

  (گهواره)
وَرجَه (نزديك، پهلو)، دَوا 

  (دارو)، تاو (طاقت)
/h/  ـهـ  -  هـ  -  

  -  نَهَه (هست)  -  هَن (همين)  مثال: 
/j/  ي  ـي  ـيـ  يـ  
  كالچاي (نام شهر)  توان)نيشَي (نمي  گِيشِه (عروس)  ياور (كمك)  مثال: 

/Ɂ/ ا  -  -  ئـ  ١٩  
گس)، اُخان اَپچ (مزة شبيه   -  -  جائي (باهم) اي  مثال: 

اِگادن  ،(انعكاس صدا)
  (انداختن)

 

  
  

                                                      
  است.آمدهها تاست كه در جدول مصوّهم  /ē/ ة مصوّتنشان، متضاد گرسنه) همزه در كلماتي همچون سِئر (سير - ١٩



١٩ 

 

  
  
  

  هاي) دخيل گيلكيحروف (صامت
آن حروف تلفظ مشروط به اينكه ، شوندخود نوشته مي همان حروف اصليگيلكي در اين راهنماي نگارش با  كلمات دخيل

   ، آن تحوالت بايد در خط منعكس شود. همراه باشند دخيل با تحوالت واژگاني در گيلكياگر كلمات ، عبارتي ديگر. بهشوند

 هاي دخيل گيلكي: صامت٦جدول شمارة                                       

  تنها   آخر چسبان  وسط   اول   >شكل 

/s/  ث  ـث  ـثـ ثـ  
  اثاث (وسايل منزل)  باعيث (باعث)  )ن (مثالً لمَثَ  ثَقَل (سنگيني)  مثال:

/h/  ح  ـح  ـحـ  حـ  
  مفتاح (نام خانوادگي)  )مفتح (نام خانوادگي  ب (نام مردانه)يمُح  (نام مردانه)حاجِي   مثال:

/z/  -  -  ذ  ـذ  
  ذبيح (نام مردانه)  نذر (نذر)  -  -  مثال:

/s/  ص  ـص  ـصـ  صـ  
  تقاص (قصاص)  رخص (رقص)  نيمه (نصف)نيصفه  صُب (صبح)  مثال:

/z/  ض  ـض  ـضـ  ضـ  
  قرض (وام)  (شاكي)عاريض   حضرت    ضيابر (اسم شهرستان)  مثال:

/t/  ط  ـط  ـطـ  طـ  
  حاياط (حياط)  )پيرامون( محيط  مَطَب  طاس (كاسه)   مثال:

/z/  ظ  ـظ  ـظـ  ظـ  
  حيفاظ (نرده، پايه)  حافيظ (نام مردانه)  منظور (منظور)  كار)ظاليم (ستم  مثال:

/Ɂ/  ع  ـع  ـعـ  عـ  
  زارع (كشاورز)  مردانه)رفيع (نام   غوالمعلي (نام مردانه)  علي (نام مردانه)  مثال:

/ɣ/  ق  ـق  ـقـ  قـ  
  قَرماق (گيره، آويزه)  قاتُق (خورشت)  منقَل (منقل)  فيز (واحدي در سطح)قَ  مثال:

  

  

  

  
   



٢٠ 

 

 

  

  يلكيدر خط گ نويسيپيوستهو  يسيجدانوپيشنهادي نامة وهيش: ٢٠سومبخش 

ن ين) از ايا (مانند خط التياز خطوط دن يتعداد .است يلكيدر خط گ يسيونو سرهم يسينامة جدانوهويش، ديآيدر ادامه م چهآن
هم خواص و هم  .است هاي مختلف كلماتبخشت فاصلة يش رعايهادغدغهن يتراز بزرگ يكي يخط فارس، ندارند ينظر مشكل

 يمشكل نيچن، هم يلكيدر مورد خط گ .استنشده حاصلن بخش يت كامل در ايوفقو هرگز هم م، ل هستندئن مساير ايدرگ عوام
است تالش شدهنامه، شيوه ايندر  .است ينسبكلمات گيلكي هم تا حدي  نويسيپيوستهجدانويسي و ت در يو موفق دوجود دار

، مثالً نكات مربوط طوري بيايد كه هر مبحثي ذيل عناوين خاص خود ذكر شود نويسيجدانويسي و سرهممهم مربوط به  نكات
كه هر كدام از اين موارد  اند. بسيار واضح استنكات مربوط به اسم، نيز در جاي خود ذكر شده اند وآمدهبه فعل همه در ذيل فعل 

توان و مي شامل تمام مباحث نگارش گيلكي نيست، آيدچه در زير ميآن توان فهرست كرد.هاي ديگري نيز كنار هم ميرا به روش
  ، موارد بسياري نيز افزود.به اين فهرست

 مسائل كلّي - ١
 

و«و نيز » ـه/ ه « بادر گيلكي  /ǝ/و  /o/ ،/e/ ،/æ/ هايمختوم به مصوّت هايواژه -  انَه (به د. مانند: نشونوشته مي» و/ـ 
 .آن طور)طُو (هَ  (خويش)،» خُو«و  شود)(مي »بِه« ،(در باغ) ٢١»رونود باغٚ «(خانه)،  خاٚنه ،آن)(به  ه، اونَاين)

شوند. مانند: ناخبركي ها نوشته ميبدون فاصله پيش از اسم، هستند» بدونِ «كه به معني » بي«و » نا«وند نفي  - 
  صاحاب (بدون صاحب). تربيت)، بيادب (بي(ناگهان)، بي

  تر شد).(هوا گرم بواَ ترهوا گرم، تر بودووسته (تندتر دويد)شود. تونفاصله نوشته ميبا نيم» تر«عالمت صفت و قيد برتر - 

ثروتمند، ناخبركي ، نمكدانشوند. : در خط گيلكي پسوندهاي اشتقاقي متصل نوشته ميپسوندهاي اشتقاقي - 

 (ناگهاني)، قاطرچي.

شود. نوشته نمي، در گيلكي وجود دارد» واهشخ« و »خواهر«: واو معدوله يا واوي كه در كلمات واو معدوله - 

  خواست بيايد رشت).(مي» خاستي بَايه رشت«(خواهر)، » خاخور«

، با عالمت تشديد نوشته شوندو نيز كلماتي كه مشدّد تلفظ مي ر خط گيلكي كلماتي كه تشديد دارنددتشديد:  - 

  كس).كّس (هيچهمّه (همه)، هي». ارينجّ«، »بنّا«شوند. مانند: مي

                                                      
اي از خوانندگان بسيار آشكار و بديهي باشد. غرض از نوشتن اين موارد آن است كه اگر است كه ممكن است كه براي عدهدر اين بخش مواردي ذكر شده - ٢٠

  ود پيدا كند.اي باشد، بتواند آن را در جاي خنامه در جستجوي نكتهكسي در اين شيوه
و  رونوباٚغ دمانند: ». هاي بيان حركت«و بدون » هاي بيان حركت«شود. همراه با به دو شكل نشان داده مي ،آخر كلماتدر  /ǝ/در سرخط مصوّت  - ٢١

  (داخل باغ). رونود باٚغه



٢١ 

 

ن حتمٚ  (اصالً)،اصٚلن شود. مانند: نوشته مي» ٚن-«تنوين با حرف نون و به صورت ، در خط پيشنهادي گيلكي تنوين:  - 

  (بعداً). نبعدٚ  )،حتماً (

شود. مانند: در خط گيلكي جدا نوشته مي» تا/ ته«نما يا همان واحد شمارش طبقه ،مميّز»: تا/ ته« نمامميّز يا طبقه - 

  صت ته آغوز (صد تا گردو)، اي تا نان (يك عدد نان).

ه ، اي پاراي)شود. مانند: اي دانه (دانهميجدا نوشته ، بيايند» يك«به معناي » اي«كلماتي كه بعد از (يك) : » اي« - 

 تَه (يك عدد).  ، ايها)، بعضيآدماناي از (پاره آدمان

 

 فعل  - ٢
        

  است. نويسي مربوط به فعل در گيلكي در ادامه ذكر شدهنكات جدانويسي و سرهم

 هاي فعلشناسه ٢-١  

هاي مختلف هاي افعال در زمانطرز نوشتن شناسه ، در زيرآيند. براي شرح بيشترفعل مي زهاي افعال بدون فاصله بعد اشناسه 
  شود.با مثالي ذكر مي

 خوريد).خوريدي (مي، بيني)ديني (مي، نشينم)مضارع اخباري:  نيشينم (مي - ١

 بخورم (بخورم).، بيديني (ببيني)، مضارع التزامي:  بينيشنم (بنشينم) - ٢

 گويد).گُفتن دَره (دارد مي، خوابم)درم (دارم ميمضارع مستمر:  خوفتن  - ٣

 بخوفتم (خوابيدم).، بگُفتم (گفتم)، ماضي ساده:   بوشُوئم (رفتم) - ٤

 آمد).(مي ، آموييرفت)شويي (مي، خورد)ماضي استمراري:  خوردي (مي - ٥

 ).يخوابيدمي يبي (داشتيگفتم)، خوفتن دبوم (داشتم ميماضي مستمر: گُفتن دو - ٦

 د:  بـوشو بيم (رفته بوديم)، بگُفته بيد (گفته بوديد، گفته بودند).ماضي بعي - ٧

 ).وشته باشمنن( ، نينيويشته بيم)نخورده باشد( نوخورده بيالتزامي:   ماضي - ٨
  

ختم  »بيان حركتهاي«شود و صفت مفعولي هم به گيلكي به دليل اينكه از صفت مفعولي استفاده مي در ماضي نقلي
  بپيوندد. مانند:  فعلفاصله به با نيم شناسه، بهتر است جلوگيري از بدخواني، براي شودمي

 ام).م (نشستههنيشتِ ، است)(نشسته ايمماضي نقلي:  نيشتِه 

  
  
  
  



٢٢ 

 

 فعل معين  ٢-٢  

خُفتن دوبو (داشت ، نشست)د. مانند: نيشتن دوبو (داشت ميشوفاصله ذكر ميفعل معين ماضي مستمر با  - 
  خوابيد).مي

اند، تشكيل شده قسمتدو  از شود. چون اينهابا فاصله ذكر ميزبان فارسي،  ند، همانفعل معين ماضي بعيد - 
بو (ديده بود)،  صفت و ديگري فعل است و محل تكية صفت و فعل، با هم تفاوت دارد. بيدهآنها يكي از 
   بو (برخاسته بود). ويريشته

 »واستن«، (خواستن)» خاستن«هايي از مصدر شوند. فعلميهي جدا نوشته و وج هاي معين نمودنمافعل - 
شوند. بهتر است اين دسته از افعال ، در گيلكي فعل معين نمودنما محسوب ميو غيره» يارستن«(بايستن)، 

وا گفتن (بايد گفت)، نوا ، خواهد برود)به صورت جدا از فعل بعدي خود نوشته شوند. مانند: نخا بشو (نمي
  واسي اشتوستن (بايد شنيد).، نگو)، گفتگفتن (نبايد 

 پيشوندهاي فعل ٢-٣  

(برخاستن)، واكودن (بازكردن)،  ) ويـريشتن، پوشيدنآيند. مانند: دوكودن (ريختنبدون فاصله پيش از فعل مي، پيشوندهاي فعلي
است و پيشوند و فعل فاصله افتاده(ريختن) درست نيست چون بين » دو كودن«يــويشتن (فرار كردن)، فَادن (دادن). بنابراين ج

  است.» دوكودن«شكل صحيح آن 

  

 كاره، كرهكرا«وند نمودنماي  ٢-٤ ،« 

مون دره (دارد آشود. مانند: كرا هاي احتمالي ديگرش در گيلكي، جدا از فعل نوشته ميو شكل» ، كاره، كرهكرا«وند نمودنماي 
  رود).شون دره (دارد مي هكر، )آيدمي

 بستيپيفعل  ٢-٥  

پيوندد. مانند: خُوئبم (خوب هستم)، مي حال بده (حالم بد است)؛ اما وقتي با بستي به كلمات مختوم به صامت ميپيفعل

اي به ام). در مواردي كه كلمهيم (خستهخسته، يم (بد نيستم)شود: بد نيمي نوشتهفاصله ، با نيمكلمات مختوم به مصوّت بيايد

فاصله به شكل بستي با نيمده، مانند: گشنه (گرسنه)، خونه (خانه)، بومه (آمده)، بهتر است فعل پيهاي بيان حركت ختم ش

  (گشنه است).» يگوشنَه«، (خانه است)» يخونَه«نوشته شود. مانند: » يـَ «

  

  

  

  



٢٣ 

 

 هاي مركبفعل ٢-٦ 

مانند: خوس كودن (سُرفه كردن)،  سوج  شوند.در گيلكي اجزاي فعل مركب (بخش غيرفعلي و بخش فعلي) جدا از هم نوشته مي
  گيجي دَن (قلقلك دادن).گيجي، كودن (سوزش كردن)

(گرم  »اوئدن  گرم«، )كردنگرم =  كودنآ گرم( ،»گرما كودن«هاي مركب و اسنادي خاص، مانند در مورد نگارش بعضي از فعل
  نظر گروه سرخط چنين است: ،كردن)

 ناف دكفتن«پيشوندي (نظير:  هاي مركبِ و همانند ديگر فعل ٢٢هستند فعلي پيشوند» او«و  »اَ «، »آ«وندهاي در اين افعال، 

 )١٣٢(همان:  )، به هوس افتادنويار كردن(» طعم دكفتن«يا » نتفتال دك«) يا ٤٢٧: ١٣٨٢ ، مرعشي،نفس افتادن يعني از
، نرم آكودن، سرد آكودنپيشوند همراه با فعل بيايد نه همراه با اسم يا صفت. مانند: گرم  يعني، بايد به شكل درست نوشته شوند

طور كه يعني همان ،شدندمركب متصل مي اين پيشوندهاي فعلي به جزء غيرفعليِ فعلروش سنتي در آنجايي كه از  آكودن.
. به طور خالصه در افتاده استنيز روشي جاكودن  نوشتن به صورت گرما كودن و سردا، شدندميهم ، نوشته شدندشنيده مي

  .استسرخط طرز نوشتن اين افعال به دو شكل سنتي و جديد 

  . دن (نرم كردن)اوئ كودن/ نرماَ نرم، ئدن (پاك كردن)وا پاك كودن/اَ  پاك هاي ديگر اين افعال عبارتند از:نمونه 

                                                      
 آن پيشوندو خود ، گيرندنمي» -b(v)ب «) در شكل امري، وند امر ١داليلي وجود دارد كه اين افعال در گيلكي مركبِ پيشوندي هستند:   -٢٢

) ٣؛ آيدمي وند التزاميجاي ، آن پيشوند فعلي، و خود گيرندنمي» -b(v)ب «وند التزامي يا در مضارع التزامي،  )٢؛ آيدجاي وند امر مي، فعلي
دارند. مانند كودن (با ي پيشوند شكلچندين گيلكي، بعضي از افعال . شود، نه قبل از آنشكل منفي، وند نفي بعد از پيشوند فعلي ظاهر ميدر 

، و ...) گيتن (با »دوبوستن«، »فوبوستن«هاي پيشوندي: ، بوستن (با شكل»)واكودن«، »فوكودن«، »دوكودن«، »جوكودن«هاي پيشوندي: شكل
، مثل افعال اسنادي، و افعال مركب، پيشوند گيلكيي هاو...). در بعضي از بافت» وَگيتن«، »گيتنيف«، »گيتنيد«، »گيتنيج«پيشوندي:  هايشكل

æ- هاي ديگرش همچون و گونهa-  وu- رود.كار ميبه   

ر اوايل از نظر ظاهر كلمه، براي خوانندگان اند و ممكن است جدا كردن پيشوند دنويسي اغلب چسبيده نوشته شدهاين افعال در سنّت گيلكي
اين  كاركرد ديگري ندارد. ،هم غير از پيشوند اشتقاقي فعل» ـا«نداريم و آن وند  »سردا«و  »پاكا«در گيلكي كلمة ناآشنا و غريب بنمايد، اما 

ايندة لنگرودي). اين نوع پيشوندها از دورة باستان (براي نمونة اين افعال نك. فرهنگ گيل و ديلم پ در گيلكي شرقي بسيار پركاربرد استپيشوند 
هايي تمام ويژگي، گيرد. از طرفي ديگرهاي كهن گيلكي را ناديده ميويژگي، گونه از پيشوندها ضبط نادرست اين، اندهاي ايراني رايج بودهدر زبان

گرد «، و »جما وُردن«به صورت » آوردن جمع«در فارسي هم  دارد.گيلكي دارد، اين پيشوند نيز كه يك پيشوند، از نظر ساختواژي و نحوي در 
هم در فارسي به » حسن و علي«جا كند. شود، اما قرار نيست، تلفظ كلمات اجزاي دستوري زبان را جابهتلفظ مي» گردا مَدن«به شكل » آمدن
شوند و بين عناصري ظاهر مي، ست است گاه وسط اين افعالچسبانند. درنمي» حسن«شود، اما هرگز واو ربط را به تلفظ مي» حسنو علي«شكل 

 »هاي ديگرشالف و يا شكل«، اين وند ، اما در شكل امري و مضارع التزامي»گرما نتانستي كودن«، يا »گرما نوا كودن«، مانند: افتدآنها فاصله مي
شدگي هنوز دچار دستوري ،ديگر، اين وند فعليعبارتشوند. بهمي» ب«كنند و مانع از حضور وند امر همچنان كاركرد و نقش اصلي خود را بازي مي

زنده است و غير از پيشوند فعلي كاركرد ديگري ندارد. با اين مالحظات گروه تصميم گرفت  ، بلكهاش را از دست بدهداست تا نقش اوليهنشده
  .(گرم كردن)» ودنكآگرم «: و شكل جديد »كودنگرما «: : شكل سنتيبه دو شكل بنويسدهاي فعل مركبِ پيشوندي را بخش

   



٢٤ 

 

شوند. يظاهر ممعين (نوا، نتانستي) پيشوندي اجزايي مثل فعل شبه بخش فعل مركبِ در شكل منفي اين افعال، گاهي بين دو 
اما در زماني كه  ،، يا گرما نوا كودنشود. مانند: هيستا نوا كودنظاهر  غيرفعليدر اين مواقع طبيعي است كه الف با بخش 

خاصيت اين فعل  ،البته اين .اَكودن  ، گرمكودناَ  فاصله نوشت. مانند: هيست بابايد ، شودنميآنها ظاهر ن بي عنصري دستوري
هيستا مانند: شود. آنها ظاهر مي، هم وسط و هم بعد از (نبايست) در گيلكي است كه هم قبل از اين گونه افعال» نوا«معين شبه

   ، خيس نكن).اَكودن (نبايد خيس كرد اَكودن نوا، نوا هيست  هيست، نوا كودن

  

 پيشوندي هاي اسناديفعل  -٢-٧  

همانند  ،روند. اين افعالكار ميبه» -a-, u-, æ، آ، ، اواَ« مختلف از جمله هاي اسنادي با پيشوندهايدر گيلكي تعدادي از فعل
اين  كلمة ماقبلِ (داغ شدن).  »اَبوستن داغ«، (نرم شدن)» اَبوستن نرم«شوند. مانند: فاصله نوشته مي با ،افعال مركبِ پيشوندي

دو به  ،اين افعال همنوشتن  آن بند).و پاورقي  ٢-٦بيشتر نك. بند براي توضيحات گيرد (مي» مسند«، نقش افعالِ اسنادي
  .(سرد شدن) آبوستن. شكل سنتي: سردا بوستن، شكل جديد: سرد استشكل سنتي و جديد 

  

 آنهاهاي ديگر و گونه »نٚـ «و » بٚـ « وندهاي ٨-٢  

(و  n(v)» نٚـ « يعني، آننيز شكل منفي ، التزامي و هاي امري، بي) در فعلآن مانند بوهاي مختلف (و شكل -b(v)» بٚـ «وند 

وگفتم (گفتم)، نـوگوفتم (نگفتم)، ني) به فعل ميآن مانند نوهاي ديگر شكل ، نيشاي (بنشينم) »بَنيشم«، چسبند. مانند: ـب
  توان).(نمي

  اسم   - ٣
   است.در گيلكي در ادامه ذكر شدهاسم نويسي مربوط به نكات جدانويسي و سرهم    

 اسم مركب  ٣-١ 

(بازي » بازيجوخوس«پيوندند. مانند: فاصله به هم ميكي با نيملمركب يا تركيبات اسمي در گي هاي مختلف اسمبخش
خانم ، كاسآقا (نام و خطاب مردانه)، كاسپسر (پسرعمه)جانم، عَ كبابمرغ).، تاس(نوعي بازي با تخم» جنگمورغانه«، باشك)قايم

  زنانه).(نام و خطاب 

  

 نشانة جمع اسم  ٣-٢  

گودان ها)، مردهها)، زاكان (بچهشود. مانند: كيتابان (كتاببدون فاصله با اسم نوشته مي» ان«نشانة جمع  - 
 هاي شوهر). (فاميل



٢٥ 

 

شان فاصله نوشته شوند. مانند: مامانه، بهتر است با نيمرسانندميهاي جمعي كه نسبت خانوادگي را نشانه - 
  اينا).شان (خالهجانهاينا)، خالشان (عمههجان، عماينا)، مامانو ديگران (مامان

شون ، مازه(مسگران) شونشود. مانند: مُرسگرهفاصله به كلمة قبلي متصل ميبا نيم» شون«نشانة جمع  - 
  ها).(مگس

 هانامنوشتن جاي طرز ٣-٣  

(الهيجان)،  ، الجونها بهتر است با تلفظ محلي نوشته شوند. مانند: الجاننامهاي جغرافيايي و قومي يا جاياسم - 
 ).هة اشرفيآستاناَستونه/ اَسّونه (

» ممدَلي«مثال: عنواناي افراد ثبت شود. بهدر مكاتبات رسمي گيلكي بهتر است شكل رسمي و شناسنامه - 
  نوشته شود.» مُحب«به صورت  »مُحيب«، و است به شكل محمدعليبهتر 

 اسم در حاالت مختلف نحوي ٣-٤  

اي ندارد ولي در حالت اسم در گيلكي دو حالت فاعلي و غيرفاعلي (مستقيم و غيرمستقيم) دارد. در حالت فاعلي اسم هيچ نشانه
رود و حالت غيرفاعلي يكار مو نهادي به هاي فاعليفاعلي براي نقش شود. حالتغيرفاعلي، نشانة مورد نظر، به انتهاي اسم اضافه مي

  رود. كار ميبهاضافي ، و ، مفعول درياي، مفعول بهازي ، مفعولبرايي ، مفعولباييهاي مفعول براي نقش

  حسن تنها بو (حسن تنها بود). ، حسن بوشو بازار (حسن رفت بازار) فاعلي: حالت - 

نظير فتحه و هفت آن (و حركات مختلف روي » ـه« يابا هاي بيان حركت  اي):(مفعول بهحالت غيرفاعلي  - 

آن كتاب خوب خوب فاندر (به  هكيتابٚ اَ  (من به حسن گفتم). حسٚنه بوگوفتمشود. مثال كوچك) نشان داده مي
(به رشت رفتم)، رشت  بوشومبوگو (به حسن بگو). اين حالت گاهي نيز بدون نشانه است. مانند:  هحسنٚ ، بنگر)

  بوشوم الجان (به الهيجان رفتم). 

مثل فتحه و هفت آن (و حركات مختلف روي » ـه«با هاي بيان حركت يا حالت غيرفاعلي (مفعول ازي):  - 

(از مادربزرگش  خو نَنَه جی فگيفت(از دستت افتاد)،  جی بکفتتی دٚسه  مانند: شود. كوچك) نشان داده مي
  گرفت). 

و هفت  ،مثل فتحهآن (و حركات مختلف روي » ـه«با هاي بيان حركت يا حالت غيرفاعلي (مفعول دري):  - 

 هه باقلَزمينَ  ، خوشكهخوابي؟)(چقدر در جنگل مي ه خوسیچقدر جنگلٚ مانند: شود. كوچك) نشان داده مي
  بكاشتد (در زمين خشك لوبيا كاشتند). 

مثل فتحه و هفت آن (و حركات مختلف روي » ـه«با هاي بيان حركت يا  حالت غيرفاعلي (مفعول براي): - 

  خو زاكِه ره (براي پسرش). آورد)،(براي حسن  باورده ِره حسٚنهشود. مانند: كوچك) نشان داده مي

مثل فتحه و هفت آن (و حركات مختلف روي » ـه«با هاي بيان حركت يا حالت غيرفاعلي (اضافي):  - 

  (خانة مردم).  مردوٚمه خانهشود. كوچك) نشان داده مي



٢٦ 

 

با فتحه ، معرفه باشد، در خط گيلكي اغلب جاهايي كه مفعول صريححالت غيرفاعلي (مفعول صريحي):  - 

شود. مانند: خو دسَا نشان داده مي، باشدمي) »å« التين آوانويسي(در » ـَا«كشيده كه عالمتش در سرخط 
، تي كيتابَا بيده (كتابت را ديد). اين تلفظ براي مركز گيالن و جاهايي است كه عالمت )(دستش را بريدواوي 

اش هم كنند و نشانهتلفظ مي /ǝ/، عالمت مفعول صريح را با نواحيبعضي ، در كنندمفعولي را چنين تلفظ مي

   (كتابت را ديد). ه بيدهتي كيتابَمانند:  است. »ـٚه«در سرخط 

نشان » ـِي« ، در سرخط به شكلهمراه است ej-: در خط گيلكي كه اغلب با وند غيرفاعلي (ندايي) حالت - 

(اي مادر). اين عالمت  ي، مارِ(داد زد و گفت: اي حسن)» حسنِي«مانند: داد بزه و بوگوفته:  شود.داده مي
 .دختر) آن( يرِ آيد. مانند: او دختَگاهي براي نشان دادن معرفه بودن يك اسم نيز مي

، گيردمي »ٚ-ـه / ٚـ  « ǝ-اليه يا اسم در حالت اضافي، در گيلكي اغلب وند : مضافحالت غيرفاعلي (اضافي) - 

 خانه (خانة صفر).  صفٚر ، (شاليزار كريم) جاربٚ  هكريمٚ شوند: قبل از مضاف نوشته ميو به صورت جدا 

در حالت مفعول  ، بهتر استمختوم به مصوّت باشديا ، دارد» ـه«يا » هاي بيان حركت«جايي كه اسم در اصل  - 
آفتابه را پر كن). اين ( آكونيا پورآفتابهاَ ، شكل اصلي كلمه حفظ شود تا باعث بدخواني نشود. مانند: صريحي

مفعولِ صريح، معرفه و مختوم به مصوّت است ، ام را فروختم). در دو مثال ذكر شدهيا بُفروختم (خانهخانه مي
آفتابه آفتابَه بيهم (يك  اي تاگيرد. اگر مفعول نكره باشد، نيازي به عالمت خاص ندارد. مانند: مي» يا« ةنشانو 

  ، اي تا خانه بُفروختم (يك خانه فروختم)، اي تا چايي بُخوردم (يك چايي خوردم).خريدم)

  صفت   -٤
كس ، پيلهمانند: سيفيدرود (نام رود)شوند. فاصله نوشته ميدر گيلكي با نيم صفات مركب و تركيبات وصفي - 

 فروبسته). ، لببزه (ساكت شده، تام)، كوچكترينكوچك استچه آندانه (كوچي، (شخص خيلي مهم)

، كس (خريدار)شوند. مانند: هيئَنفاصله نوشته مي، با نيمشوندساخته مي» كَس«اي كه از تركيب صفات فاعلي - 
 كَس (شنونده).بشنوسته

  كتاب).  )،  اَ كيتاب (اينآن روزاو روز (، شوند. مانند: هو روز (همان روز)جدا نوشته مي صفات اشاره - 
  طور).(اين ايطوطور)، (همان طوهَ شوند. (طور) متصل نوشته مي» طو«صفات اشاره همراه با كلمه  - 

 حروف -٥ 

شوند. مانند فاصله از كلمة قبل و بعد از خود نوشته ميدر گيلكي كلية حروف (اعم از حروف اضافه و ربط) با  - 
(از حسن گرفتم)؛ محاله كي وهالم جَه اَيه تشريف ببري (محال است بگذارم از  جی فگيتمحسٚنه موارد زير: 

 تيبازار)  به آمداَمره بامو بازار (با تو خانه بود)؛ تي  دورون نَهه بو (دراين جا بروي)؛ دا غوروب (تا غروب)؛ خانه 
تره (گفت كه سنگ جاي مره بودوخته (با تو دوخته)؛ نيده كه (نديد كه)؛ بگوته كي سنگ خو جا سر سنگين

  تر است).خودش سنگين
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از مصوّت شود. مانند: حسن و حوسين. اين حرف ربط وقتي بعد جدا نوشته مي» و«حرف ربط واو به شكل  - 
آقا و آقا يو كاس خانم (كاس، كاسشود. مانند: تقي يو نقي (تقي و نقي)نوشته مي »يو«، به شكل بيايد

  خانم). سكا

 ضماير -٦  

، ته ره بوگفته (به تو آورد)شوند. مانند: مه ره باورده (براي من ضماير شخصي غيرفاعلي جدا نوشته مي - 
  گفت).

 شين (مال ما).امي ، شين (مال تو) شود. مانند: تيفاصله نوشته ميبا » شن/ شين« ضمير ملكي - 

  

 قيد -٧  
تو اَم بيا ( تو  ، بسيار واضح است).شوند. مانند: خُوئب، پور مَعلومه (خُبقيدها در خط گيلكي جدا نوشته مي - 

  .(رفت باال) جُوئر، بوشو هم بيا)

، (گاهي گوداري، گائينَمِي (نم نم)شوند. مانند: نمبه يكديگر متصل مي فاصلهقيدهاي مركب در گيلكي با نيم - 
 مواقعي). 

، يقيناً موارد استآمدهة پيشنهادي گروه سرخط ، فقط تعدادي از مسائل نگارشي گيلكي بود كه در بستمواردي كه در باال ذكر شد
  آن تكميل كرد.توان نامه نيست و بعد از استفاده از اين بسته ميديگري هم پيدا خواهد شد كه در اين شيوه
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  ها (سمت).)، ساخت زبان فارسي، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه١٣٩٨افراشي، آزيتا (
 مركز نشر دانشگاهي، تهران.)، آواشناسي زبان فارسي آواها و ساخت آوايي هجاها، ويرايش دوم، ١٣٨٥ثمره، يداهللا (

  : فرهنگ ايليا.، رشتنامهواژه، گويش الهيجان، زبان گيلكي، )١٣٩٤( ، نادرجهانگيري
 . زير نظر بهمن سركاراتي. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي. فرهنگ ريشه شناختي زبان فارسي). ١٣٨٣( دوست، محمدحسن

  : فرهنگ ايليا.، رشتخالهمحرم رضايتي كيشه، به كوشش ة الفبا و دستور خط تالشيويژ، )، همواج١٣٩٧( ، محرمخالهرضايتي كيشه
  گيلكان. :، رشت) بررسي و توصيف گويش گالشي١٣٨٢، رقيه (، محمود و رادمردرنجبر

يلكي) مجلة زبان پژوهي، نگاري در گنگاري گويشي (مطالعة موردي: بررسي فرهنگ)، فرهنگ١٣٩٣گهر (فاطمه نيك سبزعليپور، جهاندوست، سيده
 .٩٦ -٦٥، ١١دانشگاه الزهراء، سال ششم شمارة 

  )، فرهنگ گيلكي، چاپ دوم، رشت: فرهنگ ايليا. ١٣٩٥ستوده، منوچهر (
  هاي گيلكي، رشت: گيلكان. واژههاي دستوري و فرهنگ)، ويژگي١٣٦٩پور، جهانگير (سرتيپ

  م.چاپ دو ،نشر داد، تهران: به كوشش و زير نظر سعيد حميديان شاهنامه فردوسي، چاپ مسكو، )،١٣٧٤( فردوسي، ابوالقاسم
  هاي گيلكي، رشت: طاعتي.المثل، به انضمام اصطالحات و ضربنامة گويش گيلكي، واژه)١٣٨٢، احمد (مرعشي

  دانشگاه گيالن. رشت: ، گب، گيله)١٣٨١، فريدون (نوزاد
  شت: طاعتي.، رهاي گيلكيالمثل، به انضمام اصطالحات و ضربنامه گويش گيلكي، واژه)١٣٨٢( ، احمدمرعشي
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  ضمايم:بخش چهارم 

 
نامه سرخط تنظيم ههاي مختلف گيلكي انتخاب شده و با شيوشود كه از گونهذكر ميداستان كوتاه يك شعر و چند در ادامه، 

  است.در اول هر متني، نام نويسنده يا شاعر و نام گونة گيلكي ذكر شده است.شده
  

  

  

  

  یهنِ وُ گيلکی غزل: گيل

  ، گيلكي لنگرودي)پور لنگرودينادر زكي( 

  

  یگيلُونِه ،وٚتنــــتی ٚتنَه م ،ٚلٚبه پا َشئنَه گودن         ی گيلُونِه ،َشئنَه تی داُمنه سر، سر نَن و خوتن -١

  یوتن گيلُونِهــدَخنه ــچيسه چاره؟ ٚمٚگه تی سي           هــاَکون غم خودی آلوغ اگه َمه پيش و دونبال -٢

  یگيلُونِه ،ه ٚنَخا هيّچی َمه گوتنتورتوری کارِ            ونمــاَب ورـــه َمه تنَندَ ـگينه َعَطر، گَ  تا تی ُجون -٣

  یوتن گيلُونِهــه ســـتی بوره سِ  هبزَ اينِه خا تام         مـــيلی ٚچم و خَ ــنه خاه تی خاطيَره خاسَّن، دَ اَهَ  -۴

  یی ِسه فودَن گيلُونِهـــخوِبه تی عاشقی آٚبه م       روُخوئنِه جوری، دَئٚنم مو تََرکاُو ِره که خوشکه  -۵

  ین گيلُونِهــاره دَموتـــه کـه اونٚ ـــَنبی او پا ک        ارٚسه برفه؟ َعيٚنه يه ُشوٚئه ٚبوَ ج تی قشنگی چی -۶

  یبُون ٚزلٚزله تی خوبی جی گوتن گيلُونِهَخانی         ه گيلُونی، اينِهمّ ــه گيلُون، هـــتو می گيلُون، اون -٧

  یغم و غوّصاٚنه تی سينه جی ووروتن گيلُونِه        قه کارـــی عاشـُووئنشَکنه خنده تی شی، تا نَبی ت -٨

  یگيلُونِه ايسه می کار تَه پيران بهاری دوتن         پور ٚزٚمت می ناجه اَمِره  که  ايسه مخملی َچئچ -٩
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  :                                                 گيالن جانشعر ترجمة فارسي        

  ها، پايي ساخت و قدم به قدم تنت را پيمود. گيالن جان!شود از لبشود بر دامانت سر نهاد و خوابيد، گيالن جان // ميمي - ١

  جز پناه جستن به آغوش تو. گيالن جان! اگر اندوه مانند عقاب مرا تحت تعقيب قرار دهد // چاره چيست؟ - ٢

  هايم نبايد مرا بازخواست كني. گيالن جان!شوم // براي ديوانگينوازد، مجنون ميكه شميم عطر تنت مرا ميمادامي - ٣

  ات فراز و فرود و مصائب بسياري دارد // براي همين بايد در سكوت بر آتش عشق تو سوخت. گيالن جان!آري! خاطرخواهي - ٤

  ات را بر روي من بپاشي. گيالن جان!دارم // بهتر است تا خنكاي آب عاشقياي خشكيده ترك برميه  همانند رودخانهآنجا ك - ٥

  است // الهي نباشد آن پايي كه كارش لگدكوب كردن و نابودي است. گيالن جان!ماند؟! به پاكي برفي كه يك شبه باريدهزيبايي تو به چه مي - ٦

  هستي و براي اين است كه // بايد مانند زنجره، تكرار خوبي تو را همه جا خواند. گيالن جان! و گيالن همهتو گيالن من، گيالن او،  - ٧

  ها را از وجودت بروبد. گيالن جان!شود، تا وقتي كه عاشقت كارش اين نباشد كه // اندوه و غصهات شكوفا نميخنده - ٨

  پوشي سبز و بهاري بدوزم. گيالن جان!كارم اين است كه برايت تن /هاست /ديرزماني است كه با آرزويم كه همچون مخملِ خزه -٩

  

 اَويراَبوسته پاييز

  غربي) يك، گيل(زهرا حميده عثماونداني 
  

ناجه  ديله سر بمانسهقد خو ين. اهب نيشٚته، هطو اينگاری بوره زوغاله سر ٚدٚره ِزئن نی جانَا فکَالشومن نَنم کی چی ا
ی آل فوتورکسته زناکانه َمانستن آسمانَا وارَهی. فئآندرههی ذّره خو دوره َوَره  ،کی ٚدٚرهن دگره خوردن يگومارانه دور

نزنه. کاغذ و خودکاره اوسانه يو َهسه نينيويس، ِکن بينيويس!  ٚگبه رَ مَ  یّکس. اَٚرسو فوکونه يو هیونهکفَاندره يو ايژگره 
 سر ٚبنینه گفتن که چوم تا وا مهآتش ٚزنِه. کاش تَانستي ٚکَره ديله فَاندرستن مین نَنم چی خبره کی، اَنه ينی کلّه دوروا

نی وايم اهر شب واسی بَ  ٚچِرها چوطو می صدايه بيشتاوه کی؟ اصن من نَنم ، امّ هآب  اَم توَمان ه روزانتاريک، اَ سربه 
هيتّه خانه  هسر نيشينه، دِ  ٚلّچهکی دئآره يليکونه ِشئه ل ٚمّچهباريکی َره محل نوکونه! ایه ن! اَن کی هی ذّره مَ يخابه دور

کی  کين. ِرئِکه ذره نَنم خو بالشه هاَم گيٚردٚ  َقدَر توره کاران کونه، اَنی ِپئر و مئآر اَنی لبلهنزنه. هن ٚگبه رَ مَ  یآدمان
شم  ذه انستنی اَٚرسو فوکونه. ایمَ  ن تنها به، اونه فَاندره يو وارش دََکفته آسمانهيعسکه جيگا بده، کی تا اوتاقه دور

اَگيفتن   اَم ترس َرهه دکفه، ِده يوايواِشی مَ  رعشهآبوسته جانَه  و، اَ ِرئِکه واتورهرچی من شم جولُ ٚچره وتر، َننم جولُ 
ه. قاب ئزنِ آ چوَره ه اَکونم تا عکسه فَاندرم، مَ   ، می گردنه کی درازنٚدرسرما َجه کس به کس خوردن  گاز. اَنی ٚدٚره

نيزديک بيدينم، می  ازاَکونم تا عکسه   دراز ٚدَسهبيگيفته عکسه ذره می عکسه، ای ته سيَا نوار اونی جوئری! می 
  . هاَي يادَره ه َمانستنی تومامه می خاطرات مَ  ونوخويو گور ٚدسه ونیواسوخه ا ٚدس

  نيشتن. وارستی يو زرده برگانه سر، نَشاستی خاٚکهخاٚکهاَم، غم دََکفته بو. وارش  داره باغانه ديلپاييز بو يو شکم

  آبوسته بو يو من نَانستيمی؟!  ن، باطيليدور هفصل عاشقیمی سجل َهه 
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  شدهپاييزِ گمترجمة فارسي:                                                               

قدر در باِغ آرزوهاي بر باد شده نشسته باشد. آنخراشد، گويي روي زغال سرخدانم كه چه چيزي دارد جانش را ميمن نمي
كند زده به آسمان نگاه ميهاي جنباره همانند زن. به يككندنگاه نمياي به دور و برش خورد كه ذرهاش تلؤ تلؤ ميرفته

دانم دارد و حاال ننويس، كي بنويس! نميكاغذ و خودكار برمي زند.كس حرف نمييچريزد و با هكشد. اشك ميجه ميزو 
توانستم به او بگويم كه تا چشم بر هم مي زند. كاشدر سرش چه خبر است كه، نگاه كردنِ به او دارد جگرم را آتش مي

دانم چرا هر شب بايد به خواب او  من نميطور صدايم را بشنود؟ اصالشوند. اما چههم تمام مي تاريكبگذاري اين روزهاي 
نشيند، رود در بلندترين نقطة درخت ليلكي ميكند و ميباره روي ترش ميكند. به يكاي هم مرا محل نميبيايم! او كه ذره

را هم اش كند، پدر و مادرش لبلبهقدر از اين كارهاي غيرعادي ميزند. هر چهيك از افراد خانه حرف نميديگر با هيچ
شود، به آن نگاه است، كه تا در داخل اتاق تنها ميدانم زير بالشش عكس چه كسي را مخفي كردهگيرند. پسرك نميمي
روم بر اين جانِ مجنون دانم چرا هر چه جلوتر ميروم، نميريزد. كمي جلوتر ميكند و همانند آسمانِ باراني اشك ميمي

كنم را كه دراز مي مخورند، گردنهايش از سرما بر هم ميگيرد، دندانا هم ترس فرا ميكم مرُافتد، ديگر كمپسرك لرزه مي
زند، عكسِ قاب گرفته شده عكسِ من است، با يك روبان مشكي در باالي آن. دستم را دراز ام ميتا به عكس بنگرم، خشك

  آيند.تم همانند رعد و برق به خاطرم ميخورد و تمام خاطراكنم تا عكس را از نزديك ببينم، دستم به دستش برميمي

شناسنامة  شد نشست.هاي زرد نميباريد و بر روي برگنم ميباران نم هاي باروَر هم غم افتاده بود.پاييز بود و در دل باغ
  دانستم.من در همين فصل عاشقي باطل شده بود و من نمي

  

  ميداٚن سر رشٚت پيله

  )مركزي، گيلكي پوراحمد جكتاجي(تقي 

رشٚت پيله ميداٚن سر، شوما هر چی بَخائيد تَانيدی ِهئن. اگر گيرانه نتَانيد ِهئن، خاب تَانيدی ِدئن! به قول معروف جه 
دی بيجير  اوخت بيشی را نيِه. سوزن تاو خالی روز و تعطيٚل روز نَاره. هر .هشيٚر مرغ بيگير تا جاٚن آدميزاد نهَ 

روزٚی مردوم جه هه يا تَامين به. اصلن فکر کونم رشت جه هه بازار شکل بيگيفته بی، ه کی، رزق و نَايه. شوخی نيِ 
قواره نزديک به ای اَبوستی بی تا االن کی ای تا درندشت بوبوسته بی اَبوستی بی، پيله ی پيلهبعد َکش بامو بی هِ 

ه موشتری دوخانه، جه او طرف گيرانی ا کرا خو دورون جا دَائن دره. جه ای طرف فراوانی داد زنميليون نفر جمعيتَ 
رشٚت پيله ميدان خوره ای تا دونيايه. خريد و فوروش  يا فورانه! تو مانی اَ ميانه چی ببری بخانه؟داد کونه موشتریبی

ای جور داٚب دستور داره کی تا ندَانی، نتَانی! هر کس ای چی دَاره فوروشه، ای جور داد زنه، ای جور مقاٚم مره 
  .يا دوخانه: هارای هارایموشتریَخانه، 
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  سر ميدان بزرگترجمة فارسي:                                                                      

توانيد ببينيد! اگر گران است و نمي توانيد بخريد ، خوب مي .توانيد بخريدشما هرچه بخواهيد مي ،سر ميدان بزرگ رشت
قدر اين ،جا هست. روز معمولي و روز تعطيل ندارد. هروقت بروي راه نيستشير مرغ تا جان آدميزاد در آنبه قول معروف از 

فكر  اصالً  شود.مين ميٲرزق و روزي مردم ازهمين جا ت ،افتد. شوخي نيست كهسوزن بيندازي پايين نمي ،شلوغ است كه
ن كه يك شهر درندشت تا اآل ،هي بزرگ و بزرگ شده ،كنم بناي شهر رشت از همين بازار شكل گرفته باشد. بعد كش آمده

زند و مشتري از يك طرف فراواني داد مي دهد.خود جا مي قواره شده و نزديك به يك ميليون نفر جمعيت را دربزرگ وبي
ماني چه چيزي به منزل ببري؟ اين ميانه مي دردهد. كند و مشتري را فراري ميداد ميكند، از آن طرف گراني بيطلب مي

تواني ازپس آن كه تا آن را نداني نمي ،رسمي دارد ميدان بزرگ رشت براي خودش دنيايي است. خريد وفروش يك راه و
خصوصي مشتري را صدا هب يك لحن داد و فرياد راه انداخته و با يك جور فروشد،آيي. هركسي يك چيزي دارد و ميرب

  : هاراي هاراي.زندمي

  

  تكواژ صفر

  گيلكي مركزي) ،طاهره آرميون(

  

م ترُگَال بدَاريد. مامان جواب ، َواسی بشم اثاث بيهينم، شومانَ هتلفن زنم، مامان خودش جواب ِدِهه، َگم مامان جان بيا می ورجَ  
اَبوسته، فردايم ِمئمان دَارم. اَ زاکه مره   بشم ِچکچی بيهينم، اخه يخچال خالیَگم واسی  ، تو بيا.ٚدٚرهنَِمی اَمون ِدِهه: وارش نم

، دَانی ٚبنمبوُزرگ اَمی خانه ايَسه، نتَانم اونَا تنها اخه تی مامان ای فروشگايم شولُوغه.اَم کی ايسه، زنجيره نتَانم بشم، مغريب
   کی!

، ٚدٚرهاَکونم. مامان زنگ ِزئن   خودافظی تلفنَا قطعبی اَبَم، می کاران َمانه.  شب َمئطلاَبئم: وای مامان جان، نه! اويَا بَيم تا   برزخ
اَبوستيم. هطو کی ِمره ِمره کلنجار   م پشيماناَ  جواب ندم. مه َره َغَرض بيگيفته، َعينه کوچيکانی َمانستانی کی لج کوديم، بَزين

  م به تی کار فَارس. تی خانه، تونَ ٚدريمبوُزرگ امون من و مامان . مامان ِگه:ٚزنِئهُشوئن دوبوم، تلفن هوطو زنگ 

اَکِشئه. انه خاب امويی. دوشکچه و موتيکايه، کوجی الحاف کی  اَبوست. ترگل کوَيا ايَسا؟ بيِدئم کاناپه سر دراز  می خيال جمع
دوشکچه سر. اونه ديَال خاب دره، انه  ٚنَهم اَگيرم،  دوزی بوبوسته امره اَورم، زمينه سر َواشانم. جه کاناپه سر انه َکشتيکه

ی او وختانِه اونهپوشت و سَرا ماالنم تا آرام بيگيره، واخابه ِشئه. دوشکچه يو پوتويا فَاندرم، مامان  بوُزرگ مه َره وير اَيه. اوّخِ
هميشک اونه مو، وسط راسته دَاشتی، دان. چیدار و مودير، همهحال و روزگار ُخوئب بو. ای ته پا خوره کيوانی بو، سليقه

  دو رقم گيس کودی چی قشنگی يو تيميزی. 

اَم اونَه خو سره تَان سونجاق ِزيی ولی  يانهآبوستی، هو دو تا گيسانَا اوسادی، خو سره دور پيچستی. بعضی موق  هوا کی گرم
 بوُزرگ تی فرقَا کج بنه، همش وسط بنَايی، تی سرهندوَما همديگره ميَان توشکه ِزيی. گوفتيم: ماما يان، گيسههتره موقويش

م جواب دَيی: نه، می مئآر خودابيامرز . به قول ايمروزيان تنوع ببه. اونَاَٚبه  پچه عوضتَانَا آدم دينه. کجه راسته بنه، تی قيافه ای
  هميشک مه ره گيس کودی يو ُشوييم می ريفقانه مره بازی.
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ی، مار بوبوستی. تی عکَسا مامانه عروسی بيِدئم کمار، زنگذشته کی، عروس بوبوستی، مردهو، جه او زمات خيلی بواآا -
م گوفتی: تازه ای تَه خارجکی آرايشگر بامو بو رشت، مه َره اون چسان فسان بوکوده واااای! ماتيشکا بوبوسته بی، بَزين اونَ

  بو.

  تكواژ صفر                   ترجمة فارسي:                                          

گويم: مامان جان بيا پيش من، بايد بروم كمي وسايل بخرم، شما هم بايد دهد، ميكنم، مامان خودش جواب ميتلفن مي
است. بارد، تو بيا. بايد بروم وسيله بخرم، چون يخچال خالي شدهنم ميدهد: باران نممراقب ترگل باشيد. مامان پاسخ مي

بزرگت آخه مامان اي هم شلوغ است.توانم بروم، غروب هم كه شده و فروشگاه زنجيرههمان دارم. با اين بچه هم نميفردا هم م
  داني كه!، ميتوانم تنهايش بگذارمخانة ماست، نمي

ي تلفن ماند. بدون خداحافظشوم، همة كارهايم ميجا تا شب معطل ميشوم: واي مامان جان، نه! اگر بيايم آنعصباني مي
كردم و بعد كه كوچك بودم و لج ميدهم. عصباني هستم، مانند زمانيزند، جواب نميكنم. مامان زنگ ميرا قطع مي
  خورد. رفتم، تلفن هم زنگ ميطور كه با خودم كلنجار ميشدم. همينپشيمان مي

. خيالم جمع شد. ترگل كو؟ ديدم روي كاناپه آييم، تو هم به كارهايت برسبزرگ  به خانة تو ميگويد: من و مامانمامان مي
كنم. او را آورم و روي زمين پهن ميدوزي شده ميآمد. تشكچه و متكا را با لحاف كوچك تكهاست. خوابش ميدراز كشيده

مالم تا آرام شود، به خواب آيد! پشت و سرش را ميگذارم. خوابش ميكنم و روي تشكچه مياز روي كاناپه بغلش مي
ها براي خودش يك كدبانوي حسابي آيد. آخي، آن زمانبزرگ به خاطرم ميكنم، مامانرود. به پتو و تشكچه نگاه ميمي

كرد، دو تا گيس تميز و قشنگ هم داشت. وقتي هوا بود، مدير و باسليقه و دانا. هميشه موهاي سرش را فرق وسط باز مي
بزرگ گفتم: مامانزد. ميهم گره مياهي اوقات هم دو تا گيس را بهپيچيد. گشد، دو تا گيسش را دور سرش ميگرم مي

ات تغيير كند، به قول قدر در وسط سرت گذاشتي كه كف سرت معلوم است، فرق كج بگذار تا چهرهفرقت را كج باز كن. آن
رفتم با كرد و من ميميداد: نه، مادر خدابيامرزم هميشه موهايم را گيس ها تنوع داشته باشد. او هم جواب ميامروزي

  كردم.دوستانم بازي مي

است، عروس شدي، مادرشوهر، مادرزن شدي. عكست را در جشن عروسي مامان ديدم. اوووو، از آن زمان خيلي گذشته
گفت: تازه، يك آرايشگر خارجي هم به رشت آمده بود، اون من را حسابي آرايش وااااي ماتروشكا شده بودي. بعد هم او مي

  .كرد
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  پركاله اي تَه قصّه جا اي

  )، گيلكي مركزيفكرآزادپرويز ( 

اي نفر بو اي نفر نوبو. اي تَه بو يو خيلي كسان هم بيد، ولي او . »يكي بود يكي نبود«تر دو هَزار و چارصد ساله نوري پيش

بيرون، خو ره حكومت كودي. حرف، اي تَه، اي نفر حاكم بو كي اي تَه كوجه شهر، چوچونستان نامي، منظومة شمسي جا 
يَا خودش فارس فوروس كودي. كم. حاكم نه موشاوري دَاشتي نه موباشري. همه چيوكم، حاكمه حوحاكمه حرف بو، ح

، تازه حاكم يعني اونه پسر، پادشاه قدر ظولم و ستم بوكوده بو كي وقتي بمردهاونه پِئر خودشه حكومته آخره ساالنه ره، هن
يا هن جوانه حاكم، او اّوالن بد كار نوكوده بو. يعني  »آهنماخا«دوم خيلي ذوق بوكوديد. شادماني بوكوديد. بوبوسته، مر

آكوده بو. ماهي چارصد الالر (واحد پول چوچونستان)   كار كودنه ژستَا بيگيفته بو. مردومه خراج و مالياَتا كمتر خوٚرم
َتا او پوالَنا مردومه جا  وقتي بيده چند ساله پسي پول كم باورده، دووارده همهبينوايانه رِه مقرري تعيين بوكوده بو. اَلبت 

   فاگيفت.

كي فكر بوكونيد مثلن اَرزاق، اَرز يا  يَا. نه اَن چوطو؟ امَا نانيم. هر كشوري خا خو اقتصادَا دَاره دِه. هر حاكمي هم خو نظريه
جور ديگره. اونم خراج، حتمن اي ة شمسي جا بيرون، دابه دستور و باجهآكوده كي جوبران بوكونه، نه! منظوم  طاليَا گيران

  تر.چي! دو هَزار و چارصد سال نوري پيش

، دووارده همه تانَا تاواده کوٚنٚدهَكمِي كرا اونه كارانه جا انتقاد آكود ولي چند ساله پسي كي بيده اوشان، كم دزندانيانَا آزا 
آبوستان دره، مردومه ره اي تَه دوگفتن (سخنراني) راه تاواده بوگفت: عزيزه گيرامي خاليق!   دزندان. بازين بيده زنداني زيا

م خودمانه ايداراته جا شوروع كونيم. اَ جوييجويي بوكونيم. هه صرفهاَما وا صرفه ،آبوسته چوچونستانَا تحميلچون تحريم، 
  ن زنداني نمانه.لاصآكونيمي، ايصالحاتي كونيم كي  مثلن زندانانَا تعطيل

آبوستن، اي جور گوالز به حيساب اَمويي. اَلبت اوشان، قصده غرضي ناشتيدي كي خوشانه گيره  : تحريماوّلي پا بينيويشته
چوچونستانه ميان داب بوبوسته بو. يعني مُد بوبوسته يَا تاواديد تحريم و خارجي مملكتانه گردن. تحريم او زماته جا گرفتاري
  اي َتا فيگور بو. به قول امروزيان شوآف بو... بو. خوره
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  اي از يك قصهقطعهترجمة فارسي:                                                         

ولي  ،سال نوري، يكي بود، يكي نبود. يك نفر بود و يك نفر نبود. يك نفر بود و خيلي نفرات ديگر هم بودند ٢٤٠٠پيش از
كرد. حرف حرفِ شمسي، حكومت مي ة، بيرون از منظوم»چوچونستان«نام ه آن يك نفر حاكمي بود كه در شهري كوچك ب

كرد. پدر او در آخرين امور رسيدگي مي ةحاكم بود و ُحكم، حكم حاكم. حاكم نه مشاوري داشت نه مباشري. خودش به هم
وقتي مُرد و حاكم جديد يعني پسرش، پادشاه شد، مردم ذوق كردند، هاي حكومتش، آنقدر ظلم و ستم كرده بود كه سال

يا همين حاكم جوان، در ابتدا، بد كار نكرده بود. يعني ژستِ خوب كار كردن، گرفته بود. خراج  »آهنماخا«شادماني كردند. 
ري تعيين كرده بود. البته رّ(واحد پول چوچونستان) براي بينوايان مق و ماليات مردم را كم كرده بود. ماهي چارصد الالر

دانيم. هر كشوري اقتصاد خودش را دارد. چطور؟ ما نمي .وقتي ديد كه پول كم آورده، دوباره همه را از مردم پس گرفت
 ةخودش را. نه اينكه فكر كنيد مثال ارزاق، ارز يا طال را گران كرد تا جبران كند، نه! بيرون از منظوم ةهر حاكمي هم نظري

 .سال نوري ٢٤٠٠هم چي! پيش از ست. آنا طور ديگري اب و رسوم و باج و خراج، حتماً شمسي، آد

كنند، دوباره همه را به زندان انداخت. كم از كارهايش دارند انتقاد ميزندانيان را آزاد كرد ولي چند سال بعد كه ديد كم
راه انداخت و گفت: مردم عزيز و گرامي! چون تحريم  سخنراني ةشود، براي مردم برنامبعد (وقتي) ديد زنداني دارد زياد مي

ها جويي را هم از ادارات خودمان شروع كنيم. مثال زندانجويي كنيم. اين صرفهبه چوچونستان تحميل شده، ما بايد صرفه
 .كنيم كه اصال زنداني نماندرا تعطيل مي

هاي آنها قصد و غرضي نداشتند كه مشكالت و گرفتاريآمد. البته تحريم شدن، يك جور افتخار به حساب مي :پانوشت اول
خودشان را به گردن تحريم و كشورهاي خارجي بيندازند. تحريم در آن زمان و در چوچونستان، رسم شده بود. براي خودش 

  ...ها شوافيك فيگور بود. به قول امروزي

  پاچه داستان

  )، گيلكي شرقيخسروی باللمی هانسي(

بو، اّما  اَگيت اونه طرف، خيلی زمات بو اَفتُوء بون ايسه ره ِبيَسه، الُکوی تيتيالسه موسون پشاسی بولند ماشين گِ 
ِمئن اوميد َوج َوج  چوشماٚنهخبری نَبو. خو دسه ِمئن قشنگه تيتَانه تُوء تُوء بدَه يو ماشينه دره جيلو بِيَسه. اينه خوشگيله 

حيکمت نَبو. پاچيکی بِيَسه، ماشينه ِمئنَه نيا َزای! يه ته پيلو نفس بََکشی، َبَخالی ای گورشه اَفتُوء بون رافايی ِکِشئن بی
بو، هيطو بوَما بَگون ِگه، َخانم ُجون! آقاُجون! گول نَخانين؟!  نيشٚته سال، عقب صندلی بَگوت، يه الُکوی خودشه سينده

بيَه  . بگوت:آبو يه نيصفه واليشته بستنی يه اونه ديمه جيلو بَگيت  ينه عقبه شيشه جير بوما، يه ته کوجه دس درازماش
بستنی  زواله بون، اَفتُوٚئه ماشين گاز بدَه، را دََکت!. يه بَگيتآگوت، بستنی زالُکوی خو دسه پرکَنشه همره درا بوخور!

  اَرسو! الُکوکه اَرسو!
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  داستان كوتاهترجمة فارسي:                                                                          

بلند كه ايستاد، دخترك مثل سنجاقك پر زد و به طرفش رفت، خيلي وقت بود زير آفتاب داغ ظهر آنجا بود، ماشين شاسي
زد، . در چشمان قشنگش اميد برق ميهاي قشنگ را در دستش تاب داد و جلوي در ماشين ايستادولي خبري نبود. گل

روي نوك پا ايستاد و داخل ماشين را نگاه كرد، دختري به  حكمت نبود.گويي زير تابش سوزاِن آفتاب انتظاركشيدن، بي
خواهيد؟ شيشة كه آمد بگويد خانم جان! آقا جان! گل نمي سن و سال خودش بر صندلي عقب ماشين نشسته بود، همين

 بيا بخور! خور را جلوي صورتش گرفت و گفت:آمد، دستي كوچك دراز شد و يك بستني ليسيده و نيم عقب ماشين پايين
  زيرآفتاب سوزان ظهر، اشك بستني! اشك دخترك! دخترك دست لرزانش را جلو برد و بستني را گرفت.

  

  (گويش گالشي) ٢٣چند حكايت كوتاه
  

چاره چيه؟ بوگوته پارسال مي دُندون دَرت كورده، ٚوٚره  يه نفر خوشٚته يه دوسه بوگوٚته، مي چوم دَرت كاٚنه، )١
 بَكيندَم.

 یج یآبا، يه كم بوگذشته، موشتر َهمره مويه َكشين یيه بيچاره سره ايصال دَبا ايمه هيته قيچ یيه سالمون )٢
 دَس جاٚنه سالم در بابورم، دو تّه ٚبراريم. یسوال باكورٚده شمه َچن تا ٚبرارين؟ او بيچاره بوگوته اگر ت

يخ. بوگوٚته بُخورٚده؟ بوگوته نانه  یيه ديوانه بوشا دوكتور، بوگوٚته مي سٚره مو دَرت كوٚنه، دوكتور بوگوٚته چ )٣
 دَرت. یخوراك آدٚمه شونه موسانه، نه ت یباس بمير، نه ت

َور  یَكس بوگوته اَمم َچن تا خاٚنه ِهئنديه. بيشنوستهچاكنن، هر كوتا یشون يه ِلئويه نفر گوٚته امي ُمرسگره )۴
 یدل پاَچنن؟ بوگوٚته شيم یچنگول كارانن، هر كوتام چند تَه خروار. طرف ٚبگوته اوتا چنگوله ِكمي ِلئو

 ٚدل. یشونه ِلئومورسگراٚنه
  

  ترجمة فارسي:                                            چند حكايت كوتاه                            

آن را كرد، ، تدبير چيست؟ گفت: پارسال دندان من درد ميكند: چشم من درد ميشخصي به دوستي گفت )١

 .مندَكَ

، از بعد از چندي. كشيد، و مرتبًا با قيچي موي او را ميكردسر بينوايي را اصالح مي يآرايشگرسلماني يا  )٢

، دو تا : اگر از دست شما جان سالم به در ببرمآن بيچاره جواب دادمشتري پرسيد: شما چند برادر هستيد؟ 

 برادر هستيم.

                                                      
 .است ١٣٨٢، : نشر گيالن، رشتدمحمود رنجبر و رقيه رادمر ة، نوشتاين سه حكايت كوتاه، برگرفته از كتاب بررسي و توصيف گويش گالشي - ٢٣



٣٧ 

 

اي؟ گفت: نان و يخ. گفت برو خوردهه . طبيب پرسيد: چكنداحمقي پيش طبيبي رفت، گفت: موي سرم درد مي )٣

 ه دردت.ماند و ندمي ميآبمير كه نه خوراكت به 

شود. شنونده گفت: در روستاي ما سازند كه هر يك اندازة چند خانه ميهايي مييك نفر گفت: مسگران ما ديگ )٤

پزند؟ گفت در ديگ يد كه هر يك چند خروار. گفت: چنين چغندر را در كدام ديگ ميآچغندرهايي به عمل مي

  مسگران شما.

  

  پايان
 


