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 1 (ایران  تهران، ،)استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه پیام نور بانو صبوریدکتر نرجس
 

 نگاهی به ریشه چند واژه گیلکی

 چکیده

بارای   رو از ایا  اناد   ررسی خاستگاه یاا تااریو وا ه دانساته   شناسی را به اختصار بریشه   

یابی به ریشه حقیقی وا ه باید در زمان به عقب بازگشت تاا باه ویاییتی رساید  اه      دست

اطالعات مربوط به وا ه به صورت شفاف و روش  در اختیار قرار گیرد و بتوان با اطمیناان  

های ایرانی نو اسات  لکی یکی از گویشگیری وا ه را بازسازی  رد  گویش گیفرایند شکل

غربای   و در حاشیه ساواحل جناو    جای داشتهغربی ایران  های شمال ه در شمار گویش

پرداخته گیلکی شناختی بیست وا ه در ای  پژوهش به بررسی ریشهرواج دارد   ی خزردریا

 وهساتانی   ای شرق اساتان گایالن و منهقاه   از ناحیه جلگه ی ای  جستارهاهدادشده است  

در هر مدخل ریشه ایرانی باستان و ریشاه هنادو اروپاایی دورده    اند  دیلمان گرداوری شده

هاای  شاده اسات  پاز از دن وا ه    توییح دادههای دوایی و ساختاری وا ه شده، و ویژگی

هاا در ایا    نوشت دادهواجورده شده است  یرانی دهای اها و گویشریشه در دیگر زبانهم

های ایرانی انجاا  پییرفتاه   های رایج در دثار مربوط به زباناساس شیوه و نشانهپژوهش بر 

هاای ایرانای در   هاا و گاویش  را با دیگر زباان گیلکی گویش زبانی ند ای  بررسی پیو است 

ی هاا ، و سایر تواول واج  ساختهباستان، میانه و نو دشکار ایرانی گانه تاریخی های سهدوره

دهنده ظرفیت وا گاانی و میناایی   نشان افزون بر ای ،  نمایداز میای  گویش را به روشنی ب

  هستهای مرتبط با دن نیز ها و گویشای  گویش و دیگر زبان

 های ایرانی، زبانایرانی باستان، گویش گیلکیزبان شناسی، ریشه :هاکلیدواژه

 مقدمه .1

تااریو وا ه دانساته و   شناسی را به اختصار بررسی خاستگاه یا ( ریشه2-61: 7002) 6 مبل

شناسی در روزگار باستان شرح مینای حقیقی وا ه بود و در یاددور شده  ه مفهو  دغازی  ریشه

                                                           
1. Campbell 
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در خصوص تااریو و خاساتگاه وا ه تیییار      ندو اوشناسی به مفهو ِ جدیدِ حال حایر، ریشه

 یافته است 

هماه اطالعاات    ، هیابی به ریشه درست وابر دن است  ه برای دست( 969: 7060) 6 ریش

 ،شناسای یمین ،وا یشناسی، دواشناسی، ساختهای مختلف از جمله واجدر زمینه دنمربوط به 

اللیه و فرهنگ باید به دقت بررسای گردناد و    اربردشناسی و نیز مباحث فرازبانی همچون فقه

 در  نار همه ای  مباحث، تووالت تاریخی نیز نباید نادیده انگاشته شوند 

تاری  زماان  ااربرد دن تاا     تاریو یک وا ه از  ه  عبارتست از بررسی شناسیریشه امروزه

هایی در زمانی میای   هم از لواظ لفظ و هم مینی  در هر زبان وا ه ؛زمان نوشت  تاریو دن وا ه

تری  زمان  اربرد دنهاا  تاریو دنها از  ه یینی بررسی ها شناسی ای  وا هافتند، ریشهاز رواج می

 ( 66: 6929 ،مینی )ابوالقاسمی ها هم از لواظ لفظ و هممان رواج دن وا هتا ز

غربای   هاای شامال  های ایرانی نو است  ه در شامار گاویش  یکی از گویش یگویش گیلک

غربای ایا     و در حاشیه سواحل جنو  گیردقرار میهای  ناره دریای خزر ایران، گروه گویش

های متیددی اسات  های ایرانی دارای گونهدیگر گویش همچون گیلکیدریا رواج دارد  گویش 

شاود   های زبانی متفاوت استفاده میو ای  تنوع تا بدانجاست  ه گاه در مناطق همجوار از گونه

ساختاری،  زبانی از جمله شناختی، در سهوح مختلفاز نظر  زبان گیلکیبر ای ، گویش  افزون

درستی مشاخ  نیسات   ای دارد  به های عمدهیز تفاوتدوایی و وا گانی با زبان فارسی مییار ن

نظار  هماه ننای   باه    های ایرانی میانه است؛ با ای بازمانده  دا  یک از زبان گیلکی ه گویش 

  دارد هاییاهترسد  ه ای  گویش از نظر دوایی به زبان پارتی شبمی

وا گاان    ان مشااهده  ارد  تورا میای از وا گان نند زبان دمیزه ،وا گان گیلکیدر مجموعه 

در ایا   شوند  همچنی  وا گاانی  بسیاری در گیلکی وجود دارند  ه عیناً در فارسی نیز دیده می

و مینی نزدیک یا شبیه به فارسی هستند  ایا  شاباهت در    ساختار ه از نظر گویش وجود دارد 

تلفظ فارسی از گیلکای  تشخی   ،ای از وا گانتأثیر نبوده و در پارهتلفظ وا گان گیلکی نیز بی

تاوان در گیلکای    اربرد در فارسی را به وفور مای شماری از وا گان  م ،دشوار است  از سویی

-وا گان عربی نیز بخاش نشام  از سوی دیگر ، یافت  ه همچنان در ای  گویش  اربرد دارند  

ز مایهب،  اند  اه بسایاری از دنهاا برگرفتاه ا    گیری از وا گان گیلکی را به خود اختصاص داده

                                                           
1. Krisch 
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فرهنگ، دموزش، علو ، اخالقیات، قانون، اقتصاد و سیاست است  ای  احتمال هام وجاود دارد   

عربی در گیلکی بسیار  متار از  های وا هوا  ه ای  وا گان از فارسی به گیلکی راه یافته باشند  

هاای  وا هوا  ،فارسی است و برخی از دنها تنها در تر یباتی خاص  اربرد دارند  افزون بار ایا   

تر ی جایگاهی مشخ  در گویش گیلکی دارند  ه بسیاری از دنها از طریق دذربایجان به ایا   

 ،های اروپای غربی  ه اغلب برگرفته از زبان فرانساوی هساتند  اند  وا گان زبانگویش راه یافته

باه  نیاز  روسای   هایوا هوا   اندبخش نسبتاً بزرگی از وا گان گیلکی را به خود اختصاص داده

 ( 92-99: 7067 ،6راستارگویوانک: اند )همسایگی به ای  گویش راه یافته جهت

برخای از  شناختی بیست وا ه گیلکی پرداخته شاده اسات    در ای  پژوهش به بررسی ریشه

و ای شارق اساتان گایالن و منهقاه  وهساتانی دیلماان       های ای  جساتار از ناحیاه جلگاه   داده

هاایی هساتند  اه    و برخی دیگر نیز داده اندوری شدهگردده میدانی شیوبه  روستاهای ای  ناحیه

  در هر مدخل ریشه ایرانی ثبت و یبط  رده است، ای  گویش ورنگارنده به عنوان یک گویش

دوایای و   هایدگرگونیدر خصوص نیز و توییواتی  اروپایی دورده شده باستان و ریشه هندو

هاا و  در دیگار زباان   هاای وا ه ریشاه هم  پز از دن است ساختاری وا ه داده شدههای ویژگی

-)گوناه  ، تالشای (خلخاال )گونه  تاتی هایگویش های  دادهاست های ایرانی دورده شدهگویش

-دادهاناد   وری شاده نیز به شیوه میدانی گاردد )گونه دملی(  مازندرانی وهای مر زی و جنوبی( 

 دوانگااری  گرفته شده است برگونه پاوه  های هورامیفیلمنتشرنشده های هورامی از مجموعه 

هاای ایرانای   های رایج در دثار مرباوط باه زباان   بر اساس شیوه و نشانه ،ها در ای  پژوهشداده

 انجا  پییرفته است 

 پیشینه پژوهش .2

-های میدودی به انجا  رسایده اسات  حسا    های گیلکی پژوهششناسی وا هریشه درباره

شناسی نهال وا ه گیلکای پرداختاه اسات  صابوری      ریشهبه در پژوهش خود ( 6930دوست )

( 6939صابوری و روشا  )   پرداخته است  شناختی نند مصدر گیلکی( به بررسی ریشه6937)

فیلای  های ( ذیل ریشه7002) 2  نئونگاندرا بررسی  ردهشناسی نند وا ه از ای  گویش ریشه

                                                           
1. Rastorgueva 

2. Cheung 
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 رده است  همچنی  صابوری و روشا    های گیلکی اشاره ها و وا هایرانی باستان به برخی فیل

 اند   شناسی  ردههای گویشی شرق گیالن را ریشههای ساده و پیشوندی گونه( فیل6931)

 هاشناسی واژهریشه .3

1. ča:mən   «ادرار» 

āman- ایرانای باساتان   برگرفتاه از  ای  وا ه اسم است 


ič*  < -a


ič* « اخت ، خاود را  اناد

 H(e)2-هندو اروپاایی   >« خالص  ردن


ik* «  ( 93: 7002 ،)نئوناگ « دنورد باه حر ات در 

/تر یب دوایی ایرانی باستان 


ič* /  در گیلکی گاه به/č/  و گاه به//š شود؛ نناان  اه  تبدیل می 

a-رگرفته است از ریشه ایرانای باساتان   ب« ناییدن» )ča- ستاک مضارع) nətčasفیل 


ič* «  یاو

au-از ریشه ایرانای باساتان   « رفت »( šu-)ستاک مضارع  šo:nفیل ، و «زدن


ič*    حاصال شاده

و گاه نیاز   شده تبدیل /:a/به  در غالب موارددر گیلکی  /ā*/همچنی  واج ایرانی باستان  است 

/  از /əشاود  وا اه   مای  تبدیل/ /əنیز غالبا به  /a*/واج ایرانی باستان   ماندیییر باقی میبدون ت

 فراگویی بسیاری در وا گان گیلکی برخوردار است 

سایدی  در است  ( 6203: 6316 ،6)بارتلمه« مدفوع» šāman-ای  وا ه در اوستایی  شهریهم

ر دهمچنای     از همی  ریشه اسات  (2139: 6921 ،)قریب«  ردن دور انداخت ، رد» -pš’y فیل

)ناک:  « بیارون باردن  » -čášو در وخای   « ردن خیز» -čái یدغهنو در شرقی های ایرانی زبان

    اندبرگرفته شدهریشه  ای از ( جاهمان ،نئونگ

 ča:mən-don دمده اسات  وا ه مر اب   «ادرار» čāmin و تالشی تاتیوا ه گیلکی در  برابرِ

  اربرد دارد  تاتی و تالشیدر به همی  مفهو   čāmin-dānنیز و  ،در گیلکی «مثانه»به مفهو  

2. dəvərsə «شدهضیوعت» 

 ااهش   /s/باه   /st/ ه تر یب دوایای   dəvərəstə برگرفته از صورت اصلیصفت مفیولی 

، ساتاک مایای جیلای    «(انادر، در، درون » *əd > -antar-) ؛ از پیشاوند اشاتقاقی  یافتاه اسات  

vərəst- ستاک مضارع  )ازvər- ساز و تکوا  مایی-əst     بسنجید با فارسای میاناه زردشاتی(–

ist)    ستاک مضاارع-rəv > -ara

u*> -ar


u* «   هنادو اروپاایی    >« نرخیادن، گشات-el


u* 

                                                           
1. Bartholomae 
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در جایگاه پایانی وا ه، تکاوا    ǝ (*aka >)//تکوا  (  163: 7002 ،)نئونگ« نرخیدن، گشت »

 شود صفت مفیولی در گویش گیلکی است  ه به ستاک مایی افزوده می

 -varاز: اوساتایی   هاای ایرانای عبارتناد   هاا و گاویش  وا ه در زباان ای  های ریشهدیگر هم

 -)دور اای  «، غاارو   ااردن  رفاات فاارو» niwurd-(، پااارتی 10: 6336 ،6) لنااز «گشاات »

-و زباان  ،(699: 6331 ،)صامدی « گشات  » m/nwry-(، خوارزمی 713  7001، 7مایسترارنست

 -newer، یزغالماای -wor، یدغااه -werی باناا، یی«برگشاات » zivirnenهااای ایراناای نااو: زازا 

   «تیییر دادن» -wārāyهورامی و ، همان( ،)نک: نئونگ « ردن غرو »

 daveriyen فیال اسات   « شاده شده، مبادلاه تیویض» davernisa ،صفت گیلکی یِبرابر تات

در « تیاویض  اردن  » dəvərəstən فیال در تاتی  اربرد دارد، اما « تیویض  ردن، مبادله  ردن»

 رود به  ار می dəvərsəگیلکی  اربردی ندارد و تنها صفت 

3. dajanēn «به درد آوردن» 

وا  و تکا  -daj)از ساتاک مضاارع    -dajanواداری مضاارع  واداری گیلکای از ساتاک    فیل

)تکاوا    –ēn، و تکاوا  مصدرسااز   «(-ان-»فارسای  ؛ بسانجید باا:   *ana- <) –anسااز  واداری

تواند به صورت توجه به بافت دوایی میبا ( است  ه *-anai) -nəمصدرساز در گویش گیلکی 

n–  یا ēn–   ستاک مضارع ظاهر شود( نیز: -jad > -jaad* > -jda* «  ساوخت ، ساوزاندن »< 

   ( 61: 7002 ،)نئونگ« سوخت ، سوزاندن» *wheghd-هندو اروپایی 

« سوخت ، ساوزاندن » -dagهای ایرانی: اوستایی ها و گویشریشه در دیگر زبانهای هموا ه

 ،)مکنازی « داغ  ردن، سوزاندن» -dazīdan ، dazفارسی میانه زردشتی (،126: 6316 ،)بارتلمه

(، ختنای  611: 7001 ،مایسترارنست -ر ی )دو« سوخت » -dazفارسی میانه مانوی  (،19: 6923

-dajs « (، ساایدی 19:6313   ،9)امریااک« سااوخت-δxš « زدن دزار دادن، داغ ،درد داشاات »

 dajit، بلاونی  «رساندن دسیب» dežāyišهای ایرانی نو: زازا در زبان ، و(9263: 6921 ،)قریب

)ناک:   «دتاش گارفت   » -piδic-،  pidn، وخای  «بیکاار باودن  » -δizd، ساریکلی  «فت رگاز گ»

 مشتقی از ای  ریشه است « داغ»در فارسی وا ه  اند ( نیز از ای  ریشهجاهمان ،نئونگ

                                                           
1. Kellens 

2. Durkin- Meisterernst 

3. Emmerick 
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بااه درد » dejisteو ، «بااه درد دوردن» dajnəsteتالشاای  ،«درد  ااردن» dajisen در تاااتی

اغ بر نشان د»به مفهو   dəjəوا ه  همچنی  در گیلکی   گیلکی هستند فیل ای  ریشههم «دوردن

گفتنی  ( برگرفته از همی  ریشه است 193: 6911)پاینده لنگرودی، « ت  گوسفند برای شناسایی

 فقط به همی  صورت واداری در گیلکی  اربرد دارد « به درد دوردن» dajanēnاست فیل 

4. dəxrāvəstən «فرو ریختن» 

تاک مضاارع  )از سا  -xrāvəst، ساتاک مایای   -dəجیلی گیلکی از پیشاوند اشاتقاقی    فیل

-xrāv   و تکواstə-   و تکاوا  مصدرسااز )nə-  ساتاک مضاارع  : -xrāv > -auxrā*> -xrau* 

 ،6)پو اورنی « شکسات ، خارد  اردن   » *kreu-   یهندو اروپای > « ردن، دریدن، شکست  پاره»

6361 :177 )   

 -ر ای  )دو« زدن زخام » -āxrāwپاارتی   در میانه های ایرانیهای ای  وا ه در زبانریشههم

هاای ایرانای   زباندر  ، و(66: 6313 ،)امریک« شکست » -gru، ختنی (23: 7001 ،مایسترارنست

، «دادن تراشیدن، خاراش » -xrid، مونجی «تراشیدن» -xridیدغه ، «تراشیدن» -xriyپشتو  در نو

 ،)ناک: نئوناگ   «دادن خراش» -bərxand، یزغالمی «باز  ردن زخم» -ærxw- ،ærxawدسی 

  دمده است (113: 7002

5. fušon «لباس( چین(» 

*šāna*> -naš- < و  ،( fravatā*<) «پاایی  فرو، » fu-اشتقاقی  از پیشونداسم گیلکی ای  

šon «هنادو اروپاایی    >« خوردن، لرزیادن  تکان-ksen* (-ēn-ken« )  اردن  خاریادن، شاانه » 

به   /*/āna ر یب دواییت، نگیال های شرقگونه(  در 636: 6163 ،)پو ورنی تشکیل شده است

/on/  تابستان» :شودمیتبدیل » tāpah-stāna- < tābəston  ،در گوناه  فرایندای   درحالی  ه-

 دهد های غر  گیالن رخ نمی

افشاندن، پرا ندن، » afšāndan ،-afšānفارسی میانه زردشتی در  *šan- ریشه ایرانی باستان

: 7001 ،مایسترارنسات  -)دور ای  « دادنتکاان » -wišānپاارتی   (،91: 6923 ،)مکنزی« ریخت 

(، ختنای  963


s-āñ « (، سایدی  672: 6313 ،)امریااک« خاوردن  تکاان-šn « قریااب« لرزیادن(، 

فارسای  به  ار رفته اسات  در   (633: 6331 ،)صمدی« لرزیدن» šn-(، خوارزمی 3900: 6921

                                                           
1. Pokorny 
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، «تکان دادن، پخش  اردن » šānenزازا  در،«انداخت » -šānt زنی ، در بلونی«-افشاندن، افشان»

ور تکاان دادن، حملاه  » šondenبختیاری (، 927: 7002 ،)نک: نئونگ« انداخت » -šānگورانی 

انداختاه شادن،   » šnyāy، «انداخت ، پرت  ردن» šānayهورامی (، 697: 6936 طاهری،« )شدن

و  «، تکاان دادن پخش  ردن» āšanden تاتی ،«افشاندن» šande، pešandeتالشی ، «پرت شدن

 از ای  ریشه هستند « ریخت »dašendiyen مازندرانی  

 šondən: اسات  سااخته شاده  ی مختلفای  هاا فیال  *šan-ایرانی باستان  در گیلکی از ریشه

، «گساتردن »( -dəšan )ستاک مضاارع  dəšadən، « ردن ریخت ، پخش» -šon))ستاک مضارع 

fišadən « و « دور ریختvəšadən «گونه دیگر وا ه  « گستردنfušon « در گیلکی، وا ه « نی

vašon « با پیشوند « نی( (va- است  ه  اربرد  متری دارد 

6. havatən «لباس( درآوردن(» 

هاای  ایا  پیشاوند در گوناه    ،*ha ( <-fra- اشاتقاقی  پیشوندی گیلکی از پیشاوند  فیلای  

-ha: گیلکی شارق   است -faهای غر ، پیشوند در گونه گیلکی شرقی  اربرد دارد و برابر دن

da:n  گیلکی غر ،da:n-fa  «ستاک مایی  (،«دادن-vat > -ga

u* «هنادو   >«  شیدن بیرون

eg-اروپایی 

u2H* «(  در ساتاک مایای واج   706: 7002 ،)نئونگشود ساخته می« حفر  ردن

/g*/ ز پیش ا/t/  به/x/  و خوشه همخوانیxt/*/  به/t/  شاود:  تبدیل مای > -vaxt > -taxa

u*

-vat   ابدال خوشه همخوانیxt/*/  به/t/ های گیلکی شارق گایالن   از فرایندهای رایج در گونه

ا اما ، *sāt -ta > sāxt-sāk <- «سااخت » دهاد: های غر  رخ نمیاست؛ ننی  ابدالی در گونه

 vaj-ha- ،«)لباس( دردوردن» havatən ستاک مضارع فیل   sāxt-های غر : گونه

u >) -aja

 است  (*

ag- ایرانی باستان ریشه 

u* فارسای باساتان    در-vaj «6366 ،6) نات « دوردن )نشام(  در :

هاا و  همچنای  در زباان   دمده است  (677: 6313 ،)امریک« داشت  نگه» -vājختنی در  و (701

 در» avateتالشای  ، pevatən، تاتی vātāyهورامی در یینی  ،نوشمال غربی های ایرانی گویش

   اربرد دارند«  شیدن لباس»  vivateو  «دوردن لباس

 

                                                           
1. Kent 
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7. kərjə «ضربه، تلنگر» 

واج ایرانی باستان   «زدن یربه»  karčaka*> -karč-  ایرانی باستان ای  وا ه اسم است از 

č/*/  ه در فارسی به /z/ شود، در گیلکی به تبدیل می/j/ سوز» شود:تبدیل می » -  > -sauča.

sōj  
 ،ارنسات مایستر -)دور ای  « گایاری  اردن  ناا  » -niguržپاارتی  های ای  وا ه در ریشههم

jkal-، «زدن یربه» kalj-ختنی  و در (716: 7001


sna «(76، 62: 6313 ،)امریک« دور راندن 

  دمده است

8. kəšə «زنجیر، طناب کلفت» 

 « ردن  ردن، موبوس  زندانی»  *kašaka*> -kaš-  ایرانی باستان و از ای  وا ه اسم است

  گرفته شده است

(، 61 :6336 ، لنز« )داشت  نگه» *akāš-اوستایی  های ایرانی باستان دردر زبان*kaš-ریشه 

 -p’rk’sy(، خاوارزمی  2261: 6921 ،)قریاب «  اردن   ردن، پنهان زندانی» -ptqyšسیدی در 

« زنجیرهاا » kašanساریکلی   در های ایرانی ناو و در زبان (، 1: 6331 ،)صمدی«  ردن زندانی»

 دن در وا ه گیلکای باا برابار   ایا   شود ننان  ه مالحظه می  است (713: 7002 ،)نک: نئونگ

 از نظر مینایی یکسان است است، گروه پامیری ایرانی شرقی های  ه از زبانسریکلی 

9. mǝtə «زدهرفته، قدمراه» 

*gmai-  <اسات:  سااخته شاده   صافت مفیاولی باساتانی     برپایهصفت مفیولی گیلکی  ه 

 -tǝ> m -xtǝm > -taxmi* «هندو اروپایی  >«  ردن حر ت-hmeig* «ردن، رفت  حر ت  »

گیلکای ناک:   هاای شارقی   گوناه در   /t/باه   /*/xt در خصوص ابادال  ( 763: 0270 ،)نئونگ

havatən «)دردوردن )لباس»   

« دادن حر ات » -m’xy’خوارزمی میانه شرقی در های ایرانیهای ای  وا ه در زبانریشههم

 « اردن، لرزیادن   حر ت» wmex-یزغالمی های ایرانی نو در و در زبان(، 660: 6331 ،)صمدی

   (جاهمان ،)نک: نئونگ شودیافت می «حر ت  ردن» -mūžیدغه  و

 vamǝtənو ( -dəmǝj)سااتاک مضااارع «  ااردن لگااد» dəmǝtənهااای فیاالدر گیلکاای 

 dəmutənصاورت   ای، گاه بهاند  ه در تنوعات لهجهشده از ای  ریشه ساخته«  ردن جستجو»

شااوند  نیااز تلفااظ ماای( vamoxtən)غاار  گاایالن:  vamutənو  -dəmuj))سااتاک مضااارع 
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)ستاک  mutənیا گونه دیگر دن  ( -mǝj)ستاک مضارع  mǝtənساده  فیلهمچنی  در گیلکی 

« رفتاه » mǝtə وا ه گیلکی برابرِنیز  اربرد دارد  « ؛ جستجو  ردنهدف رفت بی» -muj)مضارع 

  peməten فیال تااتی  در همچنای     اسات  «زدهقد » jimətaو نیز   «رفته» mətaوا ه در تاتی 

  ارندد برد ارنیز « راه رفت »  hāmeten فیل مازندرانیدر  و «رفت  به سمت باال راه»

11. nəštə «کهنه» 

 *nasta*> -nas-است:شکل گرفته صفت مفیولی باستانی  برپایهصفت مفیولی گیلکی  ه 

  -> našt« هندو اروپاایی    >« ناپدید شدن، از میان رفتnek* «   ،ن؛  شات  مارد ناپدیاد شادن» 

 تبدیل شده است  /š/به  /t/پیش از  /s/  واج (739: 7002 ،نئونگ)

: 6316 ،، )بارتلماه «ناپدید شدن» *nas-اوستایی  باستان درهای ایرانی در زبان *nas-ریشه  

هاای ایرانای میاناه    و در زبان(، 637: 6369 ،) نت« ناپدید شدن» -naөفارسی باستان  و (6066

ناپدیاد  » panaś(ś)(، ختنی 793: 7001 ،ارنستمایستر -)دور ی « بود  ردننا» -nāsپارتی در 

 (1969: 6921 ،)قریاب  «خرا   ردن، فاسد  ردن» -nyšسیدی و  (20: 6313 ،)امریک« شدن

 našt،  ردی «نابود  ردن» -nasitبلونی های ایرانی نو در زباندر همچنی ،   به  ار رفته است

، -rinēs، روشانی  «ناپدید شادن » -naš، وخی « ردن  ردن، یایع خرا » -nat، پشتو «پژمرده»

-را مای ( ای  ریشاه  جاهمان ،)نک: نئونگ «فراموش  ردن» -ranos، سریکلی -ranīsبرتنگی 

الغر شدن، تولیل رفت ، تباه شادن، ناابود   »به مفهو  « ناسیدن»مصدر  در فارس نیز،  توان یافت

 nasā فارسی میانه زردشتی > )« نسا»( و نیز وا ه 7203: 1، ج 6939دوست )نک: حس « شدن

 < -vi- nāsa*) زردشاتی  فارسی میانه >)« گناه»و وا ه (( 660: 6923)مکنزی، « جسد، مردار»

wināh اند از ای  ریشه برگرفته شده 

11. nəvəstə «کردهحرکت» 

ا  و تکاو  -nəvاز ساتاک مضاارع    -nəvəstصفت مفیولی گیلکی بار پایاه ساتاک مایای     

nəv >-a-ساز  مایی

uan* >-


una* «هنادو اروپاایی    >«  اردن  حر ت-


une* «   سار تکاان

 ( 166 :7006 ،6ریکز« )دادن،  ج  ردن

                                                           
1. Rix 
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«  اردن  دوردن، حر ت به حر ت در» ānāw-پارتی های ایرانی میانه در ای  ریشه در زبان

(، 663: 6313 ،)امریک« شدن غیرفیال» -van(a)u(، ختنی 11: 7001 ،مایسترارنست -ور ی )د

بُاردن،  » -bnwخاوارزمی   و (1606: 6921 ،)قریاب « رفت   ردن، دهسته حر ت» -nwسیدی 

باه مفهاو    « نویادن، ناویادن  »فارسای   به  ار رفته است  در (79: 6331 ،)صمدی« پیروز شدن

در   از همای  ریشاه اسات   ( 1363: 1: ج 6926 ،)نک: میای   «لرزیدن  ردن، جنبیدن، حر ت»

-حر ت» nəvəstə مفیولی   اربرد ندارد و تنها صفت « ردنحر ت » nəvəstən فیلگیلکی 

 رایج است  « رده

12. rutکثیف و آلوده)آب( گل 

هنادو   >«  اردن   ردن،  ثیاف  ناپاک» *ruta* > -ru-بازمانده صفت مفیولی ایرانی باستان 

-اروپایی 

ule* «واج ایرانی باستان  ( 161: 7006ریکز، « ) ردن  ثیف/*t/  در گیلکی در میان

-تبدیل مای  /d/؛ و گاه به «پسربچه» kutaka- >  kutə*: ماندمیباقی بدون تیییر  گاهدو وا ه 

 -nərdəm < -drəm>  taشود: 

r*m «مردن»  

ریشاه اسات: فارسای میاناه زردشاتی      هام « -دلاودن، دالی »فارسای  با فیل rut گیلکی وا ه 

āludan ،ālāy- « (، فارسای میاناه ماانوی    91: 6923 ،)مکنازی «  اردن  دلودن، ناپااکārudag 

: 6323 ،6)بیلای « گِال، خااک  » rrumä(، ساکایی  69: 7001 ،مایسترارنسات  -)دور ی «  ثیف»

   .(609: 6، ج 6939 ،دوستحس  نک:« )بر دتش سوزاندن» arawyn ،arawun(، دسی 911

 ret، rot و مازناادرانی «رسااو ، گاال شاال » rətتالشاای  ،«رسااوبات» rət  وا هتاااتی در 

  هستندوا ه گیلکی ای  برابرِ « رسوبات»

13. sərtə «پوشیده، مخفی» 

-  ردن، مخفای  پنهان» *sartaka*>  -sar-  صفت مفیولی گیلکی برگرفته از ایرانی باستان

 ( 996: 7002 ،)نئونگ«  ردن، پوشاندن مخفی»*elkهندو اروپایی  > « ردن

(، پاارتی  6611: 6316 ،)بارتلماه « پناهگااه » -sarاوساتایی   در وا هایا   دیگر های ریشههم

sārwār «(، ختنی 901: 7001 ،مایسترارنست -)دور ی « خود الهśaraima « بیلای « پوشاش(، 

شاینی  ، « اردن  مخفی» šārdinawa  ردی  های ایرانی نو درزبان همچنی  درو  ،(936: 6323

                                                           
1. Bailey 
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sār روشنی ،sōr- سریکلی ،sur- یزغالمی ،sar- «همان ،)نک: نئونگ «خزیدن، دهسته دمدن-

صافت مفیاولی گیلکای از نظار میناایی باا         دماده اسات  «  ردن مخفی» šārāy( و هورامی جا

 دن فیال ی و هورامی یکسان است، اما تنها به صورت صفت  اربرد دارد و برابرهای فیلی  رد

 رود در ای  گویش به  ار نمی«  ردن، پوشیده داشت مخفی»به مفهو  sərtən  یینی

14. tələ «شکاف» 

 شادن،   شکسات ، دونایم  » *tardaka*> -tard- ای  وا ه اسم است برگرفته از ایرانی باستان

تر یاب    (196: 7006ریکاز،  « )شکافت ، دریادن، بریادن  » -terd*یی هندو اروپا>  «شکافت 

 «   سال» sarda-> sāl*: شودمیتبدیل  /l/به همچون فارسی نو در گیلکی  /rd*/ دوایی

ساریکلی  های ایرانای ناو در   و در زبان، «جنگیدن» -tarδختنی های ایرانی میانه در در زبان

tarδ- «شینی « شمکش ،tidarδ- «وخای  و ، «اناداخت   دن، ننگ ر پارهpətərδ- «  ، شکسات

« فتالیدن» فیلدر فارسی   (930: 7002 ،)نک: نئونگ توان ای  ریشه را یافتمی «شدن شکسته

« فتالیاده »یینای  و نیز صفت مفیولی دن « از جای  ندن؛ ریخت ؛ شکافت ؛ جدا  ردن»به مفهو  

  از همی  ریشه است (7139: 7، ج 6926 ،)نک: میی 

15. tān  «گستره، عمق» 

 >« دادن  شایدن، بساط  » *tāna -tan* <- >ای  وا ه اسم است برگرفته از ایرانای باساتان   

   ( 922: 7002 ،)نئونگ «دادن بسط  شیدن،» *ten-هندو اروپایی 

 ،)بارتلماه « دادن  شایدن، بساط  » tan-اوساتایی  های ایرانی باستان در در زبان *tan-ریشه 

 ،)مکنازی « تنیدن» -tadan ،tanفارسی میانه زردشتی های ایرانی میانه در زباندر (، 199: 6316

-هاا و گاویش  در زبانو (، 677: 6323 ،)بیلی« دادن  شیدن، بسط» -ttan(، سکایی 611: 6923

 tonyn ،tonun، دسی «رشت » -ten، خوانساری «تنیدن، بافت » -tanسورانی های ایرانی نو در 

و فارسای   (جاهمان ،)نک: نئونگ « شیدن، پیچیدن» -tān، روشنی -tānنی ، شی«بافت ، تنیدن»

  دمده است« -تنیدن، ت »

 اسات   ریشاه هام وا ه گیلکای  باا  « مکان پست و دارای عمق»به مفهو   tānaدر تاتی وا ه 

در نواحی غر  گیالن، در نازد افاراد ساالخورده باه عناوان       tānشایان ذ ر است وا ه گیلکی 

 دید از دن بر می« درون، میان»نیز  اربرد دارد و مفهو  سی  پحرف ایافه 
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16. tārəstən «تمیز کردن» 

*tar-<  :و تکاوا  مصدرسااز  ساتاک مضاارع     tārəst-جیلی گیلکی از ستاک مایای   فیل

-tār >-tāra* «1-هندو اروپایی  >«  ردنمالیدن، پاکterH* «( 937: 7002)نئونگ « مالیدن 

هاای ایرانای   و در زبان(، 6961: 6921)قریب « مو  شیدن» -pt’r’سیدی ای  ریشه در زبان

دمده است )ناک:   «بلییدن» æft’ærynدسی و نیز  « تمیز  ردن» -tār، روشنی -tārشینی نو در 

  (جاهمان ،نئونگ

17. valət «پاره» 

*kra- و  ) < av >) āčā*ap*apānk-بازمانده صفت مفیولی باستانی از پیشوند اشاتقاقی  

-lət > -taxra*> «هندو اروپایی  >«  ردن بریدن، پاره-lek* « پو اورنی «  اردن  بریدن، پااره(، 

ساتاک مضاارع     kal -*kara <-  در گیلکی میمول اسات:  /l/به  /*/r(  تبدیل واج 121: 6163

 /t/باه   /*/xtو خوشه همخاوانی   /x/به  /t*/پیش از  /*/kهمچنی  «  ریخت » kaləstənمصدر 

 «(  رفته» mətəو « دردوردن )لباس(» havatənیل شده است )نک: تبد

 ابا  valət  وا ه  دانست «لخت، لخته»فارسی توان برابرِ وا ه را می «پاره» valətوا ه گیلکی 

 نیز در گیلکی  اربرد دارد  valit یا vālət دوایی صورت

18. vindərdə «ایستاده» 

dartaiin-< باساتانی  مفیولی گیلکی بار پایاه صافت مفیاولی      صفت

u* >-dar-in -i


u*

-vindərd > -*dar «  هنادو اروپاایی   > « نگه داشات  -erh*d «   اساتوار  اردن  نگاه داشات ، »

   ( 616: 7006)ریکز، 

: 6316)بارتلمه، « نگه داشت ، گرفت » -darایرانی باستان در اوستایی های در زبانای  ریشه 

های ایرانای میاناه در   (، و در زبان633: 6369) نت، « نگه داشت » -dar( و فارسی باستان 130

: 6923)مکنازی،  « دراسات ، مرتاب  اردن   »  -win(n)ārdan ،win(n)ārفارسی میانه زردشتی 

 -)دور اای « مرتااب  ااردن، دماااده  ااردن» win(n)ār–فارساای میانااه مااانوی و پااارتی  ،(663

و در (، 9167: 6921)قریاب،  « داشت ، نگه داشات  » r,δ-و سیدی  (961: 0017مایسترارنست، 

، «مانادن، ایساتادن   مانادن، بااقی  » -vinderiš ،vinden- ،vinderزازا ایرانای ناو در   های زبان

    دمده است (191: 7002)نک: نئونگ،  «گیاشت » vindārnenوفسی 
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« ایساتادن »  vindərdən فیال  است  دمده« ایستاده» vindardaبرابر صفت گیلکی در تاتی 

های مایای دن  و تنها صییه  اربرد در نواحی  وهستانی دیلمان استهای  مفیلدر گیلکی از 

 pevendarden و « ایساتادن، مانادن  » vendardenدر تااتی   فیال ایا      برابارِ رودبه  ار مای 

 -ایرانی باساتان  ا از ریشه رجا( ای  فیل نئونگ )همان  دمده است« بیهوده ایستادن»

uindar* 

 است و از نظر ساختوا ی دن را مبهم برشمرده دانسته « ایستادن»

19. xəfə «سرفه» 

 «  ردنسرفه » *xafaka -xaf* <-ای  وا ه اسم است از ایرانی باستان  

خاوارزمی   ناه در دوره میا عبارتناد از: های ایرانی در دیگر زبان  هواهای ای  ریشهبرخی هم

-xf «های ایرانی نو:  دسی  زباندر (، و 791: 6331 ،)صمدی«  ردن سرفهyfynox   یااxufun ،

)نک: «  ردن سرفه»همگی به مینای  -xafو مونجی  -xof، یدغه -xǔf، یینابی -xofسنگلیچی 

  kofin ،qufin ،kuxinو در  اردی    kufāninیاا   kifānin(  در گورانی 110: 7002 ،نئونگ

دماده اسات    « سرفه  اردن »qfāy  و هورامی  (6611: 7، ج 6939 ،دوستحس ) «سرفه  ردن»

از ایا  ریشاه    (6197: 6، ج 6926 ،)ناک: میای    «عهسه  اردن »به مفهو  « خفیدن»در فارسی 

 دوا دانسته است ای ذ ر نکرده و دن را نا ( برای ای  وا ه ریشهجاهماندوست )است  حس 

21. zāranēn «کردن خشمگین» 

*raz-  :و تکوا  مصدرسااز  ساتاک مضاارع    zāran-واداری گیلکی از ستاک واداری  فیل

-zār>  -zāra*> «ردن  ردن، خشمگی میخزدن، ز صدمه  » 

فارسای میاناه   در (، 6113: 6316 ،)بارتلمه«  ردن رساندن، زخمی دسیب» -zarاوستایی در 

 -zarپااارتی (، 13: 6923 ،)مکناازی« رساااندن دزردن، دساایب» -āzārdan ،āzārزردشااتی 

 ،)قریاب  «دزردن» -z’yr” (، سایدی 931: 7001 ،مایسترارنسات  -)دور ای  « شادن  خشمگی »

های ایرانای ناو در   و در زبان(، 66: 6331 ،)صمدی« دزردن» -m|’z’ry(، خوارزمی 103: 6921

، «برداشات   خاراش » zryāyهورامی (، 113: 7002 ،)نک: نئونگ «زدن دسیب» -āzurtبلونی 

 و در« شاده پااره » zarisaصافت  و نیاز  ، «پااره شادن  » zarisen، «پاره  ردن» zārnəsen تاتی

 «-دزردن، دزار»و در فارسای  « دریده شدن»  zeriste، «دریدن، پاره  ردن»vizarnəste   تالشی

  گیلکی هستند فیلریشه هم
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 نتیجه .4

ها با دیگر زبانرا پیوستگی ای  گویش  تنها نههای گویش گیلکی شناختی وا هبررسی ریشه

گاناه تااریخی باساتان،    های سهدر دوره های تاتی و تالشی، به ویژه گویشهای ایرانیو گویش

ها و ساختار وا گان ای  گویش را باه روشانی بااز    و سیر توول واج سازدمیانه و نو دشکار می

هاا و  انی و مینایی ای  گاویش و دیگار زباان   دهنده ظرفیت وا گتواند نشانمی نماید، بلکه،می

هار   ،هاای ایرانای  ها و گویش ه زبان شایسته استرو های مرتبط با دن نیز باشد  از ای گویش

شناسی تاریخی و قواعد ای  دانش مورد بررسی موشکافانه قرار گیرند نظر علم زبانیک از نقهه

 اه  های ارزشامند  اهداری ای  گنجینهو بدی  ترتیب راهی فراهم خواهد دمد جهت حفظ و نگ

از  بارای ، عاالوه  اناد  سایه سنگی  زبان فارسی مییار اندک انادک در حاال فراموشای    به واسهه

بهره برده  و غنای بیشتر زبان فارسی سازیدر جهت وا ه ها نیزای  گویش شناختیظرفیت زبان

 خواهد شد 

 کتابنامه

 ، تهران: ققنوس های فارسی دریلهای فیماده(  6929ابوالقاسمی، موس  )

 ، فارسی به گیلکی، تهران: امیر بیر فرهنگ گیل و دیلم(  6911پاینده لنگرودی، مومود )

-617، ص  62، نامه فرهنگستان، شماره "اشتقاق نند وا ه گیلکی"(  6930دوست، مومد )حس 

620  

ج، تهران: 7، های ایرانی نوها و گویشمویوعی زبان -فرهنگ تهبیقی(  6933دوست، مومد )حس 

 نشر دثار 

 ج، تهران: نشر دثار 6شناختی زبان فارسی، (  فرهنگ ریشه6939دوست، مومد )حس 

ها و نامه زباننامه فرهنگستان، ویژه، "شناسی نند مصدر گیلکیریشه"(  6937بانو  )صبوری، نرجز

  16-69، ص  7، شماره های ایرانیگویش

-اد ، "شناسی نند وا ه از گویش گیلکیریشه"(  6939روش ، بلقیز  ) بانو وصبوری، نرجز

 696 -662، ص  90،  شماره پژوهی

-شناختی گونههای گیلکی، بررسی تهبیقی و ریشهفیل(  6931بانو و روش ، بلقیز  )صبوری، نرجز

 ، رشت: فرهنگ ایلیا های گویشی شرق گیالن
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نامه نامه فرهنگستان، ویژه، "هایی از گویش بختیاریا هشناسی وریشه"(  6936طاهری، اسفندیار )
  692-666، ص  6، شماره های ایرانیها و گویشزبان

 ، تهران: فرهنگان فرهنگ سیدی(  6921قریب، بدرالزمان )

 ج، تهران: امیر  بیر  6، فرهنگ فارسی(: 6926میی ، مومد )

-مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علو  ، ترجمهفرهنگ  ونک زبان پهلوی(  6923مکنزی، د  ن )
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