مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان ،دانشگاه فردوسی مشهد ،علمی -پژوهشی ،بهار و تابستان  ، 6931شمارة پیاپی 61

نگاهی به ریشه چند واژه گیلکی
چکیده
ریشهشناسی را به اختصار بررسی خاستگاه یاا تااریو وا ه دانساتهاناد از ایا رو بارای
دستیابی به ریشه حقیقی وا ه باید در زمان به عقب بازگشت تاا باه ویاییتی رساید اه
اطالعات مربوط به وا ه به صورت شفاف و روش در اختیار قرار گیرد و بتوان با اطمیناان
فرایند شکلگیری وا ه را بازسازی رد گویش گیلکی یکی از گویشهای ایرانی نو اسات
ه در شمار گویشهای شمال غربی ایران جای داشته و در حاشیه ساواحل جناو

غربای

دریای خزر رواج دارد در ای پژوهش به بررسی ریشهشناختی بیست وا ه گیلکی پرداخته
شده است دادههای ای جستار از ناحیه جلگهای شرق اساتان گایالن و منهقاه وهساتانی
دیلمان گرداوری شدهاند در هر مدخل ریشه ایرانی باستان و ریشاه هنادو اروپاایی دورده
شده ،و ویژگیهای دوایی و ساختاری وا ه توییح داده شاده اسات پاز از دن وا ههاای
همریشه در دیگر زبانها و گویشهای ایرانی دورده شده است واجنوشت دادههاا در ایا
پژوهش بر اساس شیوه و نشانههای رایج در دثار مربوط به زبانهای ایرانی انجاا پییرفتاه
است ای بررسی پیوند زبانی گویش گیلکی را با دیگر زباانهاا و گاویشهاای ایرانای در
دورههای سهگانه تاریخی ایرانی باستان ،میانه و نو دشکار ساخته ،و سایر تواول واجهاای
ای گویش را به روشنی باز مینماید افزون بر ای  ،نشاندهنده ظرفیت وا گاانی و میناایی
ای گویش و دیگر زبانها و گویشهای مرتبط با دن نیز هست
کلیدواژهها :ریشهشناسی ،زبان ایرانی باستان ،گویش گیلکی ،زبانهای ایرانی
 .1مقدمه

مبل )2-61 :7002( 6ریشهشناسی را به اختصار بررسی خاستگاه یا تااریو وا ه دانساته و
یاددور شده ه مفهو دغازی ریشهشناسی در روزگار باستان شرح مینای حقیقی وا ه بود و در
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حال حایر ،ریشهشناسی به مفهو ِ جدیدِ ندو او در خصوص تااریو و خاساتگاه وا ه تیییار
یافته است
ریش )969 :7060( 6بر دن است ه برای دستیابی به ریشه درست وا ه ،هماه اطالعاات
مربوط به دن در زمینههای مختلف از جمله واجشناسی ،دواشناسی ،ساختوا ی ،مینیشناسای،
اربردشناسی و نیز مباحث فرازبانی همچون فقهاللیه و فرهنگ باید به دقت بررسای گردناد و
در نار همه ای مباحث ،تووالت تاریخی نیز نباید نادیده انگاشته شوند
امروزه ریشهشناسی عبارتست از بررسی تاریو یک وا ه از ه تاری زماان ااربرد دن تاا
زمان نوشت تاریو دن وا ه؛ هم از لواظ لفظ و هم مینی در هر زبان وا ههایی در زمانی میای
از رواج میافتند ،ریشهشناسی ای وا هها یینی بررسی تاریو دنها از ه تری زمان اربرد دنهاا
تا زمان رواج دن وا هها هم از لواظ لفظ و هم مینی (ابوالقاسمی)66 :6929 ،
گویش گیلکی یکی از گویشهای ایرانی نو است ه در شامار گاویشهاای شامال غربای
ایران ،گروه گویشهای ناره دریای خزر قرار میگیرد و در حاشیه سواحل جنو

غربای ایا

دریا رواج دارد گویش گیلکی همچون دیگر گویشهای ایرانی دارای گونههای متیددی اسات
و ای تنوع تا بدانجاست ه گاه در مناطق همجوار از گونههای زبانی متفاوت استفاده میشاود
افزون بر ای  ،گویش گیلکی از نظر زبانشناختی ،در سهوح مختلف زبانی از جمله ساختاری،
دوایی و وا گانی با زبان فارسی مییار نیز تفاوتهای عمدهای دارد به درستی مشاخ

نیسات

ه گویش گیلکی بازمانده دا یک از زبانهای ایرانی میانه است؛ با ای هماه ننای

باه نظار

میرسد ه ای گویش از نظر دوایی به زبان پارتی شباهتهایی دارد
در مجموعه وا گان گیلکی ،دمیزهای از وا گان نند زبان را میتوان مشااهده ارد وا گاان
بسیاری در گیلکی وجود دارند ه عیناً در فارسی نیز دیده میشوند همچنی وا گاانی در ایا
گویش وجود دارد ه از نظر ساختار و مینی نزدیک یا شبیه به فارسی هستند ایا شاباهت در
تلفظ وا گان گیلکی نیز بیتأثیر نبوده و در پارهای از وا گان ،تشخی

تلفظ فارسی از گیلکای

دشوار است از سویی ،شماری از وا گان م اربرد در فارسی را به وفور مایتاوان در گیلکای
یافت ه همچنان در ای گویش اربرد دارند از سوی دیگر  ،وا گان عربی نیز بخاش نشام-
گیری از وا گان گیلکی را به خود اختصاص دادهاند اه بسایاری از دنهاا برگرفتاه از مایهب،
1. Krisch
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فرهنگ ،دموزش ،علو  ،اخالقیات ،قانون ،اقتصاد و سیاست است ای احتمال هام وجاود دارد
ه ای وا گان از فارسی به گیلکی راه یافته باشند وا وا ههای عربی در گیلکی بسیار متار از
فارسی است و برخی از دنها تنها در تر یباتی خاص اربرد دارند افزون بار ایا  ،وا وا ههاای
تر ی جایگاهی مشخ

در گویش گیلکی دارند ه بسیاری از دنها از طریق دذربایجان به ایا

گویش راه یافتهاند وا گان زبانهای اروپای غربی ه اغلب برگرفته از زبان فرانساوی هساتند،
بخش نسبتاً بزرگی از وا گان گیلکی را به خود اختصاص دادهاند وا وا ههای روسای نیاز باه
جهت همسایگی به ای گویش راه یافتهاند (نک :راستارگویوا)92-99 :7067 ،6
در ای پژوهش به بررسی ریشهشناختی بیست وا ه گیلکی پرداخته شاده اسات برخای از
دادههای ای جساتار از ناحیاه جلگاهای شارق اساتان گایالن و منهقاه وهساتانی دیلماان و
روستاهای ای ناحیه به شیوه میدانی گرددوری شدهاند و برخی دیگر نیز دادههاایی هساتند اه
نگارنده به عنوان یک گویشور ای گویش ،ثبت و یبط رده است در هر مدخل ریشه ایرانی
باستان و ریشه هندو اروپایی دورده شده و توییواتی نیز در خصوص دگرگونیهای دوایای و
ویژگیهای ساختاری وا ه داده شده است پز از دن همریشاههاای وا ه در دیگار زباانهاا و
گویشهای ایرانی دورده شده است دادههای گویشهای تاتی (گونه خلخاال) ،تالشای (گوناه-
های مر زی و جنوبی) و مازندرانی (گونه دملی) نیز به شیوه میدانی گارددوری شادهاناد داده-
های هورامی از مجموعه منتشرنشده فیلهای هورامی گونه پاوه برگرفته شده است دوانگااری
دادهها در ای پژوهش ،بر اساس شیوه و نشانههای رایج در دثار مرباوط باه زباانهاای ایرانای
انجا پییرفته است
 .2پیشینه پژوهش

درباره ریشهشناسی وا ههای گیلکی پژوهشهای میدودی به انجا رسایده اسات حسا -
دوست ( )6930در پژوهش خود به ریشهشناسی نهال وا ه گیلکای پرداختاه اسات صابوری
( )6937به بررسی ریشهشناختی نند مصدر گیلکی پرداخته است صابوری و روشا ()6939
ریشهشناسی نند وا ه از ای گویش را بررسی ردهاند نئونگ )7002( 2ذیل ریشههای فیلای

1. Rastorgueva
2. Cheung
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ایرانی باستان به برخی فیلها و وا ههای گیلکی اشاره رده است همچنی صابوری و روشا
( )6931فیلهای ساده و پیشوندی گونههای گویشی شرق گیالن را ریشهشناسی ردهاند
 .3ریشهشناسی واژهها
« ča:mən .1ادرار»

ای وا ه اسم است برگرفتاه از ایرانای باساتان « *č i a- < *č i āman-اناداخت  ،خاود را




خالص ردن» < هندو اروپاایی « *k i (e)H2-باه حر ات در دوردن» (نئوناگ)93 :7002 ،


تر یب دوایی ایرانی باستان  / *č i /در گیلکی گاه به  /č/و گاه به  /š/تبدیل میشود؛ نناان اه


فیل ( častənستاک مضارع « (ča-ناییدن» برگرفته است از ریشه ایرانای باساتان « č i a-یاو
*



زدن» ،و فیل ( šo:nستاک مضارع « )šu-رفت » از ریشه ایرانای باساتان  *č i au-حاصال شاده


است همچنی واج ایرانی باستان  /*ā/در گیلکی در غالب موارد به  /a:/تبدیل شده و گاه نیاز
بدون تیییر باقی میماند واج ایرانی باستان  /*a/نیز غالبا به  /ə/تبدیل مایشاود وا اه  /ə/از
فراگویی بسیاری در وا گان گیلکی برخوردار است
همریشه ای وا ه در اوستایی « šāman-مدفوع» (بارتلمه )6203 :6316 ،6است در سایدی
فیل « pš’y-دور انداخت  ،رد ردن» (قریب )2139 :6921 ،از همی ریشه اسات همچنای در
زبانهای ایرانی شرقی نو در یدغه « čái-خیز ردن» و در وخای « čáš-بیارون باردن» (ناک:
نئونگ ،همانجا) از ای ریشه برگرفته شدهاند
برابرِ وا ه گیلکی در تاتی و تالشی « čāminادرار» دمده اسات وا ه مر اب ča:mən-don

به مفهو «مثانه» در گیلکی ،و نیز  čāmin-dānبه همی مفهو در تاتی و تالشی اربرد دارد
« dəvərsə .2تعویضشده»

صفت مفیولی برگرفته از صورت اصلی  dəvərəstəه تر یب دوایای  /st/باه  /s/ااهش
یافتاه اسات؛ از پیشاوند اشاتقاقی (« *antar- > də-انادر ،در ،درون») ،ساتاک مایای جیلای
( vərəstاز ستاک مضارع  vər-و تکوا ماییساز ( -əstبسنجید با فارسای میاناه زردشاتی – )istستاک مضاارع « * u ar- >* u ara- > vər-نرخیادن ،گشات » < هنادو اروپاایی u el-




*



1. Bartholomae
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«نرخیدن ،گشت » (نئونگ )163 :7002 ،تکوا  (*aka >) /ǝ/در جایگاه پایانی وا ه ،تکاوا
صفت مفیولی در گویش گیلکی است ه به ستاک مایی افزوده میشود
دیگر همریشههای ای وا ه در زباانهاا و گاویشهاای ایرانای عبارتناد از :اوساتایی var-

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

ااردن» (دور اای -

مایسترارنست ،)713 7001 ،7خوارزمی « m/nwry-گشات » (صامدی ،)699 :6331 ،و زباان-
هااای ایراناای نااو :زازا « zivirnenبرگشاات » ،یین اابی  ،wer-یدغااه  ،wor-یزغالماای newer-

«غرو

ردن» (نک :نئونگ ،همان) ،و هورامی « wārāy-تیییر دادن»

برابر تاتیِ صفت گیلکی« davernisa ،تیویضشده ،مبادلاهشاده» اسات فیال daveriyen

«تیویض ردن ،مبادله ردن» در تاتی اربرد دارد ،اما فیال « dəvərəstənتیاویض اردن» در
گیلکی اربردی ندارد و تنها صفت  dəvərsəبه ار میرود
« dajanēn .3به درد آوردن»

فیل واداری گیلکای از ساتاک مضاارع واداری ( dajan-از ساتاک مضاارع  daj-و تکاوا
واداریسااز *ana- >( –an؛ بسانجید باا :فارسای «-ان ،)»-و تکاوا مصدرسااز ( –ēnتکاوا
مصدرساز در گویش گیلکی  )*-anai( -ənاست ه با توجه به بافت دوایی میتواند به صورت
 –nیا  –ēnنیز ظاهر شود) ستاک مضارع« *daj- > *daja- > daj- :ساوخت  ،ساوزاندن» <
هندو اروپایی « *dhegwh-سوخت  ،سوزاندن» (نئونگ)61 :7002 ،
وا ههای همریشه در دیگر زبانها و گویشهای ایرانی :اوستایی « dag-سوخت  ،ساوزاندن»
(بارتلمه ،)126 :6316 ،فارسی میانه زردشتی « daz- ،dazīdanداغ ردن ،سوزاندن» (مکنازی،
 ،)19 :6923فارسی میانه مانوی « daz-سوخت » (دور ی  -مایسترارنست ،)611 :7001 ،ختنای
« dajsسااوخت » (امریااک ،)19:6313 ،9ساایدی « δxš-درد داشاات  ،دزار دادن ،داغ زدن»(قریب ،)9263 :6921 ،و در زبانهای ایرانی نو :زازا « dežāyišدسیب رساندن» ،بلاونی dajit

«گاز گرفت » ،ساریکلی « δizd-بیکاار باودن» ،وخای « pidn- ،piδic-دتاش گارفت » (ناک:
نئونگ ،همانجا) نیز از ای ریشهاند در فارسی وا ه «داغ» مشتقی از ای ریشه است

1. Kellens
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در تاااتی « dajisenدرد ااردن» ،تالشاای « dajnəsteبااه درد دوردن» ،و « dejisteبااه درد
دوردن» همریشه ای فیل گیلکی هستند همچنی در گیلکی وا ه  dəjəبه مفهو «نشان داغ بر
ت گوسفند برای شناسایی» (پاینده لنگرودی )193 :6911 ،برگرفته از همی ریشه است گفتنی
است فیل « dajanēnبه درد دوردن» فقط به همی صورت واداری در گیلکی اربرد دارد
« dəxrāvəstən .4فرو ریختن»

فیل جیلی گیلکی از پیشاوند اشاتقاقی  ،də-ساتاک مایای ( xrāvəst-از ساتاک مضاارع
 xrāv-و تکوا  )-əstو تکاوا مصدرسااز  -ənساتاک مضاارعxrau- >*xrāua- > xrāv- :

*

«پاره ردن ،دریدن ،شکست » < هندو اروپایی « *kreu-شکسات  ،خارد اردن» (پو اورنی،6
)177 :6361
همریشههای ای وا ه در زبانهای ایرانی میانه در پاارتی « āxrāw-زخام زدن» (دور ای -
مایسترارنست ،)23 :7001 ،ختنی « gru-شکست » (امریک ،)66 :6313 ،و در زبانهاای ایرانای
نو در پشتو « xriy-تراشیدن» ،یدغه « xrid-تراشیدن» ،مونجی « xrid-تراشیدن ،خاراش دادن»،
دسی « ærxaw- ،ærxw-باز ردن زخم» ،یزغالمی « bərxand-خراش دادن» (ناک :نئوناگ،
 )113 :7002دمده است
« fušon .5چین (لباس)»
ای اسم گیلکی از پیشوند اشتقاقی « fu-فرو ،پاایی » (>  ،)*fravatāو > šan- >*šāna-

*

« šonتکان خوردن ،لرزیادن» < هنادو اروپاایی « )ken-ēn-( *ksen-خاریادن ،شاانه اردن»
تشکیل شده است (پو ورنی )636 :6361 ،در گونههای شرق گیالن ،تر یب دوایی  /*āna/به
 /on/تبدیل میشود« :تابستان»  tāpah-stāna- < tābəstonدرحالی ه ،ای فرایند در گوناه-
های غر

گیالن رخ نمیدهد

ریشه ایرانی باستان  *šan-در فارسی میانه زردشتی « afšān- ،afšāndanافشاندن ،پرا ندن،
ریخت » (مکنزی ،)91 :6923 ،پاارتی « wišān-تکااندادن» (دور ای  -مایسترارنسات:7001 ،
 ،)963ختنای « āñ- sتکاان خاوردن» (امریااک ،)672 :6313 ،سایدی « šn-لرزیادن» (قریااب،


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

1. Pokorny

سال نهم
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«افشاندن ،افشان ،»-در بلونی نیز « šānt-انداخت »،در زازا « šānenتکان دادن ،پخش اردن»،
گورانی « šān-انداخت » (نک :نئونگ ،)927 :7002 ،بختیاری « šondenتکاان دادن ،حملاهور
شدن» (طاهری ،)697 :6936 ،هورامی « šānayانداخت  ،پرت ردن»« šnyāy ،انداختاه شادن،
پرت شدن» ،تالشی « pešande،šandeافشاندن» ،تاتی « āšandenپخش ردن ،تکاان دادن» و
مازندرانی « dašendiyenریخت » از ای ریشه هستند
در گیلکی از ریشه ایرانی باستان  *šan-فیالهاای مختلفای سااخته شاده اساتšondən :

(ستاک مضارع « (šon-ریخت  ،پخش ردن»( dəšadən ،ستاک مضاارع « )dəšan-گساتردن»،
« fišadənدور ریخت » و « vəšadənگستردن» گونه دیگر وا ه « fušonنی » در گیلکی ،وا ه
« vašonنی » (با پیشوند  (va-است ه اربرد متری دارد
« havatən .6درآوردن (لباس)»

ای فیل پیشوندی گیلکی از پیشاوند اشاتقاقی  ،*fra- <( ha-ایا پیشاوند در گوناههاای
گیلکی شرقی اربرد دارد و برابر دن در گونههای غر  ،پیشوند  fa-است :گیلکی شارق ha-

 ،da:nگیلکی غر

« fa-da:nدادن») ،ستاک مایی « * u ag- > vat-بیرون شیدن» < هنادو


اروپایی « *H2 u eg-حفر ردن» ساخته میشود (نئونگ )706 :7002 ،در ساتاک مایای واج


*

 /*g/پیش از  /t/به  /x/و خوشه همخوانی  / xt/به  /t/تبدیل مایشاودu axta- > vaxt- > :

*



 vatابدال خوشه همخوانی  /*xt/به  /t/از فرایندهای رایج در گونههای گیلکی شارق گایالناست؛ ننی ابدالی در گونههای غر

رخ نمیدهاد« :سااخت»  ،*sāk-ta > sāxt- > sāt-اماا

گونههای غر  sāxt- :ستاک مضارع فیل « havatənدردوردن (لباس)»aja- >) u ha-vaj- ،


*) است
ریشه ایرانی باستان  * u ag-در فارسای باساتان « vaj-در دوردن (نشام)» ( نات:6366 ،6


 )701و در ختنی « vāj-نگه داشت » (امریک )677 :6313 ،دمده است همچنای در زباانهاا و
گویشهای ایرانی شمال غربی نو ،یینی در هورامی  ،vātāyتاتی  ،pevatənتالشای « avateدر
دوردن لباس» و  « vivateشیدن لباس» اربرد دارند

1. Kent
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« kərjə .7ضربه ،تلنگر»

ای وا ه اسم است از ایرانی باستان « karč- >*karčaka-یربه زدن» واج ایرانی باستان
 /*č/ه در فارسی به  /z/تبدیل میشود ،در گیلکی به  /j/تبدیل میشود« :سوز» .sauča- > -
sōj

همریشههای ای وا ه در پاارتی « nigurž-ناا گایاری اردن» (دور ای  -مایسترارنسات،
 )716 :7001و در ختنی « kalj-یربه زدن»« na s kalj- ،دور راندن» (امریک)76 ،62 :6313 ،


دمده است
« kəšə .8زنجیر ،طناب کلفت»

ای وا ه اسم است و از ایرانی باستان « *kaš- >*kašaka-زندانی ردن ،موبوس ردن»
گرفته شده است
ریشه *kaš-در زبانهای ایرانی باستان در اوستایی « *kāša-نگه داشت » ( لنز،)61 :6336 ،
در سیدی « ptqyš-زندانی ردن ،پنهان اردن» (قریاب ،)2261 :6921 ،خاوارزمی p’rk’sy-

«زندانی ردن» (صمدی ،)1 :6331 ،و در زبانهای ایرانی ناو در ساریکلی « kašanزنجیرهاا»
(نک :نئونگ )713 :7002 ،است ننان ه مالحظه میشود ایا وا ه گیلکای باا برابار دن در
سریکلی ه از زبانهای ایرانی شرقی گروه پامیری است ،از نظر مینایی یکسان است
« mǝtə .9راهرفته ،قدمزده»
*

صفت مفیولی گیلکی ه برپایه صافت مفیاولی باساتانی سااخته شاده اساتmaig- > :

« *mixta- > mǝxt- > mǝtحر ت ردن» < هندو اروپایی « *meigh-حر ت ردن ،رفت »(نئونگ )763 :7002 ،در خصوص ابادال  /*xt/باه  /t/در گوناههاای شارقی گیلکای ناک:
« havatənدردوردن (لباس)»
همریشههای ای وا ه در زبانهای ایرانی میانه شرقی در خوارزمی« ’m’xy-حر ات دادن»
(صمدی ،)660 :6331 ،و در زبانهای ایرانی نو در یزغالمی « mexw-حر ت اردن ،لرزیادن»
و یدغه « mūž-حر ت ردن» یافت میشود (نک :نئونگ ،همانجا)
در گیلکاای فیاالهااای « dəmǝtənلگااد ااردن» (سااتاک مضااارع  )dəmǝj-و vamǝtən
«جستجو ردن» از ای ریشه ساخته شدهاند ه در تنوعات لهجهای ،گاه به صاورت dəmutən

(سااتاک مضااارع  (dəmuj-و ( vamutənغاار

گاایالن )vamoxtən :نیااز تلفااظ ماایشااوند

سال نهم

29

نگاهی به ريشه چند واژه گیلکی

همچنی در گیلکی فیل ساده ( mǝtənستاک مضارع  )mǝj-یا گونه دیگر دن ( mutənستاک
مضارع « (muj-بیهدف رفت ؛ جستجو ردن» نیز اربرد دارد برابرِ وا ه گیلکی « mǝtəرفتاه»
در تاتی وا ه « mətaرفته» و نیز « jimətaقد زده» اسات همچنای در تااتی فیال peməten

«راه رفت به سمت باال» و در مازندرانی فیل « hāmetenراه رفت » نیز اربرد دارند
« nəštə .11کهنه»
*

صفت مفیولی گیلکی ه برپایه صفت مفیولی باستانی شکل گرفته استnas-> *nasta-:

«> naštناپدید شدن ،از میان رفت » < هندو اروپاایی « *nekناپدیاد شادن ،ماردن؛ شات »(نئونگ )739 :7002 ،واج  /s/پیش از  /t/به  /š/تبدیل شده است
ریشه  *nas-در زبانهای ایرانی باستان در اوستایی « *nas-ناپدید شدن»( ،بارتلماه:6316 ،
 )6066و فارسی باستان « naө-ناپدید شدن» ( نت ،)637 :6369 ،و در زبانهاای ایرانای میاناه
در پارتی « nās-نابود ردن» (دور ی  -مایسترارنست ،)793 :7001 ،ختنی )« panaś(śناپدیاد
شدن» (امریک )20 :6313 ،و سیدی « nyš-خرا

ردن ،فاسد ردن» (قریاب)1969 :6921 ،

به ار رفته است همچنی  ،در زبانهای ایرانی نو در بلونی « nasit-نابود ردن» ،ردی našt

«پژمرده» ،پشتو « nat-خرا

ردن ،یایع ردن» ،وخی « naš-ناپدید شادن» ،روشانی ،rinēs-

برتنگی  ،ranīs-سریکلی « ranos-فراموش ردن» (نک :نئونگ ،همانجا) ای ریشاه را مای-
توان یافت در فارس نیز ،مصدر «ناسیدن» به مفهو «الغر شدن ،تولیل رفت  ،تباه شادن ،ناابود
شدن» (نک :حس دوست  ،6939ج  )7203 :1و نیز وا ه «نسا» (< فارسی میانه زردشتی nasā
«جسد ،مردار» (مکنزی ))660 :6923 ،و وا ه «گناه» (< فارسی میانه زردشاتی > (*vi- nāsa-

 wināhاز ای ریشه برگرفته شدهاند
« nəvəstə .11حرکتکرده»

صفت مفیولی گیلکی بار پایاه ساتاک مایای  nəvəst-از ساتاک مضاارع  nəv-و تکاوا
ماییساز « *na u -> *na u a-> nəv-حر ت اردن» < هنادو اروپاایی « *ne u -سار تکاان






6

دادن ،ج ردن» (ریکز )166 :7006 ،

1. Rix
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ای ریشه در زبانهای ایرانی میانه در پارتی « ānāw-به حر ت در دوردن ،حر ت اردن»
(دور ی  -مایسترارنست ،)11 :7001 ،ختنی « van(a)u-غیرفیال شدن» (امریک،)663 :6313 ،
سیدی « nw-حر ت ردن ،دهسته رفت » (قریاب )1606 :6921 ،و خاوارزمی « bnw-بُاردن،
پیروز شدن» (صمدی )79 :6331 ،به ار رفته است در فارسای «نویادن ،ناویادن» باه مفهاو
«جنبیدن ،حر ت ردن ،لرزیدن» (نک :میای  :6926 ،ج  )1363 :1از همای ریشاه اسات در
گیلکی فیل « nəvəstənحر ت ردن» اربرد ندارد و تنها صفت مفیولی « nəvəstəحر ت-
رده» رایج است
(rut .12آب) گلآلوده و کثیف

بازمانده صفت مفیولی ایرانی باستان « *ru- > *ruta-ناپاک ردن ،ثیاف اردن» < هنادو
اروپایی  « *le u -ثیف ردن» (ریکز )161 :7006 ،واج ایرانی باستان  /*t/در گیلکی در میان


دو وا ه گاه بدون تیییر باقی میماند« kutə > *kutaka- :پسربچه»؛ و گاه به  /d/تبدیل مای-
شود« *m r -ta > mərd- < mərdən :مردن»


وا ه گیلکی  rutبا فیل فارسای «دلاودن ،دالی »-هامریشاه اسات :فارسای میاناه زردشاتی
« ālāy- ،āludanدلودن ،ناپااک اردن» (مکنازی ،)91 :6923 ،فارسای میاناه ماانوی ārudag

« ثیف» (دور ی  -مایسترارنسات ،)69 :7001 ،ساکایی « rrumäگِال ،خااک» (بیلای:6323 ،6
 ،)911دسی « arawun ،arawynبر دتش سوزاندن» (نک :حس دوست ،6939 ،ج .)609 :6
در تاااتی وا ه « rətرسااوبات» ،تالشاای « rətرسااو  ،گاال شاال» و مازناادرانی rot ،ret

«رسوبات» برابرِ ای وا ه گیلکی هستند
« sərtə .13پوشیده ،مخفی»

صفت مفیولی گیلکی برگرفته از ایرانی باستان « *sar- > *sartaka-پنهان ردن ،مخفای -
ردن» < هندو اروپایی « * k el مخفی ردن ،پوشاندن» (نئونگ)996 :7002 ،
همریشههای دیگر ایا وا ه در اوساتایی « sar-پناهگااه» (بارتلماه ،)6611 :6316 ،پاارتی
 « sārwārالهخود» (دور ی  -مایسترارنست ،)901 :7001 ،ختنی « śaraimaپوشاش» (بیلای،
 ،)936 :6323و همچنی در زبانهای ایرانی نو در ردی « šārdinawaمخفی اردن» ،شاینی
1. Bailey

سال نهم
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 ،sārروشنی  ،sōr-سریکلی  ،sur-یزغالمی « sar-خزیدن ،دهسته دمدن» (نک :نئونگ ،همان-
جا) و هورامی « šārāyمخفی ردن» دماده اسات صافت مفیاولی گیلکای از نظار میناایی باا
برابرهای فیلی ردی و هورامی یکسان است ،اما تنها به صورت صفت اربرد دارد و فیال دن
یینی  sərtənبه مفهو «مخفی ردن ،پوشیده داشت » در ای گویش به ار نمیرود
« tələ .14شکاف»

ای وا ه اسم است برگرفته از ایرانی باستان « *tard- >*tardaka-شکسات  ،دونایم شادن،
شکافت » < هندو اروپایی « *terd-شکافت  ،دریادن ،بریادن» (ریکاز )196 :7006 ،تر یاب
دوایی  /*rd/در گیلکی همچون فارسی نو به  /l/تبدیل میشود« *sarda-> sāl :سال»
در زبانهای ایرانی میانه در ختنی « tarδ-جنگیدن» ،و در زبانهای ایرانای ناو در ساریکلی
 « tarδشمکش» ،شینی « tidarδ-پاره ردن ،ننگ اناداخت » ،و وخای « pətərδ-شکسات ،شکسته شدن» میتوان ای ریشه را یافت (نک :نئونگ )930 :7002 ،در فارسی فیل «فتالیدن»
به مفهو «از جای ندن؛ ریخت ؛ شکافت ؛ جدا ردن» و نیز صفت مفیولی دن یینای «فتالیاده»
(نک :میی  ،6926 ،ج  )7139 :7از همی ریشه است
« tān .15گستره ،عمق»

ای وا ه اسم است برگرفته از ایرانای باساتان <  « *tan- > *tāna-شایدن ،بساط دادن» <
هندو اروپایی  « *ten-شیدن ،بسط دادن» (نئونگ)922 :7002 ،
ریشه  *tan-در زبانهای ایرانی باستان در اوساتایی  « tan-شایدن ،بساط دادن» (بارتلماه،
 ،)199 :6316در زبانهای ایرانی میانه در فارسی میانه زردشتی « tan- ،tadanتنیدن» (مکنازی،
 ،)611 :6923سکایی  « ttan-شیدن ،بسط دادن» (بیلی ،)677 :6323 ،و در زبانهاا و گاویش-
های ایرانی نو در سورانی « tan-تنیدن ،بافت » ،خوانساری « ten-رشت » ،دسی tonun ،tonyn

«بافت  ،تنیدن» ،شینی  ،tān-روشنی  « tān-شیدن ،پیچیدن» (نک :نئونگ ،همانجا) و فارسای
«تنیدن ،ت  »-دمده است
در تاتی وا ه  tānaبه مفهو «مکان پست و دارای عمق» باا وا ه گیلکای هامریشاه اسات
شایان ذ ر است وا ه گیلکی  tānدر نواحی غر

گیالن ،در نازد افاراد ساالخورده باه عناوان

حرف ایافه پسی نیز اربرد دارد و مفهو «درون ،میان» از دن بر میدید
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« tārəstən .16تمیز کردن»
فیل جیلی گیلکی از ستاک مایای  tārəst-و تکاوا مصدرسااز ساتاک مضاارعtar-> :

*

« *tāra-> tārمالیدن ،پاک ردن» < هندو اروپایی « *terH1-مالیدن» (نئونگ )937 :7002ای ریشه در زبان سیدی « ’pt’r-شیدن مو» (قریب  ،)6961 :6921و در زبانهاای ایرانای
نو در شینی  ،tār-روشنی « tār-تمیز ردن» و نیز دسی « æft’ærynبلییدن» دمده است (ناک:
نئونگ ،همانجا)
« valət .17پاره»
بازمانده صفت مفیولی باستانی از پیشوند اشاتقاقی  (*apānk > *apāčā >) va-و rak-

*

« >*raxta- > lətبریدن ،پاره ردن» < هندو اروپایی « *lek-بریدن ،پااره اردن» (پو اورنی، )121 :6361تبدیل واج  /*r/به  /l/در گیلکی میمول اسات *kara- > kal- :ساتاک مضاارع
مصدر « kaləstənریخت » همچنی  /*k/پیش از  /*t/به  /x/و خوشه همخاوانی  /*xt/باه /t/

تبدیل شده است (نک« havatən :دردوردن (لباس)» و « mətəرفته»)
وا ه گیلکی « valətپاره» را میتوان برابرِ وا ه فارسی «لخت ،لخته» دانست وا ه  valətباا
صورت دوایی  vālətیا  valitنیز در گیلکی اربرد دارد
« vindərdə .18ایستاده»
صفت مفیولی گیلکی بار پایاه صافت مفیاولی باساتانی >u i- ni-dar-> * u inidarta-


*



« *dar- > vindərdنگه داشات » < هنادو اروپاایی « *dher-نگاه داشات  ،اساتوار اردن»(ریکز)616 :7006 ،
ای ریشه در زبانهای ایرانی باستان در اوستایی « dar-نگه داشت  ،گرفت » (بارتلمه:6316 ،
 )130و فارسی باستان « dar-نگه داشت » ( نت ،)633 :6369 ،و در زبانهای ایرانای میاناه در
فارسی میانه زردشتی « win(n)ār- ،win(n)ārdanدراسات  ،مرتاب اردن» (مکنازی:6923 ،
 ،)663فارساای میانااه مااانوی و پااارتی –« win(n)ārمرتااب ااردن ،دماااده ااردن» (دور اای -
مایسترارنست )961 :7001 ،و سیدی « δ,r-داشت  ،نگه داشات » (قریاب ،)9167 :6921 ،و در
زبانهای ایرانای ناو در زازا « vinder- ،vinden- ،vinderišمانادن ،بااقی مانادن ،ایساتادن»،
وفسی « vindārnenگیاشت » (نک :نئونگ )191 :7002 ،دمده است

سال نهم
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برابر صفت گیلکی در تاتی « vindardaایستاده» دمده است فیال « vindərdənایساتادن»
در گیلکی از فیلهای م اربرد در نواحی وهستانی دیلمان است و تنها صییههای مایای دن
به ار مایرود برابارِ ایا فیال در تااتی « vendardenایساتادن ،مانادن» و pevendarden
«بیهوده ایستادن» دمده است نئونگ (همانجا) ای فیل را از ریشه ایرانی باساتان indar u -


*

«ایستادن» دانسته و از نظر ساختوا ی دن را مبهم برشمرده است
« xəfə .19سرفه»

ای وا ه اسم است از ایرانی باستان « *xaf- > *xafaka-سرفه ردن»
برخی همریشههای ای وا ه در دیگر زبانهای ایرانی عبارتناد از :دوره میاناه در خاوارزمی
« xfسرفه ردن» (صمدی ،)791 :6331 ،و در زبانهای ایرانی نو :دسی  xoyfynیاا ،xufunسنگلیچی  ،xof-یینابی  ،xǔf-یدغه  xof-و مونجی  xaf-همگی به مینای «سرفه ردن» (نک:
نئونگ )110 :7002 ،در گورانی  kifāninیاا  kufāninو در اردی kuxin ،qufin ،kofin

«سرفه ردن» (حس دوست ،6939 ،ج  )6611 :7و هورامی « qfāyسرفه اردن» دماده اسات
در فارسی «خفیدن» به مفهو «عهسه اردن» (ناک :میای  ،6926 ،ج  )6197 :6از ایا ریشاه
است حس دوست (همانجا) برای ای وا ه ریشهای ذ ر نکرده و دن را نا دوا دانسته است
« zāranēn .21خشمگین کردن»
فیل واداری گیلکی از ستاک واداری  zāran-و تکوا مصدرسااز ساتاک مضاارع*zar- :

« >*zāra- > zār-صدمه زدن ،زخمی ردن ،خشمگی

ردن»

در اوستایی « zar-دسیب رساندن ،زخمی ردن» (بارتلمه ،)6113 :6316 ،در فارسای میاناه
زردشااتی « āzār- ،āzārdanدزردن ،دساایب رساااندن» (مکناازی ،)13 :6923 ،پااارتی zar-

«خشمگی شادن» (دور ای  -مایسترارنسات ،)931 :7001 ،سایدی « ”z’yr-دزردن» (قریاب،
 ،)103 :6921خوارزمی « m|’z’ry-دزردن» (صمدی ،)66 :6331 ،و در زبانهای ایرانای ناو در
بلونی « āzurt-دسیب زدن» (نک :نئونگ ،)113 :7002 ،هورامی « zryāyخاراش برداشات »،
تاتی « zārnəsenپاره ردن»« zarisen ،پااره شادن» ،و نیاز صافت « zarisaپاارهشاده» و در
تالشی « vizarnəsteدریدن ،پاره ردن»« zeriste ،دریده شدن» و در فارسای «دزردن ،دزار»-
همریشه فیل گیلکی هستند
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بررسی ریشهشناختی وا ههای گویش گیلکی نه تنها پیوستگی ای گویش را با دیگر زبانها
و گویشهای ایرانی ،به ویژه گویشهای تاتی و تالشی در دورههای سهگاناه تااریخی باساتان،
میانه و نو دشکار میسازد و سیر توول واجها و ساختار وا گان ای گویش را باه روشانی بااز
مینماید ،بلکه ،میتواند نشاندهنده ظرفیت وا گانی و مینایی ای گاویش و دیگار زباانهاا و
گویشهای مرتبط با دن نیز باشد از ای رو شایسته است ه زبانها و گویشهاای ایرانای ،هار
یک از نقههنظر علم زبانشناسی تاریخی و قواعد ای دانش مورد بررسی موشکافانه قرار گیرند
و بدی ترتیب راهی فراهم خواهد دمد جهت حفظ و نگاهداری ای گنجینههای ارزشامند اه
به واسهه سایه سنگی زبان فارسی مییار اندک انادک در حاال فراموشایاناد عاالوهبارای  ،از
ظرفیت زبانشناختی ای گویشها نیز در جهت وا هسازی و غنای بیشتر زبان فارسی بهره برده
خواهد شد
کتابنامه
ابوالقاسمی ،موس ( )6929مادههای فیلهای فارسی دری ،تهران :ققنوس
پاینده لنگرودی ،مومود ( )6911فرهنگ گیل و دیلم ،فارسی به گیلکی ،تهران :امیر بیر
حس دوست ،مومد (" )6930اشتقاق نند وا ه گیلکی" ،نامه فرهنگستان ،شماره  ،62ص

-617

620
حس دوست ،مومد ( )6933فرهنگ تهبیقی -مویوعی زبانها و گویشهای ایرانی نو7 ،ج ،تهران:
نشر دثار
حس دوست ،مومد ( )6939فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی6 ،ج ،تهران :نشر دثار

صبوری ،نرجزبانو (" )6937ریشهشناسی نند مصدر گیلکی" ،نامه فرهنگستان ،ویژهنامه زبانها و
گویشهای ایرانی ،شماره  ،7ص

16-69

صبوری ،نرجزبانو و روش  ،بلقیز (" )6939ریشهشناسی نند وا ه از گویش گیلکی" ،اد -
پژوهی ،شماره  ،90ص

696 -662

صبوری ،نرجزبانو و روش  ،بلقیز ( )6931فیلهای گیلکی ،بررسی تهبیقی و ریشهشناختی گونه-
های گویشی شرق گیالن ،رشت :فرهنگ ایلیا
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سال نهم

 ویژهنامه، نامه فرهنگستان،") "ریشهشناسی وا ههایی از گویش بختیاری6936(  اسفندیار،طاهری
692-666

 ص،6  شماره،زبانها و گویشهای ایرانی

 فرهنگان: تهران،) فرهنگ سیدی6921(  بدرالزمان،قریب
 امیر بیر: تهران، ج6 ، فرهنگ فارسی:)6926(  مومد، میی
-  پژوهشگاه علو: تهران، ترجمه مهشید میرفخرایی،) فرهنگ ونک زبان پهلوی6923(  د ن،مکنزی
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