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  ي نویسنده مقدمه
  

 سرزمین گیالن
کیلومتر  14041با مساحت  1393وري سال اساس آمار تقسیمات کشگیالن با 

شهر،  52بخش،  43شهرستان،  16نفر، داراي  25,000,000مربع و جمعیت حدود 
ي  کناره یکی از سه استان ساحلی ایران درروستا است و  2916دهستان،  109

این استان از شمال به دریاي کاسپین (خزر)   رود. شمار می به دریاي کاسپین (خزر)
از جنوب به استان زنجان و قزوین و از ، از شرق به مازندران، ذربایجانو کشور آ

  . غرب به استان اردبیل و زنجان متصل است
استرابون  . هاي اقوام ایرانی است ترین سکونتگاه سرزمین گیالن یکی از قدیمی

در «گوید:  دریاي کاسپین می ي اقوام ساکن در کناره ي م) درباره . 40 - م . ق  40(
کادوس و مـاردي زیسـت   ، البرز) اقوام گالیی/  parakhoatr(ال کوه پراخواتر شم
ترین اقوام ساکن این  ها از مهم سوها یا کاسپی کاسی. )36: 1356، پـور  (سرتیپکنند  می

  . نامیده است» کاسپین«استرابون دریاي محل سکونت این قوم را  . اند منطقه بوده
دانـد   هـا مـی   د را تـاریخ ظهـور کاسـی   دیاکونوف قرن هیجدهم پیش از مـیال 

رودبـار در   شناسی در نواحی کوهستانی مارلیـک  هاي باستان داده . )154(دیاکونوف: 
کـه   ،هاي غـرب  املش در شرق و مریان و تول تالش در کوهستان، جنوب گیالن

ي اول پـیش از   مربوط به هزاره دوم پیش از میالد تا عهد پارتیان در اواخر هـزاره 
 داردهاي پس از عصـر آهـن در ایـن منطقـه      از وجود تمدنیت حاک ،ستمیالد ا

  . )42ـ  32(خلعتبري: 
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هاي پیش از اسالم دیده نشـده   اي گیالن هیچ یادمانی از دوره در نواحی جلگه
این  . توان دید است و ردپاي تمدن باستان گیالن را تنها در مناطق کوهستانی آن می

ـ   ،ي ساسانی ناحیه تا اواخر دوره برخـی   رنام واحد و قلمرو ثابتی نداشت و بنـا ب
هـاي   در اواخر پادشاهی ساسـانیان و حتـی پـس از آن در سـده     ،شواهد تاریخی

و شهرت یافت به نام دیلم یا دیلمان و بعدها به گیل و دیلم  ،نخستین پس از اسالم
در زمـان   ،در اواخـر قـرن سـوم هجـري    . جاي آن نشسـت  نام گیالن به تدریج به

دیلم  ي در وصف محدوده» االرض ةصور«حوقل در اثر معروف خود  ابن ،نیانساما
از جنوب تا قزوین و تارم و قسمتی از آذربایجان و بخشی از ري و «آورده است: 

از شرق تا طبرستان و دیگر نواحی ري و از مغرب تا مناطق دیگري از آذربایجان و 
ي  مولف ناشناخته .»دود استشهرهاي آران و از شمال به دریاي خزر متصل و مح

این ناحیه  ي درباره ،هجري نگاشته است 372که آن را به سال » العالم حدود«کتاب 
گیالن ناحیتی است جدا میان دیلمان و جبـال و آذربادگـان و دریـاي    «نویسد:  می

با آبهاي روان بسیار و ، خزران و این ناحیتی است بر صحرا نهاده میان دریا و کوه
سپیدرود خوانند؛ میان گیالن ببرد و به دریاي خزران افتد ، است عظیم یکی رودي

یک گروه میان دریا و این رودند و ایشان را ایـن سـوي   ، و این گیالن دو گروهند
، خوانند اند و ایشان را آن سوي رود می رودي خوانند و دیگر گروه میان رود و کوه

و امـا آنـک از آن سـوي     ...  اما از این سوي رودیان را هفت ناحیت است بزرگ
  . )149(حدودالعالم: » ...  د ایشان را یازده ناحیت است بزرگان رودیان

گیالن تنها سرزمینی است کـه هرگـز بـه تصـرف اعـراب درنیامـد و توسـط        
 . بقیه نواحی ایران زیر فرمان کـارگزاران خلیفـه بودنـد   ، حکمرانان محلی اداره شد

فرامانروایـان دیلـم در برابـر سـپاهیان عـرب      حصار طبیعی گیالن موجب شد تـا  
ساکنان این منطقه بیش ، ي مورخان قرون آغازین هجري به نوشته .ایستادگی نمایند

با آیین جدید آشنا نبوده و مردمان ، ایرانی ي از دو قرن پس از اسالمی شدن جامعه
  . زیستند این سرزمین به آیین نیاکان خود می
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به استقالل پادشاهان دیلم اشاره و بـر ایـن نکتـه    » االرض ةصور«حوقل در  ابن
تـا ایـن کـه بـه     ، اند بیشتر در کفر بوده، کند که دیلمیان در روزگار اسالم تاکید می

هاي این منطقه  نویسد که در کوه او می . زید علوي مسلمان شدند بن دعوت حسن
  . کنند هنوز کافرانی زندگی می

ي در اواخـر قـرن سـوم هجـري و     گیالن تا زمان نفوذ جنـبش علویـان زیـد   
 ي امـروزه  ي اجتماعی و فرهنگی این جنبش به درون محدوده، مدهاي اقتصاديایپ

فاقد شهر بود و هوسـم (رودسـر امـروزي)    ، اي آن جلگه ي ناحیهویژه  بهگیالن و 
گـذاري   سبب پایـه ، نخستین شهر در پرتو تحوالت جنبش انقالبی زیدیان عنوان به

گیـري نخسـتین شـهر و     شـکل  ي بـار زمینـه   راي نخسـتین یک مرکز حکومتی و ب
  . )10(عظیمی: هاي فرهنگی نظام یافته در گیالن شد  پویش

همزمان با نفوذ تدریجی جنبش علویان زیـدي بـه درون قلمـرو دیلمیـان تـا      
تر از مرکز اردبیـل بـه درون    اهل تسنن نیز که پیش نفوذ اسالمِ، رودخانه سفیدرود

مرشد  ،با هدایت و رهبري استاد جعفر ثومی، رفت یش میغرب گیالن به کندي پ
در غـرب گـیالن تـا     ،شد مذهب حنبلی که از مرکز اردبیل حمایت و پشتیبانی می

در تقابل با نفوذ زیدیان تسریع شـد و از ایـن زمـان رودخانـه      ،رودخانه سفیدرود
 1تمایز دو بخش از گیالن کـه بعـدها بیـه   ، یک گسل فرهنگی صورت بهسفیدرود 

  . (همان)پیش و بیه پس نام گرفت را تثبیت کرد 
 هاي حکـومتگرِ  کوهستانی و خاستگاه خاندان اي منطقه، دیلم، خانثار مورآدر 

بوده است که تاثیر زیادي بر تحوالت تـاریخی  ...  زیار و آل، بویه معروفی چون آل
  . اند هاي آغازین اسالم داشته ایران در سده

 ،گه و گسترش کشت برنج و پـرورش کـرم ابریشـم   جل با آباد شدن تدریجیِ
                                                

پیش به معناي این سوي رود (شرق  بیه. در گیلکی به معناي رود یا ساحل رود است )beye( بیه. 1
  . پس به معناي آن سوي رود (غرب گیالن) است بیهو گیالن) 
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 ي هاي دوسـوي رودخانـه   شهرها در جلگه شکل گرفتند و حکومتگران کوهستان
  . مراکز قدرتشان را در شهرها استوار کردند ،سپیدرود

که استقالل  ،یازدهم هجريقرن الهیجان و فومن از اواسط قرن هشتم تا آغاز 
هجري از  1001مت مرکزي صفوي در سال گیالن در اثر ضمیمه شدن آن به حکو

  . دو سوي سپیدرود بودند پایتخت حکومتگرانِ، دست رفت
به فرمان شاه عباس به  ،نام و نشان بود بی کوچک و رشت که تا آن زمان آباديِ

هاي حکومتی در  خاندان حکومتوسیله  بدینایالت گیالن انتخاب شد و  پایتختیِ
  . دبه پایان رسی ،شرق و غرب گیالن

بافـت   سـازيِ  تسلط حکومت مرکزي صفویه بر گیالن سبب شـد تـا یکسـان   
از امتـداد   ،تـاریخی ایـن منطقـه    - گسل فرهنگی ، مذهبی در شرق و غرب گیالن

بیشـتري در   هاي وحدت نسبیِ سفیدرود به غرب مرداب انزلی انتقال یافته و زمینه
پس از فومن به رشت  با انتقال مرکز قدرت بیه. بخش بزرگی از گیالن فراهم شود

هجـري بـه حکومـت     1001هجري و انضمام کامل گیالن در سـال   980در سال 
هاي قدرت به دو مرکز  گیالن از مراکز قدرت متعدد و پرشمار بلوك، مرکزي ایران

  . )12(عظیمی: قدرت الهیجان و رشت تقلیل یافت 
 1722ال با اشغال گیالن توسط ارتش تزاري در دوران حکومت پتر اول در س

ارتـش تـزاري در    رماندهی نظـامیِ ف هجري) و استقرار مرکز 1135میالدي (برابر 
. عمالً به مرکزیت واحد رشت در گیالن رسمیت داده شد، رشت به مدت ده سال

وحـدت سیاسـی   ، در اوضاع و احوال پس از اشغال گیالن توسط ارتش پتـر اول 
طور  شهري و به ي در توسعهاهمیت تاریخی مهمی  ،گیالن به مرکزیت اداري رشت

سـر   و ورود آن به تاریخ جدیـد و پشـت  داشت اقتصادي گیالن  ي کلی در توسعه
ساز  زمینه، ي شهري گسیخته و بدون قدرت مسلط یک شهر حاکم گذاشتن شبکه

ي شـهري گـیالن و تمرکـز جغرافیـایی مـازاد       یک شهر مسلط مرکزي بـر شـبکه  
  . مان)(هاي واحد شد  اقتصادي گیالن در نقطه
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 1تمایز دو بخش از گیالن کـه بعـدها بیـه   ، یک گسل فرهنگی صورت بهسفیدرود 

  . (همان)پیش و بیه پس نام گرفت را تثبیت کرد 
 هاي حکـومتگرِ  کوهستانی و خاستگاه خاندان اي منطقه، دیلم، خانثار مورآدر 

بوده است که تاثیر زیادي بر تحوالت تـاریخی  ...  زیار و آل، بویه معروفی چون آل
  . اند هاي آغازین اسالم داشته ایران در سده

 ،گه و گسترش کشت برنج و پـرورش کـرم ابریشـم   جل با آباد شدن تدریجیِ
                                                

پیش به معناي این سوي رود (شرق  بیه. در گیلکی به معناي رود یا ساحل رود است )beye( بیه. 1
  . پس به معناي آن سوي رود (غرب گیالن) است بیهو گیالن) 
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 ي هاي دوسـوي رودخانـه   شهرها در جلگه شکل گرفتند و حکومتگران کوهستان
  . مراکز قدرتشان را در شهرها استوار کردند ،سپیدرود

که استقالل  ،یازدهم هجريقرن الهیجان و فومن از اواسط قرن هشتم تا آغاز 
هجري از  1001مت مرکزي صفوي در سال گیالن در اثر ضمیمه شدن آن به حکو

  . دو سوي سپیدرود بودند پایتخت حکومتگرانِ، دست رفت
به فرمان شاه عباس به  ،نام و نشان بود بی کوچک و رشت که تا آن زمان آباديِ

هاي حکومتی در  خاندان حکومتوسیله  بدینایالت گیالن انتخاب شد و  پایتختیِ
  . دبه پایان رسی ،شرق و غرب گیالن

بافـت   سـازيِ  تسلط حکومت مرکزي صفویه بر گیالن سبب شـد تـا یکسـان   
از امتـداد   ،تـاریخی ایـن منطقـه    - گسل فرهنگی ، مذهبی در شرق و غرب گیالن

بیشـتري در   هاي وحدت نسبیِ سفیدرود به غرب مرداب انزلی انتقال یافته و زمینه
پس از فومن به رشت  با انتقال مرکز قدرت بیه. بخش بزرگی از گیالن فراهم شود

هجـري بـه حکومـت     1001هجري و انضمام کامل گیالن در سـال   980در سال 
هاي قدرت به دو مرکز  گیالن از مراکز قدرت متعدد و پرشمار بلوك، مرکزي ایران

  . )12(عظیمی: قدرت الهیجان و رشت تقلیل یافت 
 1722ال با اشغال گیالن توسط ارتش تزاري در دوران حکومت پتر اول در س

ارتـش تـزاري در    رماندهی نظـامیِ ف هجري) و استقرار مرکز 1135میالدي (برابر 
. عمالً به مرکزیت واحد رشت در گیالن رسمیت داده شد، رشت به مدت ده سال

وحـدت سیاسـی   ، در اوضاع و احوال پس از اشغال گیالن توسط ارتش پتـر اول 
طور  شهري و به ي در توسعهاهمیت تاریخی مهمی  ،گیالن به مرکزیت اداري رشت

سـر   و ورود آن به تاریخ جدیـد و پشـت  داشت اقتصادي گیالن  ي کلی در توسعه
ساز  زمینه، ي شهري گسیخته و بدون قدرت مسلط یک شهر حاکم گذاشتن شبکه

ي شـهري گـیالن و تمرکـز جغرافیـایی مـازاد       یک شهر مسلط مرکزي بـر شـبکه  
  . مان)(هاي واحد شد  اقتصادي گیالن در نقطه
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جغرافیـایی  ـ   با مرکزیت واحد رشت براي تمام گـیالن و چـرخش تـاریخی   
پس از رفع اشغال گیالن توسـط روسـیه (از سـال     ،جریان حمل و نقل در منطقه

الهیجان یعنی ، دره سفیدرودـ  رشتـ  هجري) به محور انزلی 1146م برابر  1732
طـور تـاریخی    بـه  ،گـیالن  ترین کانون تمرکز مازاد اقتصـادي  ترین شهر و مهم مهم

 ،منزوي و شهر رشت در پرتو تحوالت جدید و موقعیت جغرافیایی مناسب خـود 
تـرین بریـدگی سـاحلی دریـاي خـزر       یعنی مهم ؛یعنی واقع شدن بین دو بریدگی

سبب ، ه سفیدرود از طرف دیگر از یک طرف و بریدگی در (بریدگی مرداب انزلی)
و در پرتو . به فالت مرکزي ایران شدـ  اروپاـ  هروسیـ  ارتباط آسان و سریع گیالن

عثمانی و ارتباط این  تحوالت تاریخی تمرکزبخش دوران صفویه و منازعات آن با
روابط ، این محور، آفرین ي ارتباطی نقش یک حلقه عنوان بهدولت با روسیه و اروپا 
 1940و تـا سـال    خوبی بـه عهـده گرفـت    جنوب را بهـ   تجاري و سیاسی شمال

  . (همان) آفرینی کرد پل ارتباطی ایران با اروپا نقش عنوان به
تبریز از پیشگامان جنـبش مشـروطیت ایـران اسـت و      و گیالن در کنار تهران

هـاي شهرنشـینی    پیشگام بسیاري از پدیده ،راه ارتباطی مرکز ایران با اروپا عنوان به
  . عصر جدید در ایران معاصر است

طرفـی خـود را در    ایران بی، میالدي 1914ر سال در آغاز جنگ جهانی اول د
روس ، قواي انگلیس. سیب و مصائب جنگ در امان نماندآاما از ، جنگ اعالم کرد

و عثمانی هر کدام از یک سو وارد کشور شدند و آن را مورد تاخـت و تـاز قـرار    
ارتش روسیه تزاري در گیالن دست به یغما و چپاول زد و سرنوشت مردم . دادند

نهضت جنگل  ي در چنین شرایطی پایه. الن در اختیار سربازان روس قرار گرفتگی
خان جنگلی به منظور  اي از مردان فداکار به رهبري میرزا کوچک گذاشته شد و عده

با یکدیگر متحد شـدند و بـا ارتـش     ،و اخراج بیگانگان از کشور مبارزه با استبداد
جنبش  . و انگلیس به مبارزه پرداختند )1917(تا قبل از انقالب اکتبر  متجاوز روسیه

خان شد  جنگل منجر به تاسیس جمهوري شورایی گیالن به رهبري میرزا کوچک

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    16

مبارزه با شکست قواي این . در ایران بوده استکه اولین و تنها حکومت شورایی 
ي کـوه گیلـوان در راه خلخـال در آذر     جنگل و شهادت سردار جنگـل در دامنـه  

ن شـهر  آهاي ایران و مرکز  امروزه گیالن یکی از استان. ان یافتشمسی پای 1300
  . رشت است

هجري قمري پس از برچیده شدن دولـت کیائیـان    1006شهر رشت در سال 
پیش (شرق گیالن) به مرکزیت الهیجان و برچیـده شـدن حکومـت     در گیالن بیه

سراسـر   نشـین  حـاکم ، پس (غرب گیالن) به مرکزیت فـومن  امیران اسحاقی در بیه
شد دفاتر نمایندگی مؤسسات بازرگانی خارجی که در الهیجان  مقررگیالن شد و 
ـ   هبه رشت منتقل شوند و ب ،اند فعالیت داشته ار بـا  ناچار بازرگانان و مالکـان و تج

هاي رایج منـاطق   ها و لهجه افتند و این شهر محل تالقی گویشیکار  و رشت سر
  .  مختلف گیالن شد

  

  زبان گیلکی
گیلکی . هایی از گیالن رواج دارد هاي ایرانی نو است که در بخش کی از گویشگیل

ایـن منطقـه    ي هاي عمده از گویش ،جنوب گیالن ي و تاتی منطقه 1در کنار تالشی
                                                

غربی  ي غرب و جنوب هاي ایرانی است که در منطقه غربی زبان ي شمال . تالشی از شاخه 1
گیالن و در شرق استان اردبیل و جنوب شرقی جمهوري آذربایجان رواج دارد. تالشی را به سه 

کنند. گویش شمالی تالشی، در جمهوري  ي کلی: شمالی، مرکزي و جنوبی تقسیم می دسته
تارا و نشین اردبیل (نمین و عنبران) رایج است و در استان گیالن آس آذربایجان، مناطق تالش

ترین  گیرد و از نظر وسعت جغرافیایی، بزرگ بخش اعظم شهرستان تالشِ فعلی را در بر می
زبان است. گویش مرکزي در مناطق جنوبی شهرستان تالش و  زیستی گویشوران تالشی ي منطقه

ي بین شفارود در جنوب و ناورود در شمال. گویش  شهرستان رضوانشهر رایج است. منطقه
سرا و  هایی از روستاهاي صومعه الشیِ شهرستان ماسال و شاندرمن، ماسوله، بخشجنوبی نیز، ت

هاي فومن و شفت و برخی از روستاهاي سراوان رشت و شهرستان رودبار را پوشش  شهرستان
پر (تالش)، اسالم و آستارا، شهرها و روستاها در  نشین، خصوصاً هشت دهد. در مناطق تالش می

  شوند.  زبان تسلیم زبان ترکی و در مناطق جنوبی تسلیم زبان گیلکی می مقابل سیل مهاجرین ترك
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جغرافیـایی  ـ   با مرکزیت واحد رشت براي تمام گـیالن و چـرخش تـاریخی   
پس از رفع اشغال گیالن توسـط روسـیه (از سـال     ،جریان حمل و نقل در منطقه

الهیجان یعنی ، دره سفیدرودـ  رشتـ  هجري) به محور انزلی 1146م برابر  1732
طـور تـاریخی    بـه  ،گـیالن  ترین کانون تمرکز مازاد اقتصـادي  ترین شهر و مهم مهم

 ،منزوي و شهر رشت در پرتو تحوالت جدید و موقعیت جغرافیایی مناسب خـود 
تـرین بریـدگی سـاحلی دریـاي خـزر       یعنی مهم ؛یعنی واقع شدن بین دو بریدگی

سبب ، ه سفیدرود از طرف دیگر از یک طرف و بریدگی در (بریدگی مرداب انزلی)
و در پرتو . به فالت مرکزي ایران شدـ  اروپاـ  هروسیـ  ارتباط آسان و سریع گیالن

عثمانی و ارتباط این  تحوالت تاریخی تمرکزبخش دوران صفویه و منازعات آن با
روابط ، این محور، آفرین ي ارتباطی نقش یک حلقه عنوان بهدولت با روسیه و اروپا 
 1940و تـا سـال    خوبی بـه عهـده گرفـت    جنوب را بهـ   تجاري و سیاسی شمال

  . (همان) آفرینی کرد پل ارتباطی ایران با اروپا نقش عنوان به
تبریز از پیشگامان جنـبش مشـروطیت ایـران اسـت و      و گیالن در کنار تهران

هـاي شهرنشـینی    پیشگام بسیاري از پدیده ،راه ارتباطی مرکز ایران با اروپا عنوان به
  . عصر جدید در ایران معاصر است

طرفـی خـود را در    ایران بی، میالدي 1914ر سال در آغاز جنگ جهانی اول د
روس ، قواي انگلیس. سیب و مصائب جنگ در امان نماندآاما از ، جنگ اعالم کرد

و عثمانی هر کدام از یک سو وارد کشور شدند و آن را مورد تاخـت و تـاز قـرار    
ارتش روسیه تزاري در گیالن دست به یغما و چپاول زد و سرنوشت مردم . دادند

نهضت جنگل  ي در چنین شرایطی پایه. الن در اختیار سربازان روس قرار گرفتگی
خان جنگلی به منظور  اي از مردان فداکار به رهبري میرزا کوچک گذاشته شد و عده

با یکدیگر متحد شـدند و بـا ارتـش     ،و اخراج بیگانگان از کشور مبارزه با استبداد
جنبش  . و انگلیس به مبارزه پرداختند )1917(تا قبل از انقالب اکتبر  متجاوز روسیه

خان شد  جنگل منجر به تاسیس جمهوري شورایی گیالن به رهبري میرزا کوچک
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مبارزه با شکست قواي این . در ایران بوده استکه اولین و تنها حکومت شورایی 
ي کـوه گیلـوان در راه خلخـال در آذر     جنگل و شهادت سردار جنگـل در دامنـه  

ن شـهر  آهاي ایران و مرکز  امروزه گیالن یکی از استان. ان یافتشمسی پای 1300
  . رشت است

هجري قمري پس از برچیده شدن دولـت کیائیـان    1006شهر رشت در سال 
پیش (شرق گیالن) به مرکزیت الهیجان و برچیـده شـدن حکومـت     در گیالن بیه

سراسـر   نشـین  حـاکم ، پس (غرب گیالن) به مرکزیت فـومن  امیران اسحاقی در بیه
شد دفاتر نمایندگی مؤسسات بازرگانی خارجی که در الهیجان  مقررگیالن شد و 
ـ   هبه رشت منتقل شوند و ب ،اند فعالیت داشته ار بـا  ناچار بازرگانان و مالکـان و تج

هاي رایج منـاطق   ها و لهجه افتند و این شهر محل تالقی گویشیکار  و رشت سر
  .  مختلف گیالن شد

  

  زبان گیلکی
گیلکی . هایی از گیالن رواج دارد هاي ایرانی نو است که در بخش کی از گویشگیل

ایـن منطقـه    ي هاي عمده از گویش ،جنوب گیالن ي و تاتی منطقه 1در کنار تالشی
                                                

غربی  ي غرب و جنوب هاي ایرانی است که در منطقه غربی زبان ي شمال . تالشی از شاخه 1
گیالن و در شرق استان اردبیل و جنوب شرقی جمهوري آذربایجان رواج دارد. تالشی را به سه 

کنند. گویش شمالی تالشی، در جمهوري  ي کلی: شمالی، مرکزي و جنوبی تقسیم می دسته
تارا و نشین اردبیل (نمین و عنبران) رایج است و در استان گیالن آس آذربایجان، مناطق تالش

ترین  گیرد و از نظر وسعت جغرافیایی، بزرگ بخش اعظم شهرستان تالشِ فعلی را در بر می
زبان است. گویش مرکزي در مناطق جنوبی شهرستان تالش و  زیستی گویشوران تالشی ي منطقه

ي بین شفارود در جنوب و ناورود در شمال. گویش  شهرستان رضوانشهر رایج است. منطقه
سرا و  هایی از روستاهاي صومعه الشیِ شهرستان ماسال و شاندرمن، ماسوله، بخشجنوبی نیز، ت

هاي فومن و شفت و برخی از روستاهاي سراوان رشت و شهرستان رودبار را پوشش  شهرستان
پر (تالش)، اسالم و آستارا، شهرها و روستاها در  نشین، خصوصاً هشت دهد. در مناطق تالش می

  شوند.  زبان تسلیم زبان ترکی و در مناطق جنوبی تسلیم زبان گیلکی می مقابل سیل مهاجرین ترك
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هاي شمال غربی  شناختی نشان از تعلق گیلکی به زبان شواهد زبان .آید شمار می به
خـانواده اسـت و مشـترکاتی بـا      تاتی هم و تبري، هاي تالشی ایرانی دارد و با زبان

  . سمنانی و قصرانی دارد، بلوچی، هاي کردي زبان
هـاي   تـوان گـویش   مـی ، هاي ذکر شده بر زبان عالوه، هاي ایرانی غربی از زبان

ماننـد  ، انـد  هـاي مرکـزي رایـج    هایی که در شـمال گـویش   مرکزي ایران و گویش
، هاي کردي گویش کرینکانی و، هرزنی، اي سرخه، السگردي، سنگسري، تاکستانی

تـوان مناسـباتی    ها می میان اغلب این گویش. را نام برد...   لکی و، اورامی، بلوچی
تاکستانی از جهتی با سمنانی و از جهتی بـا  . یافت که حاکی از پیوستگی آنهاست

  . )41 - 31 :1336، (یارشاطرتالشی شبیه است 
به دو گروه اصلی غربی و شرقی تقسیم تی سنّ ي هاي ایرانی نو را به شیوه زبان

هاي شمالی و جنوبی  خود زیرگروه ي نوبه کنند که هر یک از این دو گروه نیز به می
تر  ها و ابقاي مواردي است که پیش نوآوري، ها بندي مبناي اصلی این تقسیم. دارند

و یعنی فارسی باسـتان (جنـوب غربـی)    ، ایرانی باستان ي شده شناخته در دو زبانِ
یعنـی فارسـی میانـه    ، هاي ایرانی میانـه  جنوب غربی) و نیز در زبان اوستایی (غیر

خوارزمی و بلخی (شرقی) ، سکایی، سغدي، پارتی (شمال غربی)، (جنوب غربی)
  . )161: 1383، (اشمیتاند  بازتاب داشته

گو ، گیرند هاي ایرانی سرچشمه می هاي ایرانی نو از مجموعه زبان ي زبان همه
شـده   ي شـناخته  میانـه  هاي ایرانیِ توان جانشین بالفصل زبان یک را نمی هیچ اینکه

  . )412(همان: دانست 
مسلمانان در دست  بههایی هستند که پس از فتح ایران  زبان، هاي ایرانی نو زبان

تدریج در مناطق مختلف پدیدار شدند و با آن که برخی از  به، م 651ق /  31سال 
از لحاظ سـاختاري  ، اند هاي ایرانی میانه رایج بوده دادي از زبانزمان با تع ها هم آن

سـازد   هاي میانه متمایز می ها را از زبان شود که آن ها مشاهده می هایی در آن لتحو
  . )161: 1388، بیدي (رضایی باغ
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 330میانه از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشـی در سـال    ي هاي ایرانی دوره زبان
 651ق /  31سپاهیان عرب در سال دست  بهاز فتح ایران  پستی تا مد قبل از میالد

  . )77(همان:  بار رواج داشتت یان اقوام ایرانیدر م، م
هـاي   از میـان زبـان  . میانه از فارسی باستان پدید آمدند ي یرانی دورهاهاي  زبان

، باستان که همگی از زبان ایرانی کهن منشعب شده بودنـد  ي متعدد ایرانی در دوره
باستان بازمانده  اوستایی و فارسیِ، سکایی، مادي تنها آثار و مدارکی از چهار زبانِ

  . )43: 1381، (باقرياست 
شود که از هنگام جدایی  هایی گفته می هاي ایرانی باستان اصطالحاً به زبان زبان

ز دوم پیش از میالد تا اندکی پس ا ي شان در هزاره نژادان آریایی اقوام ایرانی از هم
در میان اقوام ایرانی در ، از میالد پیش 330فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی در سال 

ي وسیعی از مرزهاي شمالی چین در شرق (در میان قبایل سکایی) تا سواحل  پهنه
، شمال دریاي سیاه و دریاي آزف در غرب (درمیان قبایل اسکیتی یا سکایی غربی)

بایل مادي) تا سواحل خلیج فارس (در میان و از شمال غربی فالت ایران  (درمیان ق
  . )19 :1388بیدي،  باغ(رضایی قبایل پارسی) رواج داشت 

دهنـد کـه از یـک     واحدي را تشکیل می ي خانواده، هاي ایرانی ها و لهجه زبان
هاي ایرانی  ها و گویش این منبع واحد که تمام زبان. اند اصل مشترك منشعب شده

هاي  گویش. نامیده شده است» ایرانی مشترك«طور قراردادي  به، اند از آن مشتق شده
براساس یک فرآیند دگرگونی که ، اند ایرانی خویشاوند که بعدها به زبان تبدیل شده

از ایرانی مشترك . اند رسد شکل گرفته دوم ق م) می ي به ادوار باستان (آغاز هزاره
  . باقی نمانده است اي هیچ سند کتبی

، مکتوب و غیرمکتوب، قدیم و جدید، خویشاوند هاي ایرانیِ بانتمام ز، بنابراین
هایی هستند که از ایرانـی مشـترك مشـتق     تماماً گویش، با سخنگویان بسیار یا کم

انـد   هـاي مسـتقل درآمـده    صورت زبـان  اند و در جریان یک تحول طوالنی به شده
  . )28ـ  26: 1378، (ارانسکی
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هـا از   تـرین گـروه   تـرین و گسـترده   متنـوع  هاي ایرانی یکـی از  زبان ي خانواده
در پـی  ، گویشوران ایرانی باسـتان . است یهاي هند و اروپای بزرگ زبان ي خانواده

قسمتی به  ؛ها به نقاط مختلف و دور از هم پراکنده شدند ها و لشکرکشی مهاجرت
، گستردگی جغرافیایی. شرق و بخشی به غرب رفتند و با مردمان بومی درآمیختند

تأثیرپذیري از زبان و فرهنـگ  ، هاي ارتباطی نبود راه، الف حکومتی و عقیدتیاخت
  . هاي گوناگون خودنمایی کنند گویش، باعث شد که طی گذشت زمان...  بومی و

  شـاخه  شـاخه . تیکی وجـود دارد کدیال ي یک رابطه گویشو  زبانمیان مفهوم 
ه در اصل یک زبان واحد شدن و پیدا شدن تفاوت میان دو زبان یک قبیله یا ملت ک

هـر   ،با این همه در شرایط تاریخی معین. دشو ها می منجر به تشکیل گویش، است
این زبان نیز به . تواند منشأ پیدایش یک زبان مستقل گردد ها می یک از این گویش

  . )28: 1378، (ارانسکی هاي مختلف متحول گردد ند به گویشتوا نوبه خود می
هاست که هم اکنون در شـرق و منـاطقی از غـرب     بانزگیلکی یکی از همین 

  . استان گیالن رایج است
هاي شمال غربی و مرکـزي   هاي گروه زبان گیلکی را یکی از گویش ارانسکی

ي جنوبی البرز کشیده شده است  بندي در دامنه داند که مانند یک خط کمر ایران می
  . )146همان: (

» شناسی ایرانی بنیاد زبان«انی در کتاب ویلهلم گایگر و کوهن دو زبانشناس آلم
کـه  » هـاي کاسـپی   زبـان «تبـري و تـاتی جـزو    ، گیلکی را در کنـار زبـان تالشـی   

  . )1369، (مدنیاند  بندي کرده طبقه، هاي شمال غربی ایرانی هستند ي زبان زیرمجموعه
تحت  ،)511ـ   489: 2، ج 1383( هاي ایران راهنماي زبان«در کتاب ، لکوكپیر 

، »هـاي شـمال غـرب ایـران     ي دریاي خـزر و گـویش   هاي حاشیه گویش«ن عنوا
هاي سمنان  گویش، هاي آذري استان آذربایجان گویش، بر چهار گویش فوق عالوه

، سنگسري، السگردي، اي و چندین گویش اطراف شهر سمنان از آن جمله: سرخه
  . دهد بندي جاي می و افتري را نیز در این طبقه، بیابانکی
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ادامه و ، از جمله زبان گیلکی ،هاي ایرانی زبان، شناسی ه به مطالعات زبانتوج با
ي طبیعـی و   بلکـه در کنـار یکـدیگر ادامـه    ، ي زبان فارسی نیسـتند  یا زیرمجموعه

  . ي ایرانی هستند باستان و میانه ي هاي پیش از خود در دوره ي زبان یافته تحول
، هاي هند و اروپایی صلی زباني ا زبان گیلکی زیر شاخه ،از نظر خویشاوندي

پهلوي اشکانی یا پارتی ، هاي ایرانی (مادي دوره باستان غربی زبان ي شمال در شاخه
  . میانه) قرار دارد ي دوره

چون فارسی ، تأثیر فارسی نو است تحت ،هاي ایرانی گویش ي گیلکی مانند همه
اسالمی بـه بعـد    ي رهفرهنگی و همگانی ایرانیان از آغاز دو، یگانه زبان رسمی، نو

هـاي   واژه. انـد  بهـره نمانـده   هاي ایرانی نو از نفوذ آن بی یک از گویش بوده و هیچ
. اند روسی نیز در این گویش وارد شده، مانند ترکی، هاي دیگر عربی و زبان، فارسی

هاي دیگر را غالباً تغییر داده و با دستگاه آوایی  هاي زبان ولی گویشوران گیلک واژه
طوري که شناختن برخی  هب، ها را به رنگ و بوي گیلکی در آوردند طبیق و آنخود ت

هاي دیگـر و دانسـتن    مستلزم شناختن زبان، غیرگیلکی ي یک واژه عنوان بهاز آنها 
  . ریشه و بنیاد هر واژه است
ند ک گویشوران خود را برآورده می ارتباطیِ نیازمنديِ، ها گیلکی مانند سایر زبان

در این گویش براي انواع گیاهان . هاي معنایی بسیار غنی است از حوزهو در بعضی 
هاي مختلف جغرافیـایی و شـرایط    محیط، پرندگان، جانوران، ها هاي آن و فرآورده

  . شود هاي متعددي وجود دارد که در زبان فارسی یافت نمی متنوع آب و هوایی واژه
وران مازندرانی و از غرب ا گویشباز شرق  ،استان گیالن ي گیلکی در محدوده

با گویشوران تالشی و ترکی و از جنوب با گویشوران تـاتی همجـوار اسـت و در    
ي خـاص   هـا در محـدوده   این گونه. هایی است خود داراي گونه ي درون محدوده

 ،هاي گیلکی از ویژگی مهم گونه. گاه با تفاوت بسیار دارند ،هاي فراوانی خود لهجه
اما از نظـر   ،واژگان در میان گویشوران مناطق مختلف استتفاوت آوایی در تلفظ 

  . شود ها دیده نمی گیري در گونه اختالف چشم ،دستوري ساختارِ
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هاي اقوام ایرانی است و از نظر  گاه ترین سکونت سرزمین گیالن یکی از قدیمی
مرکز ، هاي شرق گیالن اکثر ساکنین جلگه و کوهستان .تنوع زبانی قابل توجه است

در جنوب گیالن . اند زبان گیلک ،و شهرهاي غرب گیالن 1الن و نیمی از روستاهاگی
گویشـوران   ،جـوار بـا الهیجـان و سـیاهکل و رشـت      در مناطق هـم و در رودبار 

  . یستها با تاتی چندان مشخص ن آن زبانیِ کنند که مرزِ زبان زندگی می گیلک
آسـتارا کـه در    و یسـار ل، اسالم، سر پره، شهر شهرهاي رضوان ،در غرب گیالن

 ي شاندرمن که در منطقه و اند و شهرهاي ماسال دریاي کاسپین قرار گرفته نزدیکیِ
کوهسـتانی و روسـتاهاي کوهسـتانی     ي دشت قـرار گرفتـه و ماسـوله در منطقـه    

اکثریت جمعیـت  ، هاي رودبار ابراهیم تا نزدیکی زاده امام، شفت، فومن، سرا صومعه
. گویشـوران تـات سـاکنند    ،ها و روستاهاي جنوب گـیالن در شهر. اند تالشی زبان

آباد و در  رحمت، آباد رستم، رودبار مرکزي ویژه هب ،جمعیت رودبار ي بخش عمده
سر و فـاراب بـه    هاي خورگام به مرکزیت پره در دو بخش به نام ،عمارلو ي منطقه

   .)8ـ  9: 1389، (علیزادهگویند  به زبان تاتی سخن می ،مرکزیت جیرنده
 ،کشور (فارسـی)  تاتی) و زبان رسمیِ، تالشی، بر سه زبان بومی (گیلکی عالوه

هـا در آسـتارا و    تـرك . ترکی و ارمنی در این استان گویشورانی دارد، ريلُ، رديکُ
. و مناطق کوهستانی آن و در لوشان و منجیل ساکنند تالشمناطق ساحلی شهرستان 

رودبـار و لوشـان زنـدگی    ، خورگـام ، ردها و لُرها در جنوب گیالن در عمـارلو کُ
اند  ها قبل از قفقاز مهاجرت کرده هایی که سال ترك، در جنوب تاالب انزلی. کنند می

تعـدادي خـانوار ارمنـی زنـدگی      و رشت بندرانزلی هايدر شهر .کنند زندگی می
  . اي دارد توجه ترکی در انزلی گویشوران قابل و همچنین زبانِ کنند می

                                                
پراکندگی زبانی در روستاهاي گیالن را بدین شرح  ،1380محمدي و عسکري خانقاه در سال . 1

روسـتا   28زبـان،   روسـتا تـالش   491زبان،  روستا گیلک 1699 ،روستا 2948اند: از مجموع  آورده
(پراکندگی اقوام ایرانی در گیالن، روستا لُرزبان  3زبان،  روستا تُرك 14زبان، کُرد  روستا 21زبان،  تات

  . )1380شناسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیالن،  دومین همایش ملی فرهنگ

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    22

هاي زنجان و قزوین به این  زبانانی هستند که از استان مدتاً تركساکنان منجیل ع
 ،و نیـز عمـارلو و جیرنـده    آبـاد  در گنجه از توابع رسـتم  .اند منطقه نقل مکان کرده

، صـفویه  ي تـاریخی از جملـه دوره   ردزبانانی مقیم هستند کـه در ادوار مختلـف  کُ
عراق به این منطقه  ي ز سلیمانهقولی ا قوچان و به، از کرمانشاهان ،افشاریه و قاجار

 .هـاي مهـاجر هسـتند    لُرها و لـک ، ها ساکنان لوشان عمدتاً ترك. اند کوچانده شده
آباد  قاجار از خرم ي در دوره» مافی«و » غیاثوند«، »چگینی«مانند  ،برخی از ایالت لُر

  . اند به لوشان کوچانده شده
  ته تقسیم کرد:توان به شش دس گیلکی را می، از منظر تنوع آوایی

نشاء و بندر کیاشهر تا چابکسر در امتداد دریا  اي: که از لشت شرقی جلگه ي گونه. 1
رایج اسـت و در  ، رودسر، لنگرود، الهیجان، در شهرها و روستاهاي آستانه اشرفیه

  . چالوس و نوشهر گویشورانی دارد، تنکابن، استان مازندران در شهرهاي رامسر
دیلمان و سـیاهکل  ، هاي شرق رودبار انی: که از کوهستانشرقی کوهست ي گونه. 2

هاي  چنین در استان مازندران تا کوهستان تا املش و اشکورات در استان گیالن و هم
  . است» 1گویش گالشی«این گونه معروف به . گویشورانی دارد ،دوهزار تنکابن

 و شـفت  ،هـاي فـومن   : در شهرها و روستاهاي شهرستان2غربی فومنی ي گونه. 3
  . سرا گویشورانی دارد صومعه

تـا  ، انزلـی ، خمـام ، کوچصـفهان ، غربی مرکزي: که در شهرهاي سـنگر  ي گونه. 4
  . هایی از شهرستان رضوانشهر گویشورانی دارد محدوده

                                                
هاي جنگلی آن از غرب رودبار تا مشرق  ترین ساکنین کوهستان البرز و دامنه قدیمیها  »گالش«. 1

  . کنند به شیوه سنتی دامداري امرار معاش می گرگان هستند که عمدتاً
هـا   / در جایگاه میانی برخی از واژهx/  به /h// و تبدیل xwاز نظر آوایی حضور آواي مرکب /. 2

تالشی در  سرا، گویش در منطقه فومن، شفت، صومعه. خاص گیلکی رایج در منطقه فومنات است
غربی تا رودبار رایج  هاي تالش در غرب و جنوب کوهدر امتداد نوار طولی ویژه  بهمناطق کوهستانی، 

  . است
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  . رشتی: که در مرکز استان گویشورانی داردغربی  ي گونه.  5
. شود منجیل و لوشان می، ررودبا، آباد : که شامل شهرهاي رستم1جنوبی ي گونه.  6

  . هایی دارد رایج در این منطقه آمیختگی گیلکی با زبان تاتیِ ،در این مناطق
 .بـه چـاپ رسـیده اسـت     ي زبان گیلکی هاي بسیاري درباره پژوهش کنون تا

از جملـه نخسـتین بررسـی    ، اند ها منتشر کرده ها را خارجی بخشی از این پژوهش
محقق روسی انجام پذیرفته   ،2م توسط گملین.  1775پیرامون زبان گیلکی در سال 
  . هاي سواحل جنوبی دریاي خزر ارائه شده است که در آن گزارشی از گویش

کتـابی بـا نـام    ، شـناس روس  ایـران ،  3الکسـاندر خودزکـو  ، م. 1842در سال 
Specimens of the poetry of persia ي جنـوبی دریـاي    هاي کرانـه  ي زبان درباره

  . لندن منتشر کردخزر در 
، سر برده در ایران بهم،  1845تا  1842هاي  ي سال که در فاصله، 4برزین. ن. اي

 Recherché sur lesاولین کسی است که دستورِ زبانِ گیلکی را در کتابی بـا نـام   

dialects persans نوشت .  
م  1866تـا   1860هـاي   ي سال در فاصله، تبار شناسی آلمانی ایران، 5رنبرنارد د.
در سن پترزبورگ  Beitrage zur kenntniss der iranischen sprachenکتابی با نام 

 . هایی از آن به زبان گیلکی اختصاص داشت چاپ کرد که بخش
در دو کتاب خود مباحثی را به زبان  ، شناس آلمانی دیگر ایران ،6م گایگرلویله

                                                
هاي  زبانغیر از فارسی، تاتی، گیلکی،  گیر است. به تنوع زبانی در مناطق جنوبی گیالن بسیار چشم. 1

  . اي دارند توجه گویشوران قابلهم در این ناحیه تالشی  ترکی، کردي، لري و
2 .S. G. Gmelin  
3 .Alexander Chodzko  
4 .I. N. Berezin  
5 .B. Dorn  
6 .Wilhelm Geiger  

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    24

  گیلکی اختصاص داد:
 Kleinere dialkte und dialktgruppen 
 Die Kaspischen dialkte, grundriss der iranischen philelogie.  

ي  تحقیقات خود را در زمینـه ، م 1868در سال ، شناس روس ایران ،1ملگونف. گ 
 Essai sur les dialects de Mazanderanدر کتـاب  ، دستورِ زبانِ گیلکی و مازنـدرانی 

et de Gilan  ایی آلمان به چاپ رساندي انجمن آسی مجله 22در جلد  . 
کتـابِ  ، 2آرتورکریستن سن، شناس دانمارکی دانشمند و ایران، م 1930در سال 

. ي گـویش رشـت را نوشـت    توصیف ساختمانِ دستوريِ زبـانِ گیلکـی بـر پایـه    
  . زاده منتشر کرده است ي جعفر خمامی انتشارات سروش این کتاب را با ترجمه

و  4سـوکولووا ،  3شناسان شوروي؛ زاوایـالووا  نسه تن از ایرا، م 1953در سال 
  . مورد مطالعه قرار دادند، شناسی مدرن گیلکی را از دیدگاه زبان  ،5پاخالینا

مباحث فونتیک زبانِ گیلکـی را در کتـابی بـا نـام      م، 1955زاوایالووا در سال 
Fonetika gilanskovo i mazandaranskovo yazykov  گـراد بـه چـاپ     در لنـین

 ،ي دستگاه فونولوژیکی زبـان گیلکـی   همین دانشمند درباره، یک سال بعد. ندرسا
ي این مطالعات سـرانجام بـه تـألیف     مجموعه. در مسکو انتشار داد، اي جامع مقاله

محمدزاده؛ ، ك. کریمووا. آ. راستارگویوا؛ آ. س. و با همکاري ،  6کتاب زبان گیلکی
، م 1971به سال ، راستارگویوا. س. رستی وادلمان؛ و به سرپ. اي. پیري کو؛ د. ا. ل

  . در مسکو منجر شد

                                                
1 .G. Melgunov  
2 .A. Christensen  
3 .V. I. Zavayalova  
4 .V. S. Sokolova  
5 .T. N. Pakhalina  
6 .V. I. Zavayalova  
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هنگامه ، نرجس بانو صبوري، این کتاب نیز اخیراً با برگردانِ؛ مریم داناي طوس
  . واعظی توسط نشر فرهنگ ایلیا به زیور طبع آراسته شد

توصـیفی از  ، ترین اثر از پژوهشگران خارجی در ارتباط بـا زبـان گیلکـی    تازه
استیلو با  است که توسط پروفسور دونالد»زبان گیلکی «صرفی و نحوي  ساختمان

ایرانیکـا نوشـته    ي دانشـنامه جلد دهم آلمان براي » ماکس پالنک«حمایت موسسه 
  . شده است

انـد کـه    ي زبان گیلکی نگاشته ها و مقاالت متعددي درباره ایرانیان نیز پژوهش
  ها به شرح زیر است: ترین آن عمده

؛ کریم 1350سال ، 21شماره  ،سخنمجله ي در  ،»زبان گیلکی« ،لقاسمیمحسن ابوا
نخستین کنگره تحقیقات » هاي صرف و نحو گیلکی برخی ویژگی«الف: ، کشاورز

، 9- 8ش ، 5س ، راهنمـاي کتـاب  » مضارع و ماضی ملمـوس «ب:  ؛1350، ایرانی
؛ 1352 ،در چهارمین کنگـره تحقیقـات ایـران    ،»گیلکی« ،؛ عبدالکریم گلشنی1350

، پور ؛ جهانگیر سرتیپ1343، »زبان و فرهنگ ماچیان« ،یپور ماچیان مصطفی فرض
رقیـه   و ؛ محمود رنجبـر 1369، »هاي گیلکی هاي دستوري و فرهنگ واژه ویژگی«

، زاد محمـودي  ؛ جعفـر بخـش  1382، »بررسی و توصیف گویش گالشـی « ،رادمرد
، »الهیجـان گـویش   گیلکـی  زبـان «، ؛ نادر جهانگیري1385، »دستور زبان گیلکی«

هـاي بازشناسـی    پیشوندهاي فعلی در گویش گیلکی و راه« ،؛ احمد سمیعی1394
هـاي مصـدري و پیشـوند در گـویش      نشانه« ،؛ محمدرضا پورجعفري1380، »آنها

، »نمود کامل در زبان گیلکـی «الف:  ،دحنان میرهاشمی؛ سی1371، »گیلکی دوالب
بررسی برخـی تغییـرات در   «، ؛ گیتی شکري1391، »انواع بند در زبان گیلکی«ب: 

هـا در   تنـوع لهجـه  «، ؛ ایران کلباسی1380، »افعال مرکب و اسنادي گویش گیلکی
هـا و   بررسی ویژگی« ،بیژن شهرستانی و ؛ مسعود پورهادي1371، »گویش گیلکی

، علـی درزي  و مـریم دانـاي طوسـی    ؛1384، »گویش رشتی، ساختار زبان گیلکی
محمدمهـدي واحـد   ، 1383، »ر گـویش گیلکـی الهیجـان   ساخت غیرشخصی د«

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    26

هـاي همبسـتگی در    ترتیب کلمات اصلی در جمالت سـاده و جفـت  «، لنگرودي
 ي نامه، »گیلکی ي واژه اشتقاق چند« ،دوست حسن ؛ محمد1382، »گویش لنگرودي

بـه سـوي اطلـس زبـانی     «، رضا قلی فامیان علی و ؛ وحید بصیرت5/1فرهنگستان 
هاي  پیشوندهاي فعلی در گویش«، پور ؛ جهاندوست سبزعلی1390، »گویش گیلکی

، »تکـرار در گـویش گیلکـی   «، سادات فیاضی ؛ مریم1392، »تالشی و تاتی، گیلکی
، »دار گیلکـی  ترکیبات حـرف اضـافه  «، مرتضی یمینی و ؛ محمدرضا فالحتی1392
 ،ریشـه و مـاده فعـل در تـاتی    «، پور جهاندوست سبزعلی و ؛ محرم رضایتی1383

برخـی از  «، منصور شعبانی و ؛ عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا1387، »تالشی و گیلکی
دحنان شناسی؛ سی زبان و زبان ي مجله، »فرآیندهاي واجی در گویش گیلکی رودسر

؛ 1392، »هاي گیلکی و فارسی در زبان "داشتن"هاي فعل  ویژگی«الف: ، میرهاشمی
  .1391، گیلکی از تکوین تا تصریفساده   / در گذشته- bvپیشوند فعلی /«ب: 

شناسـی زبـان    مطالعات زبـان  ي هاي دانشگاهی زیر در حوزه نامه چنین پایان هم   
  گیلکی قابل ذکراند:

بررسی گویش گیلکی « :با عنوان ،)1353مسعود پورریاحی ( ،نامه دکتري پایان
ویش گـ « :بـا عنـوان   ،)1350فرانـک ادیبـی (   ،نامه کارشناسی ارشـد  ؛ پایان»رشت

 :با عنـوان  ،)1373معصومه جمشیدي ( ،نامه کارشناسی ارشد ؛ پایان»گیلکی رشت
عبـدي ولمـی    ،نامـه کارشناسـی ارشـد    ؛ پایان»توصیف نظام آوایی گیلکی رشت«
نامـه   ؛ پایـان »هـاي باسـتانی ایـران    پیوند گویش گیلکی با زبان« :با عنوان ،)1376(

ـ  ،)1379نصراله جعفري ( ،کارشناسی ارشد زمـان و نمـود (در عبـارت    « :وانبا عن
مصـطفی حقیـري    ،نامـه کارشناسـی ارشـد    ؛ پایان»فعلی) گویش گیلکی رودسري

ــا عنــوان ،لیمــودهی بررســی گــروه اســمی و گــروه فعلــی گــویش گیلکــی  « :ب
 :بـا عنـوان   ،)1380لعیا جاللی امـام (  دهسی ،نامه کارشناسی ارشد ؛ پایان»سرا صومعه

 ،)1380مژگان مصباح کیایی (، امه کارشناسی ارشدن ؛ پایان»بررسی گویش املشی«
ها در دو گویش گیلکی رشت (گـویش   بررسی تفاوت ساختواژي واژه« :با عنوان
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 ،نامه کارشناسی ارشـد  ؛ پایان»و گیلکی لنگرود (گویش شرق گیالن) غرب گیالن)
نامـه   ان؛ پای»اشرفیه نظام آوایی گویش آستانه« :با عنوان ،)1381زاده ( ارسالن عبداله

بررسی ساختمان گروه اسـمی  « :با عنوان ،)1379افشین عطایی ( ،کارشناسی ارشد
 ،نامـه کارشناسـی ارشـد    ؛ پایـان »تیرهـ   ایکس ي اساس نظریه در گویش گیلکی بر

نظـام آوایـی گیلکـی اوشـیان (گونـه      « :بـا عنـوان   ،)1383سولماز رستمی نمینی (
گـویش گیلکـی   « :بـا عنـوان  ، )1384ایـوب رسـایی (   ،کتريد ي ؛ رساله»لپاسري)
نمود فعل « :با عنوان ،)1385علیرضا فلسفی ( ،نامه کارشناسی ارشد ؛ پایان»فومنات

 ،دحمزه ملکی ضیابريسی ،نامه کارشناسی ارشد ؛ پایان»در گویش گیلکی الهیجان
 ،ي دکتـري  ؛ رسـاله »گویش روسـتاي ضـیابر و شـهر رشـت     ي مقایسه« :با عنوان

بررسـی تطبیقـی سـاخت فعـل در     « :با عنـوان  ،)1388ور (پ جهاندوست سبزعلی
فرزاد بختیاري مرکیه  ،نامه دکتري ؛ پایان»تالشی و گیلکی، هاي تاتی خلخال گویش

هـاي   بررسی تطبیقی ساختمان گروه اسمی فارسـی و گـویش  « :با عنوان ،)1388(
 ،نامـه کارشناسـی ارشـد    پایـان   ؛»گیلکـی و تبـري  ، تـاتی جنـوبی (آذري)  ، تالشی

تحلیل نحـوي نظـام انـواع بنـد در زبـان      « :با عنوان ،)1390دحنان میرهاشمی (سی
  .  »زمان و نمود، هاي وجه گیلکی و ارتباط آن با مقوله

*  
، جعلـی ، ماضـی ، هـاي مضـارع   انواع ماده، ماده، مباحثی مانند ریشه اثر در این

مـاده   ،صـفت مفعـولی  ،  اشـتقاقی ، اعم از تصریفی ومصدر وندهاي فعل، واداري
بررسـی انـواع   . جهت و زمان فعـل بررسـی شـده اسـت    ، وجه، نمود، ساز ماضی

هاي این  از دیگر قسمت ،کمکیهاي  فعل و سببی، مرکب، پیشوندي، هاي ساده فعل
مـده  آ از مصـدرهاي گیلکـی را    کامل فهرستی ،ذیل مبحث مصدردر . نوشته است

نسبت بـه امکانـات زبـان    هاي زبان گیلکی  اندازي روشن از توانایی تا چشم است
بـراي درك  . گیـرد در دسترس عالقمندان قرار  ،نو هاي ایرانیِ فارسی و دیگر زبان

، هاي اوستایی ها در زبان ي این مصدر باید ریشه ،معناي برخی از مصدرهاي گیلکی
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بررسـی  . هـا دسـت یافـت    آن ي فارسی باستان و میانه مراجعـه کـرد و بـه ریشـه    
به روشنی پیوند زبانی و تـاریخی گیلکـی را بـا     ،لکیشناختی مصدرهاي گی ریشه
  . دهد هاي باستانی ایرانی نشان می زبان

ایرانی هاي  دستوري در زبانهاي  ترین مقوله ساختمان مصدر و فعل یکی از مهم
ها جزو آن دسـته از عناصـر زبـانی هسـتند کـه سـاختمان        مصدرها و فعل. است

استخراج و ، با مطالعه. شود و تغییر می ها به کندي دستخوش دگرگونی دستوري آن
هـاي مختلـف    مانـده از دوره  هـاي بـاقی   توان بسیاري از ویژگـی  ها می توصیف آن

  . ساز مطالعات بیشتر شد زمینه وهاي ایرانی را باز شناخت  زبان
این زبان  هم بن به تکلّنازبا سنگین زبان فارسی و گرایش گیلک ي رغم سایه علی

 هاي آوایی و صرفی گیلکی اصالت زبانی و بسیاري از ویژگی، ها نشدن آ و دو زبانه
  . حفظ کرده استسالگان و سالخوردگان  میاندر نحوي خود را همچنان ـ 

هاي اخیر بسیاري از واژگان و اصطالحات گیلکی  گیلکان در دهه ندوزبانه شد
، ودرا از دسترس نسل جدید دور کرده است و اگر این روند بدین گونـه پـیش ر  

گویـان بـه زبـان گیلکـی بسـیار       سخن، دیري نخواهد پایید که در چند نسل دیگر
  . گویند تر از کسانی باشند که اینک به گیلکی سخن می اندك

نه بررسـی  ، زمانی زبان گیلکی است توصیف هم ،ثرا  ي نویسنده در این دغدغه
هاي  فی از ویژگیهرچند هیچ توصی، خانواده هاي هم با زبان آن درزمانی و یا تطبیق
توان بیرون از بررسی تطبیقی همان وضعیت در زبـان فارسـی    زبان گیلکی را نمی

فارسی  هاي به زبان ،تاریخی - بار به لحاظ تطبیقی چندین و به همین خاطر. ارائه داد
هاي  دري و فارسی نو اشاره شده که صرفاً براي تقویت توصیف داده، میانه، باستان

  . بیشتر گیلکی بوده است نه
اي و بـا   کتابخانـه ـ   میـدانی  ي هاي این پژوهش به شـیوه  شایان ذکر است داده

بر آن نگارنده خود  عالوه، اند گردآوري و توصیف شده، تجربی روش از گیري بهره
  . زبانی او فراهم آمده است مِها با شَ ور زبان گیلکی است و بسیاري از داده گویش
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رشتی و مرکـزي   هایی است که از گیلکیِ دهپژوهش حاضر عمدتاً متکی بر دا
ها صادق  نخست نتایج حاصل از آن در رابطه با این گونه ي اند؛ در وهله اخذ شده

هـاي دیگـر    اوردها را با اندکی جرح و تعدیل به گونهتوان این دست ولی می ،است
  . ها نیز صادق دانست نسبت به آن، زبان گیلکی بسط و تعمیم داد

وامدار بیژن شهرستانی است کـه در تـدوین و   ، ز تالش پیشینیان ن اثر غیر اای
دحنان میرهاشـمی  سی نیزو نکات فراوانی به من آموخت تبیین مصدرهاي گیلکی 

و . اي بـه روي مـن گشـود    هـاي تـازه   افـق » نمود افعـال گیلکـی  «که در ارتباط با 
و نیـز  ، شانرایلیا و همکـا  نشر فرهنگمدیر موحد، ارم از هادي میرزانژاد ذسپاسگ

         . سازي و چاپ این اثر براي مراحل آمادهحوزه هنري گیالن 
  مسعود پورهادي
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  واییآهاي  نشانه

  
  معادل فارسی  واج  مثال

  bәnә                                        ریزُم، پیاز
 pâč                                    قدکوتاه، کوتوله
 tâš                                  سر، لغزنده، صاف
   jut                                                الکن 

 čilik                                      چینه  دان        
 xâš                                           استخوان

 dâl                             خُل، اي شکاري پرنده
 rut                               درد، آلود گل، رسوب

 zâlâš                                   تشنگی مفرط
  žәgâl                     هاي خرد و تیز چوب الیه

 sәrdi                                            نردبان
   šântә                                    احمق، سفیه

 fij                                                صورت 
 qâš                                               وسمه 

  kâs                                                   زاغ
 gud                             فامیل       ، دودمان 

 lučân      گریستن وسربرگرداندنن چشم ازگوشه 
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  معادل فارسی  واج  مثال
  mus                                        کپک

 nivire                           والّا    ، گرنهو
 vâlәš                                تمشک    

 hasâ                                       اکنون
 yâmân   هاي خاص چهارپایان از بیماري
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  ح، هـ

  ي
  asә âsi                      قراري  بی، دغدغه
 gešә                         عروسک، عروس

   čo                                          هشایع
 bәj                                           برنج

 zәvâlә                    روز اوج گرماي نیم
 kiš                                       شمشاد
 tur                                         دیوانه
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  پایان واژه)در ( واـه ، ـَـ ، اَ
پایان واژه)در ه (وـه ، ـِـ ، ا  
  پایان واژه) در و (میان و، ـُـ ، اُ

  پایان واژه)در ه ( وـه ، ـ ̊ـ
  ا، اَ

  ي، یـ ، اي 
  و، او

  
 

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    32
  
  
  
  

  آوا                                    معادل، مفهوم
  

  vowel v                              واکه 
  consonant C                    همخوان

  ø  تهی، به معنی صفر
اوانوشـت   صـورت  بـه انچه داخل پرانتـز  

غیر از این توضیح ، آید اختیاري است می
  . معنی است و

 )(  

   →  تبدیل از چیزي به چیز دیگر
 َ xurdәnَ مثل  تکیه

  +  یعنی افزوده شود
  -   یعنی کاسته شود

  ±  ان افزود یا کاست تو یعنی می
  نک  نگاه شود به 

 یا  ●                                                  نکته
 / /                                   یا میانجی نشانه اوا

  *                                    نامستند وفرضی   
  در باالي آوا نوشت –: یا                نشانه کشیدگی                        

  ēیا  :eمانند:                                                  
                                                        a: یا ā 
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 33   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  
  
  
  
  
  
  

  فعل . 1
، ایجـابی یـا سـلبی)    صورت به یر حالت (یحالت و تغ، کار اي است که بر فعل واژه
 . اردداللت د

 مضـارع و  ي مـاده  دو ي یـه پا بـر  فعـل ، ایرانیهاي  زبان گیلکی مانند سایر در
 و نمـود ، وجـه ، شـمار ، شخص، هاي زمان داراي ویژگی و شود گذشته ساخته می

ی مشخصی دارند که معنای صوري و ي ها نشانه هریک از این ویژگی. جهت است
  . کند می را تبیینها  نعملکرد آ ماهیت و
. کند می شمار داللت شخص و شناسه بر ، وزمان حالت و، کار ل برفع ي ماده

نبـودن فعـل    وم بودن یا امـري بـودن   م و نامسلّتلقی گوینده از مسلّ وجه فعل بر
  . شود می ناتمام ظاهر کامل و صورت بهن آنمود  و کند داللت می

بعضی از . جمله قرار دارند فعل و ي عواملی هستند که در واسطه به ها این داللت
  . اند بعضی معنایی نشانه) و (مبتنی بر این عوامل صوري

  

  ریشه . 1. 1
ناپذیري دارد کـه پـس از    اش عنصر تجزیه دهنده هاي تشکیل هر فعل در میان واژه

 . فعل است ي ریشه ،ثابت این عنصرِ. ماندثابت باقی می، حذف مشتقات

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    34

غـوي مشـترك اسـت و    دهنده یک خانواده ل هاي تشکیل در میان لغت »هریش«
  . )142 :1375 ،(ابوالقاسمی 1»ها را دربر دارد معنی اصلی آن لغت

را  ریشه توان دو شکل ضعیف و قوي در در برخی از افعال میگیلکی زبان  رد
  تشخیص داد:

تصورتی است که ، ضعیف ریشه صورتتی غیر از مصومصو  /âدارد؛ / 
تصورتی است که ، قوي ریشه صورتمصو  /â/ هاي  هر یک از صورت. دارد

 فعلِ و فعل الزم از صورت ضعیف  رود؛کار می ي ریشه در بافت خاصی به گانه دو
  . شوندي قوي ساخته می از ریشه واداري گیلکی غالباً

یا  әبه جاي  âایران باستان (یعنی جانشین شدن  گردش مصوت ،در این زبان
a2) در چند مورد حفظ شده است :  

  مصدر ضعیف  gәn gәn.st.әn  ماده مضارع  اصابت کردن
  مصدر قوي  e.gân  e.gâ.d.әn  ماده مضارع  انداختن
  مصدر ضعیف  i.škәf  i.škә.f.t.әn  ماده مضارع  شکستن
  مصدر قوي  i.škâf  i.škâf.t.әn  ماده مضارع  شکافتن

  مصدر ضعیف  fә.tәr  fә.tәr.әst.әn  ماده مضارعشسته و برده شدن 

                                                
زیر ي  زر (تاتی، تالشی، گیلکی) در نمونهي دریاي خ هاي حاشیه . این اشتراك لغوي در گروه زبان1

)، در تالشی  vâlâxәstәn(در فومنی  vâlâhastәn در گیلکی »آویزان کردن: «دهدیخود را نشان م
هـا مشـترك    است. ظاهراً مصـدرهاي آن  e-lâqânәsәnدروي  و در تاتیِ lâx. nәste -âمرکزي 

دهد. مشترکی مصدرهاي به ظاهر متفاوت آنها را به یکدیگر پیوند می ي نیست. حال آن که ریشه
صامت پایانی این  .است lâqو در تاتی  lâxتالشی  ، در lâh (lâx(در گیلکی  ي قوي این فعلریشه

  ). 113 :1387 ،(رضایتی. سبزعلیپور اند / از نظر جایگاه به هم بسیار نزدیکh/ ،/x/  ،/qریشه /
 aبه جاي  âواژي است که به جانشین شدن  آوایی ـ ساخت گردش مصوت یک ویژگیِ. ٢

شود. در  ها و اجزاي صرفی اطالق می ها و پسوند ها و پیشوند ادهها، م در ریشه aو یا حذف 
این جایگزینی از صورت ضعیف ریشه، صفت مفعولی و یا فاعلی گذشته و از صورت قوي 

  )6: 1383شود (ابوالقاسمی،  ریشه، فعل واداري ساخته می
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  سیالب ي وسیله به
م ریختن، دره

  تابیدن نخ با دست
  مصدر قوي  fә.târ  fә.târ.әst.әn  ماده مضارع

  مصدر ضعیف  a.šan  a.šan.d.әn  ماده مضارع  تکان دادن گهواره
  مصدر قوي  ni.šân  ni.šân.dәn  ماده مضارع  نشانیدن

  متالشی شدن،
  از پاي افتادن

  مصدر ضعیف  fә.čәrx  fә.čәrx.әst.әn  ماده مضارع

  مصدر قوي  fu.čârx  fu.čârx.әst.әn  ماده مضارع  ر شدنواژگون شدن، دم
  

تحـوالتی کـه ایـن گـویش      تشخیص ریشه در گیلکی با توجه به ناشناختگیِ
ی ناسـ کـار آ ، ي ایرانیهاسر گذاشته و قطع ارتباط دستوري آن با دیگر زبان پشت
و آن در  ؛تـوان بـه ریشـه رسـید    ولی در مواردي از طریق ماده مضارع می، نیست

  . با افزوده همراه باشدمضارع رتی است که ماده صو
  

  ماده فعل. 2. 1
 چشـم  ساختمان تمام افعال به است که دراي  واژه، ماده بخش اصلی هر فعل است

معناي  ي دربردارنده شود و ن ساخته میآاز ها  مختلف فعلهاي  صورت خورد و می
  . زمان است فعل و

در مواردي با ریشـه یکـی    .اند مشتق شدهاز تعداد محدودي ریشه  ها غالباً ماده
 در گیلکـی  شـوند کـه   ی به ریشه سـاخته مـی  ئدر مواردي با افزودن جز و هستند

  . هاست ناپذیر آن / جزء جدایی n/  همخوان
  .  توان به مشتقات فعلی هر گویش دست پیدا کردها می ها و ریشه با شناخت ماده

 یا گذشته   مضارعند و بدون تغییر در شوفعل ساخته می ي هایی که از ریشه ماده
   . بسیار نادر و اندك هستند ،روندکار می به
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 طوري  به ؛تاس 1نمود ،گیلکیفعل  ي ي ساختار مادههاي برجسته یکی از ویژگی
  . تابعی از نمود هستند، هاي مهم فعل مانند زمان و وجه مقولهسایر  که
 تبدیلی(جعلی)، واداري (سببی)، شتهگذ، 2مضارعها انواع مختلفی دارند؛  ماده  
 در گیلکی ماده مجهول وجود ندارد .  

  

  آینده) - (حال مضارعماده . 3. 1
. شود و امر استفاده می التزامی، اخباري مضارعهاي  ساخت فعل در مضارعاز ماده 

  در مواردي با ریشه تفاوتی ندارد: گیلکی مضارعماده 
  

  ریشه مضارع ماده  مصدر  معادل فارسی
 iškәf. tәn iš. kәf iš. kәf  شکستن
 e) ištâv. әstәn(  e)ištâv(   (e)ištâv  شنیدن

 šur. dәn šur šur  شستن
 bәr. dәn bәr  bәr  بردن

 xur. dәn xur xur  خوردن
 tâš. tәn tâš tâš  تراشیدن

 tâv. әstәn tâv tâv  تابیدن

 tәrs. e:n tәrs tәrs  ترسیدن

                                                
لیت زمانی موجود طول زمان یا فعا ي دهنده دستوري است که نشان ي ) یک مقولهaspectنمود (. 1

 :نقل از فرشته مومنی به ،(دیوید کریستالدر مفهوم فعل است، مانند تفاوت تمام شدن یا نشدن یک عمل 
   .)102ص 

ي آینده؛ هم در وصف  نه مختص حال هستند، نه ویژه شوند،هایی که با این ماده ساخته می فعل. 2
توان  ن را حال / آینده یا آینده / حال نیز میروند، هم در وصف آینده، بر این پایه آ کار می حال به

کار  وصف حال به هاي متضمن حالت در فعل. روند کار می نامید، هرچند بیشتر در وصف آینده به
 »vâre/ واره «رود  کـار مـی   روند و تنها فعل متضمن حرکت که با این ساخت براي حـال بـه   می

  . است» باریدن« vâr. әst. әnبارد) از مصدر  (می
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  سیالب ي وسیله به
م ریختن، دره
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ی ناسـ کـار آ ، ي ایرانیهاسر گذاشته و قطع ارتباط دستوري آن با دیگر زبان پشت
و آن در  ؛تـوان بـه ریشـه رسـید    ولی در مواردي از طریق ماده مضارع می، نیست

  . با افزوده همراه باشدمضارع رتی است که ماده صو
  

  ماده فعل. 2. 1
 چشـم  ساختمان تمام افعال به است که دراي  واژه، ماده بخش اصلی هر فعل است

معناي  ي دربردارنده شود و ن ساخته میآاز ها  مختلف فعلهاي  صورت خورد و می
  . زمان است فعل و

در مواردي با ریشـه یکـی    .اند مشتق شدهاز تعداد محدودي ریشه  ها غالباً ماده
 در گیلکـی  شـوند کـه   ی به ریشه سـاخته مـی  ئدر مواردي با افزودن جز و هستند

  . هاست ناپذیر آن / جزء جدایی n/  همخوان
  .  توان به مشتقات فعلی هر گویش دست پیدا کردها می ها و ریشه با شناخت ماده

 یا گذشته   مضارعند و بدون تغییر در شوفعل ساخته می ي هایی که از ریشه ماده
   . بسیار نادر و اندك هستند ،روندکار می به

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    36

 طوري  به ؛تاس 1نمود ،گیلکیفعل  ي ي ساختار مادههاي برجسته یکی از ویژگی
  . تابعی از نمود هستند، هاي مهم فعل مانند زمان و وجه مقولهسایر  که
 تبدیلی(جعلی)، واداري (سببی)، شتهگذ، 2مضارعها انواع مختلفی دارند؛  ماده  
 در گیلکی ماده مجهول وجود ندارد .  

  

  آینده) - (حال مضارعماده . 3. 1
. شود و امر استفاده می التزامی، اخباري مضارعهاي  ساخت فعل در مضارعاز ماده 

  در مواردي با ریشه تفاوتی ندارد: گیلکی مضارعماده 
  

  ریشه مضارع ماده  مصدر  معادل فارسی
 iškәf. tәn iš. kәf iš. kәf  شکستن
 e) ištâv. әstәn(  e)ištâv(   (e)ištâv  شنیدن

 šur. dәn šur šur  شستن
 bәr. dәn bәr  bәr  بردن

 xur. dәn xur xur  خوردن
 tâš. tәn tâš tâš  تراشیدن

 tâv. әstәn tâv tâv  تابیدن

 tәrs. e:n tәrs tәrs  ترسیدن

                                                
لیت زمانی موجود طول زمان یا فعا ي دهنده دستوري است که نشان ي ) یک مقولهaspectنمود (. 1

 :نقل از فرشته مومنی به ،(دیوید کریستالدر مفهوم فعل است، مانند تفاوت تمام شدن یا نشدن یک عمل 
   .)102ص 

ي آینده؛ هم در وصف  نه مختص حال هستند، نه ویژه شوند،هایی که با این ماده ساخته می فعل. 2
توان  ن را حال / آینده یا آینده / حال نیز میروند، هم در وصف آینده، بر این پایه آ کار می حال به

کار  وصف حال به هاي متضمن حالت در فعل. روند کار می نامید، هرچند بیشتر در وصف آینده به
 »vâre/ واره «رود  کـار مـی   روند و تنها فعل متضمن حرکت که با این ساخت براي حـال بـه   می

  . است» باریدن« vâr. әst. әnبارد) از مصدر  (می



 37   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  jov. әstәn jov jov  جویدن
 čiš. tәn čiš čiš  چشیدن

 kәš. e:n kәš  kәš  کشیدن
 kәf. tәn kәf kәf  افتادن
 kân. dәn kân kân  کندن

 dov. әstәn dov   dov  دویدن
 mân. әstәn mân mân  بودن شبیه

 tân. ast. an tân tân  توانستن
 vâ. st. an vâ vâ  داشتن میل

 pâ. st. an pâ pâ  پاییدن
 rân. d. an rân rân  متواري کردن ـ  راندن
  

/ جزء ثابت  - nاند که صامت /  هایی همراه در مواردي با افزودههاي مضارع  ماده
   :آن است

  ریشه  مضارعماده   مصدر  فارسیمعادل 
 a. šâ. dәn a. šân a. šâ  جنباندن
 u. sâ. dәn u. sân u. sâ  برداشتن

 ku. dәn kun ku  کردن

 e. gâ. dәn e. gân e. gâ  انداختن
 niš. tәn nišin niš  نشستن

 e. rj. e:n e. rjin e. rj  ریز ریز کردن
 orš. e:n oršin orš  آشفته کردن، هم زدن هب

 he:n  (hien( hin h i  خریدن

 be:n (bien( bin b i  بریدن
 če:n (čien( čin č i  چیدن

 de:n (dien( din d i  دیدن
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هاي متفاوتی را  نسبت ،ون گیلکیهاي گوناگدر گویش مضارع ي افزودگی ماده
در . شمول دست یافت اي همه توان به قاعده موردي نمی بدون بررسیِ. کنندبیان می

نسبت آن  ي مقایسه و آیندلنگرودي می ي در گونه مضارعهاي  ماده ،هاي زیر نمونه
  . لنگرودي پایدارتر است مضارعِ ي دهد که افزودگی مادهرشتی نشان می ي با گونه

  
 :گونه لنگرودي. 1. 3. 1

  ریشه  مضارع ماده  مصدر  معادل فارسی
 pәrk. әsәn pәrk. әn  pәrk  لرزیدن
 isa:n is. әn is  ایستادن
 bâx. tәn bâz. әn bâz  باختن

 gәrd. әsәn gәrd. әn gәrd  گشتن،  گردیدن
 yâr. әsәn yâr. әn yâr  جرأت داشتن

 jov. әsәn jo. an jo  دنیجوی
 xuš. tәn xuš. әn xuš  ه شدنپژمرد وخشک 
 xu. tәn xus. әn xus  خوابیدن
 xor. dәn xon xor  خوردن

 dâš. tәn dâr. әn dâr  نگهداشتن
 gi. tәn g. in g  گرفتن

 mon. әsәn mond. әn mond  واماندن، درماندن
 dәm. әssәn dәm. әn dәm  دمیدن

 du. tәn duj. әn duj  دوختن
 duš. tәn duš. әn duš  دوشیدن
 su. tәn suj. әn suj  سوختن
 rәs. e:n rәs. әn rәs  رسیدن
 riš. tәn ris. әn ris  رشتن

 kâl. әsәn kâl. әn kâl  ریختن
 sât. әn sâz. әn sâz  ساختن
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 sow. әssәn sow. әn sow  یدنساب
 supur. dәn supur. әn supur  سفارش دادن، سپردن
 kәš. e:n kәš. әn kәš  کشیدن
 kәlâše:n kәlâš. әn kәlâš  نخراشید
 šumәr. әsәn šumәr. әn šumәr  شمردن
 šәnâx. tәn šәnâs. әn šәnâs  شناختن
 eštow. әsәn eštow. әn eštow  شنیدن

 qәlt. әsәn qәlt. әn qәlt  غلطیدن
 xәs. e:n xәs. әn xәs  فرستادن
 fur. tәn furš. әn furš  فروختن

 kuš. tәn kuš. әn kuš  کشتن
 ku. tәn kut. әn kut  بیدنکو

 mu. tәn muj. әn muj  گردیدن
 lәrz. әsәn lәrz. әn lәrz  لرزیدن
 mâl. әsәn mâl. әn mâl  مالیدن

 niš. tәn niš. әn niš  نشستن
 neviš. tәn nevis. әn nevis  نوشتن
 yâ. tәn yâj. әn yâj  یافتن
  

ماده مانند ریشه ، / باشدn- / همخوان، ریشه واج پایانیِ ،مضارعهاي  در مادهاگر 
  . پذیرداي نمی کند و افزودهتظاهر می

  ریشه  مضارعماده   مصدر  معنی
 gәn. әssәn gәn gәn  اصابت کردن

 šon. dәn šon šon  افشاندن، ریختن ،پاشیدنبذر 
 don. әssәn don don  دانستن

 ha. ron. dәn ha. ron ron  راندن احشام
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ساز  / مادهn شوند /منتهی می /â/مصوتهایی که به  ریشهبه لنگرودي گویش در 
 مصوتهاي منتهی به  ریشه ،در صورتی که در رشتی، دشوبه پایان ماده افزوده می

/â /میانجی /  همخوانyگیرند:/ می                                                     
 pâs. әn pâ. n pâ  پاییدن

     fu. qâs. әn fu. qâ. n fu. qâ  چپاندن
 xâs. әn xâ. n xâ  خواستن
 xâst. әn xâ. y xâ  خواستن

 pâst. әn pâ. y pâ  مراقبت کردن، پاییدن
 fu. qâst. әn fu. qâ. y fu. qâ  چپاندن، چیزي را درون چیزي فرو کردن

  
  ماده گذشته . 4. 1

ـاعلی و مفعـولی      ماده«هاي ایرانی باستان  در زبان ـفت ف ـته از ص ـاي گذش از  کـه معمـوالً   ه
  .  )167 :1375، ابوالقاسمی ( »شدندساخته می، اند / بودهta- صورت ضعیف ریشه و پسوند / 

بیـدي   رضـایی بـاغ   (/ تغییر یافتند - d/ یا / - t/ صورت بهدرزبان پارتی  ta–پسوند 
است / - d/ و / - t با پسوند /ساخت اصلی ماده گذشته هم، در گیلکی . )124 :1381

ویـژه بـا    هاي دیگـري بـه   ساخت. پیونددمی مضارعهاي  یا ماده هي ریشکه به انتها
پهلـوي اشـکانی   «) کـه در زبـان   u/ost- ،ә/ss ، -әsهاي آن ( / و گونه- stپسوند / 
کـار بـرده    در گیلکی به، )167:1375 ،(ابوالقاسمی »/ بوده است- ist/  صورت بهترفانی 

گیلکـی از پیونـد    ي هـاي گذشـته   دهاي از مـا  دسـته ، ها بر این نشانه عالوه. شودمی
  آید: میدست  به مضارعبه ریشه یا ماده  e  ، -â/a  ،-u/o– هاي واکه
  

  ماده گذشته     مصدر  معنی  ساز وند گذشته  
 xur. d. әn xurd  خوردن d-   (غ)

 xuf. t. әn xuft  خفتن t-   1 (غ) 
 xâ. st. әn xâst  خواستن st-   (غ)

                                                
  . (ش) نشانه گیلکی شرقی (بیه پیش) است. ي اختصاري گیلکی غربی (بیه پس)  (غ) نشانه. 1 
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 sow. әssәn sow. әn sow  یدنساب
 supur. dәn supur. әn supur  سفارش دادن، سپردن
 kәš. e:n kәš. әn kәš  کشیدن
 kәlâše:n kәlâš. әn kәlâš  نخراشید
 šumәr. әsәn šumәr. әn šumәr  شمردن
 šәnâx. tәn šәnâs. әn šәnâs  شناختن
 eštow. әsәn eštow. әn eštow  شنیدن

 qәlt. әsәn qәlt. әn qәlt  غلطیدن
 xәs. e:n xәs. әn xәs  فرستادن
 fur. tәn furš. әn furš  فروختن

 kuš. tәn kuš. әn kuš  کشتن
 ku. tәn kut. әn kut  بیدنکو

 mu. tәn muj. әn muj  گردیدن
 lәrz. әsәn lәrz. әn lәrz  لرزیدن
 mâl. әsәn mâl. әn mâl  مالیدن

 niš. tәn niš. әn niš  نشستن
 neviš. tәn nevis. әn nevis  نوشتن
 yâ. tәn yâj. әn yâj  یافتن
  

ماده مانند ریشه ، / باشدn- / همخوان، ریشه واج پایانیِ ،مضارعهاي  در مادهاگر 
  . پذیرداي نمی کند و افزودهتظاهر می

  ریشه  مضارعماده   مصدر  معنی
 gәn. әssәn gәn gәn  اصابت کردن

 šon. dәn šon šon  افشاندن، ریختن ،پاشیدنبذر 
 don. әssәn don don  دانستن

 ha. ron. dәn ha. ron ron  راندن احشام
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ساز  / مادهn شوند /منتهی می /â/مصوتهایی که به  ریشهبه لنگرودي گویش در 
 مصوتهاي منتهی به  ریشه ،در صورتی که در رشتی، دشوبه پایان ماده افزوده می

/â /میانجی /  همخوانyگیرند:/ می                                                     
 pâs. әn pâ. n pâ  پاییدن

     fu. qâs. әn fu. qâ. n fu. qâ  چپاندن
 xâs. әn xâ. n xâ  خواستن
 xâst. әn xâ. y xâ  خواستن

 pâst. әn pâ. y pâ  مراقبت کردن، پاییدن
 fu. qâst. әn fu. qâ. y fu. qâ  چپاندن، چیزي را درون چیزي فرو کردن

  
  ماده گذشته . 4. 1

ـاعلی و مفعـولی      ماده«هاي ایرانی باستان  در زبان ـفت ف ـته از ص ـاي گذش از  کـه معمـوالً   ه
  .  )167 :1375، ابوالقاسمی ( »شدندساخته می، اند / بودهta- صورت ضعیف ریشه و پسوند / 

بیـدي   رضـایی بـاغ   (/ تغییر یافتند - d/ یا / - t/ صورت بهدرزبان پارتی  ta–پسوند 
است / - d/ و / - t با پسوند /ساخت اصلی ماده گذشته هم، در گیلکی . )124 :1381

ویـژه بـا    هاي دیگـري بـه   ساخت. پیونددمی مضارعهاي  یا ماده هي ریشکه به انتها
پهلـوي اشـکانی   «) کـه در زبـان   u/ost- ،ә/ss ، -әsهاي آن ( / و گونه- stپسوند / 
کـار بـرده    در گیلکی به، )167:1375 ،(ابوالقاسمی »/ بوده است- ist/  صورت بهترفانی 

گیلکـی از پیونـد    ي هـاي گذشـته   دهاي از مـا  دسـته ، ها بر این نشانه عالوه. شودمی
  آید: میدست  به مضارعبه ریشه یا ماده  e  ، -â/a  ،-u/o– هاي واکه
  

  ماده گذشته     مصدر  معنی  ساز وند گذشته  
 xur. d. әn xurd  خوردن d-   (غ)

 xuf. t. әn xuft  خفتن t-   1 (غ) 
 xâ. st. әn xâst  خواستن st-   (غ)

                                                
  . (ش) نشانه گیلکی شرقی (بیه پیش) است. ي اختصاري گیلکی غربی (بیه پس)  (غ) نشانه. 1 
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 pâ. ss. әn pâss  پاییدن ss-   (ش)
 gәn. әss. әn gәnәss  اصابت کردن әss-   (ش)
 rәm. әs. әn rәmәs  رمیدن әs-   (ش)
 fâm. әst. әn fâmәst  فهمیدن әst-   (غ)
 b. ost. әn bost  شدن ost-   (غ)
 d. e:n de  دیدن e-   (غ)
 š. o:n šo  رفتن o-   )ش - (غ
 b. u:o bu  بودن u-   ش) - (غ

 d. a:n da(â)  دادن  â) (-a  (غ)
  

هـاي   گونـه ) در ساخت آنیا همراه اي  افزودهلکی از ماده گذشته (بدون در گی
 ي گذشـته ، بعیـد  ي گذشـته ، اريسـتمر اي  گذشته، نقلی ي گذشته، ساده ي گذشته
حـال در   و التزامـی ي در جریان  گذشته، ي در جریان (استمراري) گذشته، التزامی
  . شوداستفاده می (استمراري) جریان

با تغییراتـی همـراه   ، ریشه هم مضارعِهاي  هاي گذشته و ماده ماده ارتباط اغلبِ
  پســوند مختــوم بـه  يهـاي گذشـته   مــاده ي دسـتوري رابطــهدر مـواردي  . اسـت 

 /d/ یا /tهـا   شمار آن که بدون هیچ تغییري حفظ شده است، مضارعهاي  / با ماده
  . اندك است

  ساز است: تهگذش فقط وند ،این مصدرها با ماده گذشته مضارعتفاوت ماده 
  

  مضارعماده       ماده گذشته   مصدر     معنی
 xur. d. әn xur. d xur  خوردن
 kәf. t. әn kәf. t kәf  افتادن
 kuš. t. әn kuš. t kuš  کشتن
 bәr. d. әn bәr. d bәr  بردن

 avәr. d. әn avәr. d avәr  آوردن
 išmâr. d. әn  išmâr. d išmâr  شمردن
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 čәr. d. әn čәr. d čәr  چریدن

 orsәf. t. әn orsәf. t orsәf  گسیخته شدن، پاره شدن
 kân. d. әn kân. d kân  کندن
 šân. d. әn šân. d šân  افشاندن، نیخت، رپاشیدنبذر 

 rân. d. әn rân. d rân  دور کردن از محوطه، راندن
 bâf. tәn bâf. t bâf  بافتن

 uškof. t. әn uškof. t uškof  گلوگیر شدن آب دهان
 iškәf. t. әn iškәf. t iškәf  شکستن
 tâš. t. әn tâš. t tâš  تراشیدن
 čiš. t. әn čiš. t čiš  چشیدن
 xân. d. әn xân. d xân  خواندن
 šur. d. әn šur. d šur  شستن

 kәlâš. t. әn kәlâš. t kәlâš  خراشیدن
  iškâf. t. әn  iškâf. t  iškâf  شکافتن

 يهـاي مختلـف پیشـوند    رهاي ساده که شـکل در مصدکه باید درنظر داشت 
  همین قانونمندي صادق است: ،دارند

fә. tâštәn ►  tâštәn 
du. xândәn ► xândәn 
vâ. čәrdәn ► čәrdәn 
vâ. kândәn ► kândәn 
fi. šândәn ►  šândәn  
fә. rândәn ► rândәn 
fâ. klâštәn ► kәlâštәn 
vâ. škâftәn ► iškâftәn 

غالبـاً بـا تغییـرات     مضارعریشه یا ماده به  - d و - tساز گذشته ي نشانهافزودن 
نشـینی بـا هـم در یـک      هـا در هـم   پذیري واج تاثیر ي نشانه واجی همراه است که

مرکـزي   یِپس بیه ي در اینجا به بررسی این تغییرات در گونه. آوایی است ي زنجیره
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 pâ. ss. әn pâss  پاییدن ss-   (ش)
 gәn. әss. әn gәnәss  اصابت کردن әss-   (ش)
 rәm. әs. әn rәmәs  رمیدن әs-   (ش)
 fâm. әst. әn fâmәst  فهمیدن әst-   (غ)
 b. ost. әn bost  شدن ost-   (غ)
 d. e:n de  دیدن e-   (غ)
 š. o:n šo  رفتن o-   )ش - (غ
 b. u:o bu  بودن u-   ش) - (غ

 d. a:n da(â)  دادن  â) (-a  (غ)
  

هـاي   گونـه ) در ساخت آنیا همراه اي  افزودهلکی از ماده گذشته (بدون در گی
 ي گذشـته ، بعیـد  ي گذشـته ، اريسـتمر اي  گذشته، نقلی ي گذشته، ساده ي گذشته
حـال در   و التزامـی ي در جریان  گذشته، ي در جریان (استمراري) گذشته، التزامی
  . شوداستفاده می (استمراري) جریان

با تغییراتـی همـراه   ، ریشه هم مضارعِهاي  هاي گذشته و ماده ماده ارتباط اغلبِ
  پســوند مختــوم بـه  يهـاي گذشـته   مــاده ي دسـتوري رابطــهدر مـواردي  . اسـت 

 /d/ یا /tهـا   شمار آن که بدون هیچ تغییري حفظ شده است، مضارعهاي  / با ماده
  . اندك است

  ساز است: تهگذش فقط وند ،این مصدرها با ماده گذشته مضارعتفاوت ماده 
  

  مضارعماده       ماده گذشته   مصدر     معنی
 xur. d. әn xur. d xur  خوردن
 kәf. t. әn kәf. t kәf  افتادن
 kuš. t. әn kuš. t kuš  کشتن
 bәr. d. әn bәr. d bәr  بردن

 avәr. d. әn avәr. d avәr  آوردن
 išmâr. d. әn  išmâr. d išmâr  شمردن
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 čәr. d. әn čәr. d čәr  چریدن

 orsәf. t. әn orsәf. t orsәf  گسیخته شدن، پاره شدن
 kân. d. әn kân. d kân  کندن
 šân. d. әn šân. d šân  افشاندن، نیخت، رپاشیدنبذر 

 rân. d. әn rân. d rân  دور کردن از محوطه، راندن
 bâf. tәn bâf. t bâf  بافتن

 uškof. t. әn uškof. t uškof  گلوگیر شدن آب دهان
 iškәf. t. әn iškәf. t iškәf  شکستن
 tâš. t. әn tâš. t tâš  تراشیدن
 čiš. t. әn čiš. t čiš  چشیدن
 xân. d. әn xân. d xân  خواندن
 šur. d. әn šur. d šur  شستن

 kәlâš. t. әn kәlâš. t kәlâš  خراشیدن
  iškâf. t. әn  iškâf. t  iškâf  شکافتن

 يهـاي مختلـف پیشـوند    رهاي ساده که شـکل در مصدکه باید درنظر داشت 
  همین قانونمندي صادق است: ،دارند
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vâ. čәrdәn ► čәrdәn 
vâ. kândәn ► kândәn 
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fâ. klâštәn ► kәlâštәn 
vâ. škâftәn ► iškâftәn 

غالبـاً بـا تغییـرات     مضارعریشه یا ماده به  - d و - tساز گذشته ي نشانهافزودن 
نشـینی بـا هـم در یـک      هـا در هـم   پذیري واج تاثیر ي نشانه واجی همراه است که

مرکـزي   یِپس بیه ي در اینجا به بررسی این تغییرات در گونه. آوایی است ي زنجیره
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تـوان  لنگرودي را می يگونه ربررسی این تغییرات د. پردازیممی (رشت و حومه)
  . لنگرودي دنبال کرد مضارعدر جدول ماده 

ـته  ي گاهی اضافه شـدن نشـانه   ،مرکزي گیالن در گیلکیِ  همخـوان (/ t/سـاز  گذش
 و /j/  ،/č/   ،/z/   ،/š /کـامی  ـ   هاي لثويهمخوانهایی که به ها و مادهدندانی) به ریشه

/s/ همخوان ها را بهاین واج، شوندمنتهی می/x/ )کند: لب و دندانی) مبدل می همخوان  
  

  معنا  مصدر       ماده گذشته  مضارعریشه و ماده       
j→x amuj amox1. t amox. t. әn آموختن  
 pәj(č) pәx. t pәx. t. әn ختنپ  
 mәj mәx. t mәx. t. әn پیمودن  
 duj2 dox. t dox. t. әn دوختن  
 suj sox. t sox. t. әn تنوخس  

č→x vâ-pič vâ-pex3. t vâ-pex. t. әn پیچیدن  
z→x bâz bâx. t bâx. t. әn ختنبا  
 tâz tâx. t tâx. t. әn تاختن  
 sâz sâx. t sâx. t. әn ساختن  
 guruz gurox. t4 gurox. t. әn گریختن  

š→x furuš furox5. t furoxt. әn فروختن  
s→x šәnâs šәnâx. t6 šәnâx. t. әn نشناخت  

                                                
  u → oشده است:  /o/مصوتریشه نیز دستخوش تغییر به  /u/. مصوت1
    شـود   ها، منجر به حذف واج آخر ریشه میبه این ریشه tاضافه شدن تکواژ  ،شرقی ي درگونه. 2

  .ضارع لنگرودي)هاي مجدول ماده ←(نک: 
 i → eهمراه است:  مصوتدر این مورد هم، تغییر صامت با تغییر . 3
  u → oشود: ریشه در این مورد هم دستخوش تغییر می . مصوت4
  u → oهمراه است:  مصوتدر این مورد هم با تغییر . 5
   شناسـم:  /  bәšnâxt. Әmاز مـاده مضـارع اسـت. شـناختم: /     /ә/. ماده گذشته با حذف واکه  6
/šәnâs. Әm   
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 کـه   مضارعهاي ها و مادهساز به ریشهگذشته  ماده ي در موارد زیر افزودن نشانه
هـا بـه   منجر به ابـدال آن  ،هستند /l/و  /r/  ،/ j/  ،/z/   ،/s/ هاي همخوانمنتهی به 
  . شودمی /š/ همخوان

  

r→š dâr dâš. t dâš. t. әn داشتن  
 kâr kâš. t kâš. t. әn کاشتن  
 guzәr guzәš. t guzәš. t. әn عبور کردن، گذشتن  

J→š bij biš. t biš. t. әn سرخ کردن، برشته کردن  
z→š ji-viz ji-viš. t Ji-viš. t. әn رهیدن  
 dә-frâz dә-frâš. t dә-frâš. t. әn تکیه دادن  
 gәz gәš. t gәš. t. әn گزیدن  
 dimiz dimiš. t dimiš. t. әn یدنششا  
 vâ-quz vâ-quš. t vâ-quš. t. әn از چاه آب کشیدن  
 vi-riz vi-riš. t vi-riš. t. әn برخاستن  

l→š va-hal va-haš. t va-haš. t. әn اجازه دادن، هشتن  
s→š ni. vis ni. viš. t ni. viš. t. әn نوشتن  
 valis vališ. t vališ. t. әn لیسیدن  



  هايهمخواندر موارد زیر/s/  و/r/ به/f/  شوند:میتبدیل  
s→f xus      xuf. t                   xuft. әn  خفتن  
r→f gir     gif. t           gift. әn گرفتن  

  د:شومی لمبدs/ / به /r/ همخواندر مورد زیر 
r s šur    šust1 šust. әn شستن  



                                                
1  .šur. dәn   وšus. tәn گونه از یک مصدراند دو .  
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j→x amuj amox1. t amox. t. әn آموختن  
 pәj(č) pәx. t pәx. t. әn ختنپ  
 mәj mәx. t mәx. t. әn پیمودن  
 duj2 dox. t dox. t. әn دوختن  
 suj sox. t sox. t. әn تنوخس  

č→x vâ-pič vâ-pex3. t vâ-pex. t. әn پیچیدن  
z→x bâz bâx. t bâx. t. әn ختنبا  
 tâz tâx. t tâx. t. әn تاختن  
 sâz sâx. t sâx. t. әn ساختن  
 guruz gurox. t4 gurox. t. әn گریختن  

š→x furuš furox5. t furoxt. әn فروختن  
s→x šәnâs šәnâx. t6 šәnâx. t. әn نشناخت  

                                                
  u → oشده است:  /o/مصوتریشه نیز دستخوش تغییر به  /u/. مصوت1
    شـود   ها، منجر به حذف واج آخر ریشه میبه این ریشه tاضافه شدن تکواژ  ،شرقی ي درگونه. 2

  .ضارع لنگرودي)هاي مجدول ماده ←(نک: 
 i → eهمراه است:  مصوتدر این مورد هم، تغییر صامت با تغییر . 3
  u → oشود: ریشه در این مورد هم دستخوش تغییر می . مصوت4
  u → oهمراه است:  مصوتدر این مورد هم با تغییر . 5
   شناسـم:  /  bәšnâxt. Әmاز مـاده مضـارع اسـت. شـناختم: /     /ә/. ماده گذشته با حذف واکه  6
/šәnâs. Әm   
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 کـه   مضارعهاي ها و مادهساز به ریشهگذشته  ماده ي در موارد زیر افزودن نشانه
هـا بـه   منجر به ابـدال آن  ،هستند /l/و  /r/  ،/ j/  ،/z/   ،/s/ هاي همخوانمنتهی به 
  . شودمی /š/ همخوان

  

r→š dâr dâš. t dâš. t. әn داشتن  
 kâr kâš. t kâš. t. әn کاشتن  
 guzәr guzәš. t guzәš. t. әn عبور کردن، گذشتن  

J→š bij biš. t biš. t. әn سرخ کردن، برشته کردن  
z→š ji-viz ji-viš. t Ji-viš. t. әn رهیدن  
 dә-frâz dә-frâš. t dә-frâš. t. әn تکیه دادن  
 gәz gәš. t gәš. t. әn گزیدن  
 dimiz dimiš. t dimiš. t. әn یدنششا  
 vâ-quz vâ-quš. t vâ-quš. t. әn از چاه آب کشیدن  
 vi-riz vi-riš. t vi-riš. t. әn برخاستن  

l→š va-hal va-haš. t va-haš. t. әn اجازه دادن، هشتن  
s→š ni. vis ni. viš. t ni. viš. t. әn نوشتن  
 valis vališ. t vališ. t. әn لیسیدن  



  هايهمخواندر موارد زیر/s/  و/r/ به/f/  شوند:میتبدیل  
s→f xus      xuf. t                   xuft. әn  خفتن  
r→f gir     gif. t           gift. әn گرفتن  

  د:شومی لمبدs/ / به /r/ همخواندر مورد زیر 
r s šur    šust1 šust. әn شستن  



                                                
1  .šur. dәn   وšus. tәn گونه از یک مصدراند دو .  
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 همخوانگذشته با حذف  مادهزیر  در موارد  /n  / آید: میدست  به مضارعماده از  
 kud. әn ku. d kun  کردن

 duxâd. әn duxâ. d duxân  فرا خواندن، صدا زدن 
 ašâd. әn ašâ. d ašân  جنباندن

 egâd. әn egâ. d egân  انداختن


  / در موارد زیر اتصال ماده گذشته سازd میـانی   ي / به ریشه منجر به ابدال واکـه             
  شود:میریشه 
mәrd. әn         mәr. d mir   i  مردن ә  
  

یعنی تفاوت ماده گذشته ، شوندختم می مصوتشان به  اي که ماده گذشته دسته
                                 ϕ→ē       و ماده مضارع فقط وند گذشته ساز است:

 rәse:n rәs. e: rәs  رسیدن 
 tәrse:n tәrs. e:  tәrs  ترسیدن

 baxše:n baxš. e: baxš  بخشیدن
     

در صـورتی کـه   ، شـوند منتهـی مـی   مصـوت هاي گذشته به در موارد زیر ماده ●
           ә/in→ē. هستند /әn/یا /  in مختوم به / مضارعهاي  ماده

 de:n de:  din  دیدن 

 če:n če: čin  چیدن
 he:n he: hin  خریدن
 be:n be: bin  بریدن

 do. je:n  do. je: do. jin  برگزیدن
 erje:n erje: erjin  ریز کردن ریز
 ze:n ze: zәn  زدن
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شـوند مـاده   منتهـی مـی   مصوتهر دو به  مضارعدر موارد زیر ماده گذشته و 
  . همراه است مصوتگذشته با تغییر 

       na:n1 na: nә ә→â  نهادن

   da:n da: dә  دادن
       za:n za: za a→â  زادن

  
بـه   مضـارع ولـی مـاده   ، شـوند خـتم مـی   /st/اي که ماده گذشته شان به  دسته  ●

  :مصوت
 fu-qâst. әn fu-qâ. st fu-qâ  درجایی چیزي تپاندن
 pâst. әn  pâ. st pâ  پاییدن

 xâst. әn xâ. st xâ  خواستن

 vâst. әn vâ. st vâ  میل داشتن
 šâst. әn šâ. st šâ  شایستن

   

 ss–به  - st2 گذشته ي ماده ي نشانه،  هاي باالبیشتر نمونه یلکی شرق گیالن دردرگ
  شود: تبدیل می

 pâss. әn  pâ. ss pâ پاییدن
  

   :آید می /ә/ یا / o/ مصوت به همراه /st/مختوم به  ،  گذشته ي در مواردي ماده
 bost. әn b. ost b  شدن / بودن

  tânәst. әn tân. әst tân  توانستن

                                                
شود، که  ادا می zәanو  nәhan ،dәhan صورت بهاین مصدرها در نزد گویشوران سالخورده .  1

  . شود ها می ي پس از آن در آنها منجر به کشیدگی واکه /ә/ي  / و واکهh/ همخوانحذف 
  . شود دهم بیان می می dәhәmگذارم،  می nәhәm: صورت بهمضارع این مصدرها نیز 

1 .st ي گیلکیِ گونه این پسوند در. ساز در بیشتر زبان هاي ایرانی گروه غربی است گذشته ي ماده 
  . بدل شده است /- s/ به مصدرها برخی از و در /- ssاثر فرایند همگونی به/ شرقی بر
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 همخوانگذشته با حذف  مادهزیر  در موارد  /n  / آید: میدست  به مضارعماده از  
 kud. әn ku. d kun  کردن

 duxâd. әn duxâ. d duxân  فرا خواندن، صدا زدن 
 ašâd. әn ašâ. d ašân  جنباندن

 egâd. әn egâ. d egân  انداختن


  / در موارد زیر اتصال ماده گذشته سازd میـانی   ي / به ریشه منجر به ابدال واکـه             
  شود:میریشه 
mәrd. әn         mәr. d mir   i  مردن ә  
  

یعنی تفاوت ماده گذشته ، شوندختم می مصوتشان به  اي که ماده گذشته دسته
                                 ϕ→ē       و ماده مضارع فقط وند گذشته ساز است:

 rәse:n rәs. e: rәs  رسیدن 
 tәrse:n tәrs. e:  tәrs  ترسیدن

 baxše:n baxš. e: baxš  بخشیدن
     

در صـورتی کـه   ، شـوند منتهـی مـی   مصـوت هاي گذشته به در موارد زیر ماده ●
           ә/in→ē. هستند /әn/یا /  in مختوم به / مضارعهاي  ماده

 de:n de:  din  دیدن 

 če:n če: čin  چیدن
 he:n he: hin  خریدن
 be:n be: bin  بریدن

 do. je:n  do. je: do. jin  برگزیدن
 erje:n erje: erjin  ریز کردن ریز
 ze:n ze: zәn  زدن
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شـوند مـاده   منتهـی مـی   مصوتهر دو به  مضارعدر موارد زیر ماده گذشته و 
  . همراه است مصوتگذشته با تغییر 

       na:n1 na: nә ә→â  نهادن

   da:n da: dә  دادن
       za:n za: za a→â  زادن

  
بـه   مضـارع ولـی مـاده   ، شـوند خـتم مـی   /st/اي که ماده گذشته شان به  دسته  ●

  :مصوت
 fu-qâst. әn fu-qâ. st fu-qâ  درجایی چیزي تپاندن
 pâst. әn  pâ. st pâ  پاییدن

 xâst. әn xâ. st xâ  خواستن

 vâst. әn vâ. st vâ  میل داشتن
 šâst. әn šâ. st šâ  شایستن

   

 ss–به  - st2 گذشته ي ماده ي نشانه،  هاي باالبیشتر نمونه یلکی شرق گیالن دردرگ
  شود: تبدیل می

 pâss. әn  pâ. ss pâ پاییدن
  

   :آید می /ә/ یا / o/ مصوت به همراه /st/مختوم به  ،  گذشته ي در مواردي ماده
 bost. әn b. ost b  شدن / بودن

  tânәst. әn tân. әst tân  توانستن

                                                
شود، که  ادا می zәanو  nәhan ،dәhan صورت بهاین مصدرها در نزد گویشوران سالخورده .  1

  . شود ها می ي پس از آن در آنها منجر به کشیدگی واکه /ә/ي  / و واکهh/ همخوانحذف 
  . شود دهم بیان می می dәhәmگذارم،  می nәhәm: صورت بهمضارع این مصدرها نیز 

1 .st ي گیلکیِ گونه این پسوند در. ساز در بیشتر زبان هاي ایرانی گروه غربی است گذشته ي ماده 
  . بدل شده است /- s/ به مصدرها برخی از و در /- ssاثر فرایند همگونی به/ شرقی بر
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/ بـه  t/ي  ساز گذشته ماده ي گاهی اضافه شدن نشانه ،شرقی گیلکی ي در گونه
  . با حذف یک واج از ریشه همراه است ،ریشه
 vit. әn vit vig  گرفتن

 dut. әn  dut duj  دوختن
 sât. әn sât sâz  ساختن

 sut. әn sut suj  سوختن
 pәt. әn pәt pәč  پختن
   

   تعدادي از مصدرها بـه  ي گذشته ي ) مادهغربی (فومن و حوالی آن ي در گونه
–/xo. st/   ،/âx. әst/   ،/әx. әst/  ،غربـی   ي گونـه بـه   که منحصر، شوند ختم می

   شود: ساز مشاهده نمی گذشته ي هاي گیلکی این ماده دیگر گونه در گیلکی است و
  

 bo. xost. әn                                                        شدن
   nâz. âxәst. әn                                                  نازدادن
  vâr. әxәst. әn                                                   باریدن

شان دستخوش تغییرات واجـی فـراوان    مضارعهاي گذشته و  اي که ماده دسته
  است:

 de:n (گونه شرقی)دیدن 
 in (in. әm / بینیم(می   مضارعماده 

 de (bәde. m / (دیدم ماده گذشته
  Goftәn  (گونه غربی)گفتن 

  guyәm یا gәm )گویم می(  ماده مضارع
  goft (bәgoftәm /  (گفتم  ماده گذشته

  amo:n  آمدن
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  a1  ماده مضارع
 amo2  ماده گذشته

  اند: هاي متفاوت از ریشه مضارعهاي گذشته و  مادهن آدر اي که  دسته
  . »بودن«، »هستن«/ به معناي isa:n/ و / bo:nمانند / 

ولـی بـراي بیـان امـور      .  وان اشکال گذشته را ساختت فقط می bo:nاز مصدر 
اي  هاي ریشـه  / استفاده کرد که شباهتisa:n/  از مصدرباید مربوط به حال / آینده 

  . با هم ندارند
 xob bum  خوب بودم

  xob is. әm  خوب هستم 
  د:شو افعال گیلکی است استفاده می ي بستی بودن که شبیه شناسه ا از فعل پیی

 xob. әm                                      خوب هستم (خوبم)                         
توان اشـکال  فقط می »بودن در جایی«/ به معناي du bo:n/  مصدر چنین از هم

  :گذشته را ساخت
 bәjâr dubum    در شالیزار بودم

 زمان حالبراي و  »هستن«/ به معناي isa:nاز /  مضارعبراي بیان امور مربوط به 
اندر «به معناي / r/ با میانجی /dәمبتنی بر پیشوند / کهبستی  صورت پی از در جریان

  . شوداستفاده می است »بودن
  sârâ isâm  درحیاط (خانه) هستم 

 bәjâr dә. r. әm  در شالیزار اندرم
هاي گذشته و مضارع افعال را ناشی از سه علت  واجی ماده توان اختالفات می    

  عمده دانست: 
  .  ي ساخت ماده مضارع هاي چندگانه شیوه. 3، آواییتحوالت . 2، ها اختالف ریشه. 1

                                                
  . )52: 1383دوست،  حسن ←است ( فارسی باستان ā-gmataاین ماده مشتق از . 1
 . )62فارسی باستان است (همان :  i-a-ā–این ماده مشتق از . 2
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/ بـه  t/ي  ساز گذشته ماده ي گاهی اضافه شدن نشانه ،شرقی گیلکی ي در گونه
  . با حذف یک واج از ریشه همراه است ،ریشه
 vit. әn vit vig  گرفتن

 dut. әn  dut duj  دوختن
 sât. әn sât sâz  ساختن

 sut. әn sut suj  سوختن
 pәt. әn pәt pәč  پختن
   

   تعدادي از مصدرها بـه  ي گذشته ي ) مادهغربی (فومن و حوالی آن ي در گونه
–/xo. st/   ،/âx. әst/   ،/әx. әst/  ،غربـی   ي گونـه بـه   که منحصر، شوند ختم می

   شود: ساز مشاهده نمی گذشته ي هاي گیلکی این ماده دیگر گونه در گیلکی است و
  

 bo. xost. әn                                                        شدن
   nâz. âxәst. әn                                                  نازدادن
  vâr. әxәst. әn                                                   باریدن

شان دستخوش تغییرات واجـی فـراوان    مضارعهاي گذشته و  اي که ماده دسته
  است:

 de:n (گونه شرقی)دیدن 
 in (in. әm / بینیم(می   مضارعماده 

 de (bәde. m / (دیدم ماده گذشته
  Goftәn  (گونه غربی)گفتن 

  guyәm یا gәm )گویم می(  ماده مضارع
  goft (bәgoftәm /  (گفتم  ماده گذشته

  amo:n  آمدن
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  a1  ماده مضارع
 amo2  ماده گذشته

  اند: هاي متفاوت از ریشه مضارعهاي گذشته و  مادهن آدر اي که  دسته
  . »بودن«، »هستن«/ به معناي isa:n/ و / bo:nمانند / 

ولـی بـراي بیـان امـور      .  وان اشکال گذشته را ساختت فقط می bo:nاز مصدر 
اي  هاي ریشـه  / استفاده کرد که شباهتisa:n/  از مصدرباید مربوط به حال / آینده 

  . با هم ندارند
 xob bum  خوب بودم

  xob is. әm  خوب هستم 
  د:شو افعال گیلکی است استفاده می ي بستی بودن که شبیه شناسه ا از فعل پیی

 xob. әm                                      خوب هستم (خوبم)                         
توان اشـکال  فقط می »بودن در جایی«/ به معناي du bo:n/  مصدر چنین از هم

  :گذشته را ساخت
 bәjâr dubum    در شالیزار بودم

 زمان حالبراي و  »هستن«/ به معناي isa:nاز /  مضارعبراي بیان امور مربوط به 
اندر «به معناي / r/ با میانجی /dәمبتنی بر پیشوند / کهبستی  صورت پی از در جریان

  . شوداستفاده می است »بودن
  sârâ isâm  درحیاط (خانه) هستم 

 bәjâr dә. r. әm  در شالیزار اندرم
هاي گذشته و مضارع افعال را ناشی از سه علت  واجی ماده توان اختالفات می    

  عمده دانست: 
  .  ي ساخت ماده مضارع هاي چندگانه شیوه. 3، آواییتحوالت . 2، ها اختالف ریشه. 1

                                                
  . )52: 1383دوست،  حسن ←است ( فارسی باستان ā-gmataاین ماده مشتق از . 1
 . )62فارسی باستان است (همان :  i-a-ā–این ماده مشتق از . 2
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  (تبدیلی) ماده جعلی.  5. 1

 شد ته میمصدر جعلی ساخ، به اسم و صفت - yaو  - aبا پیوستن  در فارسی باستان
  . )4: 1374 ،(ابوالقاسمی

و یـا   - id- ،ist ي ماضی از اسم و یا ماده مضارع به اضـافه  بنِ ،در فارسی میانه
est - 17(همان: شد  ساخته می( .  

فارسـی میانـه    - estو  - id- ،ist ي فارسـی امـروز بازمانـده    - idو  - istپسوند 
ـ   istو  - est تبـدیلی امروزه پسـوند  . هستند ایی خـود را از دسـت   در فارسـی زای

 - id تبـدیلی البته پسوند . شود اي به این طریق ساخته نمی ماضی اند و هیچ بنِ داده
ي افعال جدیدي کـه از اسـم یـا صـفت در      توان گفت تقریباً همه زایا است و می

امـا در  . شـوند  ماضی تبدیل می به بنِ - idبا پسوند ، شوند فارسی امروز ساخته می
هـاي آن   و گونـه  - әstگیلکی بـا پسـوند    تبدیلیهاي  فعل، تگونه نیس گیلکی این
   .  شوند ساخته می
) در مواردي به جاي ریشه به بیرغ( - әst یا (شرقی) - әssساز  گذشته ي نشانه

  دهند:می تبدیلیپیوندند و تشکیل ماده اسم و یا صفت می
  

   تبدیلیماده   تبدیلیمصدر   

 غـ  jәngәst. әn jәng+әst  جنگیدن
  ش  -  rәnjәss. әn rәnj+әss  یدنرنج

  

هـا   ي از آنزیـاد فراوانی دارند و مشتقات فعلی کارکرد ها  این ماده ،در گیلکی
. منشاء اسمی یا صفتی ندارنـد ، ها در مواردي ریشهها  در این ماده. آیندمیدست  به

در  ،نبا توجه به سیر تاریخی زبا. اند هاي گیلکی از نوع این ماده فعل ي بیشترین ماده
براي  و یا تبدیلی هاي ثانویه عنوان فعلرسد می نظر به ،اولیه هاي اصلی و کنار فعل

  . باشد تري نام مناسب ،ها این دسته از فعل

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    50

/ به اسم یا صفت ساخته ēnگیلکی از افزودن /تبدیلی هاي  شمار دیگري از ماده
 کار بهمضارع اسم و صفت در نقش ماده ماضی و  ،ها در این گونه ساخت. شوند می
  . شود / منتهی میe-ماده ماضی در این حالت به /. روند می

  

  اسم/صفت  ماده ماضی/مضارع  مصدر  
 rәxs. ēn rәxs/rәxs. e  rәxs  رقصیدن
  duz. ēn  duz/duz. e  duz  دزدیدن

  
  ماده سببی (واداري) .  6. 1

مـاده  . )- ēnغربـی   ي (ایرانی میانه است ân1سببی (واداري) در گیلکی ماده تکواژ 
سـببی یـا    onیا  ânبرخی از افعال الزم و متعدي گیلکی از طریق پیوند با مضارع 
  شود: به وند واداري اضافه می - / ēدر ماده گذشته /. شوندمیواداري 

 
  مضارعماده   ماده سببی (واداري)  مصدر  معادل فارسی

 čišân. e:n čišân čiš  چشانیدن
 čišon. e:n čišon čiš  چشانیدن

هـا بـر اسـاس     شود؛ ماده/ منتهی میân/  به مضارعهاي قوي که ماده  در ریشه
  . شودعبارت دیگر توالی مذکور حذف می به. کنندفرآیند صفر عمل می

  
 e. gâne:n e. gân e. gân  انداختن

 ni. šâne:n ni. šân ni. šân  نشانیدن
  

غیـر از   بـه  ي سـببی و گذشته مضارعهاي  ماده ،هاي گیلکی در بسیاري از گونه
ي لنگرودي این تفاوت  تنها در گونه، با هم تفاوتی ندارند ساز گذشته ماده مصوت

                                                
1  .ân→on / در شرق گیالن همخوانâ/ در بیشتر موارد به /oگردد/ ابدال می .  
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براي ماده گذشته  e  ân + و مضارعبراي ماده  benي  در لنگرودي نشانه ؛بارز است
  رود:کار می به

 
  ماده مضارع سببی  سببی ي ماده گذشته  مصدر  معادل فارسی

  سوزاندن
  انیدنتغل

  زانیدنبرخی
  رسانیدن
  ریزاندن

  شکانیدن
  فرستانیدن
  کوبانیدن

  گردش دادن
  نشانیدن

  در انداختن
  افکندن

sujâne:n  
qәltâne:n  
vi. risâne:n  
rәsân. e:n  
kâlân. e:n  
šәkân. e:n  
xәsân. e:n  
kutân. e:n  
mujân. e:n  
nišân. e:n  
dәrgân. e:n  
agân. e:n 

sujân. e 
  

qәltân. e  
vi. risân. e  
rәsân. e  
kâlân. e 

  

šәkân. e  
xusân. e  
kutân. e  
majân. e 

  

nišân. e  
dәrgân. e  
agân. e  

suj. ben  
qәlt. ben  
vi. ris. ben  
rәs. ben  
kâl. ben  
šәk. ben  
xәs. ben  
kut. ben  
muj. ben  
niš. ben  
dәrg. ben  
ag. ben  

   
  
  
  
  
  

  مصدر. 2
پدید آمدن حالت یا صفتی اي است که انجام دادن کار یا روي دادن و  کلمه، مصدر

  .)50، 1367اسالمی: ( بدون آنکه افاده زمان بنماید، را برساند
 /xur. d. әn/نمونـه:  عنوان به. شوداز سه جزء تشکیل می افعال ساده در مصدر

ساز است که این دو جز بـه   ي گذشتهجزء دوم نشانه، است مضارعجزء اول ماده 
. مصدر است ي نشانه ، آیدمی زئی که در آخرج، سازندرا می هروي هم ماده گذشت

آن  ي شود و نشانهماده گذشته ساخته می ي به عبارتی دیگر مصدر در گیلکی بر پایه

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    52

 /n/ي آن نشانه، ختم شود مصوتساز به گذشته ي اگر ماده. است әn/1/در گیلکی
  .خواهد بود

 برشته کردن
 گستردن
 دویدن
 رفتن

  خوراندن

biš. t. әn  
šân. d. әn 
dov.  әst. әn 
šō. n 
xurân. ē. n  

  چند نکته:
برخی ، شوند ختم می /idan/به  شان ستاك مضارع مصدرهایی که در زبان فارسی ●

                                             . rәm. әstәn   رمیدن هستند: /әstәn/در گیلکی مختوم به 
  tâb. әstәn                                                                     تابیدن 

 

 . rәse:n  رسیدن ، he:nخریدن ،  če:nچیدن  شوند: / ختم میe:nبرخی به/ ●
 

                         شوند: / ختم میtәnبرخی به / ●
 xuf. tәn  خوابیدن   čiš. tәn  چشیدن 

  

  کاربرد مصدر. 1. 2
، »فعـل آغـازي  «افعال دیگـر در   تابعِ عنوان هب ،مصدر بدون صرف در زبان گیلکی

توان  را می هاي آن چگونگی و ویژگی. رود می کار به و با افعال وجهی» فعل مجهول«
  . ي بررسی در مباحث یادشده دنبال کرد در ادامه

  

 مصدر از حیث ساختمان. 2. 2
. وندش مرکب تقسیم می و سببی، پیشوندي، ساختمان به سادهنظر در گیلکی از امص

 . توانند پیشوندي و ساده باشند مصدرهاي سببی و مرکب خود نیز می
                                                

 - tan- tanaiپسوند مصدرساز ایرانی باستان   وجود دارد، بازمانده هماین ساخت که در فارسی .  1
است، که به آخر ماده /  - an/و در ایرانی میانه /  - tē/tōi/  اوستایی متاخر برایی و در در حالت

  . )144- 104شده است (رودیگر:  ضعیف کلمات اضافه می ي مضارع یا ریشه
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  . ي بررسی در مباحث یادشده دنبال کرد در ادامه

  

 مصدر از حیث ساختمان. 2. 2
. وندش مرکب تقسیم می و سببی، پیشوندي، ساختمان به سادهنظر در گیلکی از امص

 . توانند پیشوندي و ساده باشند مصدرهاي سببی و مرکب خود نیز می
                                                

 - tan- tanaiپسوند مصدرساز ایرانی باستان   وجود دارد، بازمانده هماین ساخت که در فارسی .  1
است، که به آخر ماده /  - an/و در ایرانی میانه /  - tē/tōi/  اوستایی متاخر برایی و در در حالت

  . )144- 104شده است (رودیگر:  ضعیف کلمات اضافه می ي مضارع یا ریشه



 53   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  مصدرهاي ساده. 3. 2
و عالمـت   گذشـته  ي مـاده  ازو  غیرپیشـوندي دارنـد  مصدرهایی هستند که شکل 

  مانند: ،شوند مصدري ساخته می
 ispor. d. әn                                        سفارش کردن، سپردن

 isā. n(his. ā. n)                                   بودن، ساکن بودن، کردن پایداري، ستادنای، هستن

 išmâr. d. әn                                       شمردن 

 išnâv. әst. әn                                     شنیدن

 iškәf. t. әn                                         (الزم) شکستن

                                        iškәn. ē.n  (متعدي) شکستن

 iškәs. t. әn  شکسته شدن

 iš. kâf. t. әnیا   (iš. kâf. әst. әn)یا            (iš. kâv. әst. әn)        کردن     آشکار، شکافتن

 iškof. t. әn  گلوگیر شدن هر چیز، شکفتن و بازشدن

 irz. әst. әn(erz. ē. n)  دنارزی

 am. ō. n  آمدن

  amox. t. әn  آموختن
 ar. d. әn  آوردن

 ašâ. dәn  تکان دادن گهواره

 afrâš. t. әn  افراشتن

  aškon. әhst. әn  (فومنات) بیخته شدن، از نظم خارج شدن
 âška. d. әn  (آبکنار)شکستن 

 erj. ē. n  ریزریزکردن

 egâ. d. әn  از پاي انداختن، انداختن

 orsf. t. ә  گسیختن، پاره شدن

 orsәn. ē. n                                                           گسالندن، پاره کردن

 of. t. әn  (آبکنار)بافتن 
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 orsәnәs. t. әn  پاره کردن، پاره شدن

  orgâ. d. әn  آواز سرگرفتن، صدا در دادن
  orš. ē. n (oršinâh. әst. әn)  قاطی کردن، هم زدن

 orâ. st. әn  آن از پیله خروج نوازد کرم ابریشم و نظایر

 uz. әst. әn  خارج شدن گیاه نورسته از خاك، روییدن

 utur. âst. әn  کردن شتحورمیدن و ، حیرت کردن

 učulk. әst. әn  چروکیدن

 oš. t. әn  خوردن و به هوا جهیدن  به زمین، جهیدن

  boš. t. әn  ر)(آبکنا وزیدن
  bәrәm. әst. әn  (انزلی) شیوع پیدا کردن، ریش شدن پارچه

  buru. t. әn  (گالشی) گریختن از مهلکه  ،در رفتن
 burov. әst. әn  رایج شدن، شایع شدن

 bosәs. t. әn  فعالیت زیاد ثرا از پاي افتادن براز هم گسستن کردن، شروع به 

  pirâ. st. әn  شم دیدن کسی را داشتنچ، تحمل کسی را داشتن، نگاه کردن 
  pәrәst. ә. n  جهیدن از روي چیزي، پریدن
  pәrix. t. әn  (آبکنار)تصفیه کردن ، پرهیختن، پالودن

  pәrč. әst. әn  از صافی گذراندن، صاف کردن
  pәsәnd. әst. әn  پسندیدن
  puš. әst. әn  پوشیدن

  bâx. t. әn  باختن
  bâxš. ē. n  بخشیدن

  baf. t. әn  بافتن
 pәrәst. ә. n  پرستیدن

  b. ē. n (bien)  دروکردن، بریدن
  b. uo. n (bōn)  شدن، بودن
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  مصدرهاي ساده. 3. 2
و عالمـت   گذشـته  ي مـاده  ازو  غیرپیشـوندي دارنـد  مصدرهایی هستند که شکل 

  مانند: ،شوند مصدري ساخته می
 ispor. d. әn                                        سفارش کردن، سپردن

 isā. n(his. ā. n)                                   بودن، ساکن بودن، کردن پایداري، ستادنای، هستن

 išmâr. d. әn                                       شمردن 

 išnâv. әst. әn                                     شنیدن

 iškәf. t. әn                                         (الزم) شکستن

                                        iškәn. ē.n  (متعدي) شکستن

 iškәs. t. әn  شکسته شدن

 iš. kâf. t. әnیا   (iš. kâf. әst. әn)یا            (iš. kâv. әst. әn)        کردن     آشکار، شکافتن

 iškof. t. әn  گلوگیر شدن هر چیز، شکفتن و بازشدن

 irz. әst. әn(erz. ē. n)  دنارزی

 am. ō. n  آمدن

  amox. t. әn  آموختن
 ar. d. әn  آوردن

 ašâ. dәn  تکان دادن گهواره

 afrâš. t. әn  افراشتن

  aškon. әhst. әn  (فومنات) بیخته شدن، از نظم خارج شدن
 âška. d. әn  (آبکنار)شکستن 

 erj. ē. n  ریزریزکردن

 egâ. d. әn  از پاي انداختن، انداختن

 orsf. t. ә  گسیختن، پاره شدن

 orsәn. ē. n                                                           گسالندن، پاره کردن

 of. t. әn  (آبکنار)بافتن 
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 orsәnәs. t. әn  پاره کردن، پاره شدن

  orgâ. d. әn  آواز سرگرفتن، صدا در دادن
  orš. ē. n (oršinâh. әst. әn)  قاطی کردن، هم زدن

 orâ. st. әn  آن از پیله خروج نوازد کرم ابریشم و نظایر

 uz. әst. әn  خارج شدن گیاه نورسته از خاك، روییدن

 utur. âst. әn  کردن شتحورمیدن و ، حیرت کردن

 učulk. әst. әn  چروکیدن

 oš. t. әn  خوردن و به هوا جهیدن  به زمین، جهیدن

  boš. t. әn  ر)(آبکنا وزیدن
  bәrәm. әst. әn  (انزلی) شیوع پیدا کردن، ریش شدن پارچه

  buru. t. әn  (گالشی) گریختن از مهلکه  ،در رفتن
 burov. әst. әn  رایج شدن، شایع شدن

 bosәs. t. әn  فعالیت زیاد ثرا از پاي افتادن براز هم گسستن کردن، شروع به 

  pirâ. st. әn  شم دیدن کسی را داشتنچ، تحمل کسی را داشتن، نگاه کردن 
  pәrәst. ә. n  جهیدن از روي چیزي، پریدن
  pәrix. t. әn  (آبکنار)تصفیه کردن ، پرهیختن، پالودن

  pәrč. әst. әn  از صافی گذراندن، صاف کردن
  pәsәnd. әst. әn  پسندیدن
  puš. әst. әn  پوشیدن

  bâx. t. әn  باختن
  bâxš. ē. n  بخشیدن

  baf. t. әn  بافتن
 pәrәst. ә. n  پرستیدن

  b. ē. n (bien)  دروکردن، بریدن
  b. uo. n (bōn)  شدن، بودن
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 bub. ē. n  نخ از سوراخ گذراندن، به رشته کشیدن

  bәr. d. әn  حمل کردن، دنشبرنده ، بردن
  biš. t. әn  ها بو دادن دانه، برشته کردن

  b. ost. әn (bux. o st. әn) (buh. ost. әn)  شدن

  pis. ēn  پوسیدن
  pič. әst. әn  پیچیدن، در مسیريپیچیدن 

  pox. t. әn (pot. әn)  پختن
  pâ. st. әn  احتیاط کردن، حراست کردن، پاییدن

  pâš. әst. әn  پاشیدن
  pux. ost. әn  پوسیدن

  pex. t. әn (pit. әn(  پیچیدن و لفاف کردن
  pәrk. әst. әn  لرزیدن

 pәlk. әst. әn  خیس شدن حبوبات

  lәrz. әst. әn  لرزیدن
 tâx. әst. әn  سرا) (صومعه جوانه زدن

  tәmәrg. әst. әn  یدنگتمر
  tâb. әst. әn (tâv. әst. әn)  خشمگین شدن، تابیدن
  tâx. t. әn (tâz. әst. әn)  تاختن

  tâš. t. әn (tәrâš. t. әn)  تراشیدن
  tân. әst. әn  توانستن
  tup. әst. әn  توپیدن

  turâ. st. әn  رمیدن، ت کردنشوح
  tәrk. әst. әn  ترکیدن
  tәlәb. әst. әn  طلبیدن
  tuk. әst. әn  چکیدن

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    56
  tәrs. ē. n  ترسیدن

  t. ē. n  دام ماهیگیري)، عنکبوت تنیدن ( تار
  tәp. әst. әn  اضطراب و تشویش داشتن، تپیدن

  tәk. әst. әn  تکیده شدن
 tәgәz. әst. әn  )فومنات(چاك چاك شدن ، از هم پاشیدن

  tәmaha. st. әn  نفس نفس زدن، تپیدن
  jâv. әst. әn (jâvәr. d. әn)  جویدن
  jәs. t. әn  نجات یافتن، برآمدن، باال آمدن، جهیدن

  jәng. әst. әn  جنگیدن
  juš. әst. әn  جوشیدن
  junb. әst. әn  جنبیدن

  čišân. d. әn  چشانیدن
  čâp. әst. әn  غارت کردن، چاپیدن

  čâ. st. әn  سرماخوردن، ییدنچا
  čiš. t. әn(čәš. ē. n)  چشیدن

  čor. әst. әn  (گالشی) شُره کردن مایعات
  čәsb. әst. әn  موي دماغ شدن، نزدیک شدن، چسبیدن
  čulk. әst. әn  پژمردن
  č. ē. n(čien)  چیدن

 čos. ē. n  چسیدن

  čәrx. әst. әn  گشت وگذار، اي جستجو براي یافتن گمشده، چرخیدن
  čәr. әst. әn  چریدن
  čәm. әst. әn  خمیدن

 čәxâ. st. әn  چاییدن، سرد شدن

  čәrb. әst. әn  به نفع شدن، چربیدن
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 bub. ē. n  نخ از سوراخ گذراندن، به رشته کشیدن

  bәr. d. әn  حمل کردن، دنشبرنده ، بردن
  biš. t. әn  ها بو دادن دانه، برشته کردن

  b. ost. әn (bux. o st. әn) (buh. ost. әn)  شدن

  pis. ēn  پوسیدن
  pič. әst. әn  پیچیدن، در مسیريپیچیدن 

  pox. t. әn (pot. әn)  پختن
  pâ. st. әn  احتیاط کردن، حراست کردن، پاییدن

  pâš. әst. әn  پاشیدن
  pux. ost. әn  پوسیدن

  pex. t. әn (pit. әn(  پیچیدن و لفاف کردن
  pәrk. әst. әn  لرزیدن

 pәlk. әst. әn  خیس شدن حبوبات

  lәrz. әst. әn  لرزیدن
 tâx. әst. әn  سرا) (صومعه جوانه زدن

  tәmәrg. әst. әn  یدنگتمر
  tâb. әst. әn (tâv. әst. әn)  خشمگین شدن، تابیدن
  tâx. t. әn (tâz. әst. әn)  تاختن

  tâš. t. әn (tәrâš. t. әn)  تراشیدن
  tân. әst. әn  توانستن
  tup. әst. әn  توپیدن

  turâ. st. әn  رمیدن، ت کردنشوح
  tәrk. әst. әn  ترکیدن
  tәlәb. әst. әn  طلبیدن
  tuk. әst. әn  چکیدن
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  tәrs. ē. n  ترسیدن

  t. ē. n  دام ماهیگیري)، عنکبوت تنیدن ( تار
  tәp. әst. әn  اضطراب و تشویش داشتن، تپیدن

  tәk. әst. әn  تکیده شدن
 tәgәz. әst. әn  )فومنات(چاك چاك شدن ، از هم پاشیدن

  tәmaha. st. әn  نفس نفس زدن، تپیدن
  jâv. әst. әn (jâvәr. d. әn)  جویدن
  jәs. t. әn  نجات یافتن، برآمدن، باال آمدن، جهیدن

  jәng. әst. әn  جنگیدن
  juš. әst. әn  جوشیدن
  junb. әst. әn  جنبیدن

  čišân. d. әn  چشانیدن
  čâp. әst. әn  غارت کردن، چاپیدن

  čâ. st. әn  سرماخوردن، ییدنچا
  čiš. t. әn(čәš. ē. n)  چشیدن

  čor. әst. әn  (گالشی) شُره کردن مایعات
  čәsb. әst. әn  موي دماغ شدن، نزدیک شدن، چسبیدن
  čulk. әst. әn  پژمردن
  č. ē. n(čien)  چیدن

 čos. ē. n  چسیدن

  čәrx. әst. әn  گشت وگذار، اي جستجو براي یافتن گمشده، چرخیدن
  čәr. әst. әn  چریدن
  čәm. әst. әn  خمیدن

 čәxâ. st. әn  چاییدن، سرد شدن

  čәrb. әst. әn  به نفع شدن، چربیدن
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 čәk. әst. әn  چکیدن

  xәrâs. әst. әn  بیمناك شدن، ترسیدن
 xәšâr. d. әn  (هندخاله)فشردن

 xәs. ē. n  فرستادن

 xušk. әst. әn  خشکیدن

 xâr. әst. әn  خاریدن

 xâ. st. әn  خاستن

 xân. d. әn خواندن

 xur. d. әn  خوردن

 xuf. t. әn  خوابیدن

 xând. әst. әn  خندیدن

  xumar. әst. әn(xumar. d. әn)  (شرق) اجیرکردن، تحریک کردن
 xujâh. ast. әn  سرد شدن غذا

  dәr. әst. әn  دریدن
 d. ē. n (dien)  دیدن

  dâš. t. әn  داشتن
 dân. әst. әn  دانستن

 duz. ē. n  دزدیدن

 duš. t. әn  دوشیدن

 d. ā. n (dәan / dәhan)  دادن

 dox. t. әn (do. t. әn)  دوختن

 dov. әst. әn  دویدن

 dәm. әst. әn  دمیدن

 riš. t. әn  ریسیدن، رشتن

 rәxs. ē. n (rәxs. әst. en)  رقصیدن
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 rәnj. ē. n (rәnj. әst. әn)  رنجیدن

 rәm. әst. әn  رمیدن

 rân. d. әn  دور کردن، راندن

 r. ē. n (rien)  ریدن

 rәs. ē. n  رسیدن

 z. ē. n(zәen)  زدن

 z. ā. n (zәan)  زاییدن

 ziv. әst. әn  زیستن

 sâx. t. әn  ساختن

 sâv. әst. әn  سابیدن

  sux. t. әn (su. t. әn/  شرق(  سوختن
  . šâš. әst. әn  (لنگرود) شاشیدن

 šâs. t. әn  توانستن ،شایستن، ممکن بودن

 ru. t. әn  (اشکوري)فروختن 

 ab. ē. n  (الهیجانی)آوردن 

 sәpәr. d. әn  جدا کردن، بریدن

 šân. d. әn (šon. d. әn)  افشاندن، نشا کردن

 šur. d. әn یاšus. t. әn   شستن

 š. ō. N (šuon)  رفتن

 šәnâx. t. әn  شناختن

 šәng. әst. әn  خرامیدن، سرحال بودن

 šәkiv. әst. әn  کردن صبوري، شکیبایی

 furox. t. әn  فروختن

 fәrmâ. st. әn  فرمودن

 fâm. әst. әn  فهمیدن
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 šur. d. әn یاšus. t. әn   شستن

 š. ō. N (šuon)  رفتن

 šәnâx. t. әn  شناختن

 šәng. әst. әn  خرامیدن، سرحال بودن

 šәkiv. әst. әn  کردن صبوري، شکیبایی

 furox. t. әn  فروختن

 fәrmâ. st. әn  فرمودن

 fâm. әst. әn  فهمیدن
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 qâb. әst. әn  قاپیدن

 qәlt. әst. әn  یدنتغل

 kâš. t. әn (kar. s. әn)  کاشتن

 kâl. әst. әn  (هرچیز از هرجا) ریختن، ریزش کردن

 kuš. t. әn  کشتن

 kob. әst. әn (kof. t. әn)  کوبیدن

 kân. d. әn  درآوردن، کندن

 kәš. ē. n  تحمل کردن، کشیدن

 kәlâš. t. әn  خراشیدن

 kәf. t. әn  افتادن

 gәnd. әst. әn  گندیدن، متعفن شدن

 gif. t. әn (ay. t. әn)  گرفتن

 gu. d. әn(ku. d. әn)  کردن

 guroxt. әn  گریختن

 guzәš. t. әn  گذشتن

 gof. t. әn  گفتن

  gurân. d. әn  (آبکنار) هضم کردن
 guluxi. d. әn (gulux. әs. әn)  (آبکنار) بشکفتن، بسیار خوشحال شدن

 gәrd. әst. әn  قدم زدن، گشتن

 gәz. әst. әn  گزیدن

 gәš. t. әn  کردن جستجو، گشتن

 gәn. әst. әn  منزجرشدن از غذا، اصابت کردن، برخوردن

 lak. әst. әn  (شرق) لرزیدن

 lâb. әst. әn (lâv. әst. әn)  یاوه گفتن، بیدنال

 lisk. әst. әn  سریدن، خوردن لیز

 lәng. әst. әn  لنگیدن

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    60
 lәkә. s. әn  (گا) کردن نشخوار، جنبیدن دهان

 lәm. әst. әn  لمیدن

 liš. t. әn  (شرق) لیسیدن

 mâs. әst. әn (mâsasan)  آماس کردن، ورم کردن

 mân. әst. әn  شبیه بودن

 mâl. әst. әn  مالیدن

 mәx. t. әn  به آهستگی و وقار راه رفتن، خرامیدن، گردیدن

 mәr. d. әn  مردن

 man. d. әn  بازماندن، بهت زده شدن، باقی ماندن، ماندن

 mәk. әst. әn  مکیدن

  nâz. әst. әn (nâz. âxәst. әn)  نازیدن
 niš. t. әn  نشستن

 niviš. t. әn  نوشتن

  n. ā. n (nәhān) / (nәan)  گذاشتن، نهادن

  nәmâ. st. әn  جلوه کردن
 nišâ. st. әn  کردن نشا

 nâl. әst. әn  نالیدن

   vâ. st. әn  میل داشتن
 vâr. әst. әn (vâr. әxәst. әn)  باریدن

 vәš. t. әn  کردن جست وخیز، رقصیدن

 vozing. әst. әn  به زاري التماس کردن

  vәzә. st. әn  وزیدن
 h. ē. n (hien)  خریدن

  yâr. әst. әn  ساییدن، جرأت داشتن
 yâf. t. әn (yâv. әst. әn)  یافتن

 yәrâ. st. әn  سخن ناگفتنی را از دهان پراندن
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  مصدرهاي پیشوندي. 4. 2
 ي این نوع مصادر از دوره. اند مصادر پیشوندي، هاي ایرانی یکی از انواع مصادر زبان

مانند زبـان  ، میانه ي هاي دوره سی باستان و زبانهاي اوستایی و فار باستان در زبان
 .انـد  هاي ایرانی نو رایج بوده بسیاري از زبان آغازین و ي دوره پهلوي و زبان دريِ

ولی هنوز ، زبان فارسی امروز رو به کاهش استویژه  ، بهدر زباناین مصادر بسامد 
هـاي   ایی زبـان هاي آو د و برخی از صورتنساز اصلی زبان گیلکی را می ي پیکره

این . اند تحول آوایی پیدا کردهنیز ي ایرانی را حفظ کرده و در تعدادي  باستان و میانه
از . هستند زایا شوند و بسیار مصدرها شمار زیادي از مصدرهاي گیلکی را شامل می

صفت فاعلی و صـفت نسـبی   ، صفت مفعولی، توان فعل پیشوندي می یک مصدرِ
بخش مهمـی از  . کمبود افعال ساده را جبران کردب ترتی بدینپیشوندي ساخت و 

شوند و براي بسیاري از  ساخته می يساختمان افعال گیلکی با مصدرهاي پیشوند
بسـیاري از   ي ریشـه . تـوان یافـت   مصدرها در زبان فارسـی معـادل معنـایی نمـی    

 نـک: ( میـانی جسـتجو کـرد   هاي ایران باستان و  در زبان باید مصدرهاي گیلکی را
  .)1شماره  پیوست

می توان به منـابع زیـر اشـاره کـرد:     پیشوندهاي فعلی گویش گیلکی  ي درباره
 احمـد ي  مقالـه ، )57:  1374(ن سـ رتور کریستن آاثر » گویش گیلکی رشت« کتابِ

هاي بازشناسی  پیشوندهاي فعلی در گویش گیلکی و راه«با عنوان  سمیعی گیالنی
هـاي   نشـانه « بـا عنـوان   درضا پـورجعفري ي محم مقاله ؛)299ـ   285:  1381( »ها آن

بررسـی  « کتـابِ  ؛)24- 17: 1371( »ي و پیشـوند در گـویش گیلکـی دوالب   مصدر
بیـژن  و مسـعود پورهـادي   اثـر   »ها و ساختار زبان گیلکی (گویش رشتی) ویژگی

 مسـعود پورهـادي،  نگـارشِ   »زبان گیلکـی « کتابِ ؛ )100ـ   98:  1384( شهرستانی،
تالش و ، هاي؛ تاتی بررسی تطبیقی ساخت فعل در گویش« بِکتا ؛ )48 - 45: 1385(

پیشوندهاي فعلی «ي  مقاله ؛)285ـ   275: 1391(،  جهاندوست سبزعلیپوراثرِ  »گیلکی
افعال گیلکی؛ بررسی تطبیقی «؛ و کتاب )1392(» تاتی، تالشی، هاي گیلکی در گویش

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    62

صبوري و بلقـیس   بانو نرجس اثرِ» هاي گویش شرقی گیالن و ریشه شناختی گونه
  . اشاره کرد، )1394(روشن 

هایی هستند که در ساختمان مصدر اولین واژه تک، ي قاموسی یا ثابتپیشوندها
یک از  شوند و در هیچهاي افعال ظاهر مید و در تمام صیغهنکنجایگاه آن را پر می

  . پذیرند) نمیو نمود وجه(پیشوند  /bv/وجوه افعال پیشوند 
، کننـد تفاوت معنایی ایجـاد مـی  در بیشتر موارد ، در زبان گیلکیاین پیشوندها 

شـوند و  ها منجر به تغییر مفهوم یا موقعیت و جهت مکانی مصـدر مـی  کاربرد آن
  . کنندپذیر می زایش واژگان جدید را امکان

. /  f /  ،/d/   ،/v/  ،/j/   ،/u/   ،/h 1/ اند:دسته ششپیشوندهاي مصدري گیلکی 
نشینی  (درهمدارند  هایی تکواژ گونه )/uبه غیر از / (ز پیشوندهاي گیلکیهر کدام ا

  . شوند آوایی خاص خود ظاهر می که بسته به محیطهاي متفاوت)  مصوتبا 
هـاي   و یا صـیغه  آغازین مصدرها مصوتها متناسب یا همگون با پیشونداین 

در آغـاز   مصوتیا بدون  ә/ / ،/i/  ،/u/  ،/o/  ،/a/  ،/e/ ، //âهاي مصوتبا ، افعال
  آیند:میو فعل مصدر 
 kәše:n  کشیدن

 u. kәše:n  باال کشیدن، مکیدن
 dә. kәše:n  درکشیدن، سفت کردن

 jә. kәše:n  از زیر کشیدن، پس کشیدن

                                                
نشـیند،   غرب گیالن میدر / fعمدتاً به جاي پیشوند /و  / در شرق گیالن رایج استhپیشوند /. 1

     ha. giftәn → fâ. giftәnمانند: گرفتن 
تکـواژ  . رود میکار  به؛ مازندرانی و سمنانی مانندکاسپین ي  کرانههاي  این پیشوند در دیگر زبان    

/hâحرف اضافه  صورت بههم در نقش پیشوند فعلی و هم  ،هاي آن در متون قدیم فارسی / و گونه
 fruو فـرو   fraتحول فـرا   حاصل hu(r)و  hâ(r)پیشوند  .)4- 5: 1381 ،(صادقی اند رفتهکار  به

  .)9: 1379(صادقی  هستند
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نشـیند،   غرب گیالن میدر / fعمدتاً به جاي پیشوند /و  / در شرق گیالن رایج استhپیشوند /. 1

     ha. giftәn → fâ. giftәnمانند: گرفتن 
تکـواژ  . رود میکار  به؛ مازندرانی و سمنانی مانندکاسپین ي  کرانههاي  این پیشوند در دیگر زبان    

/hâحرف اضافه  صورت بههم در نقش پیشوند فعلی و هم  ،هاي آن در متون قدیم فارسی / و گونه
 fruو فـرو   fraتحول فـرا   حاصل hu(r)و  hâ(r)پیشوند  .)4- 5: 1381 ،(صادقی اند رفتهکار  به

  .)9: 1379(صادقی  هستند
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 vo. kәše:n  باز کشیدن، به باال کشیدن
 fâ. kәše:n  )غرب(  در سطح (همتراز) کشیدن 

 ha. kәše:n  رق)(ش به پیش کشیدن، کشیدن
  

هاي پیشـوند و جـزء   مصوتاي بین هماهنگی و تناسب واکهدر زبان گیلکی 
در گیلکـی  همچنـین  . ي برخـوردار اسـت  ا از اهمیـت ویـژه   و فعل اصلی مصدر

فعل بعـد از خـود    ي ي ماده آوایی با واکه ناپایداري و تغییر شکل پیشوند براي هم
  . بسیار است

  
  

 du. šustәn  دوباره شستن fi. giftәn  بازگرفتن، گرفتن

 di. bištәn  برشته کردن va. hâštәn  واگذاشتن، اجازه دادن

 dә. mәxtәn  لگدمال کردن vi. rištәn  برخاستن
 fâ. da:n  دادن  vâ. kândәn  دست کشیدن، بازکندن

 fә. bәrdәn  فرو بردن، بلعیدن ji. giftәn  از زیر گرفتن
 fu. duštәn  دوشیدن، کیدنم ju. xuftәn  زیر چیزي پنهان شدن

  

 و بـاال/ پـایین  ، درون / بیرون ؛عاملِ سههاي گیلکی به لحاظ معنایی با  پیشوند
  . بیشترین تحول را دارند ،پیش/ پس

  
  ,dә du , di , da, doهاي   و گونه dپیشوندافعال پیشوندي با . 1. 4. 2

 و دافزای می ي فعل اولیه داخل) را به معانی، (درون »اندر«مفهوم  پیشوند معموالً این
ایـن  . رود مـی  کـار  بـه منظور تقویت معناي فعل و ایجاد تاکید در آن  در مواردي به

در گیلکـی  . کارکرد از بسامد کمتري نسبت به کارکردهاي دیگر برخـوردار اسـت  
تغییر معناي فعل از طریق تغییر پیشوند و یا اتصال پیشوند به فعل ساده از کارکرد 

/ هند و اروپـایی  tاین پیشوند در فارسی باستان با /. برخوردار است اي قابل توجه
، »اندر« صورت بهبه معناي داخل چیزي بوده و در پهلوي و دري  //antar صورت به

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    64

  1.است »در«صورت مخفف آن  و پیشوند فعل شده است
 du. bo:n  جایی رونریختن د، بودن در جایی

 di. mirâne:n  غرق کردن در آب
 dә. gâdәn  ن درانداخت

  . این پیشوند در میان سایر پیشوندها از بسامد باالیی برخوردار است
 dә. lâš. ânēn  لرزانیدن - تکانیدن

 dә. mâl. ânēn  مشت مال کردن، کتک زدن، ماالندن

 dә. mâl. әst. әn  مشت مال کردن، کتک زدن، ماالندن

 dә. nax. әst. әn  قرار گرفتن، کفاف کردن، بسنده کردن

 dә. ršinâh. әst. әn  آشفته شدن
 )dә. ršinâ. әst. әn(  یا)do. ršinâ. әst. әn(  

 du. zәš. t. әn  نمناك شدن، جذب کردن آب از پایین

 dә. vә. st. әn  ، جلوگیري کردنبندي کردن بسته، بستن

 du. ku. d. әn  ریختن چیزي در ظرف، پوشاندن، پوشیدن

 du. kuš. ânēn  شناییشتن روکُ، خاموش کردن شعله

 du. kuš. t. әn  میراندن، خاموش کردن

 du. kof. t. әn  اي از بدن را به جایی کوبیدن شدت نقطه به

 di. b. ē. n  از ریشه و عمیق بریدن، بریدن

 di. biš. t. әn  سرخ کردن، برشته کردن

 di. č. ē. n  روي هم گذاشتن، مرتب کردن، چیدن

 di. miš. t. әn  شاشیدن، ادرار کردن

 du. čuk. ânēn  وصل کردن، همه چسباندن دو چیز ب

                                                
گیلکی با پیشوندهاي فارسی باستان،اوستایی، فارسی میانـه و مطالعـه   هاي  براي مقایسه پیشوند. 1

  2بیشتر نک: پیوست شماره 
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گیلکی با پیشوندهاي فارسی باستان،اوستایی، فارسی میانـه و مطالعـه   هاي  براي مقایسه پیشوند. 1

  2بیشتر نک: پیوست شماره 
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 du. šk. ânēn  جانداري را در آب فرو بردن و خفه کردن

 du. čuk. әst. әn  انه به چیزي چسبیدنمصر

 du. čulk. ânēn  پالساندن، پژمرده کردن

مانده خوردنی در ظرف را با اضافه کردن کمی  باقی
دعا در کاغذ شستن . ه مجددآب شستن براي استفاد

  آب و خوردن آب آن براي برآوردن حاجت

du. šur. d. әn 

 du. čulk. әst. әn  چروك افتادن، افسردگی، پژمرده شدن

 du. xâ. d. әn  ندا در دادن، صدا کردن

 du. xuf. t. әn  رچ شدن مرغکُ، شدن روي کسی هوار

 du. xus. ânēn  نخوابانید رچ را به روي تخممرغ کُ، کردن پنهان

 du. x. ânēn  فراخواندن

 du. xuš. ânēn  پژمردانیدن، از ناي انداختن، خشکاندن

رمق  بی، به پیري زودرس رسیدن، خشکیدندر خود ، تکیدن
  خشک شدن چشم، شدن

du. xuš. әst. әn  
)du. xuš. t. әn( 

 du. xušk. әst. әn  ن و در جا خشک شدن  شدمبهوت ، خشکیدن شیر در پستان مادر

 dә. gәr. d. әst. әn   منحرف شدن، پیچیدن از خم راه یا کوچه

 dә. gәr. d. ânēn   کردن روو پشت ، رجعت دادن، باژگونه کردن

 du. b. o. n    ریختن درون چیزي، وجودداشتن ...) اندربودن(بودن در جایی

 dә. gәš. t. әn   کنایه زدن، طعنه زدن با کالم

 dә. mân. әst. әn  هواینی و بویناکی سنگ، از پاي افتادن

  dә. mәx. t. әn زیرپانهادن                ، لگدمال کردن
)dә. mәj. әst. әn( 

 dә. mәr. d. әn  حس شدن  بی، در آب خفه شدن

 dә. mәs. t. әn  درخشیدن ، وزیدن، دمیدن

 dә. nәx. әst. әn  به دل نشستن ، مطلوب و گوارا بودن

 dә. n. ā. n  هم زدن  هصمیمت زیاد ب، شدننزدیک ، نهادن

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    66
 dә. vâr. әst. әn  نهادن  سر پشت، گذشتن، عبور کردن

 dә. vâr. ânēn  پشت سرنهادن  از سر گذراندن،

 du. puš. ânēn  پنهان کردن ، پوشاندن

 do. j. ē. n  هاي یک چیز بهترین گزینش

 de. rj. ē. n  رّا کردن چوب و سبزي به وسیله آلتی تیز و ب ریز

 da. b. ē. n  مسلط شدن، کنترل کردن

 du. kof. t. әn  کردن گیر

 dә. rgâ. d. әn  عمل انداختن چیزي در جوف چیز دیگر ، کردن فرو

 یا چیزي را با فشار درون شکاف و، بستن در یا پنجره
  فرو کردن  یسوراخ

dә. z. ē. n 

  dә. s. ânēn  لی در آب اباقویژه  بهاي  خیساندن هر نوع دانه
)de. ys. ânēn( 

  )dә. xәs. ânēn( 
 dә. šâ. d. әn  زدن  کسی به گوش، روي فرد یا اشیاء کشیدن پوششی به

 dә. šânēn  کاله سر کسی گذاشتن ، کردن متلک بار، پوشاندن

 dә. škәf. t. әn  پژمرده شده ، پیرشدن، شکستن

شکسـتن  ، هم زدن صفوف منظم بر، در هم شکستن
  زدن کاغذ یا پارچه  تا، تخم مرغ

dә. šk. ânēn 

 dә. frâ. t. әn  چیزي را به جایی تکیه دادن ، پشت به جایی سپردن، تکیه دادن

 dә. kâl. әst. әn  فروریختن، ریزش کردن

 dә. frâz. ânēn  برافراشته داشتن 

 dә. kl. ânēn  ریزاندن و خراب کردن 

 dә. kәš. ē. n    کردن محکم کاري، فشار کشیدن و به زور، بازکشیدن

در ، پیرشـدن ، ناخواسته عملی را انجام دادن، فروافتادن
  میان حرف کسی افتادن 

dә. kәf. t. әn 

 dә. gâ. d. әn  فروبردن چیزي در چیز دیگر ، به هم انداختن، انداختن
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)de. ys. ânēn( 

  )dә. xәs. ânēn( 
 dә. šâ. d. әn  زدن  کسی به گوش، روي فرد یا اشیاء کشیدن پوششی به

 dә. šânēn  کاله سر کسی گذاشتن ، کردن متلک بار، پوشاندن

 dә. škәf. t. әn  پژمرده شده ، پیرشدن، شکستن

شکسـتن  ، هم زدن صفوف منظم بر، در هم شکستن
  زدن کاغذ یا پارچه  تا، تخم مرغ

dә. šk. ânēn 

 dә. frâ. t. әn  چیزي را به جایی تکیه دادن ، پشت به جایی سپردن، تکیه دادن

 dә. kâl. әst. әn  فروریختن، ریزش کردن

 dә. frâz. ânēn  برافراشته داشتن 

 dә. kl. ânēn  ریزاندن و خراب کردن 

 dә. kәš. ē. n    کردن محکم کاري، فشار کشیدن و به زور، بازکشیدن
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  dә. g. ânēn  انداختن
)dә. rg. ânēn( 

  dә. pâš. әst. әn  افشاندن ، پاشاندن
)dә. pâš. ē. n( 

 dә. pәrk. әst. әn  تکان ناگهانیپریدن از خواب همراه با 

 dә. pәrk. ânēn  آگاه گردانیدن ، به ناگهان از خواب پراندن

 dә. škә. d. әn  (آبکنار)شکستن 

 dә. blask. әs. әn  (آبکنار)اثر خیس شدن  رفتن بر وا

 dә. pәlk. әst. әn  خیس شدن حبوبات ، مرطوب شدن

 du. š. ânēn  دوشانیدن

 dә. pәlk. ânēn  خیساندن  

 dә. tәr. ânēn  گریزاندن، بافشار و قهر کسی و یا حیوانی را دور کردن، رماندن

 dә. čәm. әst. әn  چمیدن  ،خمیدن

 dә. čәm. ânēn  خمانیدن ، چماندن

سـان نگـه    فشردن کسی یا چیزي بـه دیـوار و بـدان   
  در گوش کسی زدن ، داشتن

dә. xšâr. d. әn 

 dә. xmâr. әst. әn  گرفتگی و پرشدن سوراخ گوش براي گوشواره 

   du. quš. t. әn  (انزلی)خفه شدن در آب 
 du. quš. ânēn  آب کردن  زیر، خفه کردن در آب

 di. mirâ. st. әn  خفه شدن ، از سرزندگی افتادن، خاموش شدن

 di. mir. ânēn  کردنخفه ، خاموشاندن

 dә. gәz. ânēn  گزانیدن 

 dә. tâb. әst. әn  تابیدن

 dә. bax. t. әn  تن خبا

 du. b. ost. әn   بودن در جایی، ریختن در درون چیزي

 du. nus. ē. n  پیله کردن 
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 di. pex. t. әn  چیزي یا کسی  رپیچیدن به دو، در پیچیدن

 di. r. ē. n  ریدن 

 do. rš. ē. n   آشفته کردن، هم زدن

  do. rsәf. t. әn  ن درآمدي از پا، پاره شدن، گسستن
)do. rs. әst. әn( 

 do. rs. ânēn  پاره کردن، گسالندن

 do. var. әs. әn  (آبکنار) شدن سبقت گرفتن و دور
 dә. vâd. әs. әn    (آبکنار) ماسیدن

 du. šus. t. әn  کامل شستن، دوباره شستن

 du. z. ânēn  دزدیدن، فرو کشیدن خود ب را درآ

 dә. pâr. әss. әn  آوارشدن، نریخت، فروریختن

   dә. pilâsk. әs. әn  (ش) ...) دن( سبزیجات ورو پژم، پالسیدن
 dә. pilâsk. ânēn  پژمرده کردن و پالساندن 

 dә. lâk. ânēn  جنباندن گهواره، تکاندن

   dә. pi. t. әn  گا) - (لندگرگون شدن ، تغییر حالت هوا
 dә. tâb. Ânēn  و لبنیات ن شیرجوشانید، ...) (نور و آفتاب و تاباندن

   dә. râq. ânēn  (لن) خوراندن غذا به حد اشباع، تپاندن غذا در دهان بچه
 dә. oš. t. әn  در رفتن مفاصل 

 di. biš. t. әn  (آنچه که با این رو ـ آن رو برشته شود) برشته کردن

   dә. rgen. t. әn  (گا)آویختن ، انداختن
   dow. d. әn   (لن) ریختن، یختن چیزي در جاییر، جایی انداختن چیزي به

 dә. kâš. t. әn  با کف دست و چوب بر بدن کسی زدن ، کاشتن

 dә. xrâš. t. әn  خراشیدن 

   dә. xrâvә. st. әn  (ضیابر)  اثر فشار  خراب شدن دیوار بر
 dә. mâs. ânēn  (کسی در جایی) دادن گیر

 dә. škәs. t. әn  آب دهان  گلوگیر شدن
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 dә. šk. ânēn  دادن گیر

 dә. lәxâ. st. әn  آب افتادن خربزه ، مرغ فاسد خمشدن محتویات ت لق

 dә. pičk. әst. әn   پخش شدن بو و شایعه، غالزافروختن 

 di. pičk. ânēn   افروختن زغال، پخش کردن

  dә. lâr. әss. әn  ...)  انار و، گردو، ساییدن (سبزي، (گا) ساییدن
 dә. šxâr. d. әn  کردن ایجاد مشکل 

 dә. lәx. ânēn  براثر تکان دادن فارسد مرغ  تخممحتویات  شدن قل

 dә. škâ. d. әn  (آبکنار) شکست دادنی که بسیار درخشان است

  dә. šk. ânēn  (انزلی)مغلوب کردن ، شکست دادن
 do. z. ē. n  کشیدن در خود ، پنهان کردن، فروکشیدن

 du. kuš. ē. n  دود سیگار کشیدنفرو ، مایعات به باال کشیدن، هورت زدن

 dә. kut. ânēn   کوبانیدن

 dә. lârd. ânēn  یاري گرفتن در بازي ، شریک پیدا کردن

 di. bij. ânēn  شود) می (آنچه که با هم زدن سرخ برشته کردن

 dâ. vәš. t. әn  قاپ زدن ، ربودن

 dә. niš. t. әn  شدن  سوار

 do. š. t. әn  شدن ظروف فلزي قُر

  dә. mas. s. әn  )گرود(لن الیه بین دو یا والي در گل گیرکردن
 dә. rzәs. t. әn  ضایع شدن 

 di. čina. st. әn  خشک شدن روي زخم و مانند آنها 

 do. v. ânēn  دوانیدن

 du. xušk. ânēn  خشکانیدن

 dә. kәš. ânēn  ي کسی نواختن بر گونه

 dә. pәx. t. әn  پخته کردن ، پزاندن

 dә. xâr. әst. әn  خاریدن ، به خارش افتادن
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 dә. xâr. ânēn  خاراندن 

 dә. xәrf. ânēn  فروریزاندن 

 dә. xәrf. әst. әn  ریزش کردن ، فروریختن

 dә. xәs. әst. әn  مرطوب شدن ، خیسیده شدن

 dә. xәšâ. st. әn  دفن شدن 

 dә. rәz. ânēn  پالسیده کردن 

 dә. rәz. әst. әn  حد  رسیدن میوه بیش از

 dә. škâf. t. әn  شکافتن ، راه باز کردن
 dә. škәn. ē. n  مرغ در ظرف) (مانند شکستن تخم شکسته شدن چیزي داخل چیز دیگر

 dә. gi. t. әn  لاندود کردن سوراخ با گ، گرفتن

 du. kof. t. әn  از روي بی احتیاطی  جاییکوبیدن شست پا به 

خبر پشت  که کسی بی هنگامی، شکستن درون چیزي
  . شود می زند و او خم می زانوي شخصی ایستاده را

dә. šk. әst. әn 

 dә. xur. әst. әnتورفتگی فلز و غیره                                            ، شدن رقُ

 di. pič. әst. әn  پیچیدن

 di. pič. ânēn  دنیپیچان

 du. xušâ. st. әn  از سرزندگی افتادن، خشکیدن
  

) تبدیل در موردي خاص فعل ناگذر (الزم) را به فعل گذرا (متعدي dәپیشوند 
(از  ریخـت) دلم /  mi dil bәkәft( »دیل بکفت  می«در  )افتادن(  /kәftәn/. کند می

(بـه   )به دلم افتـاد  /  mi dil dәkәft( »می دیل دکفت«ترس و اضطراب) در مقابل 
  . من الهام شد)

  
  fә ،fâ ،fi ،fu هاي و گونه f پیشوندافعال پیشوندي با . 2. 4. 2

در فارسی باستان است که در » -para«کارکرد این پیشوند در مواردي مانند پیشوند 
 صـورت  بـه این پیشوند در فارسـی میانـه   . شود (فرارفته) دیده می» -paraita«واژه 

»frâz « در فارسـیِ همچنـین  . استن را تغییر داده آ(فراز) به فعل پیوسته و معناي 
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(بـه   )به دلم افتـاد  /  mi dil dәkәft( »می دیل دکفت«ترس و اضطراب) در مقابل 
  . من الهام شد)

  
  fә ،fâ ،fi ،fu هاي و گونه f پیشوندافعال پیشوندي با . 2. 4. 2

در فارسی باستان است که در » -para«کارکرد این پیشوند در مواردي مانند پیشوند 
 صـورت  بـه این پیشوند در فارسـی میانـه   . شود (فرارفته) دیده می» -paraita«واژه 

»frâz « در فارسـیِ همچنـین  . استن را تغییر داده آ(فراز) به فعل پیوسته و معناي 
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صـورت  . دري بوده اسـت  دري کاربرد بسیار داشته و از پیشوندهاي زنده فارسیِ
ایرانـی باسـتان چـون اوسـتایی و     هاي  (فرا) است که در نوشته» frâ«تر آن  قدیمی

صورت هندي . پیوسته است ارکرد بسیار داشته و به اسم و فعل میک ،فارسی باستان
این پیشوند هم مفهـوم جهـت و سـمت و هـم     . پیش) است (به» pra«باستانی آن 

  . دهد هاي ساده می مفهوم جدید به فعل
و) و از بـاال ( فـرا) را   فـر مفهوم به پایین ( ،در مواردي ،این پیشوند در گیلکی

  رساند: می
 fә. Bәrdәn (fә. vәr. d. әn)  بلعیدن ( به پایین) فرو
   fâ. dâštәn  شتن)گرفتن بچه ( از باال به پایین نگهدا پاسر

 fi. šâdәn  دوریختن ( در سطح)

 fu. bon  ریختن ( از باال به پایین)

شـرق   ي غرب گـیالن بیشـتر از منطقـه    این پیشوند در میان گویشوران گیلک
  شود: هاي زیر ساخته می با این پیشوند فعل. گیالن رایج است

  
  fә. lәng. әst. әn  لنگیدن

  fu. sux. t. әn  سوخته و نابود شدن، دناز پی افتا، به کمال نرسیدن
  fu. kud. әn  افشاندن، بریز و بپاش کردن، ریختن

 fu. vâx. t. әn (آبکنار)  غذاي پخته شده را دوباره پختن 
 fu. vәrâ. s. әn(آبکنار)  فرو رفتن در آب، غرق شدن

 fu. veš. t. әn (آبکنار)  کبابی کردن ماهی، کباب کردن
  fu. kof. t. әn  دنزسینه  و به سر، وبیدنخود را به جایی ک

  fu. gurd. ânēn  از پی افکندن دیوار، کردن رو و زیر، واژگون ساختن
  fu. gurd. әst. әn  خراب شدن از باال به پایین  ، ریختن سقف و دیوار، واژگون شدن
  fu. v. o. st. әn  ن شد سرریز، ریزش کردن، فروریختن

  fi. čâl. әst. әn  فشردن، چالندن
 fi. šâr. d. әn  به سختی فشردنفشردن، 
 fâ. kәš. ē. n  به دنبال کشیدن چیزي به سختی ، یرون کشیدنب، کشیدن
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  fu. turk. әst. әn  ی کوفتنیخود را به جا، بردن چیزيیورش ناگهانی به کسی یا 

 fu. tum. ânēn  فرودادن را اي لقمه با زور و فشار
 fu. č. ē. n  دانه برچیدن ، بستن چشم، دیده بر هم نهادن

 fu. čulk. ânēn  مباالتی بی ثرپرچین و چروك کردن چیزي برا، مچاله کردن، پژمردانیدن
 fu. xâ. st. әn  فشار تپاندن با، کردن فرو
 fu. dâš. t. әn  انداختن تیر، رها کردن تیر

 fu. duš. t. әn  نمکید، دوشیدن
  fu. r. čâs. t. әn  ی که وقت بسیار اندك داردکار بر کس آوار کردن ، ملد ترکیدن 

(fu. r. čâx ha. st. әn) 
 

 fu. r. ē. n  دفع اختیاري در بی
 fu. rud. әst. әn  دانه جو از ساقه برنج  ي عمل روفتن بازمانده

 fu. rof. t. әn  کردن پاك و تمیز، روبیدن
 fu. z. ē. n  نهادن چیزي در میان چیز دیگر، بستن در و پنجره

 fu. s. ē. n  سایش، مالیدن چیزي بر چیز دیگر
 fi. vička. d. әn  فشردن هرچیزي که آب داشته باشد، چالندن

 fâ(fu). šus. t. әn  کسی را با بدزبانی دچار شرم و خفت کردن، بروي کسی را بردنآ
 fâ. klâš. t. әn  خراشیدن و صاف کردن

 fâ. gif. t. әn  کردن دریافت و وصول، بازگرفتن
بـه دور مضـروب    که شالق را وارد کردن ي اي ضربه گونه به

  و طناب پیچیدن نخ چیزي را با، پیچیده شود
fâ. vex. t. әn 

  جسمی، با زور و فشار چیز سنگینی را به جلو و عقب راندن
  روفتن بازمانده ، با فشار به پس یا پبش بردن را

fә. tәr. ânēn 

 fu. râ. d. әn  راندن، اي خاص محدودهدور کردن چهارپایان و طیور از 
 fә. r. ânēn  هی کردن، راندن

 fe. ndәr. әst. әn  دیده دوختن، نگاه کردن، نگریستن
 fә. čәm. әst. әn  دوالشدن زیرفشار، خمیدن

 fâ. dâš. t. әn  داشتن رپا نگهس، گرفتن کودك سرپا
 fâ. rәs. ânēn  کمک کردن، یاري دادن، رسانیدن
 fâ. rәs. ē. n  ک کردنکم، رسیدن
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 fâ. ruf. t. әn  روفتن و پاکیزه کردن
 fâ. sux. t. әn  خشک شدن از آب

 fә. vәr. ânēn  بلعانیدن
النیدنچ  fi. čâl. ânēn 

 fu. xuf. t. әn  یورش بردن در دعوا
 fә. tâš. t. әn  هرس کردن، تراشیدن گیاهان خودرو، بازتراشیدن

   fә. d. a. n  (شرق) انداختن، افکندن
 fâ. d. â. n  (غرب)دادن ، سپردن، بخشیدن
 fә. tәmәrg. әst. әn  تمرکیدن
   fa. kә. t. әn  (شرق) از بین رفتن، ورافتادن

 fâ. vlâsk. әst. әn  ولو شدن از شدت خستگی، پهن شدن
 fu. doxâ. d. әn  ویژه براي خنک کردن چیزهاي داغ،دمیدن و فوت کردن ب

 fo. kof. t. әn  عضاي بدن به جاییبرخورد ا، توسري زدن
 fu. š. o. n  ذوب شدن، تحلیل رفتن

 fu. dox. t. әn  نوعی دوختن نامنظم ، بخیه زدن، رفوکردن
 fә. rәd. әst. әn  درخت  ي برگ و بار شاخه ستردن ،یدن برفبرو

 fo. š. t. әn  )خانهدر رفتن (گریختن عاشق و معشوق از 
 fә. kâš. t. әn  شتنکنار هم کا، به ردیف کاشتن

 fâ. kâš. t. әn  چیدن گردو روي زمین براي بازي، منتظر گذاشتن
 fi. pex. t. әn(fә. vix. t.әn)  پیچیدن، با شالق ضربه زدن

   fә. râq. әst. әn  (انزلی)نخ پیچ کردن ، پیچیدن چیزي داخل کاغذ یا پارچه
 fubost. әn-fu. vos. t. әn  ریختن در سطح

 fi. viš. tәn(fi. biš. t. әn)  بازبرشته کردن ، بریان کردن
 fo. rj. ē. n  زخم عمیق وارد کردن، پوست کندن درخت، بریدن به طور عمودي

 fâčәrxâ. d. әn  قطع کردن صحبت، بندي کردن یک موضوع جمع
 fo. rsәf. t. әn (fo. rsәs. t. әn)  از پاي درآمدن، گسستن و پاره شدن

 fâ. čәrx. ânēn  گیري کردن حرف براي نتیجه قطع، انداختنازپاي ، متالشی کردن
 fә. vәlk. әst. әn (fә. falk. әst. әn)  کردن خیس خوردن و باد

 fә. vәlk. ânēn  خیس دادن حبوبات 
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 fә. tәrk. әst. әn (fu. turk. әst. әn)  حمله ناگهانی کردن 

 fә. tәrk. ânēn (fu. turk. ânēn)  به هجوم واداشتن، کردن ور حمله
 fâ. klâš. ânēn  از بیخ و بن تراشیدن ، خراشانیدن

 fә. čәm. ânēn  گردانیدن دوال، خمانیدن
 fu. z. ânēn  گریزاندن معشوق از خانه پدري 

 fu. zuj. ânēn  دادن زک، سوزاندن عمیق
 fu. tuk. ânēn  ریختن برگ و میوه از درخت از طریق تکاندن ، خشکاندن از طریق تکاندن

 fu. tukәst. әn  فرو چکیدن
 fu. xuš. t. әn  لباس و ظروف شسته در آفتاب  خشکیدن آب

 fә. tәmәrg. ânēn  زور و شدت نشاندن کسی را به
   fâ. dâx. ē. n  (گسکر) دادن

    fo. rč. ânēn  )هندخاله، انزلی( متالشی کردن و از هم پاشیدن
 fo. rčâh. ast. әn  متالشی کردن و از هم پاشیدن 

         fâ. vә. d. әn  (آبکنار)مرتب کردن 
 fә. pâx. tәn  بوجاري کردن، پاك کردن برنج

 fә. čәk. әst. әn  چسبیدن و باالرفتن 
 fâ. xuš. t. әn  شدن چشم کور، شدن خشکیدن و الغر

 fә. gәn. әst. әn  کردن به کسی برخورد
 fә. tәk. әst. әn  خشکیدن آب لباس و ظروف در آفتاب و هواي آزاد 

 fu. xuf. tәn  حمله کردن با تمام خشم در دعوا 
 fu. šur. d. әn  چنگ زدن و شستن برنج در آب، زدودن

 fi. niš. t. әn  خشک شدن (براثر تابش آفتاب و حرارت)
   fә. n. ā. n  (ش) نهادن فرو

 fu. čur. d. әn  افسرده شدن ، ملول بودن
 fâ. mәx. tәn  دیدن به دنبال چیزي گر، قدم برداشتن

   fi. fišk. ânēn  سرا) (صومعه چالندن
 fә. râ. t. әn  بیچاره کردن 

 fi. rizis. t. әn   کردن  ریزش، تکه تکه و ریش ریش شدن
 fâ. xur. d. әn  خوردن بیش از اندازه 
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 fu. š. o. n  ذوب شدن، تحلیل رفتن

 fu. dox. t. әn  نوعی دوختن نامنظم ، بخیه زدن، رفوکردن
 fә. rәd. әst. әn  درخت  ي برگ و بار شاخه ستردن ،یدن برفبرو

 fo. š. t. әn  )خانهدر رفتن (گریختن عاشق و معشوق از 
 fә. kâš. t. әn  شتنکنار هم کا، به ردیف کاشتن

 fâ. kâš. t. әn  چیدن گردو روي زمین براي بازي، منتظر گذاشتن
 fi. pex. t. әn(fә. vix. t.әn)  پیچیدن، با شالق ضربه زدن

   fә. râq. әst. әn  (انزلی)نخ پیچ کردن ، پیچیدن چیزي داخل کاغذ یا پارچه
 fubost. әn-fu. vos. t. әn  ریختن در سطح

 fi. viš. tәn(fi. biš. t. әn)  بازبرشته کردن ، بریان کردن
 fo. rj. ē. n  زخم عمیق وارد کردن، پوست کندن درخت، بریدن به طور عمودي

 fâčәrxâ. d. әn  قطع کردن صحبت، بندي کردن یک موضوع جمع
 fo. rsәf. t. әn (fo. rsәs. t. әn)  از پاي درآمدن، گسستن و پاره شدن

 fâ. čәrx. ânēn  گیري کردن حرف براي نتیجه قطع، انداختنازپاي ، متالشی کردن
 fә. vәlk. әst. әn (fә. falk. әst. әn)  کردن خیس خوردن و باد

 fә. vәlk. ânēn  خیس دادن حبوبات 
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 fә. tәrk. әst. әn (fu. turk. әst. әn)  حمله ناگهانی کردن 

 fә. tәrk. ânēn (fu. turk. ânēn)  به هجوم واداشتن، کردن ور حمله
 fâ. klâš. ânēn  از بیخ و بن تراشیدن ، خراشانیدن

 fә. čәm. ânēn  گردانیدن دوال، خمانیدن
 fu. z. ânēn  گریزاندن معشوق از خانه پدري 

 fu. zuj. ânēn  دادن زک، سوزاندن عمیق
 fu. tuk. ânēn  ریختن برگ و میوه از درخت از طریق تکاندن ، خشکاندن از طریق تکاندن

 fu. tukәst. әn  فرو چکیدن
 fu. xuš. t. әn  لباس و ظروف شسته در آفتاب  خشکیدن آب

 fә. tәmәrg. ânēn  زور و شدت نشاندن کسی را به
   fâ. dâx. ē. n  (گسکر) دادن

    fo. rč. ânēn  )هندخاله، انزلی( متالشی کردن و از هم پاشیدن
 fo. rčâh. ast. әn  متالشی کردن و از هم پاشیدن 

         fâ. vә. d. әn  (آبکنار)مرتب کردن 
 fә. pâx. tәn  بوجاري کردن، پاك کردن برنج

 fә. čәk. әst. әn  چسبیدن و باالرفتن 
 fâ. xuš. t. әn  شدن چشم کور، شدن خشکیدن و الغر

 fә. gәn. әst. әn  کردن به کسی برخورد
 fә. tәk. әst. әn  خشکیدن آب لباس و ظروف در آفتاب و هواي آزاد 

 fu. xuf. tәn  حمله کردن با تمام خشم در دعوا 
 fu. šur. d. әn  چنگ زدن و شستن برنج در آب، زدودن

 fi. niš. t. әn  خشک شدن (براثر تابش آفتاب و حرارت)
   fә. n. ā. n  (ش) نهادن فرو

 fu. čur. d. әn  افسرده شدن ، ملول بودن
 fâ. mәx. tәn  دیدن به دنبال چیزي گر، قدم برداشتن

   fi. fišk. ânēn  سرا) (صومعه چالندن
 fә. râ. t. әn  بیچاره کردن 

 fi. rizis. t. әn   کردن  ریزش، تکه تکه و ریش ریش شدن
 fâ. xur. d. әn  خوردن بیش از اندازه 
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 fu. tâš. t. әn  از ته تراشیدن
 fu. tâš. ânēn  تراشانیدن

 fu. duxânēn  کشیدن فرو
 fi. pičk. әst. әn  شدن دود و بو پخش، دنپیچی

 fә. tâv. әst. әn  تابیدن، درخشیدن
 fә. tâv. ânēn  تابانیدن 

 fu. oš. t. әn  تله  ي در رفتن زبانه
   fi. č. ē. n  (شرق) جمع کردن، برچیدن

 fi. lisk. ânēn  پیچاندن گردن یا دست 
 fi. pičk. ânēn   پخش گردانیدن دود و بو، پیچاندن

 fә. tәr. әst. әn  شسته و برده شدن به وسیله سیالب 
 fә. târ. әst. әn  در هم ریختن، تابیدن نخ با دست

 fu. čârx. әst. әn  شدن دمر، واژگون شدن
 fu. dox. t. әn  کردن دوخت و دوز

 fu. rs. ânēn  تسدهاي شاخه با  برگستردن ، دملترکیدن 
 fa. n. â:n  زمین بر نهادن بار

 fә. riza. s. әn  هم پاشیدن پوست از عفونتاز 
    fu. jәn. ēn  (انزلی)روي هم انباشتن ، توده کردن

 fu. kut. ânēn  (کوفتن اعضاي بدن به جایی) کوبیدن
 fe. viš. t. әn  ...) تسمه  و  شالق اثر بر  پوست  بستن (داغ پوست  شدن برشته

 -fә. gәrd. ânēn  خراب کردن ، دمر کردن و برگرداندن ظروف
fu. gurd. ânēn  

 fa. kә. t. әn   افتادن نشان  و  نام از 
   fa. fәlk. әst. әn      (لن)بادکردن غذاهاي مرطوب ، باد کردن صورت

 fә. lâk. ânēn  ...   لباس و، تکاندن قالی
 fә. tâk. ânēn  ...   لباس و، تکاندن قالی

   fә. škә. st. әn  پریدن غذا در گلو 
 fә. kәlâ. s. әn  ختن دیوارفروری

 fә. kәl. ânēn  ویران کردن ، فروریزاندن دیوار
 fe. niš. t. әn  نشست کردن آب و گل در برنجزار 
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 fâ. bâx. t. әn  جدا کردن ، باد دادن برنج، بوجاري کردن
 fâ. čәrx. әst. әn  از پاي افتادن، متالشی شدن

 fu. tr. ânēn  تمیز کردن روده ماهی از باال به پایین، ردنفشار فرود آو چیزي را از باال گرفتن و با
 fә. lәrz. әst. әn  لرزیدن

 fә. lәrz. ânēn  به لرزه انداختن 
   fo. rәš. t. әn  (شرق)هرس کردن ، خار یدنتراش

 fo. bәrәm. әst. әn  به شدت گریستن ، گریستن
   fu. tâx. ânēn  (فومنات) ها در چیزي دمیدن با جمع کردن لب، فوت کردن

   fu. duj. әst. әn   (فومنات) وصله کردن، ختنبازدو
 fә. č. ēn  نشخوار کردن

 fә. rând. әn  براي حرکت با سیخ حیوان را تحریک کردن، راندن
 fu. čuk. ânēn  تحریک به باال رفتن کردن

 fu. sox. t. әn  ته گرفتن، سوختن و به کمال نرسیدن
 fu. dux. ânēn  ...)  وفرو کشیدن (کشیدن سیگار 

   fu. ršәx. ânēn  (فومنات) خراب کردن، از نظم خارج کردن
   fu. rš. ânēn  فومنات)( خراب کردن، از نظم خارج کردن

 .fu. ršәst. әn(fu. ršәhast  متالشی شدن، خراب شدن
әn. fu. ršәxәst. әn) 

 fu. zânēn  از باال به پایین کشاندن ، به حمله وادار کردن
 fu. voš. t. әn  روي چیزي به سرعت حمله بردن ، شیرجه زدن، ز هوا حمله کردنا

 fo. ošt. әn  فرود آمدن 
 fu. zәst. әn  فرو روییدن

 fu. tәr. ânēn  کنار زدن  ، تاراندن، هاي شاخه را ریزاندن تمام برگ
 fo. tәlâx. ânēn  چاکانیدن ، دنیدران

 fo. tәlâx. әst. әn  از هم گشودن، چاك زدن، دریدن
 fә. lâx. ânēn  ول کردن ، آویزان کردن

 fә. lâx. әst. әn  نوسان داشتن ، آویزان شدن، شدن رها
 fә. lâsk. әst. әn  نرمش داشتن 

 fә. lâsk. ânēn  نرم کردن ، درهم فرو بردن
 fә. mәr. d. әn  سکوت کردن ، تکان نخوردن، حرکت ماندن آرام و بی
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 fu. čulk. әst. әn  شدن رچین و چروكپ مچاله و، پژمرده شدن
 fo. rjin. ē. n  با داس تکه تکه کردن چوب و چیزهاي دیگر

 fo. ršâ. s. әn   (آبکنار) هم ریختن هخراب شدن و ب
 fu. ršâ. s. әn  (آبکنار) اثر خستگی وارفتن بر

 fu. zanâ. s. әn  (آبکنار) رفتن در باتالق و چیزهایی شبیه آن فرو
 fu. varâ. s. әn  (آبکنار) فروشدن در آب، شدن غرق

 fi. vičk. ânēn  (آبکنار) نیشگون گرفتن براي هشدار یا تنبیه
 fә. n. ânēn  رها کردن ، ترك کردن، زمین نهادن بر

 fә. nәha. n  رها کردن ، ترك کردن، بر زمین نهادن
 fo. uzәst. әn  از باال بر سر چیزي فرودآمدن ، سررسیدن، فرودآمدن
 fә. lәng. ânēn  لنگانیدن

 fu. kof. ânēn  زدن توسري ،به جایی کوبانیدن
 fâ. kәš. ânēn  کشانیدن

 fu. xus. ânēn  (یا شدن) ور گردانیدن حمله
 fu. duj. ânēn  زدن دوختن و بخیه
 fә. rs. ânēn  از پاي انداختن

 fә. tәk. ânēn  تکانیدن
 fu. šur. ânēn  شُستن
 fu. čulk. әst. әn  پژمردن

  
  ، ji ،ju ،-jә– هاي و گونه  jپیشوندافعال پیشوندي با . 3. 4. 2

و  یـد افزا یمـ را به معانی اولیه  و کنار پایین، )jir(به گیلکی مفهوم زیر این پیشوند 
  . شود مانند سایر پیشوندها در مواردي منجر به تغییر معناي فعل می

 ji. giftәn  از زیر گرفتن
 ju. xuftәn  نزیر چیزي پنهان شد

 jә. klâštәn  از پایین تا سطح، خراشیدن از زیر
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 ترین افعال این گروه عبارتند از: مهم

  jә. dâš. t. әn  برپاداشتن، کسی را برکسی برانگیختن، تحریک
  jә. pex. t. әn  پیچ کردن  طناب، چیزي پیچیدن ند به دورب پارچه یا

  jә. rәs. ē. n   آمدناز عهده بر، طاقت آوردن، تحمل کردن فشار
  jә. kâš. t. әn   کاشتنبه نرمی در زمین ، به ردیف چیدن

  jә. kәš. ē. n   خود را کنار کشیدن، از کسی حرف کشیدن
  jә. kәf. t. әn  غذا  شدن دار از اندازه آب بیش، افتادن دهان  آب 

 ju. gurd. әst. әn  (آبکنار) از جا دررفتن عضوي از بدن
 jo. voš. t. әn  (آبکنار) و عبور کردن گذشتن، رد شدن

  jә. kân. d. әn  چیزي را از ریشه بیرون آوردن ، از جاي برکندن
  jә. lâ. st. әn (jә. lâh. әst. n)  آویزان کردن ، آویزان شدن از جایی

 jә. xәrs. ânēn  در کردنه با اجبار از میدان ب
  jә. lânēn (jә. lâh. ânēn)  آویزان ساختن 

 ji. viš. t. әn  نجات یافتن، ن از دردسرگریخت
 ji. viz. ânēn  نجات دادن ، از معرکه گریزاندن
 ji. lisk. әst. әn  سریدن، لیزخوردن

 ji. lisk. ânēn  سراندن، لیزاندن
 jә. mәx. t. әn  به بار آوردنرسوایی ، به ستوه آوردن

 jә. mәr. d. әn  در آتش و گرما سوختن و مردن، پژمردن
 jә. na:n  کشی براي جوجه مرغ مرغ زیر تخم ذاشتن منظمگ

 ju. xâ. st. әn  چیزي را بدون نظم به جایی فروبردن، چپاندن
 ju. xuf. t. әn  دور داشتن ها  دیده خودرا از، کمین کردن، پنهان شدن

 ju. xus. ânēn  از دیده دور داشتن، پنهان ساختن
 ju. ku. d. әn  کردن  فرو، نخ کردن سوزن

 ji. pič. e:n (ji. pič. әst. әn)  حرکات مارپیچی و مورب داشتن
خوردن، گرفتن بچه  از شیرنوزاد هر موجود  داشتن باز

  از زهدان نادر
ji. gif. t. әn 



 77   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

 fu. čulk. әst. әn  شدن رچین و چروكپ مچاله و، پژمرده شدن
 fo. rjin. ē. n  با داس تکه تکه کردن چوب و چیزهاي دیگر

 fo. ršâ. s. әn   (آبکنار) هم ریختن هخراب شدن و ب
 fu. ršâ. s. әn  (آبکنار) اثر خستگی وارفتن بر

 fu. zanâ. s. әn  (آبکنار) رفتن در باتالق و چیزهایی شبیه آن فرو
 fu. varâ. s. әn  (آبکنار) فروشدن در آب، شدن غرق
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 fә. n. ânēn  رها کردن ، ترك کردن، زمین نهادن بر
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 fә. lәng. ânēn  لنگانیدن

 fu. kof. ânēn  زدن توسري ،به جایی کوبانیدن
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  ، ji ،ju ،-jә– هاي و گونه  jپیشوندافعال پیشوندي با . 3. 4. 2

و  یـد افزا یمـ را به معانی اولیه  و کنار پایین، )jir(به گیلکی مفهوم زیر این پیشوند 
  . شود مانند سایر پیشوندها در مواردي منجر به تغییر معناي فعل می
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 ترین افعال این گروه عبارتند از: مهم

  jә. dâš. t. әn  برپاداشتن، کسی را برکسی برانگیختن، تحریک
  jә. pex. t. әn  پیچ کردن  طناب، چیزي پیچیدن ند به دورب پارچه یا

  jә. rәs. ē. n   آمدناز عهده بر، طاقت آوردن، تحمل کردن فشار
  jә. kâš. t. әn   کاشتنبه نرمی در زمین ، به ردیف چیدن

  jә. kәš. ē. n   خود را کنار کشیدن، از کسی حرف کشیدن
  jә. kәf. t. әn  غذا  شدن دار از اندازه آب بیش، افتادن دهان  آب 

 ju. gurd. әst. әn  (آبکنار) از جا دررفتن عضوي از بدن
 jo. voš. t. әn  (آبکنار) و عبور کردن گذشتن، رد شدن

  jә. kân. d. әn  چیزي را از ریشه بیرون آوردن ، از جاي برکندن
  jә. lâ. st. әn (jә. lâh. әst. n)  آویزان کردن ، آویزان شدن از جایی

 jә. xәrs. ânēn  در کردنه با اجبار از میدان ب
  jә. lânēn (jә. lâh. ânēn)  آویزان ساختن 

 ji. viš. t. әn  نجات یافتن، ن از دردسرگریخت
 ji. viz. ânēn  نجات دادن ، از معرکه گریزاندن
 ji. lisk. әst. әn  سریدن، لیزخوردن

 ji. lisk. ânēn  سراندن، لیزاندن
 jә. mәx. t. әn  به بار آوردنرسوایی ، به ستوه آوردن

 jә. mәr. d. әn  در آتش و گرما سوختن و مردن، پژمردن
 jә. na:n  کشی براي جوجه مرغ مرغ زیر تخم ذاشتن منظمگ

 ju. xâ. st. әn  چیزي را بدون نظم به جایی فروبردن، چپاندن
 ju. xuf. t. әn  دور داشتن ها  دیده خودرا از، کمین کردن، پنهان شدن

 ju. xus. ânēn  از دیده دور داشتن، پنهان ساختن
 ju. ku. d. әn  کردن  فرو، نخ کردن سوزن

 ji. pič. e:n (ji. pič. әst. әn)  حرکات مارپیچی و مورب داشتن
خوردن، گرفتن بچه  از شیرنوزاد هر موجود  داشتن باز

  از زهدان نادر
ji. gif. t. әn 
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 ji. gir. ânēn  شیر مادر از کودك گرفتن، قطع کردن
 ju. gurd. ânēn  ناز این پهلو به آن پهلو غلطاند

 jә. rәs. ânēn  فشار را تحمل کردن
  jә. mәj. ânēn  به ستوه آوردن

         jә. dәh. a. n  )فومنات(کش رفتن ، ربودن
 jә. nah. a. n (jә. n. ā. n)  فروکردن چیز در چیز دیگر ، چیزي را زیر چیز دیگر گذاشتن

(jә. naha. st. әn) 
  jә. bәr. d. әn  (آبکنار) در جایی پنهان کردن

 jo. ku. d. әn  (آبکنار) ه برنججداکردن دانه از خوش
 jә. pәrk. st. әn   لرزش ناگهانی، ناگهان از خواب پریدن

 jә. pәrk. ânēn  ناگهان کسی را از خواب بیدارکردن
   jә. tәrâš. t. әn  (آبکنار) از زیر تراش دادن و بریدن ،تراشیدن

 jә. rgâ. d. әn  دادن سوق گوساله را به پستان مادر 
 jә. rg. ânēn  از پستان مادرشیرخوردن گوساله براي کردن  وادار

 jә. ze:n  فرو کردن، قالب کردن
 ju. mur. d. әn  رگ به رگ شدن ، در رفتن

 jә. d. a:n  طعنه زدن ، عهده کسی گذاشتن رمسئولیتی ب ،حرف کلفت بار کسی کردن
 jә. xәrs. ânēn  از میدان به در کردن، کردن ناچار
 jә. bә. st. әn  بستن پا به زنجیر یا طناب  ،فلک بستن رپاي ب
 jә. râs. t. әn  ریش شدن پارچه ، مگویی را از دهان پراندن سخنِ

 jә. xәrs. әst. әn  رهایی یافتن 
 je. ndәr. әst. әn  با خشم نگاه کردن

 ju. kuf. t. әn  مکث کردن ، زدن تُپق

 jo. vuš. t. әn  (آبکنار) دررفتن

 ji. pix. t. әn(ji. pex. t. әn)  گریختن، تندر رفاز زیر کار 
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هاي باستان  این پیشوند به لحاظ شکل ظاهري هیچ ارتباطی با پیشوندهاي دوره
 rēاوسـتایی و   ni، فارسـی باسـتان   - niولی از نظر معنی با پیشـوند  ، و میانه ندارد

» پایین«و » زیر«چون که در هر سه زبان به معناي ، میانه قابل مقایسه است ي دوره
ودن در عین پیشوند ب ،در گیلکی همانند فارسی باستان  Jә/- /پیشوند. رود میکار  به

  .شود محسوب میهم حرف اضافه 
                                        Jә ayâ tâ ti vәr                                               .از اینجا تا نزد تو

  
  ، vâ ،vi ،vә ،vo– هاي و گونه v پیشوندوندي باافعال پیش. 4. 4. 2

رد تکـرار مجـدد عملـی را    و در بیشتر موادارد  »باال و باز، بر «م ومفهاین پیشوند 
  . دده نشان می

 vi. rištәn   بلندشدن از خواب، کردن قیام، برخاستن
 vә. sâdәn  برداشتن

 vo. kәše:n  باز کشیدن، به باال کشیدن

 vâ. bištәn   چند بار این رو و آن کردن غذا همراه استا بشته کردنی که بر
  vâ. gәrdәstәn  منصرف شدن، بازگشتن

  . بسامد را در میان پیشوندهاي مصدري گیلکی دارداین پیشوند بیشترین     
  شوند: هاي زیرساخته می با این پیشوند فعل

 vi. riz. ânēn  بیدار کردن، به پاداشتن، بلند کردن، خیزاندن

  vi. čēn  هم زدن  هب، مع کردنج
 vâ. čәrx. әst. әn  پاره شدن نخ یا طناب، از پاي افتادن، از شدت کارفرسوده شدن

 vâ. dâs. tәn  دو چیز به هم چسبیده از هم باز شدن، باز شدن
vâ. dәh. ast. әn)( 

 vâ. liš. t. әn  لیسیدن 

 vâ. mân. әst. әn  کاري را ناتمام نهادن ، بازماندن و خسته شدن، واماندن

 vâ. max. t. әn  ندکاوی، کردن رو و زیر ،جستجو کردن

 vâ. na:n  چسباندن ، نزدیک شدن
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 ji. gir. ânēn  شیر مادر از کودك گرفتن، قطع کردن
 ju. gurd. ânēn  ناز این پهلو به آن پهلو غلطاند

 jә. rәs. ânēn  فشار را تحمل کردن
  jә. mәj. ânēn  به ستوه آوردن

         jә. dәh. a. n  )فومنات(کش رفتن ، ربودن
 jә. nah. a. n (jә. n. ā. n)  فروکردن چیز در چیز دیگر ، چیزي را زیر چیز دیگر گذاشتن

(jә. naha. st. әn) 
  jә. bәr. d. әn  (آبکنار) در جایی پنهان کردن

 jo. ku. d. әn  (آبکنار) ه برنججداکردن دانه از خوش
 jә. pәrk. st. әn   لرزش ناگهانی، ناگهان از خواب پریدن
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   jә. tәrâš. t. әn  (آبکنار) از زیر تراش دادن و بریدن ،تراشیدن

 jә. rgâ. d. әn  دادن سوق گوساله را به پستان مادر 
 jә. rg. ânēn  از پستان مادرشیرخوردن گوساله براي کردن  وادار

 jә. ze:n  فرو کردن، قالب کردن
 ju. mur. d. әn  رگ به رگ شدن ، در رفتن

 jә. d. a:n  طعنه زدن ، عهده کسی گذاشتن رمسئولیتی ب ،حرف کلفت بار کسی کردن
 jә. xәrs. ânēn  از میدان به در کردن، کردن ناچار
 jә. bә. st. әn  بستن پا به زنجیر یا طناب  ،فلک بستن رپاي ب
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هاي باستان  این پیشوند به لحاظ شکل ظاهري هیچ ارتباطی با پیشوندهاي دوره
 rēاوسـتایی و   ni، فارسـی باسـتان   - niولی از نظر معنی با پیشـوند  ، و میانه ندارد

» پایین«و » زیر«چون که در هر سه زبان به معناي ، میانه قابل مقایسه است ي دوره
ودن در عین پیشوند ب ،در گیلکی همانند فارسی باستان  Jә/- /پیشوند. رود میکار  به

  .شود محسوب میهم حرف اضافه 
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  ، vâ ،vi ،vә ،vo– هاي و گونه v پیشوندوندي باافعال پیش. 4. 4. 2

رد تکـرار مجـدد عملـی را    و در بیشتر موادارد  »باال و باز، بر «م ومفهاین پیشوند 
  . دده نشان می

 vi. rištәn   بلندشدن از خواب، کردن قیام، برخاستن
 vә. sâdәn  برداشتن

 vo. kәše:n  باز کشیدن، به باال کشیدن

 vâ. bištәn   چند بار این رو و آن کردن غذا همراه استا بشته کردنی که بر
  vâ. gәrdәstәn  منصرف شدن، بازگشتن

  . بسامد را در میان پیشوندهاي مصدري گیلکی دارداین پیشوند بیشترین     
  شوند: هاي زیرساخته می با این پیشوند فعل

 vi. riz. ânēn  بیدار کردن، به پاداشتن، بلند کردن، خیزاندن

  vi. čēn  هم زدن  هب، مع کردنج
 vâ. čәrx. әst. әn  پاره شدن نخ یا طناب، از پاي افتادن، از شدت کارفرسوده شدن

 vâ. dâs. tәn  دو چیز به هم چسبیده از هم باز شدن، باز شدن
vâ. dәh. ast. әn)( 

 vâ. liš. t. әn  لیسیدن 

 vâ. mân. әst. әn  کاري را ناتمام نهادن ، بازماندن و خسته شدن، واماندن

 vâ. max. t. әn  ندکاوی، کردن رو و زیر ،جستجو کردن

 vâ. na:n  چسباندن ، نزدیک شدن
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 vâ. nišâ. st. әn  نشاندن نهال و بوته در گل و الي ، نشاکاري

   vâ. vәrs. ē. n  کسب خبر کردن ، پرسیدن
vâ. pәrs. ē. n)( 

 vâ. voš. t. әn  شکوفایی ، نجات یافتن، رهایی

 .vâ. v. ē یاve. v. ē. n   قاچ زدن ، برش دادن، کرکردن درو، بریدن
(vâ. b. ē. n) 

 vâ. vij. ânēn  سرخ شدن جاي ضربه از شدت زیاد، داغ کردن

 vâ. viš. t. әn  برشته کردن ، سرخ کردن
 vâ. višk. ânēn  برافروختن ، شودساطع اي که رنگ آبی از آن  گونه غال بهزافروختن 

 vâ. škâf. t. әn  آشکار کردن، نشکافت

  vâ. škâ. d. әn   (آبکنار) سردادن  خنده، شکستن
 vâ. škâv. ânēn  آشکار کردن

 vâ. hâš. t. әn   دادناجازه ، هشتن، گذاشتنبه حال خود 
vâ. xâš. tәn یا  

)vâ. š. t. әn( یا  
  یا )(vâ. lәš. t. әnا 

 vâ. quš. t. әn  کشیدن آب از چاه ، از ژرفا به باالکشیدن آب

 vâ. kâš. t. әn  به انتظار گذاشتن کسی، چیزي را به ردیف در یک سطح چیدن

 vâ. kәf. ânēn   بر علیه کسی تحریک کردن

 vâ. kәf. t. әn  براي دعوا دنبال بهانه بودن، به کسی حمله کردن

 vâ. kân. d. әn  ها از عالقمندي شستن دست، جان آمدن و گریختن به، دل بریدن

 vâ. ku. d. әn  رها کردن از قید و بند، گشودن، باز کردن

 vâ. gurânēn  تحمل دشنام و یا ضربات را داشتن، هضم کردن

 vâ. g if. t. әn  ظروف از روي آتش  داشتنبر، از چاه آب برداشتن، بازگرفتن

 vâ. lâh. әst. әn (vâ. lâx. әst. әn-vâ. lâ. st. әn)  نآویخت، آویزان شدن

آویزان ، سقط کردن بچه، کردن چیزي بر طناب و میخ آویزان
  کردن مدال و نشان 

vâ. rg. ânēn 
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 vâ. rox. t. әn  روبیدن ، الیروبی

 vâ. z. ē. n  به پاي کردن جوراب و کفش ، پوشیدن
 vâ. suj. ânēn    سوزاندن، حسرت بردن، ب اضافی غذا یا هر چیز دیگر بر آتشآبخارکردن 

 vâ. sox. ânēn   از آن و رد شدنچیزي  اي به برخوردن لحظه

 vâ. šâ. d. әn  پوشش بر چیزي کشیدن ، پهن کردن ،گستردن

 vâ. šâ. st. әn  در اوج تابش و درخشندگی بودن 
vâ. sâhâ. st. әn)(  

 vâ. škâf. ânēn   آشکار کردن ،ندناشکاف

 vâ. vrâš. t. әn  (آبکنار) دادن به چیزي و جایی تکیه

 va. tәlâ. s. әn  (آبکنار) ا هجوم آوردنحریصانه به غذ

 vâ. škәn. ē. n   تر چیزهاي جزئیبه  چیزيدن کرتبدیل ، خردکردن

 vâ. šk. ânēn  کردنخرد 

 vâ. tәr. ânēn  موقتی  دورکردن 

 vâ. tәrk. ânēn  چاك دادن ، دادن رجِ، ترکاندن

  vâ. jâh. әst. әn  اعصاب کردن  تمدد و  خستگی رفع، از التهاب فرونشستن
)vâ. jâ. st. әn( 

 vâ. čuk. ânēn   دیگري اهمراه کردن کسی ب، کسی را موي دماغ کس دیگري کردن
 vâ. č. ē. n  موي اضافه ابرو و صورت  پیرایش، کندن، از هم گشودن، برچیدن

 vâ. čin. âs. t. әn   برچیده شدن، جدا شدن دوچیز به هم چسبیده، گسیخته شدن

 vâ. vix. t. әn  دنبه دور چیزي پیچی

از میـوه  ریختن  ، پرندگان و ماکیاناز تخم افتادن ، سقط کردن
   شاخه به علت عدم تحمل شاخه

vâ. rz. ânēn 

 vâ. rgâ. d. әn  آویزان کردن ، سقط جنین کردن

   vâ. b. ō. n (vâ. vonیا (vâ. b. ost. әn  حل شدن ، گشوده شدن، بازشدن
  vâ. prâš. t. әn (vâ. frâš. t. әn)  تکیه دادن ، افراشتن
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 vâ. nišâ. st. әn  نشاندن نهال و بوته در گل و الي ، نشاکاري

   vâ. vәrs. ē. n  کسب خبر کردن ، پرسیدن
vâ. pәrs. ē. n)( 

 vâ. voš. t. әn  شکوفایی ، نجات یافتن، رهایی

 .vâ. v. ē یاve. v. ē. n   قاچ زدن ، برش دادن، کرکردن درو، بریدن
(vâ. b. ē. n) 

 vâ. vij. ânēn  سرخ شدن جاي ضربه از شدت زیاد، داغ کردن

 vâ. viš. t. әn  برشته کردن ، سرخ کردن
 vâ. višk. ânēn  برافروختن ، شودساطع اي که رنگ آبی از آن  گونه غال بهزافروختن 

 vâ. škâf. t. әn  آشکار کردن، نشکافت

  vâ. škâ. d. әn   (آبکنار) سردادن  خنده، شکستن
 vâ. škâv. ânēn  آشکار کردن

 vâ. hâš. t. әn   دادناجازه ، هشتن، گذاشتنبه حال خود 
vâ. xâš. tәn یا  

)vâ. š. t. әn( یا  
  یا )(vâ. lәš. t. әnا 

 vâ. quš. t. әn  کشیدن آب از چاه ، از ژرفا به باالکشیدن آب

 vâ. kâš. t. әn  به انتظار گذاشتن کسی، چیزي را به ردیف در یک سطح چیدن

 vâ. kәf. ânēn   بر علیه کسی تحریک کردن

 vâ. kәf. t. әn  براي دعوا دنبال بهانه بودن، به کسی حمله کردن

 vâ. kân. d. әn  ها از عالقمندي شستن دست، جان آمدن و گریختن به، دل بریدن

 vâ. ku. d. әn  رها کردن از قید و بند، گشودن، باز کردن

 vâ. gurânēn  تحمل دشنام و یا ضربات را داشتن، هضم کردن

 vâ. g if. t. әn  ظروف از روي آتش  داشتنبر، از چاه آب برداشتن، بازگرفتن

 vâ. lâh. әst. әn (vâ. lâx. әst. әn-vâ. lâ. st. әn)  نآویخت، آویزان شدن

آویزان ، سقط کردن بچه، کردن چیزي بر طناب و میخ آویزان
  کردن مدال و نشان 

vâ. rg. ânēn 
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 vâ. rox. t. әn  روبیدن ، الیروبی

 vâ. z. ē. n  به پاي کردن جوراب و کفش ، پوشیدن
 vâ. suj. ânēn    سوزاندن، حسرت بردن، ب اضافی غذا یا هر چیز دیگر بر آتشآبخارکردن 

 vâ. sox. ânēn   از آن و رد شدنچیزي  اي به برخوردن لحظه

 vâ. šâ. d. әn  پوشش بر چیزي کشیدن ، پهن کردن ،گستردن

 vâ. šâ. st. әn  در اوج تابش و درخشندگی بودن 
vâ. sâhâ. st. әn)(  

 vâ. škâf. ânēn   آشکار کردن ،ندناشکاف

 vâ. vrâš. t. әn  (آبکنار) دادن به چیزي و جایی تکیه

 va. tәlâ. s. әn  (آبکنار) ا هجوم آوردنحریصانه به غذ

 vâ. škәn. ē. n   تر چیزهاي جزئیبه  چیزيدن کرتبدیل ، خردکردن

 vâ. šk. ânēn  کردنخرد 

 vâ. tәr. ânēn  موقتی  دورکردن 

 vâ. tәrk. ânēn  چاك دادن ، دادن رجِ، ترکاندن

  vâ. jâh. әst. әn  اعصاب کردن  تمدد و  خستگی رفع، از التهاب فرونشستن
)vâ. jâ. st. әn( 

 vâ. čuk. ânēn   دیگري اهمراه کردن کسی ب، کسی را موي دماغ کس دیگري کردن
 vâ. č. ē. n  موي اضافه ابرو و صورت  پیرایش، کندن، از هم گشودن، برچیدن

 vâ. čin. âs. t. әn   برچیده شدن، جدا شدن دوچیز به هم چسبیده، گسیخته شدن

 vâ. vix. t. әn  دنبه دور چیزي پیچی

از میـوه  ریختن  ، پرندگان و ماکیاناز تخم افتادن ، سقط کردن
   شاخه به علت عدم تحمل شاخه

vâ. rz. ânēn 

 vâ. rgâ. d. әn  آویزان کردن ، سقط جنین کردن

   vâ. b. ō. n (vâ. vonیا (vâ. b. ost. әn  حل شدن ، گشوده شدن، بازشدن
  vâ. prâš. t. әn (vâ. frâš. t. әn)  تکیه دادن ، افراشتن
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جوشاندن شیر ، با سخنان فریبنده کسی را بر کسی برانگیختن
ور  غال را بـه آتـش شـعله   ز ،ن آنشدسرریز  روي آتش و رب

  خشمگین کردن کسی، مبدل ساختن

vâ. tâv. Ânēn  
vâ. tab. Ânēn)( 

 vâ. sox. t. әn  خشک شدن مایعات بر اثر تابش گرما ، سوخته شدن

  vâ. sux. әst. әn  چیز به هم  سودن دو، ه شدنمالید
)vâ. sox. әst. әn( 

 vâ. kâš. t. әn  کاشتن، شکرآب کردنرا بین دو نفر 

 vâ. dox. t. әn  دو نفر را نسبت به هم بدبین کردن 

 vâ. mәj. ânēn  جو وادار کردن و به جست

 vâ. kâr. ânēn  بدبین کردن 

 vâ. duz. ânēn   نفر را نسبت به هم بدبین کردن دو

 vâ. tâx. t. әn  سریع دویدن

 vâ. tәlâs. t. әn  شدن شکافتن و از هم باز

 vâ. quz. ânēn  از چاه آب کشیدن 

 vâ. dâ. ēn  جدا کردن 

 vâ. čәr. d. әn  یک تکه از چیزي را کندن 

 vâ. čәr. ânēn  ویشگون اثر چزاندن بر

 )vâ. l. ânēn(vâ. lâx. ânēn  آویزانیدن 
 vâ. šus. tәnیاvâ. šos. t. әn  بازشستن، تنشس

 vâ. tâv. әst. әn  خشمگین شدن

 vâ. tәrk. әst. әn  پاره پاره شدن ، ترکیدن

 vâ. čâ. st. әn  خوردن سرما، سردشدن غذا

 vâ. čulk. әst. әn  پژمرده شدن

 vâ. pex. t. әn  پیچیدن

 vâ. dâš. t. әn  ...  داشتن نردبان و سرپا نگه، کردن وادار

 vâ. mân. әst. әn  واماندن ،درماندن

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    84
 vâ. čәrx. әst. әn  شدن متالشی

 vo. š. t. әn  هقدحبیرون آمدن چشم از 

 vâ. čiš. t. әn  بازچشیدن، چشیدن

 vâ. gof. t. әn  بازگفتن

 vâ. xor. d. әn  نوشیدن، خوردندوباره 

 vâ. š. ō. n  شباهت داشتن 

 vâ. pәrk. әst. әn  باز لرزیدن

 vâ. frâs. t. әn  شایسته و الیق بودن، در خور بودن

 vâ. vj. ē. n  (آبکنار)زدودن هرچیزي از عناصر ناخالص

 vâ. niš. t. әn  کمین کردن، ه زدنتمابچم

 ve. niš. t. әn  رسوب کردن ، نشین شدن ته

 vә. pix. t. әn  باز پیچیدن

 vâ. jâvәr. d. әn  کردن  نشخوار، دنورآ باال، آوردن باز

 vâ. vәrx. ânēn  را به نخ کشیدن دانه تسبیح یا نظایر آن

دن یوانج  vâ. jâv. ânēn 

 vâ. čәrx. ânēn  متالشی کردن 

 vâ. pičk. ânēn   دوداندود کردن از روي ناآگاهی، به تنگنا انداختن

 vo. rg. ânēn  سردادن آواز

 vâ. gәf. ânēn  از پاي انداختن، کردندرگیر 

  vâ. pәlk. ânēn  وبات در حد زیاد خیس دادن حب
)vâ. vәlk. ânēn( 

 vâ. bišk. әst. әn  برافروخته شدن 

 vâ. čuk. әst. әn  باالرفتن  و از آن چسبیدنبا سماجت به چیزي 

 vâ. š. ânēn  پهن کردن، گستردن

 vâ. xur. ânēn  خوراندن غذا و دارو، به زور خورانیدن

 vâ. karәs. әn  (شرق گیالن) دباغی کردن
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  vâ. sux. әst. әn  چیز به هم  سودن دو، ه شدنمالید
)vâ. sox. әst. әn( 
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 vâ. vәrx. ânēn  را به نخ کشیدن دانه تسبیح یا نظایر آن

دن یوانج  vâ. jâv. ânēn 

 vâ. čәrx. ânēn  متالشی کردن 

 vâ. pičk. ânēn   دوداندود کردن از روي ناآگاهی، به تنگنا انداختن

 vo. rg. ânēn  سردادن آواز

 vâ. gәf. ânēn  از پاي انداختن، کردندرگیر 

  vâ. pәlk. ânēn  وبات در حد زیاد خیس دادن حب
)vâ. vәlk. ânēn( 

 vâ. bišk. әst. әn  برافروخته شدن 

 vâ. čuk. әst. әn  باالرفتن  و از آن چسبیدنبا سماجت به چیزي 
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 vâ. karәs. әn  (شرق گیالن) دباغی کردن
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 va. kә. t. әn  (شرق گیالن) شدن

 vә. oš. t. әn   رد شدن گذشتن از روي چیزي از سر

 vâ. xus. ânēn  خوابانیدن 

   vâ. šk. ânēn  (سیاهکل)    (دست و پاي کسی) پیچاندن
 vâ. miš. tәn   شاشیدن

 vo. s. әss. әn  گسستن، پاره شدن

 ve. rj. ē. n  قطعه قطعه کردن، بریدن

 ve. gir. âst. әn  احیاء شدن، ور شدن شعله

 ve. gir. ânēn  احیا کردن، ور کردن شعله

 vâ. vârxâ. d. әn  قرار دادن به ردیف

  vo. vnâ. s. әn  (آبکنار)کاري بیش از اندازه انجام دادن، گلوگیر شدن غذا
 )vo. nâ. s. әn(  

 vâ. ku. d. әn  بازکردن

 vâ. ys. ânēn  )گیالن (شرق آتش برپاداشتن

 vâ. t. ē. n  باز تنیدن 

 vâ. sâv. әst. әn  دوباره سابیدن، سابیدن

 vâ. y. t. әn  ناگهان در رفتن 

 va. oš. t. әn  در رفتن عاشق و معشوق برخالف رسم 

 ve. ysas. t. әn  رطوبت کشیدن ، خیس خوردن

 vâ. čiš. ânēn  دنیچشان

 vâ. čәrâh. әst. әn  ترك خوردن لب  ، ترکیدن و دوپاره شدن

 vâ. pič. ânēn  پیچ کردن) (سئوال پیچاندن

 vâ. la. s. әn  حالجی کردن پشم

  vi. t. әn (vi. g i. t. әn)  )گیالن (شرق برداشتن
  vâ. tâv. әst. әn (vâ. tuv. әst. әn)  خشمگین شدن ، برافروختن از شدت هیجان

 vâ. tur. ânēn  گیج کردن ، مات و مبهوت کردن
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 vâ. čәrâh. әst. әn  گسستن بند از بند ، پاره شدن

 vâ. tәlâx. әst. әn   دریده شدن، شکاف یا ترك برداشتن چوب یا تنه درخت

   vâ. škәvâ. s. әn  (ضیابر)  فتن گل کباز شدن و ش
   vo. vuk. әst. әn  (انزلی)  نم دادن نان با پارچه 

   vә. lâs. t. әn   (انزلی)    به کسی عالقمند شدن و به او نزدیک شدن
 vâ. višk. әst. әn  برافروخته شدن آتش 

 vâ. tәr. ânēn  هل دادن

 vâ. jâv. әst. әn  دوباره جویدن ، کردن نشخوار

 vâ. čort. әst. әn  تپاره شدن چر

      vâ. dәh. ast. әn  (غرب)ده شتکه چسبانده  شدن دو جدا، شدن  منفصل
 vâ. sâv. ânen  ساباندن ، دوباره سابیدن

 vâ. res. ē. n  (آبکنار) ریسیدن

 vâ. reš. t. әn  (آبکنار) ریستن

 vâ. rәnj. әs. әn  (آبکنار) رسیدن میوه پس از چیدن از درخت

 vâ. pәč. ânēn  خوب پزاندن، پزاندندوباره 

 vâ. pәč. әst. әn  خوب پخته شدن 

 vâ. pәx. t. әn  دم کشیدن پلو ، دوباره پختن

 vâ. pәrč. әst. әn  ردنصاف ک، تصفیه کردن

 vâ. pәrx. ânēn  ردیف کردن ، دادن پشت سرهم قرار

 vâ. tәlâx. ânēn  پاره شدن، دریده شدن، چاك شدن

 vâ. brâz. t. әn  شایسته شدن ، برازیدن

 vâ. bor. d. әn  از میان بردن 

 vâ. jә. st. әn  آغشته بودن، بر درختمیوه باقی ماندن 
 vâ. gif. t. әn  آوردن دست بهبه طور اتفاقی چیزي را ، نرخ واقعی خریدنچیزي را ارزان تر از 

 vu. šk. әst. әn  (انزلی و ضیابر)گلوگیر شدن 
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 va. kә. t. әn  (شرق گیالن) شدن

 vә. oš. t. әn   رد شدن گذشتن از روي چیزي از سر

 vâ. xus. ânēn  خوابانیدن 

   vâ. šk. ânēn  (سیاهکل)    (دست و پاي کسی) پیچاندن
 vâ. miš. tәn   شاشیدن

 vo. s. әss. әn  گسستن، پاره شدن

 ve. rj. ē. n  قطعه قطعه کردن، بریدن

 ve. gir. âst. әn  احیاء شدن، ور شدن شعله

 ve. gir. ânēn  احیا کردن، ور کردن شعله

 vâ. vârxâ. d. әn  قرار دادن به ردیف

  vo. vnâ. s. әn  (آبکنار)کاري بیش از اندازه انجام دادن، گلوگیر شدن غذا
 )vo. nâ. s. әn(  

 vâ. ku. d. әn  بازکردن

 vâ. ys. ânēn  )گیالن (شرق آتش برپاداشتن

 vâ. t. ē. n  باز تنیدن 

 vâ. sâv. әst. әn  دوباره سابیدن، سابیدن

 vâ. y. t. әn  ناگهان در رفتن 

 va. oš. t. әn  در رفتن عاشق و معشوق برخالف رسم 

 ve. ysas. t. әn  رطوبت کشیدن ، خیس خوردن

 vâ. čiš. ânēn  دنیچشان

 vâ. čәrâh. әst. әn  ترك خوردن لب  ، ترکیدن و دوپاره شدن

 vâ. pič. ânēn  پیچ کردن) (سئوال پیچاندن

 vâ. la. s. әn  حالجی کردن پشم

  vi. t. әn (vi. g i. t. әn)  )گیالن (شرق برداشتن
  vâ. tâv. әst. әn (vâ. tuv. әst. әn)  خشمگین شدن ، برافروختن از شدت هیجان

 vâ. tur. ânēn  گیج کردن ، مات و مبهوت کردن

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    86
 vâ. čәrâh. әst. әn  گسستن بند از بند ، پاره شدن

 vâ. tәlâx. әst. әn   دریده شدن، شکاف یا ترك برداشتن چوب یا تنه درخت

   vâ. škәvâ. s. әn  (ضیابر)  فتن گل کباز شدن و ش
   vo. vuk. әst. әn  (انزلی)  نم دادن نان با پارچه 

   vә. lâs. t. әn   (انزلی)    به کسی عالقمند شدن و به او نزدیک شدن
 vâ. višk. әst. әn  برافروخته شدن آتش 

 vâ. tәr. ânēn  هل دادن

 vâ. jâv. әst. әn  دوباره جویدن ، کردن نشخوار

 vâ. čort. әst. әn  تپاره شدن چر

      vâ. dәh. ast. әn  (غرب)ده شتکه چسبانده  شدن دو جدا، شدن  منفصل
 vâ. sâv. ânen  ساباندن ، دوباره سابیدن

 vâ. res. ē. n  (آبکنار) ریسیدن

 vâ. reš. t. әn  (آبکنار) ریستن

 vâ. rәnj. әs. әn  (آبکنار) رسیدن میوه پس از چیدن از درخت

 vâ. pәč. ânēn  خوب پزاندن، پزاندندوباره 

 vâ. pәč. әst. әn  خوب پخته شدن 

 vâ. pәx. t. әn  دم کشیدن پلو ، دوباره پختن

 vâ. pәrč. әst. әn  ردنصاف ک، تصفیه کردن

 vâ. pәrx. ânēn  ردیف کردن ، دادن پشت سرهم قرار

 vâ. tәlâx. ânēn  پاره شدن، دریده شدن، چاك شدن

 vâ. brâz. t. әn  شایسته شدن ، برازیدن

 vâ. bor. d. әn  از میان بردن 

 vâ. jә. st. әn  آغشته بودن، بر درختمیوه باقی ماندن 
 vâ. gif. t. әn  آوردن دست بهبه طور اتفاقی چیزي را ، نرخ واقعی خریدنچیزي را ارزان تر از 

 vu. šk. әst. әn  (انزلی و ضیابر)گلوگیر شدن 
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 vә. viš. t. әn  بو دادن تخمه یا برنج

 vâ. s. ē. n  مالیدن

 vâ. kof. t. әn  غارت کردن

      vâ. čәrx. ânēn  پاره کردن ، فرسوده کردن
 vâ. lis. ânēn  دنیلیسان

 vâ. niš. ânēn  بازنشانیدن

 vâ. gәrd. ânēn  برگرداندن

 vâ. š. ânēn  گستراندن

 vâ. prâz. ânēn  برافراشتن

 vâ. tâš. t. әn  بازتراشیدن

 vâ. xuš. ânēn  بر اثر گرما در مزرعه یا دیگ دن آب دریخشکان

 vâ. gәvâr. ânēn  گوارا کردن 

  vâ. y. t. әn  (ش) دررفتن ،خود را از چنگ کسی رهانیدن، گرفتن
 vâ. lâv. ânēn  (آبکنار) آرام کردن، ساکت کردن

 vo. rš. ē. n  زدن هم

 vâ. bin. âst. әn  دلمه شدن ، ترش شدن شیر، بریدن شیر

 vâ. xor. ânēn  به زور خورانیدن 

   vo. j. ânēn  )     گیالن (شرقبافتن 
 vâ. blâšk. әs. әn  در رفتگی مفاصل 

 vâ. xuš. t. әn  آب چیزي خشک شدن 

 vâ. pi. tan  تاب برداشتن 

           vâ. dәx. әn  )فومن( خوراندن و نوشاندن، دوباره دادن، باز دادن
  vâ. rxâ. d. әn  )فومن( ردیف کردن، کشیدننخ تسبیح به 

  vâ. rx. ânēn  )فومن(آویزان کردن 
            vâ. lâx. әst. әn  )فومن(ویز شدن درگیر و گال، آویزان شدن

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    88
  vâ. lâv. әst. әn  خرسند شدن ، راضی شدن، ساکت شدن

  vâ. jâm. әst. әn  خستگی کردن رفع ، از پوست خارج شدن
  vâ. jâm. ânēn  آزاد کردن ، رها کردن
  vâ. jâvәr. d. әn  بار آوردن مجدد درخت، باال آوردن
  vâ. jәh. әst. әn  نآزاد شد، برجهیدن

 vә. kân. d. әn  نبش قبر کردن

 vo. koš. ē. n  از سر کاله ، باال کشیدنچراغ ي باال کشیدن فتیله

 vo. rsәf. t. әn  گسیخته شدن
  
  uپیشوند .  5. 4. 2
/u/ و بـاال «رود و دو مفهـوم   کـار مـی   غرب گیالن به پیشوندي است که بیشتر در 

  سازد: را می »درون
 u. dâštәn  بازداشتن، مدن باران ( از باال)بند آ

 u. binâstәn  ن ماست و شیر ( از درون)شدبریده 

 u. ništәn   طبع شدنباب ، غذا یا سخندلپذیر بودن  ،نشین شدن ته

 u. bәrdәn  گوارا شدن 

  u. bâš. t. әn  کردن  لبریز، انباشتن، انبارکردن
 u. pič. әst. әn  کسی یا چیزي پیچیدن  به دور

 u. pičk. әst. әn  پیچیدن دود و بو در فضا

 u. č. ē. n  کردن برچین، گزینش، برچیدن

 u. xuf. t. әn  نهان شدن ، کسی یاافتادن برروي چیزي 

 u. dâš. t. әn  از باریدن بازماندن ، جلوگیري کردن، بازداشتن

 u. šk. әst. әn (u. škәf. t. әn)  گلوگیرشدن آب یا غذا یا هر چیز دیگر 

هر چیزي را از ، یا مایعاتیکنفس کشیدن و به درون راه دادن دود 
  کشیدن درون فرو

u. kәš. ē. n 

 u. n. ā. n  نهادن و نزدیک شدن 
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 vâ. š. ânēn  گستراندن

 vâ. prâz. ânēn  برافراشتن

 vâ. tâš. t. әn  بازتراشیدن

 vâ. xuš. ânēn  بر اثر گرما در مزرعه یا دیگ دن آب دریخشکان

 vâ. gәvâr. ânēn  گوارا کردن 

  vâ. y. t. әn  (ش) دررفتن ،خود را از چنگ کسی رهانیدن، گرفتن
 vâ. lâv. ânēn  (آبکنار) آرام کردن، ساکت کردن
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 vâ. bin. âst. әn  دلمه شدن ، ترش شدن شیر، بریدن شیر

 vâ. xor. ânēn  به زور خورانیدن 
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           vâ. dәx. әn  )فومن( خوراندن و نوشاندن، دوباره دادن، باز دادن
  vâ. rxâ. d. әn  )فومن( ردیف کردن، کشیدننخ تسبیح به 

  vâ. rx. ânēn  )فومن(آویزان کردن 
            vâ. lâx. әst. әn  )فومن(ویز شدن درگیر و گال، آویزان شدن
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  vâ. lâv. әst. әn  خرسند شدن ، راضی شدن، ساکت شدن

  vâ. jâm. әst. әn  خستگی کردن رفع ، از پوست خارج شدن
  vâ. jâm. ânēn  آزاد کردن ، رها کردن
  vâ. jâvәr. d. әn  بار آوردن مجدد درخت، باال آوردن
  vâ. jәh. әst. әn  نآزاد شد، برجهیدن

 vә. kân. d. әn  نبش قبر کردن

 vo. koš. ē. n  از سر کاله ، باال کشیدنچراغ ي باال کشیدن فتیله

 vo. rsәf. t. әn  گسیخته شدن
  
  uپیشوند .  5. 4. 2
/u/ و بـاال «رود و دو مفهـوم   کـار مـی   غرب گیالن به پیشوندي است که بیشتر در 

  سازد: را می »درون
 u. dâštәn  بازداشتن، مدن باران ( از باال)بند آ

 u. binâstәn  ن ماست و شیر ( از درون)شدبریده 

 u. ništәn   طبع شدنباب ، غذا یا سخندلپذیر بودن  ،نشین شدن ته

 u. bәrdәn  گوارا شدن 

  u. bâš. t. әn  کردن  لبریز، انباشتن، انبارکردن
 u. pič. әst. әn  کسی یا چیزي پیچیدن  به دور

 u. pičk. әst. әn  پیچیدن دود و بو در فضا

 u. č. ē. n  کردن برچین، گزینش، برچیدن

 u. xuf. t. әn  نهان شدن ، کسی یاافتادن برروي چیزي 

 u. dâš. t. әn  از باریدن بازماندن ، جلوگیري کردن، بازداشتن

 u. šk. әst. әn (u. škәf. t. әn)  گلوگیرشدن آب یا غذا یا هر چیز دیگر 

هر چیزي را از ، یا مایعاتیکنفس کشیدن و به درون راه دادن دود 
  کشیدن درون فرو

u. kәš. ē. n 

 u. n. ā. n  نهادن و نزدیک شدن 
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 u. kuf. t. әn  شگون یافتن، گوارا شدن

 u. mir. âst. әn  از سرزندگی افتادن 

 u. b. ē. n  بریدن شیر و ماست 

محکم چسبیدن ، ي باال کشیدنپیچیدن دور کسی یا چیزي برا
  به چیزي براي باال رفتن 

u. čuku. st. әn  
(u. čuk. әn) 

 u. činâ. st. әn  درز لباسپاره شدن 

 u. pičk. ânēn   فضابو در  یادود پیچاندن ، پیچاندن به دور چیزي

 u. mir. ânēn  از زندگی تهی کردن ، از سرزندگی انداختن

 u. xus. ânēn  هان کردنپن، فروانداختن، خوابانیدن

 u. škәf. ânēn  تلخ کردن کام، گلوگیر کردن

 u. kuf. ânēn  گوارا کردن

 u. gurd. ânēn  وارون ساختن ، باژگونه کردن

 u. duš. t. әn  باره سرکشیدن  به یک، مکیدن، نوشیدن

دادن زک ،نازکی از غذا یا چیزي را سوزاندن  ي رویه، رسوزيپ  u. suj. ânēn 

 u. râš. t. әn  ل تبدیل تخم نوغان به کرم و نرم کردن خاك عم

 u. râm. ō. n  کردن کرم ابریشم در بهپیله  از سر، شدن خاك براي شخم زدننرم 

 u. sox. t. әn  سوختن 

   u. škuf. t. әn  بازشدن و شکفتن گل 
 u. pext. әn  ، پیچیدن یا طنابنخ  بااي را  بسته

   
 u. pәlk. әst. әn   یم شدنو حج آب را جذب کردن

 u. mәr. d. әn  رغبت کردن  عالقه و بی بی

 u. mir. ânēn  از رغبت و عالقه انداختن 

 u. zәs. t. әn  روییدن 

 u. gif. t. әn  جلوگیري کردنچیزي از ریختن 

 u. čuk. ânēn  هم وصل کردن به، به باال فرستادن

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    90
 hâ ،haهاي  نهو گو hپیشوندي با پیشوند  افعال.  6. 4. 2

پیشوند ، هاي آن / و گونهfâجاي پیشوند /  در مواردي به ،هاي شرقی گیلکی در گونه
ha  یاhâ  آیدمی .  

fâ. da:n  دادن  hâ. da:n 
 fi. giftәnha. ytәn  گرفتن
 fâ. kәše:n hâ. kәše:n  کشیدن

 صـورت  بـه زبان فارسی هم در نقش پیشوند فعلی و هـم   این پیشوند در متون قدیمِ
زبان گیلکـی ماننـد؛    شرقیِ ي گونه ي هاي همسایه در زبان. است  رفتهکار  بهحرف اضافه 

غاز آپیشوند در  عنوان به ،هاي نوي ایرانی سمنانی و برخی دیگر از زبان، قصرانی، مازندرانی
  شود: در گیلکی این پیشوند در افعال زیر دیده می .آید می افعال ساده

 ha. šur. d. әn  ساییدن برنج و جو و کشک 
 ha. ron. d. әn  راندن اسب و قاطر

 ha. čim. әst. әn(ha. čәm. әs. әn)  شدن دوال و خمیدن

 ha. dâš. t. әn  گرفتن بچه براي ادرار سرپا
 ha. čiš. t. әn  چشیدن

 ha. klâš. t. әn  دیگ و ظروف  تراشیدن ته، خراشیدن
 ha. pâ. t. әn  چوبی  بوجاري کردن با طبقِ

 ha. kәš. ē. n  کشیدن (چیزي از جایی)

 ha. d. ā. n  (چیزي به کسی) دادن
 ha. ru. t. әn  روفتن ، روبیدن

 ha. gәn. t. әn  شدن  ور شعله، روشن کردن
 ha. r. d. әn (ha. vәr. d. әn)  آوردن 

   ha. pars. an   دماغ انسان و اسب خارش سوراخ
 ha. git. әn  گرفتن 
 h. isân  ایستادن
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 u. pәlk. әst. әn   یم شدنو حج آب را جذب کردن
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 u. zәs. t. әn  روییدن 

 u. gif. t. әn  جلوگیري کردنچیزي از ریختن 

 u. čuk. ânēn  هم وصل کردن به، به باال فرستادن
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 hâ ،haهاي  نهو گو hپیشوندي با پیشوند  افعال.  6. 4. 2

پیشوند ، هاي آن / و گونهfâجاي پیشوند /  در مواردي به ،هاي شرقی گیلکی در گونه
ha  یاhâ  آیدمی .  

fâ. da:n  دادن  hâ. da:n 
 fi. giftәnha. ytәn  گرفتن
 fâ. kәše:n hâ. kәše:n  کشیدن

 صـورت  بـه زبان فارسی هم در نقش پیشوند فعلی و هـم   این پیشوند در متون قدیمِ
زبان گیلکـی ماننـد؛    شرقیِ ي گونه ي هاي همسایه در زبان. است  رفتهکار  بهحرف اضافه 

غاز آپیشوند در  عنوان به ،هاي نوي ایرانی سمنانی و برخی دیگر از زبان، قصرانی، مازندرانی
  شود: در گیلکی این پیشوند در افعال زیر دیده می .آید می افعال ساده

 ha. šur. d. әn  ساییدن برنج و جو و کشک 
 ha. ron. d. әn  راندن اسب و قاطر

 ha. čim. әst. әn(ha. čәm. әs. әn)  شدن دوال و خمیدن

 ha. dâš. t. әn  گرفتن بچه براي ادرار سرپا
 ha. čiš. t. әn  چشیدن

 ha. klâš. t. әn  دیگ و ظروف  تراشیدن ته، خراشیدن
 ha. pâ. t. әn  چوبی  بوجاري کردن با طبقِ

 ha. kәš. ē. n  کشیدن (چیزي از جایی)

 ha. d. ā. n  (چیزي به کسی) دادن
 ha. ru. t. әn  روفتن ، روبیدن

 ha. gәn. t. әn  شدن  ور شعله، روشن کردن
 ha. r. d. әn (ha. vәr. d. әn)  آوردن 

   ha. pars. an   دماغ انسان و اسب خارش سوراخ
 ha. git. әn  گرفتن 
 h. isân  ایستادن
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o :چند نکته  
شکل پیشوندي دارند و برخی از آنها مانند مصدر  ،اغلب مصدرهاي ساده گیلکی 
/kudәn   / ،/xuftәn/   ،//kәše:n  روندمیکار  بهبا تمامی پیشوندها .  
  

 kudәn  کردن
 fu. kudәn  ریختن

 du. kudәn  ریختن، پوشیدن

 vâ. kudәn  بازکردن
 ju. kudәn  کردن به زیر چیزي فرو

 u. kudәn  خوش بودنبه کام 
  

جهت انجـام  در مواردي ، مصدرهاي ساده پیشوندها گاه با حفظ مفهوم اصلیِ
  : هستند کنند و بیانگر روشی خاص براي انجام کاري یا حالتیعمل را مشخص می

 če:n  چیدن
  vo. če:n  اي ریخته شده در سطحبرچیدن چیزه

 u. če:n  بازار یا سفره یا بساط برچیدن
 di. če:n  روي هم چیدن، چیدن داخل چیزي

 fu. če:n  چشم فروبستن
 vâ. če:n  قطعاتی را از هم جدا کردن، بازچیدن

  

سازند کـه از نظـر   معنایی مستقل می ي کلماتی کامالً جدید با حوزه همگاهی 
  مانند:. خود ندارند ي رتباطی با مفاهیم اولیهمعنایی چندان ا

         šo:n  رفتن vâ. šo:n  مانند بودن، شباهت داشتن
         ze:n  زدن vâ. ze:n  پوشیدن (کفش و لباس)

         na:n  نهادن vâ. nân  تنگ آوردن به، دادن آزار
      kәftәn  افتادن vâ. kәftәn  از پاي افتادن، کسی را گرفتن ي یقه
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آن  ي مصدرهاي پیشـوندي بـا شـکل سـاده     تمایزات معناییِ، در برخی موارد
  چندان محسوس و مشخص نیست:

 čâstәn  چاییدن vâ. čâstәn  چاییدن
  

  مانند:. هستند /r/پیشوند وجود دارد که مختوم به صامت در گیلکی چند 
 vâr.gâdәn  آویزان کردن   ver.je:n  نبیخ و ب از ریزریز کردن    
  dәr. gâdәn  درانداختن   for. je:n  مجروح کردن    
 jәr. gâdәn  گوساله را به پستان مادر دادن    der.je:n  دریدن    

  

ایرانی باشد که در مصدرهاي پیشوندهاي قدیمی  ي تواند بازماندهمی /r/صامت 
شوند پی، ولی در کاربرد کنونی .اند گیلکی باقی مانده پیشوندهاي مصدريبرخی از 

ي نفی در ایـن  چون؛ نشانه، هستند ماده مصدري جزء اجزايد و نآینمی حساب به
پیشـوند فقـط دو    در این مصدرها. راندرا به پس از خود می /r/صامت ، مصدرها

  آید: نفی پس از این دو جزء می ي نشانه دلیلبه همین  است،اول  ءجز
 vâ. nә. rgâdәn  نیاویختن     
 dә. nә. rgâdәn  در نیانداختن    

اصـلی در ایـن مصـدرها     ي گویـد؛ مـاده  باره مـی  احمد سمیعی گیالنی در این
/rgâdәn/  و/rje:n/ هاي صامت آغازي بوده که براي شکسته شدن خوشه با خوشه

   .)291ص ( درآمده است /egâdәn/و  /erje:n/صورت  به
از دو ي پیشـوندهاي گیلکـی   در زمـره  هـم سن پژوهشگر دانمـارکی   کریستن

» بر«ها را با  و آن هستند /r/برد که مختوم به صامت نام می /voer/و  /vir/پیشوند 
، در گیلکی. دست نداده است ولی شاهدي براي آن به )44(ص فارسی مطابق دانسته 

/virištәn/ (برخاستن) ،/vâroxtәn/ ها  (روبیدن) داریم؛ اما در آن/vi/  و/vâ/  پیشوند
  آید:می /vâ/و  /vi/ي نفی پس از چون نشانه،  /vâr/ یا /vir/نه ، هستند

   vâ. n. roxtәn                                                                        نروبیدن
  vi. ni. rištәn                                                                     برنخاستن
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هاي  نهونم. اند گونه نیز این dor. sәf. tәn/ /و  /for. sәs. tәn/ پیشوندهاي مصدر 
خـانواده بـا گیلکـی) دیـده      هاي هم هاي تالشی و تاتی هم (زبان این گونه در زبان

توان از نظر  می. )47- 46: 1388سبزعلیپور نک: (، )1386:59. خاله رضایتی کیشهنک: ( شود می
آورد که در  حساب بهجزیی از پیشوند ، را مانده در این چند پیشوند  / باقیr/تاریخی 

و یا اینکه آن  ندا مانده  و فقط در چند مورد محدود باقی ههاي دیگر حذف شد نمونه
زمـانی از حضـور ایـن     به هر حال آنچه که در بررسی هم. واج میانجی دانست، را

/ در این مصدرها r/ همخواندهد این است که؛  می دست بهدر پیشوندها  همخوان
  . به جزء پیشوند تعلق ندارند

وقتی به  ) و /u/ ترکیب دو واج هستند (غیر از پیشونداغلب پیشوندهاي گیلکی 
شـود   مـی  موجب امر همین، دهند می پیوندند همراه ماده تشکیل چند هجا ماده می

 نماید و می این تغییرات گاه مبهم ید وآوایی به میان آتغییرات ، براي سهولت تلفظ
 در /rواج /. کند می را دچار سردرگمی برخی، ماده بین پیشوند و مرز  در تشخیص

رسد جزیی از پیشوند  می نظر به چنین وضعیتی برخوردار است و برخی از افعال از
. عنوان واج میانجی براي سهولت تلفـظ اسـت   مواردي به درصورتی که در، است

 پارتی /hanji den/ که از دن)(ریزریز کر /de. r. je:n/ فعل پیشوندي عنوان مثال: به
 ایرانی باستان مشتق شـده اسـت   /ham-cita/ از ن هم ظاهراًآمشتق شده است که 

پیشوند هم مختـوم   شود و می غازآچون این ماده با واکه  ؛)129: 1383، دوست (حسن
   صـورت  تـاتی بـه   این مصدر در. ن اضافه شده استآ/ به rمیانجی/ ،به واکه است

/da-r. anja(y)en/ صورت تالشی به در و /injande/   مصـدر گیلکـی   یـا  و. اسـت        
vi. rišten//  صورت ن بهآ ي گذشته که ماده مضارع و »برخاستن«به معناي /riz/rišt/   

 و hest/hayz صورت تالشی به و در  xiz/xast صورت در فارسی امروز به است و
  حـرف   در گیلکی /r/ است که دهنده این نشان، است has/hayz صورت تاتی به در

  . است  میانجی
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 مصوتکه با  »نبود«بستی  در پیوند با فعل پیکه است   dә/ / ي دیگر پیشوند نمونه
  . شود ظاهر می... و  dә. r. әصورت  گیرد و به می  /r/واج میانجی ، شود آغاز می

 آید در گیلکی یک مصدر یا فعل با دو پیشوند نمی . 
 وندي شـ ایی وجود دارند کـه شـکل سـاده دارنـد امـا شـکل پی      در گیلکی مصدره

، آغازین پیشـوند اسـت   vâرسد  نظر می ، به»باریدن / vârәstәn«در مصدر  مثالً .ندارند
 /nә. vârәstәn/ صـورت  پیونـدد و بـه   ي نفی به آغاز آن مـی  نشانه، ولی در شکل منفی

ـ  /  vârâne:n« به صورت اما مصدر سببی آن. آید می رود و از آن  مـی کـار   بـه  »دنبارانی
 اي بـالعکس مصـدرهاي پیشـوندي   و . شـود  ساخته مـی  »بارش/   vârәš«  اسم مصدر

در ترکیبـاتی  ، »چسـبیدن  / du. Čukәstәn«مـثالً  . وجود دارند که شکل ساده ندارند
 یـا » شود ی مغزش از پوستش جدا نمیگردویی که به آسان/   aquz du. čuk«مانند  

»du. čuk. әvinjә /  شود و هنگـام جویـدن بـه     مغ درخت درست میصسقزي که از
عنوان مصدر سـاده کـاربردي    به/ čukәstәn/ اما، شود برده می کار به »چسبد ها می دندان
 / vâ. Činastәn« و یـا  »هـا  خشک شدن رویه زخم و ماننـد آن  / di. činastәn« یاندارد 

 یعنـی  ،مصـدر سـاده آن  ، »هـم چسـبیده   درآمدن و از هم باز شدن دو چیـزي بـه  
/činastәn/  ولی در اصـطالح . کاربردي ندارد امروزه هیچ »mândә činâ  /  چیـدن

، پاکسازي مزرعـه و بـاغ از علـف   /  pâk činâ« و یا »خستگی (خستگی درکردن)
وجـود  هایی  نمونه، در میان مصادر پیشوندي. کاربرد دارد» درخت از برگ یا میوه
/  vâ. porse:n«: ماننـد ، دمـروزه در گیلکـی کـاربرد نـدار    هـا ا  دارد که شـکل سـاده آن  

امـا ارتبـاط آن بـا مصـدر      امـروزه کـاربرد نـدارد    /porse:n/ مصدر ساده آن. »پرسیدن
امروزه به جاي شکل ساده این مصدر از شکل پیشـوندي  . پرسیدن فارسی مسلم است

 /dәpәrs/صـورت   آن بر عالوه. شود به همان مفهوم استفاده می /vâ. porse:n/یعنی  ،آن
ي  نمونـه . »پـرس و جـو  /   vâ. pәrs dә. pәrs«ماننـد:  ، شـود  در ترکیبات ظاهر می هم

ساده کـاربرد نـدارد    صورت بهاین مصدر . است »رفتن، روبیدن/  roxtәn«دیگر مصدر 
یا مصـدر  . به همان مفهوم معمول است /vâ. roxtәn/یعنی  ،ولی صورت پیشوندي آن
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هاي  نهونم. اند گونه نیز این dor. sәf. tәn/ /و  /for. sәs. tәn/ پیشوندهاي مصدر 
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 /vâgu/ صـورت  بـه ولـی  ، صورت پیشوندي از آن رایج نیست، »فتنگ/  goftәn«ساده 
جـزء آغـازین فعـل مرکـب در      صـورت  بـه و یا  »بگو مگو/   bugu-vâgu«در ترکیب 
  .  رود میکار  به »بازگو کردن/  vâ. gu. yâ kudәn« »کردن«مصدر  ترکیب با 

  پیشوند/ji/ ارتبـاطی بـا پیشـوند   توانـد   هاي دیگر آن مـی  و گونه/ hačaaziri  /
در گیلکـی  . شود دیده می »زیر« صورت بهفارسی باستان باشد که در فارسی امروز 

/ در سـاختمان ایـن   rدر گیلکی /. است »زیر یا پایین«به معناي  »jir/ جیر « ي واژه
 . بکلی از دست رفته است،  /jә. rgâdәn/نادر  ي پیشوند جز در یک نمونه

 دپیوند با پیشون برخی از مصدرها در /vâ/،/dә/ ،/fâ/  و/u/  ، جهت حرکت را
با کشیدن /  dә, kәše:n«یا  »آب از چاه کشیدن/  vâ. quštәn«مانند: ، دهند نشان می

ظـرف   ،هنگام کشیدن آب از چاه. را سفت کردن)چیزي کمربند  یاطناب  یاتسمه 
ـ  و کشند آب را از پایین  به باال می س براي سفت کردن کمربند آن را از پیش و پ

این کارکرد در . کارکرد قیدي است، کارکرد پیشوند، عباراتاین در تمام  .کشند می
پیشوند در . خورد می چشم  بههم فارسی میانه  و فارسی باستان، هاي اوستایی زبان
 گانه دارد: کارکردي سه ،هاي ایرانی در پیوست به فعل زبان

 . معناي فعل است ي تغییردهنده و افزاینده .1
 . کند حرکت فعل را معین می جهت و سمت و سويِ، ددر حکم قی .2
 . کید انجام فعل استأقیدي براي ت .3

 . شود دیده می همگانه در افعال پیشوندي گیلکی  این کارکرد سه
 سه پیشوند، در میان شش پیشوند گیلکی v/ / ،/f/  ،//d   هـاي   براسـاس نمونـه

 . دارندبرخور ر پیشوندهااز بسامد بیشتري نسبت به دیگ ،آوري شده جمع
 ي  رسد جزء اول مصدرهاي ساده می نظر به»nivištәnنوشتن /« ،»ništәn ـتن » / نشس
روزگاري پیشـوند بـوده و امـروز ایـن کـارکرد را از دسـت       ، »/ نشاکردنnišâstәn« و

  .  میانه استفارسی / در فارسی باستان و niوجود پیشوند /، گواه این حدس. ندا داده
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  اسی پیشوندهاي مصدريهاي بازشن راه.  5. 2

را از نوع پیشوندي تشـخیص   ها آن ي توان شکل ساده ، میبا منفی کردن مصدرها
  آید:میفعل  ادهمپیش از  ،ي نفی در مصدرهاي سادهدر گیلکی نشانه. داد

 išnâvәstәn  شنیدن n. išnâvәstәn  نشنیدن
 orsәftәn  گسیختن n. orsәftәn  نگسیختن

 egâdәn  اختناند n. egâdәn  نیانداختن
 uturâstәn  مبهوت شدن n. uturâstәn  مبهوت نشدن

 amuxtәn  آموختن namuxtәn  نیاموختن

  ي نفی بین جـزء پیشـوند و آغـاز مصـدر قـرار      در مصدرهاي پیشوندي نشانه
  گیرد:می

  fu. kudәn  ریختن fu. nu. kudәn  نریختن
 ji. vištәn  رهیدن ji. ni. vištәn  نرهیدن

در صرف مصدر  v(b(پیشوند  بودن یا نبودنتوان از می، ي نفیهعالوه بر نشان
پی به پیشوندي بودن مصدر  ،... امر و، مضارع التزامی، ي سادههاي گذشته در زمان

  . گیرند میbv/  / 1پیشوندها  مصدرهاي ساده در این ساخت. برد
            bu. šu    برو                bә. šәm  بروم           bu. šom  رفتم 

ـ پیشـوندي   يدر مصدرها ینف ي که نشانه ییاز آن جا ـ آ یدو جـزء مـ   نیب ، دی
/ tâvәda:n« ن جملـه در آ از. دامن بزنـد را  یابهامات ،باتیاز ترک یدر برختواند  می

نفی  ي نشانه، آید درمی /vә. da:n . tân/ صورت بهکه درحالت منفی  » پرتاب کردن
  . است / /tâv. nә. da:nي شده که قلب /tâ. n. vәda:n/ نشیند می /tâ/ پس از
/ را صـورت  tâ/ یرشـت  شیگـو  يمصدر يشوندهایپ یسن در بررس ستنیرک
 يگـر یشـاهد د  یلکـ یامـا در گ . )44(ص/ دانسته است dә/ یفعل شوندیاز پ يا  تازه
 يشـوند یپفعـل   چی/ هvәd/ یاصل ي عالوه با ماده به. / وجود نداردtâ/شوندیپ ايبر

                                                
1 .v  تنشانهاست مصو.  
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1 .v  تنشانهاست مصو.  



 97   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

/ partâb/ در /tâb/ بـا جـزء /  tâv/ یاز طرف. شود گیلکی دیده نمی در زبان يگرید
 اگر مصدر قرار نیبد. است» دادن« یبه معن یلکی/ در گda:nتناظر دارد و / یفارس

/tâvәda:n / صورت بهرا/tâv-ә. da:nبـه  » تـاب دادن «فعـل مرکـب    میکنـ  عی/ تقط
که جـزء اول   یممکن است مصدر مرکب در حالت. يشوندینه فعل پآید  دست می

مـثالً  ، شـمرده شـود   يشـوند یفعـل پ ، ماننـد باشـد   شـوند یآن کوتاه و تلفـظ آن پ 
/čâkudәn / ،ـ ی ،جزء اول آن ـ / در قčâ/ یعن  شـوند ی/ ممکـن اسـت پ  vâبـا /  اسی

سـالم   يبه معنـا  »/ چاقčâq«واژه  ي شده / کوتاهčâ/ که یدر صورتحساب آید،  به
 ي شـده  کوتـاه ، / pâkudәn/ بیـ ر ترک/ دpâ/ کـه   گونـه  همان. )291 :(سمیعیاست 

  . است» پاك«
یـی  آوا/ را که بین دو جزء فعل مرکـب گیلکـی در شـرایط    â/ مصوتبرخی 

اند که فقـط در   آورده حساب بهپیشوند قدیمی افعال گیلکی ، شود می ظاهرخاص 
و افعـال  ) 1380شـکري  ، 1391، پـور  (نک: سـبزعلی  فعل مرکب اثرش باقی مانده است

زبان گیلکی ارائـه   براي... و  /abostәn/ ،/akudәn/ ،/adān/ ،/ašōn/ظیر پیشوندي ن
/ در افعال مرکب مبتنی بر این پیشـوند در  âدالیل نادرستی پیشوند بودن /. اند داده

هـاي   مبحث فعل مرکب گیلکـی و پیوسـت آن آمـده و بـا توجـه بـه مطلـب راه       
هاي  که یکی از راه دآور ش طور مختصر باید یاد به ،هاي مصدري بازشناسی پیشوند
 .xând. âdu/ خندیـدم  نمی«در فعل مرکب . ي نفی است نشانه، بازشناسی پیشوند

n. bum«  ي نفی پس از پیشوند فعل  نشانه/dubon/  نه پـس از  ، قرار گرفته است
/â/ .درپـی دو پیشـوند    هاي مبتنی بـر آمـدن پـی    در گیلکی هیچ نشانی از ساخت

  .  وجود ندارد
شرقی و غربیِ گیلکی، کاربرد مصدرهاي پیشوندي گاهی یکسان  ي نهدر دو گو

نیست و براي وصف یک امر از مصدرهاي متفاوت یا پیشوندهاي متفاوت استفاده 
  شود:  می

  

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    98

  
 شرق غرب  

 u. sâdәn vitәn  برداشتن
 fa. giftәn haytәn  گرفتن

 du. kuštәn dә. mәrdәn  خاموش کردن
 bostәn va. kәtәn  شدن

 u. čen fi. če:n  چیدنبر

  
  افعال ساده و پیشوندي گیلکی. 1

 

  199  افعال ساده گیلکی
  98  افعال ساده سببی

  624  افعال پیشوندي گیلکی
  921  کل افعال گیلکی جمع

  
 جدول آماري افعال پیشوندي گیلکی. 2

 
 
  

  
  
  

  

  هاي آن و گونه dپیشوند 
  هاي آن و گونه fپیشوند 
  هاي آن و گونه vپیشوند 
 هاي آن و گونه jپیشوند 
 uپیشوند 
  hپیشوند 

151  
178  
176  
54  
37  
18  

  624  کل افعال پیشوندي گیلکی جمع
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 99   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 
 

  مصدر مرکب. 2
با برخی از مصـدرهاي سـاده و پیشـوندي     آن غیرصفت یا قید و ، از ترکیب اسم

/  da:n«، »گـرفتن /  gift. әn«، »شـدن/بودن /   bost. әn/، »کردن/   kud. әn«نظیر: 
  . شودمصدر مرکب ساخته می...  و »زدن/  ze:n«، »ادند

پس از جزء اول و در ابتـداي فعـل    عنصر دیگري گاه ،مصدر ساده در ترکیب
  است: /â/ مصوتي آن که نشانه، گیردقرار می

                                     jәxtәr. â da:n  فراموش کردن، از خاطر بردن
    

                                     juk. â  kudәn  کردن وصل، ارتباط دادن
  

در پایان جزء اول  /â/ مصوت، آن به صامت منتهی شود غیرصفت و ، اسماگر 
  آید:می

  pur. â                                  پر کردن
kudәn 

                                       avir. â  bostәn  گُم شدن

                                     titâl. â  giftәn  چه قرار دادنبازی
  

  آیند: درپی می پی،  /â/دو جزء بدون میانوند ، ختم شود مصوتاگر جزء اول به 
                                  ko gudәn  ، انبوه کردنتوده کردن

                            use. kudәn  روانه کردن

                            siyâ vâse:n  سیاه مالیدن (تخریب کردن)

                            orzâ kudәn  باردار شدن خوشه برنج
  

  :دآی می /â/ مصوتبدون با افعال پیشوندي عمدتاً جزء اول در ترکیب 
                     dil dәvәstәn  دل بستن

                        tәk jәze:n  )ستنخالی ببه پهلو فروکردن (

               dâqolә dәgâdәn  نیرنگ به میان آوردن، دغل در انداختن

  

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    100
  مصدرهاي سببی (واداري) .  7. 2

برخی  مضارعِ ي به ماده //one:nیا  /âne:n/مصدر سببی (واداري) گیلکی از پیوند 
ونـد   /on/یـا   /ân/تکـواژ   ،ترکیبدر این . شوداز افعال الزم یا متعدي ساخته می

  . ي مصدر است نشانه /n/ساز و  ي گذشته نشانه /e/وند ، )ساز (واداري ساز سببی
  گیرد: به ماده حال با دو هدف صورت می /on/یا  /ân/افزودن وند 

  مانند: ،الف: تبدیل فعل الزم به متعدي
xuf. t. әn→ xus. ânēn  

  :مانند ،ب: تبدیل فعل متعدي به سببی
fâm. әst. әn→ fâm. ânēn 

یا واداشتن دیگري  واداشتن به انجام عملیمصدرهاي سببی (واداري) متضمن 
  و ساختار عمومی آن در گیلکی به قرار زیر است: دیگري استانجام علمی بر به 

   :/ وند مصدر e  / +n: وند گذشته ساز+  onیا  ân + مضارعماده پیشوند +  ±
     jivizâne:n    ji+viz+ân+ ē+:n  رهانیدن
 jinvizâne:n    ji+n+viz+ân+ē+:n  نرهانیدن
     guruzâne:n    guruz+ân+ē+:n  گریزاندن

 nuguruzâne:n      nu+guruz+ân+ē+:n  نگریزاندن

  مصدرهاي ساده با پیشوندي تفاوتی ندارند:  ،در این ساخت
 mâl. ânēn  مالیدن 

 rәm. ânēn  رمانیدن 

 ris. ânēn  حلقه حلقه کردن ، ریساندن

 čiš. ânēn  چشاندن

 pilisk. ânēn  فشردن پوست

 tәr. ânēn  راندن و به تاخت انداختن 

 jov. ânēn  جواندن

 ni. šânēn  نشانیدن 

 pәrk. ânēn  به لرزش و جنبش در آوردن ، جنبانیدن، لرزانیدن
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 101   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

 lәrz. ânēn  لرزندان 

 nâl. ânēn  به ناله واداشتن 

  gәz. ânēn  نیدن گزا
 ors. ânēn  پاره کردن ، نیدنالگُس

 kâr. ânēn  کاشتن کارستن، 

 kәš. ânēn  کشانیدن 

 mәj. ânēn   نکردو گردش وادار به قدم زدن ، گردانیدن

 gәrd. ânēn  گردانیدن 

 gruz. ânēn  فراردادن ، گریزاندن

 rәs. ânēn  رسانیدن

 čәrb. ânēn  افزودن، چربانیدن

 vâr. ânēn  نبارانید

 xur. ânēn  خورانیدن

 dәm. ânēn  دمانیدن

 tâb. ânēn  جوشاندن شیر، به شورش و عصیان واداشتن، تاباندن

 )tâz. ânēn(tâj. ânēn  تازاندن
 amuj. ânēn  تربیت کردن ، آموزاندن

 tәrs. ânēn  ترسانیدن 

 tәrk. ânēn  ترکانیدن 

   lâk. ânēn  (پاشاکی) جنبانیدن گهواره
 jәng. ânēn  گانیدن جن

 sâv. ânēn  سابانیدن 

 čәr. ânēn  چرانیدن 

 čәrx. ânēn  گرداندن، چرخانیدن

 čәk. ânēn  چکانیدن

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    102
 xâr. ânēn  خارانیدن 

 mir. ânēn  میرانیدن

 xus. ânēn  خوابانیدن

 pәr. ânēn  پراندن

 pis. ânēn  پوساندن

 puš. ânēn  پوشاندن

 xәs. ânēn  روانه کردن ، فرستادن

 dov. ânēn  دوانیدن 

 čәsb. ânēn  چسبانیدن 

 pәz. ânēn  پزاندن 

 pәrč. ânēn  از صافی گذراندن، صاف کردن

 tәtәr. ânēn  تارانیدن ، به همزیمت واداشتن

 čulk. ânēn  چین و چروك دادن ، پژمردانیدن

 išnâv. ânēn  شنواندن

 nәmây. ânēn  نمایاندن 

 tәp. ânēn  تپانیدن 

 pәsand. ânēn  نپسندید

 juš. ânēn  جوشاندن

 tuk. ânēn  چکانیدن 

 šәnâs. ânēn  شناساندن 

 rәxs. ânēn  رقصاندن 

 rәnj. ânēn  رنجانیدن 

 kâl. ânēn  ...)دیوار و ، (میوه از درخت ریزاندن

 suj. ânēn  سوزانیدن 

  šur. ânēn  تحریک کردن 
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 lәrz. ânēn  لرزندان 

 nâl. ânēn  به ناله واداشتن 

  gәz. ânēn  نیدن گزا
 ors. ânēn  پاره کردن ، نیدنالگُس

 kâr. ânēn  کاشتن کارستن، 

 kәš. ânēn  کشانیدن 

 mәj. ânēn   نکردو گردش وادار به قدم زدن ، گردانیدن

 gәrd. ânēn  گردانیدن 

 gruz. ânēn  فراردادن ، گریزاندن

 rәs. ânēn  رسانیدن

 čәrb. ânēn  افزودن، چربانیدن

 vâr. ânēn  نبارانید

 xur. ânēn  خورانیدن

 dәm. ânēn  دمانیدن

 tâb. ânēn  جوشاندن شیر، به شورش و عصیان واداشتن، تاباندن

 )tâz. ânēn(tâj. ânēn  تازاندن
 amuj. ânēn  تربیت کردن ، آموزاندن

 tәrs. ânēn  ترسانیدن 
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 jәng. ânēn  گانیدن جن

 sâv. ânēn  سابانیدن 

 čәr. ânēn  چرانیدن 

 čәrx. ânēn  گرداندن، چرخانیدن

 čәk. ânēn  چکانیدن
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  yâr. ânēn   ساییدن 
        dunus. ânēn  کسی دیگر به گیردادن براي کسی تنواداش، واداشتن هجمه به

 čәm. ânēn   خمانیدن

 pâš. ânēn  پراکنده ساختن، پاشانیدن

 bubux. . ânēn  فاسدکردن ، پوسانیدن

 gir. ânēn  گیراندن 

 bij. ânēn  برشته کردن 

 eg. ânēn  انداختن 

 aš. ânēn  جنبانیدن 

 bâz. ânēn  بازاندن

 pәz. ânēn  پزانیدن

وانیدنج  jov. ânēn 

 xând. ânēn  خندانیدن

 duz. ânēn  دزدیدن

 fam. ânēn  فهماندن

 kob. ânēn  کوبانیدن

 lisk. ânēn  سرانیدن، لغزانیدن

 nâz. ânēn  نازانیدن

 org. ânēn  ز سردادن آوا

 pič. ânēn  پیچانیدن

 guzәr. ânēn  گذرانیدن

 xušk. ânēn  خشکانیدن

 pәlk. ânēn  ت کردن حبوباخیس 

 qәlt. ânēn  غلطانیدن 

 p. ânēnәč  چپانیدن
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 čәv. ânēn  به مکیدن وا داشتن

 duj. ânēn  وصل کردن ، دوختن چند چیز به هم

 lis. ânēn  لیسانیدن 
 tâx. ânēn(tâh. ânēn)  خیساندن برنج براي جوانه زدن 

 čiš. ânēn  چشانیدن 
 iškâf. ânēn  شکافانیدن 

 lәng. ânēn  لنگانیدن 
 tij. ânēn  به سرعت دورکردن، تیزاندن

 lard. ânēn  پاره کردن پارچه 
 vәz. ânēn  زانیدن و

توان  از هر مصدر الزمی نمی / به ماده مضارع)ân(یعنی از پیوند / با این روش
ن دسته از مصدرهاي الزمی کـه مصـدر متعـدي    آ. مصدر سببی (واداري) ساخت

 /kәftәn/از مصدر الزم  دلیلهمین  به، ي) شدن را دارندقابلیت سببی (وادار ،ندارند
. ساخت که غیردستوري است /kәfâne:n/شود مصدر سببی نمی »افتادن«به معناي 

  . شوداستفاده می »انداختن«به معناي  /egâdәn/ براي این منظور از مصدر متعدي
  

 jigiftәn  قطع کردن jigirâne:n  قطع کردن
 giftәn  تنگرف girâne:n  گیراندن

 soxtәn  سوختن sujâne:n  سوزاندن
 bištәn  برشته شدن bijâne:n  کردنبرشته 
  jivištәn  رها شدن، در رفتن jivizâne:n  فراري دادن، رهانیدن

 vâquštәn  از چاه آب برداشتن vaquzâne:n  آب از چاه کشیدن
  

بلکه ، شوند / سببی نمیân-یشی /برخی از افعال با الگوي پسوند افزا ،در گیلکی
بـه فعـل    »وادار کردن«به معناي  /vâ. Dâštәn/تحلیلی و با افزودن فعل  صورت به

  آیند: میدست  بهاصلی 
        .ali. y. â vâdâšt xu mәšq. â binvisәعلی را وادار کرد مشقش را بنویسد
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  وندها. 3

د که به فعل حالت رون کار می وندهایی به، عالوه بر ریشه و ماده ،در ساختار عناصر فعل
  . شوند فعل ظاهر می میانوند و پسوند در ساختمان، پیشوند صورت بهدهند و  خاص می

  

  پیشوندها . 1. 3
آیند و در تغییـر   پیش از ریشه می ،پیشوندها عناصري هستند که در ساختمان فعل

گذارند و  و معنایی فعل و مصدر تاثیر می وجهی، نمودي ،زمانی، هاي مکانی جهت
  . شوند تقسیم می تصریفی و اشتقاقیي  دو دسته به

  

  اشتقاقیپیشوندهاي . 2. 3
ها به  ها و زمان ي صیغه اند که در صرف افعال در همه افعال گیلکی یِوندهاي قاموس

اند و با افعـال خاصـی    این پیشوندها داراي نقش نحوي .مانند شکل ثابت باقی می
  .نک: مصدرهاي پیشوندي)( روند میکار  به

  
  تصریفیپیشوندهاي . 3. 3

، ي ساده هاي: گذشته پیشوندهایی هستند که در آغاز ساختمان افعال ساده در زمان
امر و اسـم مفعـول    وجه، مضارع التزامیگذشته و ، ي نقلی گذشته، بعید ي گذشته

 . وجه و جهت افعالند، نمود، گر زمان و بیان روند کار می به
  

  نوع فعل  هدشا              معنی          
  مضارع التزامی bu. xurәm  (وجه التزامی) (اگر) بخورم

  فعل امر  bi. niš  (وجه امري) بنشین
  ي ساده گذشته  b. âmom  (نمود کامل) آمدم
  1ي نقلی  گذشته  bә. ardәmә  (نمود حال کامل) ام آورده

  2ي نقلی  گذشته  bu. xurdә dârәm  )نمود حال کاملام ( خورده
  1ي بعید  گذشته  bә. nâ bum  ي کامل) (نمود گذشته نهاده بودم
  2ي بعید  گذشته  bi. de dâštim  ي کامل) (نمود گذشتهدیده بودم 
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  ي التزامی گذشته  bu. xurdәbim  (وجه التزامی) (اگر) خورده باشم

  التزامی حال/ آینده bә. šәm  التزامی) بروم (وجه (اگر)
  التزامی آینده  bә. xâyi bi. ši  (وجه التزامی) (اگر) بخواهی بروي

  آینده  xâyәm. bә. šәm  (وجه التزامی) خواهم بروم می
  صفت مفعولی  bu. xurdә  خورده

  فعل مجهول  bu. xurdәn bu. šo  (مجهول) خورده شد
 
 

این پیشوند در گیلکی  ي نشانه، شود هاي باال مشاهده می طوري که در مثال همان
فعل یا  مصوتیی خاص متناسب یا همگون با اآواست که در شرایط  /b/ همخوان

  آغاز مـاده فعـلِ  شود و در  ترکیب می i/  / ،/ә /  ،/u /  ،//oهاي  مصوتبا ، مصدر
  . گیرد ساده جاي می

در افعـال   ولی، استوجه التزامی و وجه امري  ي نشانه از طرفی/ bv/ پیشوند
وجـه   بـا  ال پیشـوندي افعـ  بهراحتی قابل حذف است و  بهالتزامی و امري مرکب 
ي  گذشـته انضمام آن به افعـال سـاده در   . شود افزوده نمی امري و التزامی، اخباري

نـاقص   نمـود  بیانگر، ي ساده حذف آن در گذشتهو بیانگر نمود کامل  ساده و بعید
 ،هاي متن ي التزامی و مضارع التزامی و امر با توجه به ویژگی تنها در گذشته. است

ي وجه  نشانه...  بلکه و، باید، شاید، اگر فعل کمکی یا اداتی نظیرِ ،همراهی ،از جمله
  . التزامی و امري است

هاي فعـل   / گیلکی مانند فارسی قرون آغازین هجري به انواع گونهbvپیشوند /
در فارسی امروز این پیشوند در مقـام ونـد تصـریفی     .شود غیراستمراري وصل می

تنها در ساخت وجه التزامی و امري به ستاك زمان کند و  تر رفتار می یبسیار گزینش
  . دشو حال فعل ساده متصل می

  

  اند: پیشوندهاي تصریفی دو نوع :نکته
 . هاي آن ) و گونهbپیشوند ( .1
  . آنهاي  / و گونهnساز / پیشوند منفی .2
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  /b/ دهاي تصریفیهاي پیشون گونه. 1. 3. 3
از مـاده   پـیش اغلـب  ، /bә/ صـورت  به /ә/ مصوتدر ترکیب با  /b/الف: پیشوند 

  باشد: /ә/یا  /â/ مصوتآید که در اولین هجاي آن  می اي فعلی
 kâštәn کاشتن bә. kârәm بکارم

 tәrse:n ترسیدن bә. tәrsem  ترسیدم
  

یـد کـه در   آ مـی  اي از ماده فعلی پیش، /bi/ صورت به /i/ مصوتب: در ترکیب با 
  . باشد /i/یا  /e/ مصوتاولین هجاي آن 

 ništәn نشستن bi. ništ نشست

 de:n دیدن  bi. de دید
  

 اي از مـاده فعلـی   پیش /bo/یا  /bu/ صورت به /o/یا  /u/ مصوتج: در ترکیب با 
  باشد: /u/یا  /o/ مصوتکه در اولین هجاي آن  دآی می

  dovәstәn دویدن  bu. dovәstәm دویدم
 kuštәn کشتن  bu. kuš  بکُش

  

بـدون   /b/پیشـوند   ،شـوند  شروع می i / / ،/o/  ،/e /  ،/a /  ،//âا افعالی که بدر د: 
  . شود آغازین ماده ادغام می مصوتاي با  افزوده

 amo:n آمدن  b. amo:m آمدم
 eygâdәn انداختن  b. eygâdәm انداختم
 orsәftәn  گسستن  b. orsәftәm  گسستم
 išmârdәn  شمردن  b. išmârdәm  شمردم

  

افزوده شدن پیشوند  »ساکن بودن، ایستادن«به معناي  /isa:n/» ئنایس«در مصدر 
/b/  تیعنی ، دشو ي آغازین ماده میآوابه ماده فعل منجر به تغییرمصو /i/  به/ey/ 

  شود: تبدیل می /:e/یا 
 b. e:s b. eys بایست
 b. e:sâm b. eysâm ایستادم

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    108
 b. e:sâ bum b. eysâ bum  ایستاده بودم

 b. e:sâ bim b. eysâ bim  شمایستاده با

/ isâ bum/  و/isâ bim/  هستند که بـدون  » ایسئن«دو حالت خاص از صرف
یـی  آوارونـد و دسـتخوش تغییـر     کار مـی  براي وصف حال گذشته به /b/پیشوند 

  1.ندشو نمی
دسـت   بـه مصدرهاي مرکب گیلکی که از ترکیب افعال ساده با اسم و جـز آن  

  گیرند: نمی /b/یند پیشوند آ می
      bo:n  tur âدیوانه شدن                        pur â kudәn         پر کردن  

تـر از   متفـاوت در مـواردي  ، مصـوت با  /b/ترکیب  ،شرق گیالن ی ازدر مناطق
  . هاي غرب گیالن است نمونه

معمـوالً در آغـاز    /be/ صـورت  بـه  /e/در ترکیب با مصورت  /b/الف: در گالشی 
  وجود دارند: /i/یا  /e/هاي  مصوتها  ید که در آنآ هایی می ماده

 gitәn گرفتن  be. gitәm گرفتم

 če:n زاییدن  be. čim زاییدم
 he:n  خریدن  be. hin  بخر

  

                                                
و نشسـتن   /kәftәn/، افتـادن  /xuftәn/، خفـتن  /na:n/، نهادن  /isa:n/مصدرهاي ایستادن .  1

/ništәn/  آیند بدون پیشوند می ؛ براي وصف حالت،هستندکه متضمن حرکت .  
 ništem ام نشسته kәfte افتاده xufte خوابیده

 isâm ساکنم nәha نهاده است  
ترکیب شوند، بر حال گذشته داللت خواهند کرد  /bostәn/ي ساده  اگر این افعال با صرف گذشته
  . آیند می /b/یشوند و مانند وصف حال، بدون پ

 nište bum نشسته بودم 
 kәfte bu افتاده بود 
 xufte bi  خوابیده بودي 

  .حالتی) - (نک: افعال برآیندي شوند حالتی نامیده می - این افعال، افعال برآیندي
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 /u/ مصـوت ها  ید که در آنآ هایی می با ماده /:bu/ صورت به /:u/ب: در ترکیب با 
  وجود دارد:

 mutәn جستجو کردن  bu. mutәm جستجو کردم

 dutәn دوختن  bu. duj بدوز
  

 مصـوت ها  ید که در ماده آنآ هایی می با فعل،  /bâ/ صورت به /â/ج: در ترکیب با 
/o/ :وجود دارد  

 mordәn مردن  bâ. mordәm مردم
 potәn پختن  bâ. poč بپز

 /â/ مصوتها  آید که در ماده آن هایی می با فعل، /bo/ صورت به /o/د: در ترکیب با 
  وجود دارد:

 xârdәn خوردن  bo. xârdәm خوردم

 hamân آمدن  bo. mâm آمدم
  

 /i/ مصوتها  ید که در ماده آنآ هایی می با فعل،  /bi/ صورت به /i/هـ: در ترکیب با 
  وجود دارد:

 bišim برویم  bi. ši بروي

و تحت  آید نیز می» آمدن«به معناي  /hamân/مصدر / â/ ي این پیشوند با ریشه
  . گیرد می /y/میانجی  ،تاثیر محیط واجی

 bi. ye:n بیایید  bi. ya بیا

ت ها مصو آن ي آید که در ریشه هایی می با فعل،  /ba/ صورت به /a/و: در ترکیب با 
/ә/  یا/a/ :وجود دارد  

 za:n زدن  ba. zam زدم

 kәše:n  کشیدن  ba. kәše:m  کشیدم
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  شود: ترکیب می /ә/و  /u/عمدتاً با  /b/پیشوند  )الهیجانی(شرقی  ي در گونه

  : / bu/ ي گونه
 gutәn گفتن  bu. gom بگویم
 šo:n  رفتن  bu. šum  بروم

  

  : /bә/ ي گونه
 aman آمدن  bә. mam آمدم
 šo:n  رفتن  bә. šim  رفتیم
 he:n  خریدن  bә. he  خرید
 bu:n  بودن / شدن  bә. bun  باشد

  
  وند نفی. 4. 3

  نهی یا منفی وجود دارد: ي کی چند صورت متمایز براي بیان مقولهدر گیل
  . / استnصورتی شبیه فعل منفی در زبان فارسی که نشانه آن /. 1

متناسب یا همگون با آواي آغـازین مـاده   ، این نشانه در شرایط واجی خاص 
ال سـاده  در ابتداي مصدر و افع ni/ / ،/nә/   ،/nu/  ،/no/   ،/ne/  ،//nne صورت به

ید و یا به تنهایی براي ساخت آ یا پس از پیشوند در مصدرها و افعال پیشوندي می
  . دور کار می و فعل منفی به منفی مصدر

2 .nәvâ هاي ایرانی است که با استفاده از  منحصر به فرد وند منفی در زبان ي گونه
اولِ مـاده   یعنـی بـه  ، آیـد  مـی  دست به )بایستن( /vâstәn/ فعل کمکیماده مضارع 

افزاینـد و آن را   را مـی  /nә/نفـی   ي نشـانه  /vâsti/ي  و یا ماده گذشته /vâ/مضارع 
  . برند کار می در آغاز یا در انتهاي فعل یا مصدر به /nәvâsti/یا  /nәvâ/ صورت به

ایـن  . آیـد  مصـدر مـی   صورت بهدر مواردي  /nәvâ/ساز  منفی فعل کمکیتابع 
، اگر به اول مصـدر اضـافه شـود   . آید از مصدر می تکواژ در آغاز مصدر و یا پس

  شود: مصدر تکیه بر می هجاي آخر
 fendәrәstәn nәvâ  نگاه نکن، نباید نگاه کردن

 d. әnَnәvâ  xur   نخور، نباید خوردن
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+ سـوم   nәي نفـی   است که ترکیبی است از نشانه /nәvâsti/ي آن  صورت گذشته
  ./vâstәn/ي فعل  شخص مفرد گذشته

nәvâsti// در، فعل پس از آن و آید می فقط در آغاز افعال ساده و پیشوندي   
  . شود هاي مختلف صرف می صیغه

 nәvâsti buxur. di bim  خوردیم بایستی می نمی
 nәvâsti vânišâti bi  نشاندي بایستی فرو می نمی

عـال  بـراي برخـی از اف   /vәn/ ي از منفیا  شکل ویژه ،چنین در مواردي نادر هم. 3
و » مشنو«وجود دارد که به نوعی یادآور شکل قدیمی منفی در زبان فارسی مانند: 

  است:» مکن«
 tâštәn تراشیدن  vәn. tâš تراشن

 egâdәn  انداختن  vәn. gân  نیانداز

 ištâvәstәn  شنیدن  vәn. štâv  مشنو

هـاي   نادر صورت منفی در گویش الهیجان و برخی دیگر از گـویش  ي گونه و. 4
/ براي گذشته به معناي mәnnes/ براي حال/ آینده و/mәnne/ صورت بهشرقی که 

  کند: آید و فعل را منفی می می» نتوانستن«
                                                                   mәnne-m bu. šumتوانم بروم نمی

                                                             mәnnes-әm bә. zәn. әmتوانستم بزنمن
  
  

  هاي وند نفی گیلکی گونه. 1. 4. 3
هـا   هـایی کـه در آن   فعـل  ي که در مصدرهاي ساده پیش از ماده /ni/ي  گونه الف:

  آید: می، وجود دارد /e/یا  /i/ مصوت
  de:n                            دیدن                 ni. de:n               ندیدن 

  

از این قاعده پیـروي   /ze:n/مصدر ،  /e:n/هجایی منتهی به  در مصدرهاي تک
  شود: منفی می /nә/ ي کند و با نشانه نمی

  ze:n                                زدن                       nә. ze:n               نزدن 
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  است: /ә/یا  /â/ن آ مصوتآید که نخستین  هایی می یش از مادهپ /nә/ي  گونه ب:

 kâštәn کاشتن  nә. kâštәn نکاشتن
 gәrdәstәn گردیدن  nә. gәrdәstәn نگردیدن

از این » ساییدن و آرد کردن، جرأت داشتن«به معناي  /yârәstәn/» یارستن«مصدر 
  شود: منفی می /ni/ي  کند و با نشانه قاعده پیروي نمی

 yârәstәn            جرأت داشتن       ni. yârәstәn    جرأت نداشتن 
  

  است: /u/یا  /o/ها  آن مصوتآید که نخستین  هایی می پیش از ماده /nu/ي   گونه ج:
 goftәn گفتن  nu. goftәn نگفتن

 guroxtәn گریختن  nu. guroxtәn نگریختن
، شـوند  شـروع مـی   مصوتها با  آید که آن ماده هایی می پیش از ماده /n/ي  گونه د:

  شود: ماده در این حالت ادغام می مصوتفی با ن /n/ي  نشانه
 amo:n  آمدن  n. amo:n  نیامدن

 ispordәn سپردن  n. ispordәn نسپردن
 erje:n  ریزریز کردن  n. erje:n  ریزریز نکردن

 uškoftәn  گلوگیر شدن آب دهان  n. uškoftәn  گلوگیر نشدن آب دهان
  شود: ف اولین همخوان مینفی منجر به حذ /n/ي  نشانه ،در مصدرهاي زیر

 dânәstәn دانستن  n. ânәstәn ندانستن
 dâštәn داشتن  n. âštәn نداشتن

  شود: مصدر می مصوتنفی منجر به حذف اولین  /n/ي  در مصدرهاي زیر نشانه
 šәnâxtәn شناختن  nә. šnâxtәn نشناختن
 furoxtәn فروختن  nu. froxtәn نفروختن

  

هاي  گویش رشتی و مناطق مرکزي گیالن است که در فعل مختص /ne/ي  گونه هـ:
  .ي نفی در افعال دوبنی و مرکب) نک: نشانه( رود کار می به ترکیبی

  

نی هاي دوب اي شرق گیالن است که در فعل مختص گویش جلگه /nne /ي گونه و:
 دآی در می /nn/ صورت به »جریان حال در«رود و در  کار می به »ي در جریان گذشته«

  . به آن خواهیم پرداختو 
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  ي نفی در افعال دو بنی نشانه. 2. 4. 3
ي در  ي در جریان و گذشته براي منفی کردن افعال گذشتهگیالن، در گیلکی غرب 

ي نفی در جزء اول و متناسب یا همگون با  نشانه ،و حال در جریان التزامیجریان 
هاي پیشوندي پس  در فعلهاي ساده و  فعل ي آغازین فعل در جلوي ماده مصوت

  آید: از پیشوند می
 xurdân dәrәm                                در حال خوردن هستم
 nuxurdân dәrәm                            1در حال خوردن نیستم

 goftân dubum                                 در حال گفتن بودم
 nugoftân dubum                             در حال نگفتن بودم

و  /nne/ي نفی  نشانه  ،باال براي منفی کردن افعال دوبنیِگیالن در گیلکی شرق 
پیوندد و در هر  در آغاز جزء دوم فعل می /dә/ پیشوندبه  /nn/و  /ne/هاي آن  گونه

  شود: شش صیغه تکرار می
  de dәrәm            بینم دارم می                         de dәnne. m           بینم دارم نمی

  ama dәbum     آمدم داشتم می                        ama dәne bum    آمدم داشتم نمی
 putә dәrәm          پزم دارم می                     m      putә dәnn. ә       پزم دارم نمی

 به ساخت /da/ پیشوندرا به  /nne/ي  گونه همدر غرب ، متأثر از گیلکی شرقی
  . کنند افزایند و براي شخص و شمار صرف می حال در جریان می
 šo:n dәrә m  در حال رفتن هستم šo:n dinne. m در حال رفتن نیستم

 xurdân dәrәm در حال خوردن هستم xurdân dinne. m در حال خوردن نیستم

هـایی در ایـن ونـد     نو افزودیا نمنجر به کاست ،وندپیشي نفی به  افزودن نشانه
 /den(n)e/ /  وdәn(n)e / ،/din(n)e/هـاي   صـورت  بـه شود و شکل منفی آن را  می

  . آموختطور سماعی آن را  ي ندارد و باید بها آورد که قاعده درمی
  

  

                                                
  . روند کار نمی صورت منفی این افعال در فارسی به.  1

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    114
  ي نفی در مصدر و افعال پیشوندي نشانه. 3. 4. 3

هـم بـا    وپیشوند  مصوت هم با ،ي نفی در مصدر و افعال پیشوندي گیلکی نشانه
هـاي پیشـوندي آن    فعل  ویژگی. شود هماهنگ می ي فعل هجاي اول ماده مصوت

  آید: نفی می ي است که پیشوند پیش از نشانه
  fu. kudәn ریختن fu. nu. kudәn نریختن

 vâ. kәftәn گیردادن vâ. nә. kәftәn گیر ندادن

  ji. vištәn رهیدن ji. ni. vištәn نرهیدن
  ju. xuftәn زیرچیزي شدن پنهان ju. nu. xuftәn ان نشدن درزیر چیزيپنه

  vâ. če:n بازچیدن vâ. n. če:n1 بازنچیدن
  

  ي نفی در افعال مرکب نشانه . 4. 4 .3
  . شوند پیشوندي و دوبنی منفی می، افعال مرکب گیلکی مانند افعال ساده

 dәrdә da:n زجر دادن dәrdә nә. da:n زجر ندادن
 siyâ vase:n  سیاه مالیدن (بدنام کردن) siyâ vâ. n. se:n  نمالیدنسیاه 

          jǝxtǝr. â da:n  فراموش کردن jǝxtǝr. â nǝvâ da:n  فراموش مکن
  xândә kudân dubum  در حال خندیدن بودم
 xândә kudân du. n. bum  در حال خندیدن نبودم

 gәryâ dәrә  در حال گریه کردن است
 gәryâ dinne  یه کردن نیستدر حال گر

  

  نکته
 فندرستن« مصدرهاي) «fendәrәstәn  / (» وانیشاستن«نگریستن) وvânišâstәn/ 

. گیرند ي نفی نمی نشانه، /n/» ن« همخواندرپی  به دلیل قرار گرفتن پی، باز نشاندن)
نگـاه  «و هـم  » نگاه کردن«مصدري دو معنایی است؛ یعنی هم به معنی » فندرستن«

                                                
  طلبد. را می اي جداگانه آید. چگونگی و چرایی آن بررسی مینفی بدون مصوت  /n/در برخی از مصدرها .  1
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. گیرند ي نفی نمی نشانه، /n/» ن« همخواندرپی  به دلیل قرار گرفتن پی، باز نشاندن)
نگـاه  «و هـم  » نگاه کردن«مصدري دو معنایی است؛ یعنی هم به معنی » فندرستن«

                                                
  طلبد. را می اي جداگانه آید. چگونگی و چرایی آن بررسی مینفی بدون مصوت  /n/در برخی از مصدرها .  1
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از طریق جایگاه تکیه در جمله نشان خود را  ،تمایز این دو در گفتار. است »نکردن
کار  به /vânišâstәn/» وانیشاستن«به جاي منفی  /nišâstәn/» نیشاستن«منفی . دهد می
 . رود می
  مصدر گیالن، شرق در گیلکی/tonәssәn/  (توانستن) صـورت  بـه /mәnnәm/ 

یک از  صورتی یگانه است که در هیچ، یاین صورت منف. شود توانم) منفی می (نمی
 . شود مصدرهاي دیگر گیلکی دیده نمی

 پـذیر اسـت؛    هاي مختلف انعطاف نفی در پیوستن به میزبان ي در گیلکی نشانه
 شود: گاهی به صفت مفعولی متصل می

   nu. xurdә. dâr. әm                                                           ام نخورده
  پیوندد: گاهی به فعل معین میو 

  bә. xurdә n. âr. ә                                                                 خورده ندارم
تـوجهی   فرآیند قابـل  )تکیه(زبر زنجیري فعل با استفاده از عنصر  منفی ساختن    

در ایـن  . کند عمل می(نگاه کردن)  /fendәrstәn/است که ظاهراً تنها در مورد فعل 
. شود منفی می، فعل اول جایی تکیه از هجاي آخر به هجاي فعل با استفاده از جابه

با اضافه شدن این تکواژ . شود هم منفی می /nәvâ/ساز  منفی فعل کمکیِاین فعل با 
 . گردد ه هجاي آخر برمیبیعنی ، تکیه دوباره به جایگاه خود، به اول مصدر

  

 وند نمود.  5. 3
ماننـد  . درونی فعـل اسـت   هاي مختلف نگرش به ساختار زمانیِ نمود بیانگر شیوه

و افعـال   ادات، ي وندها این مقوله به وسیله. تفاوت تمام شدن یا نشدن عمل فعل
  . شود واژگانی می، گردد و هم در ساختار معنایی افعال بیان می کمکی

در  ونـد ایـن  . سـازد  مـی نمود ناقص یا کامل ، وند نمود با افزوده شدن به فعل
ي  گذشـته ، ي سـاده  فعلی: گذشـته  يها صورتهاي گذشته و حال  ترکیب با زمان

را در گیلکـی   گذشته و حـال در جریـان  ، گذشته استمراري، ي نقلی گذشته، بعید
  . سازند می

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    116

هاي مختلف گیلکی نمود به دو صورت: نمود کامل و ناقص (مستمر)  در گونه
. وسط و انجام است، کند که داراي آغاز عملی اشاره می کامل بهنمود . وجود دارد

  . است /bvپیشوند / نمود کامل در گیلکیتنها وند 
یعنـی ایـن کـه وقـوع فعـل      ، کنـد  بر کامل نبودن انجام فعل داللت می ناقص نمود

ـتمرار   و در جریان استانجام نگرفته  کامل طور به و  تکـرار ، و یا امر فعل مبتنی بـر اس
این ، است صوري اي هاي فوق مبتنی بر نشانه ر گیلکی هریک از حالتد. است عادت
  :از این قرار استکه  ،روند کار می به اداتصورت  و هم به 1صورت وند ها هم به نشانه
  

  در ماده مضارع /n/ي  نشانه. 1.  5. 3
/n/ اخباري مضارع هاي  فعل در ماده امر» پایان نیافتگی«یعنی  ،ي نمود ناقص نشانه

در شرایط آوایی خـاص  پس از ریشه و  ها برخی از فعل ي  سهت که قبل از شنااس
، / /aکه گاه ، یک واکه،  /n/قبل از  همخوانمختوم به  ي ریشهدر اتصال به . آید می

//â  یا/e/  و یا/i/ ،//ә مضارعهاي  نک: ماده( آید است می(.  
  

  /ben/ي  نشانه. 2.  5.  3
پایـان   گـر  یـد و بیـان  آ لنگرودي می ي گونه واداريِ عمضارهاي  این نشانه در ماده

  . امر فعل است نیافتگی
  xutәn    خفتن     xusâne:n   خوابانیدن           xusben. әm  خوابانم می

در مواردي منجر به تغییرات آوایی در صامت  ،به ماده مضارع benاتصال وند 
  . شود پایانی ماده می

تواند هم در حال / آینده باشـد و   می، دن امر فعلبو پایان نیافتگی و در جریان
  اند: هاي زیر براي بیان امور گذشته نشانه. هم در گذشته

  

                                                
هاي کمکی هستند، که در مبحث  هاي بیان نمود، فعل وهیکی دیگر از شی ،غیر از وند و ادات. 1

   افعال کمکی به نقش این افعال در ساختار زبان گیلکی براي بیان نمود خواهیم پرداخت.
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  nي  نشانه. 3.  5. 3
ـته   جزء اول فعل( عولفاسم مصورت پسوند پس از  این وند به در  و حـال   هـاي گذش

 .  عمل فعل است کننده تداوم گیرد و بیان قرار می )التزامی ي در جریان جریان و گذشته
  xurdâ. n dubum                                    در حال خوردن بودم (رشتی) 

  xurdә. n dә bum                                             (غرب)در حال خوردن بودم 
 čē. n dә bim                                             (غرب)در حال چیدن باشم 

هـاي   تفاوت آوایی نـدارد و بیشـتر در گـویش   با مصدر  در مواردي ن نشانهای
، ي مصدر گیلکی خاطر مشابهتش با نشانه رود و به کار می رشتی و مرکزي گیالن به

 و این ساخت را ساختی مصدري هاي گذشته آن را پسوند مصدر نگارنده در نوشته
  .)70: 1387، :1384 ،(نک: پورهاديدانسته است 

  

در میـان دو جـزء افعـال     /ne/و  /nâ/ صـورت  بهاین نشانه  ،املشی ي ونهدر گ
  آید: ي در جریان می گذشته

  hamә-nâ1 bâm                                              در حال آمدن بودم
  hamә-ne bi                                                   در حال آمدن بودي

   hamә-nâ bim                                                 در حال آمدن بود
  hamә-ne bim                                             در حال آمدن بودیم
  hamә-ne bin                                               در حال آمدن بودید
 hamә-nâ bân                                                در حال آمدن بودند

  )82: 1382 ،رادمرد، (رنجبر
  

  آید: می /ar/ صورت به» کیاده حسن«این نشانه در 
           sut-ar abom          سوختم داشتم می          ي در جریان  براي بیان گذشته

  sut-ar am                      سوزم دارم می                براي بیان حال در جریان
  )91: 1382(کلباسی 

                                                
1. â  وe  کوتاه شدهhâ  وhe  دوم این ساختار هستند ،متعلق به فعل کمکیهستند که یعنی جزء .  

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    118
  

    و /dә/) پیشـوند  1394) و جهـانگیري ( 1391سبز علیپـور ( ، )1382کلباسی (
/dә. r/  ي نشانه، شود میبرده کار  بهرا که در فعل کمکی گذشته و حال در جریان 

در صورتی که این پیشوند در ارتباط بـا قـرار گـرفتن در    . دانند نمود استمراري می
د به ها را مقی کند و آن حرکت افعال را دستخوش تغییر می جهت ،آغاز افعال ساده

هـا توجیـه    نمودي تلقی کردن این پیوند. کند اي در مکان می چارچوب یا محدوده
  . دستوري ندارد

  ama dә bim                                                           در حال آمدن بودم
   ama dә bi                                                              در حال آمدن بودي

  ama dә bu                                                             در حال آمدن بود
 ama dә bim                                                           در حال آمدن بودیم
   ama dә bin                                                            در حال آمدن بودید
 ama dә bun                                                           در حال آمدن بودند

  )371ص ، 1394، (جهانگیري
 صورت به لنگرودي و برخی دیگر از مناطق شرق گیالن ي در گونه پیشونداین 

/daآید / می .  
               diče da bum                                                            چیدم شتم میدا

 /dә /.شود / بیان میa/ صورت به/ d- هاي گیلکی با حذف / و در برخی از لهجه
فعـل  » bo:n/ بـودن  «که در ترکیب بـا فعـل سـاده    ، پیشوند اشتقاقی است /da/یا 

  . سازد می را /dә bo:n/پیشوندي 
ثیر خود را در بیش از آنکه تا، درآید» بودن«هرگاه این پیشوند بر سر فعل ساده 

از خود  در معناي فعل دست برده و خاصیت اشتقاقی، نمود فعلی به نمایش بگذارد
بخشد و آن را در معنا از فعل ساده  می» بودن«دهدو مفهوم خاصی به فعل  بروز می

عبـور  » داشـتن  وجـود «/ از معناي dә bo:n/. کند یز می(بدون پیشوند) متما» بودن«
  . دهد تغییر معنا می »ریختن در جایی، اندر بودن، بودن در جایی«کند و به  می
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  )371ص ، 1394، (جهانگیري
 صورت به لنگرودي و برخی دیگر از مناطق شرق گیالن ي در گونه پیشونداین 

/daآید / می .  
               diče da bum                                                            چیدم شتم میدا

 /dә /.شود / بیان میa/ صورت به/ d- هاي گیلکی با حذف / و در برخی از لهجه
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  . سازد می را /dә bo:n/پیشوندي 
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 119   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  /i/نشانه . 4. 5. 3
 ي فعـل گذشـته   پـس از ، پسـوند  صـورت  بهعادت و تکرار  وند استمرار عنوان به

  . رود کار می به هاي گیلکی (خصوصاً رشتی) در برخی از گونه استمراري
  xurdәn                                                                                خوردن

  مفرد  جمع
  خوردیم می
  خوردید می
  خوردند می

 

xurd. i. mi  
xurd. idi  
xurd. idi  

  

  خوردم می
  خوردي می

  خورد می

xurd. i. mi  
xurd. i  
xurd. i  

/ iوند استمراري /. رود کار می ستمراري بدون این نشانه بها ي گاهی فعل گذشته
کـه در   طـوري  به. در گیلکی دستخوش جدي شستشوي معنایی و معنازدایی است

  .)ي استمراري نک: گذشته( حضوري غایب دارد ،ها اغلب گونه
  

  kәrâنشانه . 5. 5. 3
ر هـر دو زمـان   د. گر استمرار عمل فعل است آید و بیان این نشانه در آغاز فعل می

  . رود کار می و گذشته در مناطق غربی گیالن و رشت به مضارع
 در حال خوردنم

 خوردم داشتم می
 در حال خوردن بودم

  در حال خوردن هستم

                                kәrâ xurәm  
                               kәrâ xurdim 

                   kәrâ xurd. ân dubum     
                      kәrâ xurdân dәrәm   

   :افتدبی/ و فعل فاصله kәrâتواند بین / گاهی می
  kәrâ čâp čâp ze:n dәrә                                      زند  دارد چهچهه می

  

دستوري مختلف براي  تواند با امکانات به لحاظ صوري در گیلکی نمود می: نکته
استفاده از افعال معین و ، وندها، kәrāیک نقش دستوري واحد بیان شود:  انعکاس

  . گاهی نیز ترکیبی از این چند مورد
  

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    120
  وند تاکیدي.  6. 3

است که در اتصال به ماده فعلی کـه بـه    /a/یا  /â/ي  کید در گیلکی واکهأت ي نشانه
 مضـارع هـاي   هدر انتهـاي مـاد   /a/یـا   /â/. گیـرد  می /y/میانجی ، واکه منتهی شود

کیـد  أشود و مفهوم ت فعلی ظاهر می ي پس از شناسه ،و فعل امر التزامیاخباري و 
  افزاید: را به فعل می

  

  اخباري مضارع
 xurdәn خوردن  xuri. yâ خوري یا می
 kuštәn کشتن  kušәm. â کُشما می

 مضارع التزامی
 ze:n  زدن  bәzәni. yâ  بزنی یا

 âvәrdәn  دنآور  bâvәri. yâ  بیاور یا

 وجه امر
 šo:n  رفتن  bišidi. yâ  آ، بروید
  
  
  

  وند صفت مفعولی. 7. 3
 ،هاي مختوم به همخوان ساختمان صفت مفعولی یا اسم مفعول در فعل گیلکیدر 

گذشته و پسوند  از ستاك/ә/ شود در آخر آن ساخته می. /ә/1 گاه تحت تأثیر محیط 
متناسب  مصوتو  /b/پیشوند  ،هاي ساده در فعلشود؛  تبدیل می /i/یا  /u/آوایی به 

  افزایند: یا همگون با فعل را به آغاز آن می
  bә + 'škәst + ә  bәškәst                                                                شکسته
   b + amuxt + ә  bâmuxtә                                                آموخته
     bu + xurd + ә  buxurdә                                                   خورده 

                                                
  . تبدیل شده است /a/به  /ә/تحت تاثیر زبان فارسی در مواردي .  1
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 121   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  . گیرند می /ә/وند  ،مانند صفت مفعولی ،افعال الزم هاي فاعلیِ صفت و اسم
     buxuftә bum                                                                    خوابیده بودم

   bәmânәstә bum                                                                 مدمانده بو
  

هـاي   (سـاخت  هایی که امر فعلشان بـه پایـان نرسـیده    گیلکی براي ساخت در
هـاي   اسـم  صـفات و ، حـالتی)  - ینديآافعال برهاي  ساخت و جریان در و مستمر

  هاي زیرند: مفعولی داراي ویژگی فاعلی و
  . هستند/ b(v(/ صفات در افعال ساده فاقد پیشوند تصریفی وها  اسم این. 1
  مانند:. شوند منتهی می a/â یا e به پسوند. 2

 xute bu                                                                       درحالت خفته 
 xurdâ. n dubu                                                          درحال خوردن بود

  . پسوند تهی دارند، مصوتدرافعال منتهی به . 3
 isâ ø bu                                                                           ایستاده بود

  
 

  منفی کردن. 1. 7. 3
/ b(v/(ونـد نفـی جانشـین ونـد     ، براي منفی کردن صفت مفعولی در افعال سـاده 

، در افعال پیشوندي. یدآ غاز فعل میآ فاقد پیشوند هستند دردر صفاتی که  ؛شود می
  آید: نفی پس از پیشوند می ي نشانه

 nu. xuftә bum نخوابیده بودم

 u. n. sâdә bum برنداشته بودم

 ni. niste  bu ننشسته بود
  

   وند واداري. 3. 8
 /on/ هاي شرقی در گویش و /ân/ هاي غربی در گویش واداري گیلکی ي وند نشانه

 مضـارع افزایند و براي بیان امور مربوط بـه گذشـته و    می مضارعاست که به ماده 

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    122

را به ایـن نشـانه    /e/وند گذشته ساز ، ي واداري هاي گذشته در ماده. برند کار می به
  کنند: اضافه می

       bә. tәrs. âne. m                                                  ترساندم
        buxusâne. m                                                          خواباندم
ولـی در گیلکـی    ،افزاینـد  می /on/یا  /ân/شناسه را به  ،حال / آینده ي در ماده
  . آورند ید و شناسه را پس از آن میآ می /ben/ي  نشانه /ân/جاي  هلنگرودي ب

    tәrsân. әm                                                         ترسانم می
           tәrs. ben. әm                                                      ترسانم می

، شود محسوب می میانوند ،ماضی ي سببی در ساختار مصدري و ماده //ânوند 
  . ردار استمضارع از ویژگی پسوند برخو ي ولی در ماده

  

  مصدر اصلی  مصدر سببی  معنی
 xur. ân. ēn  xurdәn  خوراندن - خوردن

  ماده مضارع  ماده مضارع سببی  ماده ماضی سببی
bә. xur. âne  xur. ân  xur  

  
  
  1شناسه. 4

ـبند   فعـل مـی   ي ایی هستند که به آخر مادهوندهاي شخصی فاعلی یا پسونده، ها شناسه چس
ـاخت  همـه . در گروه فعلـی اسـت  » شخص«و » شمار«شان تعیین  و نقش ـاي فعـل    ي س ه

  .  است Øآن تهی  ي گذشته ساده که شناسه مفرد گیرند؛ جز سوم شخصِ شناسه می
ي  متمایزکننـده  ،مفردو  جمعشناسه در دوم و سوم شخص ، رشتی در گیلکیِ

  . به آن خواهیم پرداخت گذشته و مضارع که در صرف اشکال، نیست »شخص«
  صورت زیر هستند: بهدر افعال الزم و متعدي گیلکی   ساده ي تههاي گذش شناسه

                                                
. شناسه افعال گیلکی از تنوع فراوانی برخوردار است. بررسی تک تک این موارد به شناسایی تمام 1

  کند.  تر را طلب می که پژوهشی گسترده هاي موجود در جغرافیاي زبانی زبان گیلکی نیاز دارد گویش
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 مفرد  جمع
 -әm(ә( 1 اول شخص   -im(i) اول شخص
 - i  دوم شخص   - id(i)˓ – in  دوم شخص
  - e / -ә /- Ø  سوم شخص   - id(i)˓ -әd (ә)˓ - әn  سوم شخص

همخوان از شناسه  قبل، ي فعل به واکه منتهی شود ها اگر ریشه در برخی از فعل
  گیرد: میانجی می

                                                               آییم      می               xâ  xâyәm                a  ayәm      خواهم می
 

  

اي  براي دوم شخص مفـرد از شناسـه  ، سرا شفت و صومعه، ي فومن در منطقه
  شود: ی سایر مناطق دیده نمیشود که در گیلک استفاده می

 imru bidi. š fәrda diya nәšâ  توان دید فردا نمی، آنچه را که امروز دیدي

  tâ alân rәšt biši,šә  ؟اي تا االن رشت رفته
  ništi,šә  اي نشسته

  bo. xord,iš  خوردي
  

/ š» /ش« همخـوان ایـن نشـانه   ، شود هاي باال دیده می طوري که در مثال همان
و تاتی  یاین شناسه در تالش. یش و پس از آن ممکن است یک واکه بیایداست که پ

توانـد   این منـاطق مـی   در گیلکیِ »ش« وجود، براي دوم شخص مفرد رایج است
  . زبان باشد ناشی از تاثیر همجواري با گویشوران تالش

ي در  در جریـان و گذشـته  ي گذشـته ، ي التزامـی  گذشته، بعید ي گذشتهافعال 
، شـوند  یعنی از دو جزء تشکیل مـی  ،نی) دارندساخت ترکیبی (دوب، تزامیالجریان 

ثابـت و   صورت به ها صیغه ي در همه صفت مفعولی است صورت بهجزء اول که 
 شود ولی عبارتی دیگر براي شخص و شمار صرف نمی به، ماند بدون تغییر باقی می

                                                
1 .(i) و (ә) به معناي اختیاري بودن و نیز تفاوت گویشی است .  

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    124

در ، است» دن / بودنش«به معناي  /bo:n/که شکلی از مصدر (جزء دوم)جزء دیگر 
توان از این نظر می .پیوندند ها به آن می شوند و شناسه هاي مختلف صرف می صیغه

  . نامید» ثانوي«هاي ها را  شناسهآن
ناپـذیر افعـال ترکیبـی     که جـزء جـدایی   /bo:nیا / /bostәn/هاي مصدر  شناسه

  و بدین قرارند: هاي افعال دیگر فرق دارند با شناسه ،هستند
/bo:n ي در جریان ي بعید و گذشته فعل کمکی در گذشته عنوان به» بودن«/ به معناي  .  

 مفرد جمع
 um-   اول   im-   اول
 i-   دوم   id˓-in-   دوم
 u-   سوم   ud˓-un  سوم

/bo:n/ یا /bostәn ي التزامی  فعل کمکی در گذشته عنوان به» باشیدن«/ به معناي
  . ي در جریان التزامی و گذشته

 مفرد   جمع
 im-   اول   im-   اول
 i-   دوم   id˓in-   دوم
 i-   سوم   id˓-un-   سوم

  

 اي بنـدي  هاي رشتی و مرکزي گیالن پایـان  ي استمراري گیلکی در گونه گذشته   
  / دارند که به قرار زیرند:bostәnي فعل / شبیه شناسه

-im (i)  -im (i) 
-id(i)˓ -in  -i 
-id(i)˓ -әn  -i 

  
  چند نکته

  :استبدون شناسه  اي طور ریشه هب ي ساده فرد گذشتهسوم شخص م :الف
  buxurd    خورد      bugogt  گفت      biništ   نشست 
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 مفرد  جمع
 -әm(ә( 1 اول شخص   -im(i) اول شخص
 - i  دوم شخص   - id(i)˓ – in  دوم شخص
  - e / -ә /- Ø  سوم شخص   - id(i)˓ -әd (ә)˓ - әn  سوم شخص

همخوان از شناسه  قبل، ي فعل به واکه منتهی شود ها اگر ریشه در برخی از فعل
  گیرد: میانجی می

                                                               آییم      می               xâ  xâyәm                a  ayәm      خواهم می
 

  

اي  براي دوم شخص مفـرد از شناسـه  ، سرا شفت و صومعه، ي فومن در منطقه
  شود: ی سایر مناطق دیده نمیشود که در گیلک استفاده می

 imru bidi. š fәrda diya nәšâ  توان دید فردا نمی، آنچه را که امروز دیدي

  tâ alân rәšt biši,šә  ؟اي تا االن رشت رفته
  ništi,šә  اي نشسته

  bo. xord,iš  خوردي
  

/ š» /ش« همخـوان ایـن نشـانه   ، شود هاي باال دیده می طوري که در مثال همان
و تاتی  یاین شناسه در تالش. یش و پس از آن ممکن است یک واکه بیایداست که پ

توانـد   این منـاطق مـی   در گیلکیِ »ش« وجود، براي دوم شخص مفرد رایج است
  . زبان باشد ناشی از تاثیر همجواري با گویشوران تالش

ي در  در جریـان و گذشـته  ي گذشـته ، ي التزامـی  گذشته، بعید ي گذشتهافعال 
، شـوند  یعنی از دو جزء تشکیل مـی  ،نی) دارندساخت ترکیبی (دوب، تزامیالجریان 

ثابـت و   صورت به ها صیغه ي در همه صفت مفعولی است صورت بهجزء اول که 
 شود ولی عبارتی دیگر براي شخص و شمار صرف نمی به، ماند بدون تغییر باقی می

                                                
1 .(i) و (ә) به معناي اختیاري بودن و نیز تفاوت گویشی است .  
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در ، است» دن / بودنش«به معناي  /bo:n/که شکلی از مصدر (جزء دوم)جزء دیگر 
توان از این نظر می .پیوندند ها به آن می شوند و شناسه هاي مختلف صرف می صیغه

  . نامید» ثانوي«هاي ها را  شناسهآن
ناپـذیر افعـال ترکیبـی     که جـزء جـدایی   /bo:nیا / /bostәn/هاي مصدر  شناسه

  و بدین قرارند: هاي افعال دیگر فرق دارند با شناسه ،هستند
/bo:n ي در جریان ي بعید و گذشته فعل کمکی در گذشته عنوان به» بودن«/ به معناي  .  

 مفرد جمع
 um-   اول   im-   اول
 i-   دوم   id˓-in-   دوم
 u-   سوم   ud˓-un  سوم

/bo:n/ یا /bostәn ي التزامی  فعل کمکی در گذشته عنوان به» باشیدن«/ به معناي
  . ي در جریان التزامی و گذشته

 مفرد   جمع
 im-   اول   im-   اول
 i-   دوم   id˓in-   دوم
 i-   سوم   id˓-un-   سوم

  

 اي بنـدي  هاي رشتی و مرکزي گیالن پایـان  ي استمراري گیلکی در گونه گذشته   
  / دارند که به قرار زیرند:bostәnي فعل / شبیه شناسه

-im (i)  -im (i) 
-id(i)˓ -in  -i 
-id(i)˓ -әn  -i 

  
  چند نکته

  :استبدون شناسه  اي طور ریشه هب ي ساده فرد گذشتهسوم شخص م :الف
  buxurd    خورد      bugogt  گفت      biništ   نشست 



 125   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  :  هستندي ساده داراي دو حالت  هاي زمان گذشته شناسه ،در گویش گالشی :ب
  صورت زیر هستند: ها به  شناسه، وجود داشته باشد /a/ مصوتي فعل  : اگر در ریشه1

  مفرد       جمع                
 -e:m                       -am 
 -e:n                          -e 
 -an                           -a 

  قرار زیر هستند: ها به شناسه، وجود داشته باشد /a/غیر از  ی مصوتي فعل  : اگر در ریشه2
  مفرد    جمع                       
    -im                         -әm 

     -in                           -e 
     -әn                           -ә 

هـاي الزم و   فعـل  ي شناسـه  ،اي شرق گـیالن  در گویش ساکنان مناطق جلگه :ج 
  زیر است: صورت بهمتعدي در تمام اشکال زمانی 

  جمع                       مفرد
 -im                        -әm 
 -in                           -i 
 -әn                       -ә /Ø 

 

  
فعل  ي تاثیر محیط آوایی ماده گیلکی  اغلب تحت ي هاي آغازین شناسه مصوت : د
ت ولچسبند کـه بـراي سـه    شناسه می به همخوانهاي نا منظور اجتناب از خوشه به

  . ندشومیانجی تلقی  عنوان بهتوانند  و از این منظر می استتلفظ 
 buxurd. әm      خوردم       xur. әm    خورم می

دهد که در بخـش   ها رخ می تغییرات دیگري در محیط آوایی خاص در شناسه
  . پردازیم می هابه آنصرف افعال 

 

  . هاي الزم و متعدي تفاوت ندارند فعل ي در گیلکی شناسه :هـ 

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    126

/ әnشخص // و سوم inشخص جمع /دوم ي  نشانه ،هاي گیلکی یشتر گونهدر ب و:
/ әd/ و /idهـاي /  تر و شناسـه  ها صورت قدیمی این شناسه رسد نظر می به و است

  . متأخرترند
  
  هاي گیلکی فعل زمان حال/ آینده گذشته و زمان هاي گونهساختن  هشیو.  5

هـاي گیلکـی حـداقل از دو    فعـل حال/ آینده  هاي گذشته و گونهساختار عمومی 
  :شوداجباري تشکیل می ي واژه تک

  ستاك (ماده). 1
  شناسه. 2

و گذشـته) از آن   مضـارع اي است که سـتاك ( ریشه ايدر گیلکی هر فعل دار
هاي فعلی این و گذشته در ساختمان تمام گروهمضارع دو ستاك . شودساخته می

  هر یک از این دو ستاك ممکن است:. شودگویش دیده می
  بدون پیشوند بیایند؛ 1با یا. 1
  ییرات واجی باشند؛با یا بدون تغ . 2
  . میانجی بگیرند. 3

  . آینداز ستاك و برخی پس از آن می پیشاین اجزا برخی 
  یادآوري

  . گیرندنمی /b(v(/پیشوند غیرثابت ، افعال پیشوندي ●
گذشـته و حـال در جریـان و    ، مستمري گذشته، اخباريمضارع افعال ساده در  ●

  . گیرندنمی /b(v(/پیشوند  ،التزامیي در جریان گذشته
  . آیندمی /b(v(/بدون پیشوند  ،براي وصف حالت حالتی - برآینديافعال  ●
از فعل و در افعال پیشـوندي بـین پیشـوند و     پیش ،ي نفی در افعال سادهنشانه ●

  . آیدفعل می ي ماده
                                                

  . شود نشان داده می +با یا، با نشانه. 1
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  :  هستندي ساده داراي دو حالت  هاي زمان گذشته شناسه ،در گویش گالشی :ب
  صورت زیر هستند: ها به  شناسه، وجود داشته باشد /a/ مصوتي فعل  : اگر در ریشه1

  مفرد       جمع                
 -e:m                       -am 
 -e:n                          -e 
 -an                           -a 

  قرار زیر هستند: ها به شناسه، وجود داشته باشد /a/غیر از  ی مصوتي فعل  : اگر در ریشه2
  مفرد    جمع                       
    -im                         -әm 

     -in                           -e 
     -әn                           -ә 

هـاي الزم و   فعـل  ي شناسـه  ،اي شرق گـیالن  در گویش ساکنان مناطق جلگه :ج 
  زیر است: صورت بهمتعدي در تمام اشکال زمانی 

  جمع                       مفرد
 -im                        -әm 
 -in                           -i 
 -әn                       -ә /Ø 

 

  
فعل  ي تاثیر محیط آوایی ماده گیلکی  اغلب تحت ي هاي آغازین شناسه مصوت : د
ت ولچسبند کـه بـراي سـه    شناسه می به همخوانهاي نا منظور اجتناب از خوشه به

  . ندشومیانجی تلقی  عنوان بهتوانند  و از این منظر می استتلفظ 
 buxurd. әm      خوردم       xur. әm    خورم می

دهد که در بخـش   ها رخ می تغییرات دیگري در محیط آوایی خاص در شناسه
  . پردازیم می هابه آنصرف افعال 

 

  . هاي الزم و متعدي تفاوت ندارند فعل ي در گیلکی شناسه :هـ 

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    126

/ әnشخص // و سوم inشخص جمع /دوم ي  نشانه ،هاي گیلکی یشتر گونهدر ب و:
/ әd/ و /idهـاي /  تر و شناسـه  ها صورت قدیمی این شناسه رسد نظر می به و است

  . متأخرترند
  
  هاي گیلکی فعل زمان حال/ آینده گذشته و زمان هاي گونهساختن  هشیو.  5

هـاي گیلکـی حـداقل از دو    فعـل حال/ آینده  هاي گذشته و گونهساختار عمومی 
  :شوداجباري تشکیل می ي واژه تک

  ستاك (ماده). 1
  شناسه. 2

و گذشـته) از آن   مضـارع اي است که سـتاك ( ریشه ايدر گیلکی هر فعل دار
هاي فعلی این و گذشته در ساختمان تمام گروهمضارع دو ستاك . شودساخته می

  هر یک از این دو ستاك ممکن است:. شودگویش دیده می
  بدون پیشوند بیایند؛ 1با یا. 1
  ییرات واجی باشند؛با یا بدون تغ . 2
  . میانجی بگیرند. 3

  . آینداز ستاك و برخی پس از آن می پیشاین اجزا برخی 
  یادآوري

  . گیرندنمی /b(v(/پیشوند غیرثابت ، افعال پیشوندي ●
گذشـته و حـال در جریـان و    ، مستمري گذشته، اخباريمضارع افعال ساده در  ●

  . گیرندنمی /b(v(/پیشوند  ،التزامیي در جریان گذشته
  . آیندمی /b(v(/بدون پیشوند  ،براي وصف حالت حالتی - برآینديافعال  ●
از فعل و در افعال پیشـوندي بـین پیشـوند و     پیش ،ي نفی در افعال سادهنشانه ●

  . آیدفعل می ي ماده
                                                

  . شود نشان داده می +با یا، با نشانه. 1



 127   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

به معنی  ،تواند تهی یا صفر باشدي ساده میگذشته مفرد شناسه در سوم شخصِ ●
  . رودکار  بهتنهایی  دیگر ستاك به

سـاخت   گونـه از  و هفـت  مضارعساخت  گونه از طور کلی در گیلکی سه به
  گذشته رواج دارد که به قرار زیرند:

ي  گذشـته ، ي سـاده  گذشـته ، حال در جریان، مضارع التزامی، اخباري مضارع
، گذشـته در جریـان  ، التزامـی ي  گذشـته ، گذشته بعیـد ، اريستمراي  گذشته، نقلی

  . 1التزامیي در جریان  گذشته
ی دیگري را به نمایش زمانهاي  گیلکی شکل مصدر و فعلچند ، بر این عالوه 
مـورد بررسـی قـرار    » حـالتی  - افعال برآیندي«ها را تحت عنوان  گذارند که آن می

  . خواهیم داد
ــدر    ــرد مص ــخص مف ــرف اول ش ــا ص ــن ج ــتن) را  /ništәn/در ای در (نشس

  آوریم: میآشنایی بیشتر  براي گذشته و مضارعهاي  ساخت
  nišin. әm  نشینم می  (حال/ آینده) اخباري مضارع

  bә. nišin. әm  بنشینم  مضارع التزامی
  ništ. ân dәr. әm  در حال نشستنم  حال در جریان

  bi. ništ  نشست  ي ساده گذشته
 bi. ništә  نشسته است  1ي نقلی  گذشته
  bi. ništә dârәm  امنشسته  2 ي نقلی گذشته
  ništ. im  نشستم می  اريستمراي  گذشته
  bi. ništә bum  نشسته بودم  ـ حالت اولبعید  گذشته

  bi. ništә dâštim  نشسته بودم  گذشته بعید ـ حالت دوم
  bi. ništә bim  نشسته باشم  ي التزامی گذشته

                                                
ها  گونه اي برخوردار است. هر یک از این توجه ي نقلی، بعید و التزامی در گیلکی از تنوع قابل . گذشته1

  ها، پرداخته خواهد شد.  تک آن شوند که در ادامه به تک نیز تقسیم می اي دیگر به اشکال چندگانه

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    128
 bi. ništәbi  نشسته باشی  ي التزامی تمنایی (سوم شخص)  گذشته

  ništ. ân dubum  ل نشستن بودمدر حا  ي در جریان گذشته
  ništ. ân dibim  در حال نشستن باشم  التزامیي در جریان  گذشته

  nište. m  ام نشسته تدر حال  3نقلی  - حالتی - برآیندي
  nište. bum  نشسته بودم تدر حال  حالت سوم بعید ي گذشته - حالتی - برآیندي
 nište. bim  منشسته باش تدرحال  2التزامی ي گذشته - حالتی - برآیندي
  bi. niš  بنشین  فعل امر

 bә. xâyәm bi. nišәm  بخواهم بنشینم  1التزامی آینده
 xâyәm. bi. nišәm  خواهم بنشینم می  2آینده
 xâyәm ništәn  خواهم نشستن  3آینده 

 
 

تـوان سـاخت غیرشخصـی و سـاخت      می ،گانه نوزدههاي  بر این ساخت عالوه   
دهنده  خواهند رسید و این نشان 21ها به  تعداد ساخت کهها افزود  مجهول را به آن

ترین مفاهیم متمایزکننده در ساخت  ظرفیت و توانایی زبان گیلکی براي بیان متنوع
  . بند و جمله است

  
  
  و نهی فعل امر.  6

، یا باز داشتن از آنبراي واداشتن کسی یا کسانی به امري (کاري یا حالتی) فعل امر 
» مضـارع التزامـی  «دوم شخص  ي صیغهشود و شبیه  ه ساخته میماده حال/ آینداز 

یا در مواردي با تغییراتی (افزایشی ، که در هنگام خطاب به دیگري یا دیگران است
، باشـد  )یاشتقاقی (قاموسـ اگر فعل همراه با پیشوند . در ماده) همراه استکاهشی 

و  /b/پیشـوند  » امـی مضـارع التز «در غیر این صورت مانند ، مانداین وند باقی می
فعل امر دو . رودمیکار  بهبرحسب شرایط آوایی   /bu- ،ba- ،bi- ،bә/ آنهاي گونه

 آن در گیلکیِ ي که شناسه، که بدون شناسه است و جمع، ي مفردصیغه دارد؛ صیغه
  . است /in/و  /id/غربی  ي و در گونه /in/شرقی  ي  گونه
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  bi. ništә dâštim  نشسته بودم  گذشته بعید ـ حالت دوم
  bi. ništә bim  نشسته باشم  ي التزامی گذشته
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و  /b/پیشـوند  » امـی مضـارع التز «در غیر این صورت مانند ، مانداین وند باقی می
فعل امر دو . رودمیکار  بهبرحسب شرایط آوایی   /bu- ،ba- ،bi- ،bә/ آنهاي گونه
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 صیغه دوم شـخص   امر مفرد  امر جمع  
  مضارع التزامی جمع

ــیغه دوم  صــ
شخص مفـرد   

  مضارع التزامی

  مصدر

 bâvәrid/in bâvәr bâvәr. id/in bâvәr. i âvәrdәn آوردن

 fәčәkin/id fәčәk fәčәk. in/id fәčәk. i fәčәkәsәn  باال رفتن

 binišinin/id biniš binišinin/id binišin. i ništәn  نشستن

در ایـن مـوارد   ، با افزایش همراه اسـت فعل امر دوم شخص مفرد در مواردي 
  شود:فعل همگون می ي ماده مصوتپیشوند با  مصوت

  
 bi. š. id bu. š.u   biš. id bi. š. i šo:n رفتن

 bi. gid bu. gu bi. g. id bi. g. i goftәn  گفتن

 bә. nid bә. nә bә. n. id bә. n. i nәhan  گذاشتن/نهادن

  اند:ریشه در مواردي همراه تغییرات در
  bayn be  bayn  bay  aman  آمدن
  bâyid biyâ  bâyid  bâyi  amo:n آمدن

  
زبـان گیلکـی    غربـیِ  ي / در پیونـد بـا فعـل در گونـه     b(v(پیشوند تصریفی /

کـه در   در صـورتی ، ي فعل از ناپایداري زیـادي برخـوردار اسـت    واکهتاثیر  تحت
 ي ثابـت فعـل امـر در گونـه    ترین پیشوند غیر شایع. هاي شرقی پایدارتر است گونه

  آید: می همخوانبا  ،است که با افعال ساده آغاز شده - bәشرقی 
  امر  معنا  مصدر    معنا

  bә. niš  بنشین ništәn  نشستن
  bә. zan  بزن  ze:n  زدن

  bә. bij  برشته کن  bištәn  برشتن، سرخ کردن
  

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    130

پسین و  ،هایی نظیر افراشتگی هاي هجاي مجاور در مشخصه واکه، در این گونه
ي ماده داراي مشخصه [+ پسین] باشد هرگاه واکه. شوند ردي با هم همگون میگ ،

در شـرایطی کـه مـاده بـا     . کنـد  / تجلی پیدا میbu/ یا /bo/ صورت به/ bәپیشوند /
 شوندیپ گیرد و واژ قرار می / بین دو واکه در مرز دوتکyمیانجی /، آغاز شود ي واکه

/bә /صورت به /biشود. / تولید می  
  امر                   مصدر                 معنا    

  xondәn bo. xon  خواندن
  dutәn  bu. duj  دوختن
  h) avәrdәn(  bi. yәr  آوردن
  âman  bi. ye  آمدن

  âmutәn  biyâmuj(y)   آموختن
  

شـرق   ي گونـه در امر  / بیشترین بسامد را در میان پیشوندهاي فعلbәِپیشوند /
/ صورت زیرساختی پیشوند فعل امر در bәدهد که / این نکته نشان می .گیالنی دارد

ي  عمدتاً خود را بـا مشخصـه  ي پیشوندها  واکه ،غربی ي در گونه. این گونه است
  . از این نظر ناپایدارترند و کنند فعل هماهنگ می ي ي ماده واکه

  

   شوند: آید که با واکه آغاز می غربی با افعالی می ي / در گونهbپیشوند /
  امر                  مصدر                  معنا

  âšâdәn b. âšân    تکان دادن گهواره
  išmârdәn  b. išmâr  شمردن
  ârdәn  b. âr  آوردن

  

واج  ،فعـل  ي ي مـاده  / و واکـه bبین پیشوند / ،شرقی ي در مواردي مانند گونه
  . ات استهمراه با تغییر، برخی از افعالدر  و آید / میyمیانجی /
  امر                  مصدر                  معنا

  egâdәn be. y. gân  انداختن
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  isa:n  be. ys  ایستادن
  mo:nâ  bi. yâ  آمدن

  

  / دارند:iي / آیند که واکه هایی می با ماده /biي / گونه
  امر            مصدر          معنا  ماده مضارع

gir گرفتن  giftәn bi. gir  
čin  نچید  če:n  bi. čin  

  

  / دارند:a/â/ یا /әي / آیند که واکه هایی می / با مادهbәي / گونه
  امر            مصدر          معنا  ماده مضارع

nә نهادن  na:n bә. nә  
kâr  کاشتن  Kâštәn  bә. kâr  
tәrs  ترسیدن  tәrse:n  bә. tәrs  

  :/ باشدo/یا  /u/، شي هجاي آغازین آیند که واکه می هایی / با مادهbuي / گونه
  امر            مصدر          معنا  ماده مضارع

kob کوبیدن  kobәstәn  bu. kub  
kuš  کشتن  kuštәn  bu. kuš  
g  گفتن  goftәn  bu. gu  

  . شودساخته می )nә- ،nu- ، -ni( هاي آنو گونه /n/با وند  فعل امرنفی 
  هـاي آن جانشـین   نـه و گو /n/ ي نشـانه ، دارنـد  /b/هـایی کـه پیشـوند   در فعل

  کنند:می» نهی«شوند و فعل امر را می /b(v(/ تصریفیهاي پیشوند گونه
  امر مثبت               معنی  منفی (نهی)امر         معنی
 bu. šu  برو nu. šu  نرو
 bu. gu  بگو  nu. gu  نگو

 b. âvәr  بیاور n. âvәr  نیاور
 bi. yâ  بیا ni. yâ  نیا

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    132

هاي آن بعد از و گونه /n/ ي نشانه، دارند تصریفی د ثابتهایی که پیشوندر فعل
  آیند:پیشوند می

  مصدر       فعل امر مثبت    فعل امر منفی         معنی    
 fu. nu. kun fukun  fugudәn  افشادن (ش)، ریختن

 vâ. n. vin vâvin vâve:n  (غ) بریدن
 u. nә. sân usân usâdәn  (ر) برداشتن

 vi. n. riz viriz virištәn  (غ) برخاستن
  

هـاي سـاده و   هاي امر مرکب ساده و پیشوندي نیز این نشانه مانند فعلدر فعل
   :کندپیشوندي عمل می

  pn. â nukun pan. â kun  pan. â kudәn  پهن کردن 
 jigâ nәdә jigâ bәdә  jigâ dәhan  پنهان کردن 
 tâ. nә. vәd tâvәd tâvә da:n  پرتاب کردن

 čo. dәnәgân čo. dәgân čo. dәgâdәn  نشایعه کرد

 / nәvâsti/ و /nәvâ/سـاز   منفـی  ي نشانهاز ، هاي باالعالوه بر شکلدر گیلکی 
  :دشو استفاده میدر وجه امر براي منفی کردن فعل 

  nәvâ šōn      نباید رفتن (رفت)              nәvâsti biši     نبایستی بروي
  :آید میمصدر  صورت بهتابع ، امري» نهی«ر وجه د /nәvâ/ در صورت استفاده از

                            nәvâ goftәn  نباید گفتن (گفت)

/nәvâ/  1یعنی هم پیش، تواند هر دو جایگاهمی ر کنـد و هم پس از فعل را پ .
، واژه بـه اول مصـدر   با اضافه شدن این تک، اضافه شودبه اول مصدر  /nәvâ/اگر 

  شود: بر می مصدر تکیه هجاي پایانی
 vargâdәn nәvâ  آویختن نباید

                                                
  . رود در جایگاه پیش از فعل، اگر فعل پیشوندي باشد، قبل از پیشوند بکار می. 1



 131   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  isa:n  be. ys  ایستادن
  mo:nâ  bi. yâ  آمدن

  

  / دارند:iي / آیند که واکه هایی می با ماده /biي / گونه
  امر            مصدر          معنا  ماده مضارع

gir گرفتن  giftәn bi. gir  
čin  نچید  če:n  bi. čin  

  

  / دارند:a/â/ یا /әي / آیند که واکه هایی می / با مادهbәي / گونه
  امر            مصدر          معنا  ماده مضارع

nә نهادن  na:n bә. nә  
kâr  کاشتن  Kâštәn  bә. kâr  
tәrs  ترسیدن  tәrse:n  bә. tәrs  

  :/ باشدo/یا  /u/، شي هجاي آغازین آیند که واکه می هایی / با مادهbuي / گونه
  امر            مصدر          معنا  ماده مضارع

kob کوبیدن  kobәstәn  bu. kub  
kuš  کشتن  kuštәn  bu. kuš  
g  گفتن  goftәn  bu. gu  

  . شودساخته می )nә- ،nu- ، -ni( هاي آنو گونه /n/با وند  فعل امرنفی 
  هـاي آن جانشـین   نـه و گو /n/ ي نشـانه ، دارنـد  /b/هـایی کـه پیشـوند   در فعل

  کنند:می» نهی«شوند و فعل امر را می /b(v(/ تصریفیهاي پیشوند گونه
  امر مثبت               معنی  منفی (نهی)امر         معنی
 bu. šu  برو nu. šu  نرو
 bu. gu  بگو  nu. gu  نگو

 b. âvәr  بیاور n. âvәr  نیاور
 bi. yâ  بیا ni. yâ  نیا

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    132

هاي آن بعد از و گونه /n/ ي نشانه، دارند تصریفی د ثابتهایی که پیشوندر فعل
  آیند:پیشوند می

  مصدر       فعل امر مثبت    فعل امر منفی         معنی    
 fu. nu. kun fukun  fugudәn  افشادن (ش)، ریختن

 vâ. n. vin vâvin vâve:n  (غ) بریدن
 u. nә. sân usân usâdәn  (ر) برداشتن

 vi. n. riz viriz virištәn  (غ) برخاستن
  

هـاي سـاده و   هاي امر مرکب ساده و پیشوندي نیز این نشانه مانند فعلدر فعل
   :کندپیشوندي عمل می

  pn. â nukun pan. â kun  pan. â kudәn  پهن کردن 
 jigâ nәdә jigâ bәdә  jigâ dәhan  پنهان کردن 
 tâ. nә. vәd tâvәd tâvә da:n  پرتاب کردن

 čo. dәnәgân čo. dәgân čo. dәgâdәn  نشایعه کرد

 / nәvâsti/ و /nәvâ/سـاز   منفـی  ي نشانهاز ، هاي باالعالوه بر شکلدر گیلکی 
  :دشو استفاده میدر وجه امر براي منفی کردن فعل 

  nәvâ šōn      نباید رفتن (رفت)              nәvâsti biši     نبایستی بروي
  :آید میمصدر  صورت بهتابع ، امري» نهی«ر وجه د /nәvâ/ در صورت استفاده از

                            nәvâ goftәn  نباید گفتن (گفت)

/nәvâ/  1یعنی هم پیش، تواند هر دو جایگاهمی ر کنـد و هم پس از فعل را پ .
، واژه بـه اول مصـدر   با اضافه شدن این تک، اضافه شودبه اول مصدر  /nәvâ/اگر 

  شود: بر می مصدر تکیه هجاي پایانی
 vargâdәn nәvâ  آویختن نباید

                                                
  . رود در جایگاه پیش از فعل، اگر فعل پیشوندي باشد، قبل از پیشوند بکار می. 1



 133   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  dәnَnәvâ vârgâ  نباید آویختن
  کنند:هاي مرکب نیز چنین عمل میفعل در

 pәs. â da:n nәvâ                      پس نده     

 nәvâ pәs. â1 da:n                                                        پس نده
بر حال داللت ، و افعال متضمن حالت ،آینده بر ،متضمن کار لِافعا فعل امرِ   
  . دارند

  زیر است: صورت بهساختار عمومی فعل امر 
  شناسه تغییرات آوایی)  پیشوند + ماده مضارع (

                                                                                        bu. šuبرو (امرمفرد)
  bi. šid                                                                    (امرجمع) رویدب

بدون اینکه در . دشو اضافه می /u/ ي یک واکه، هاي مفرد برخی از فعل در آخرِ
  . مضارع آنها این واکه دیده شود ي ماده

  
 مضارع اخباري.  7

در مواردي ماننـد  . هجایی است یک مضارع اخباري گیلکی عمدتاً تکواژي ي ماده
در . شود / منتهی میn/ همخوانپارسی به  ي هاي باستانی و میانه مضارع زبان ي ماده

کنـد: مـثالً از    هاي مضارع از امکان بالقوه فعل در آینده حکایـت مـی   گیلکی صیغه
   »agә unâ bidinәm,gәm / 2گویم می، را ببینم او اگر«در » گفتن«امکان 

                                                
اند که  شود، برخی بر این عقیده ی است که در برخی از افعال مرکب بین دو جزء ظاهر می. مصوت1

/ پیشوند âاگر /. شوند افعالند که فقط در ساخت مرکب ظاهر می پیشوند قاموسی این مصوتاین 
در جایگاه پیش از فعل باقی بماند، در » nәvâ«نشینی با فعل کمکی  قاموسی باشد باید هنگام هم

کند و در کنار ساختار جزء اول  این جایگاه را تصاحب نمی /âها / صورتی که در هیچ یک از نمونه
  ت فعل مرکب گیلکی)(نک: پیوس. ماند باقی می

  )  . / اندmiي / هاي مضارع گیلکی فاقد نشانه (صیغه. 2

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    134

» حـال در جریـان  «نان براي بیان انجام امري در زمان حال از ساخت زبا گیلک
  .حال در جریان) ←نک( کنند استفاده می

افعـال الزم و متعـدي    و پذیرنـد  / نمیbvپیشوند / ،در این ساخت افعال ساده
  شود از: ساختار عمومی آن تشکیل می. صورت یکسانی دارند

  + شناسه n ±ستاك آینده 
در برخی  ،از شناسه پیش، جاريي نمود نشانه عنوان به /n/اخباري  مضارعدر 
گاه یک  ،فعل ي و در اتصال به ماده شود ظاهر میها در شرایط آوایی خاص  از فعل
  آید:) همراه آن میمصوتواکه (

  ništәn  نشستن niš  ریشه فعل
  nišin. әm  نشینیم می  nišin. im  نشینیم می
  nišin. i  نشینی می  nišin. id  نشیند می
  nišin. e  نشیند می   nišin. әd(әn)یا )(id  نشینند می

        kudәn  کردن (رشتی)             ku    ریشه فعل
 kun. әm(ә)  کنممی     kun. im(i)  کنیممی

 kun. i  کنیمی     kun. id(i)  کنیدمی
 kun. e  کندمی     kun. id(i)  کنندمی

  . شودها دیده نمیدر بیشتر فعل /n/ نشانه ،رشتی و غربی در گیلکیِ
 xurdәn  خوردن xur  ریشه فعل

  xurәm  خورممی xurim(i)  خوریممی
 xuri  خوريمی xurid(i)  خوریدمی
 xure  خوردمی xurid(i)  خورندمی

 šo:n  رفتن   
 šәm  روممی šim(i)  رویممی

 ši  رويمی šid (i)  رویدمی
 še  رودمی  šid (i)  روندمی
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  dәnَnәvâ vârgâ  نباید آویختن
  کنند:هاي مرکب نیز چنین عمل میفعل در

 pәs. â da:n nәvâ                      پس نده     

 nәvâ pәs. â1 da:n                                                        پس نده
بر حال داللت ، و افعال متضمن حالت ،آینده بر ،متضمن کار لِافعا فعل امرِ   
  . دارند

  زیر است: صورت بهساختار عمومی فعل امر 
  شناسه تغییرات آوایی)  پیشوند + ماده مضارع (

                                                                                        bu. šuبرو (امرمفرد)
  bi. šid                                                                    (امرجمع) رویدب

بدون اینکه در . دشو اضافه می /u/ ي یک واکه، هاي مفرد برخی از فعل در آخرِ
  . مضارع آنها این واکه دیده شود ي ماده

  
 مضارع اخباري.  7

در مواردي ماننـد  . هجایی است یک مضارع اخباري گیلکی عمدتاً تکواژي ي ماده
در . شود / منتهی میn/ همخوانپارسی به  ي هاي باستانی و میانه مضارع زبان ي ماده

کنـد: مـثالً از    هاي مضارع از امکان بالقوه فعل در آینده حکایـت مـی   گیلکی صیغه
   »agә unâ bidinәm,gәm / 2گویم می، را ببینم او اگر«در » گفتن«امکان 

                                                
اند که  شود، برخی بر این عقیده ی است که در برخی از افعال مرکب بین دو جزء ظاهر می. مصوت1

/ پیشوند âاگر /. شوند افعالند که فقط در ساخت مرکب ظاهر می پیشوند قاموسی این مصوتاین 
در جایگاه پیش از فعل باقی بماند، در » nәvâ«نشینی با فعل کمکی  قاموسی باشد باید هنگام هم

کند و در کنار ساختار جزء اول  این جایگاه را تصاحب نمی /âها / صورتی که در هیچ یک از نمونه
  ت فعل مرکب گیلکی)(نک: پیوس. ماند باقی می

  )  . / اندmiي / هاي مضارع گیلکی فاقد نشانه (صیغه. 2
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» حـال در جریـان  «نان براي بیان انجام امري در زمان حال از ساخت زبا گیلک
  .حال در جریان) ←نک( کنند استفاده می

افعـال الزم و متعـدي    و پذیرنـد  / نمیbvپیشوند / ،در این ساخت افعال ساده
  شود از: ساختار عمومی آن تشکیل می. صورت یکسانی دارند

  + شناسه n ±ستاك آینده 
در برخی  ،از شناسه پیش، جاريي نمود نشانه عنوان به /n/اخباري  مضارعدر 
گاه یک  ،فعل ي و در اتصال به ماده شود ظاهر میها در شرایط آوایی خاص  از فعل
  آید:) همراه آن میمصوتواکه (

  ništәn  نشستن niš  ریشه فعل
  nišin. әm  نشینیم می  nišin. im  نشینیم می
  nišin. i  نشینی می  nišin. id  نشیند می
  nišin. e  نشیند می   nišin. әd(әn)یا )(id  نشینند می

        kudәn  کردن (رشتی)             ku    ریشه فعل
 kun. әm(ә)  کنممی     kun. im(i)  کنیممی

 kun. i  کنیمی     kun. id(i)  کنیدمی
 kun. e  کندمی     kun. id(i)  کنندمی

  . شودها دیده نمیدر بیشتر فعل /n/ نشانه ،رشتی و غربی در گیلکیِ
 xurdәn  خوردن xur  ریشه فعل

  xurәm  خورممی xurim(i)  خوریممی
 xuri  خوريمی xurid(i)  خوریدمی
 xure  خوردمی xurid(i)  خورندمی

 šo:n  رفتن   
 šәm  روممی šim(i)  رویممی

 ši  رويمی šid (i)  رویدمی
 še  رودمی  šid (i)  روندمی



 135   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  :اند همراه /n/ها اغلب با وند نمود این فعل ،گیلکی هاي شرقیِگونه در
 xordan  خوردن    لنگرودي

 xon. әm  خورممی xon. im  خوریممی
 xon. i  خوريمی xon. in  خوریدمی

 xon. e(ә)  خوردمی xon. әn  خورندمی
 šo:n  رفتن    لنگرودي

 šun. әm  روممی  šun. im  رویممی
 šun. i  رويمی šun. in  رویدمی
  šun. e(ә)  رودمی šun. әn  روندمی
  

. روندمیکار  بهغالب مصدرهاي متضمن حرکت با این ساخت براي بیان آینده 
تنها مصدري که متضمن حرکت است و با این ساخت منحصراً براي وصف حال 

  (باریدن) است:، »vârәstәn / وارستن«، رودمیکار  به
 vârәstәn  vâre  باردمی ←باریدن 

  

وصف «مصدرهاي متضمن حالت با این ساخت براي ، فقط در مواردي محدود
  1.روندمیکار  به» حال

  tânәstәn  توانستن tânәm  توانممی
  dânәstәn  دانستن  dânәm  دانممی
  xâstәn  خواستن  xâyәm  خواهممی

  

  رود:میکار  بهدر مواردي هم براي بیان واقعیات کلی و مطلق 
               mâ zәminә do:r čәrxe  چرخدور زمین میماه د

                                                
متضـمن آینـده اسـت و    ...  خـورم روم، مـی مـی . کنداین نکته در مورد فارسی هم صدق می.  1

  . متضمن حال...  توانمدانم، میخواهم، می می
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 کـه  هـایی فعـل  صـرف  در گوناگون هايدرگویش، گیلکی اخباري مضارع در
   :شوداي فراوانی دیده میتغییرات شناسه ،شوندختم می مصوتبه  ها ستاك آن
 hama:n                       /  گالشی
  âmo:n                        /    رشتی

  amân                       /  لنگرودي
  amandәn یاaman       / الهیجانی

  دوم شخص  اول شخص    شخص دوم شخص       اول شخص     سوم       شخص سوم
   مفرد             مفرد            مفرد              جمع                جمع               جمع   

 ây. әm ây. i ây. e ây. imi ây. idi ây. idi  رشتی
 an. әm an. i an. e an. im an. in an. әn  لنگرودي

 hama. m hamay hama hamay. im hamay. in hamay. en  گالشی
 ham hay ha hay. im hayin ha:n  گالشی

 ây. әm ây. i ây. e ây. im ây. in ây. әn  سیاهکلی
 an. әm an. i an. ә an. im an. in an. әn  الهیجانی

 ay. әm ay. i ay. e ay. im ay. id ay. әd  خمامی

  . صرف افعال پیشوندي تفاوتی با صرف افعال ساده ندارد
  غربی        لنگرودي            رشتی            

u. sân. әmә  vi. gin. әm  va. sân. әm(ә) 
u. sân. i vi. gin. i va. sân. i 
u. sân. e vi. gin. ә va. sân. ә 
u. sân. imi vi. gin. im va. sân. im 
u. sân. idi vi. gin. in va. sân. in(id) 
u. sân. idi vi. gin. әn va. sân. әn(әd) 

  
  شوند:هاي مرکب نیز مانند افعال ساده صرف میفعل

 pan. â kun. әm  کنمپهن می
 pan. â kuni  کنیپهن می
 pan. â kun. e  کندپهن می
 pan. â kun. im  کنیمپهن می
 pan. â kun. id  کنیدپهن می
 pa. â kun. id(i)  کنندپهن می
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  :اند همراه /n/ها اغلب با وند نمود این فعل ،گیلکی هاي شرقیِگونه در
 xordan  خوردن    لنگرودي

 xon. әm  خورممی xon. im  خوریممی
 xon. i  خوريمی xon. in  خوریدمی

 xon. e(ә)  خوردمی xon. әn  خورندمی
 šo:n  رفتن    لنگرودي

 šun. әm  روممی  šun. im  رویممی
 šun. i  رويمی šun. in  رویدمی
  šun. e(ә)  رودمی šun. әn  روندمی
  

. روندمیکار  بهغالب مصدرهاي متضمن حرکت با این ساخت براي بیان آینده 
تنها مصدري که متضمن حرکت است و با این ساخت منحصراً براي وصف حال 

  (باریدن) است:، »vârәstәn / وارستن«، رودمیکار  به
 vârәstәn  vâre  باردمی ←باریدن 

  

وصف «مصدرهاي متضمن حالت با این ساخت براي ، فقط در مواردي محدود
  1.روندمیکار  به» حال

  tânәstәn  توانستن tânәm  توانممی
  dânәstәn  دانستن  dânәm  دانممی
  xâstәn  خواستن  xâyәm  خواهممی

  

  رود:میکار  بهدر مواردي هم براي بیان واقعیات کلی و مطلق 
               mâ zәminә do:r čәrxe  چرخدور زمین میماه د

                                                
متضـمن آینـده اسـت و    ...  خـورم روم، مـی مـی . کنداین نکته در مورد فارسی هم صدق می.  1

  . متضمن حال...  توانمدانم، میخواهم، می می
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 کـه  هـایی فعـل  صـرف  در گوناگون هايدرگویش، گیلکی اخباري مضارع در
   :شوداي فراوانی دیده میتغییرات شناسه ،شوندختم می مصوتبه  ها ستاك آن
 hama:n                       /  گالشی
  âmo:n                        /    رشتی

  amân                       /  لنگرودي
  amandәn یاaman       / الهیجانی

  دوم شخص  اول شخص    شخص دوم شخص       اول شخص     سوم       شخص سوم
   مفرد             مفرد            مفرد              جمع                جمع               جمع   

 ây. әm ây. i ây. e ây. imi ây. idi ây. idi  رشتی
 an. әm an. i an. e an. im an. in an. әn  لنگرودي

 hama. m hamay hama hamay. im hamay. in hamay. en  گالشی
 ham hay ha hay. im hayin ha:n  گالشی

 ây. әm ây. i ây. e ây. im ây. in ây. әn  سیاهکلی
 an. әm an. i an. ә an. im an. in an. әn  الهیجانی

 ay. әm ay. i ay. e ay. im ay. id ay. әd  خمامی

  . صرف افعال پیشوندي تفاوتی با صرف افعال ساده ندارد
  غربی        لنگرودي            رشتی            

u. sân. әmә  vi. gin. әm  va. sân. әm(ә) 
u. sân. i vi. gin. i va. sân. i 
u. sân. e vi. gin. ә va. sân. ә 
u. sân. imi vi. gin. im va. sân. im 
u. sân. idi vi. gin. in va. sân. in(id) 
u. sân. idi vi. gin. әn va. sân. әn(әd) 

  
  شوند:هاي مرکب نیز مانند افعال ساده صرف میفعل

 pan. â kun. әm  کنمپهن می
 pan. â kuni  کنیپهن می
 pan. â kun. e  کندپهن می
 pan. â kun. im  کنیمپهن می
 pan. â kun. id  کنیدپهن می
 pa. â kun. id(i)  کنندپهن می
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  اخباري مضارعهاي طرز منفی کردن فعل. 1. 7
  گیرد:از ماده فعل قرار می پیشدر افعال ساده وند نفی ، براي منفی کردن

  nu. xur. әm  خورمنمی
  nә. š. әm  رومنمی
  n. ây. әm  آیمنمی
  nâ. vәr. әm  آورمنمی
  ni. nivis. әm  نویسمنمی

  کند:آید و فعل را منفی میي نفی بعد از پیشوند میهاي پیشوندي نشانهدر فعل  
  fu. nu. kun. әm  ریزمنمی

  vâ. nә. gәrd. әm  گردمبرنمی
  vi. ni. riz. әm  خیزمبرنمی

  fa. n. d. әm  دهمنمی
  du. n. kun. әm  پوشمنمی
  ji. n. viz. әm  شوما نمیره

  شوند:مرکب نیز مانند افعال ساده و پیشوندي منفی می هايفعل
 pan. â nu. kun. әm  کنمپهن نمی
 dil. â dә. n. vәd. әm  بندمدل نمی

  
  التزامیمضارع .  8

بـر  ، حالـت  متضمنِ افعالِ و بر آینده، کار و حرکت فعال متضمنِا ،در این ساخت
، »اگـر «و بـا   ندسـت همعموالً متضمن احتمال و شک و شـرط   و دنحال داللت دار

گیرند می /b/پیشوند ، مضارع التزامیافعال ساده در . دنشوهمراه می» شاید« و» باید«
  آیند:می ي فعلریشه مصوتهایی متناسب یا هماهنگ با مصوتو با 

 šo:n  رفتن bә. šәm  بروم

 agә bә. šәm. tәrâ vâxabәrâ kun. әmکنم      را خبر میوت، اگر بروم
اخباري  مضارعتفاوتی با ساخت  مضارع التزامیهاي پیشوندي در ساخت فعل

سوم شخص مفرد اسـت کـه در مضـارع اخبـاري      ي تنها تفاوت در شناسه. ندارد
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  . شود / منتهی میәو در مضارع التزامی به // eي آن / نشانه
عنصـر  و با  از طریق قرائن متنی)( در جمله مضارع التزامیهاي پیشوندي فعل

تکیه بر  ،مضارع التزامیدر  .شونداخباري تمیز داده می مضارعاز  ،تکیهزبر زنجیري 
  ماده فعل است: براخباري تکیه  مضارعپیشوند و در 

  
  مضارع التزامی        مضارع اخباري       

 riz. әmَvi . vi. riz. әmَ  برخیزم
  

  شود از:می گیلکی ساخته مضارع التزامی
  تغییرات) + شناسه ( مضارعستاك پیشوند + 

 bu. xurәm  بخورم bu. xurim  بخوریم

 bu. xuri  بخوري  bu. xuridیا)-in(  بخورید
 bu. xurә  بخورد bu. xurid(әd) یا)- әn(  بخورند

 bә. šәm  بروم bi. šim  برویم
 bi. ši  بروي bi. šid  بروید
 bә. šә  برود  bi. šid(әn)یا)әd- (  بروند

  

 ،هاي فعلصیغه برخی از در صرف ،هاي شرقی گیلکی در گونه ،در این ساخت
  اند:شود که بدین گونهماده فعل و شناسه دیده می یراتی دریتغ

  

 kәt. әn  افتادن  لنگرودي
 bәkk. әm  بیاُفتم bәkk. im  بیاُفتیم
 bәkk. i  بیاُفتی bәkk. in  بیاُفتید
 bәkk. ә  بیاُفتد bәkk. әn  بیاُفتند
 amân  آمدن   شرقی
 bam  بیایم baym  بیابیم
 bay  بیایی bayn  بیایید
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  اخباري مضارعهاي طرز منفی کردن فعل. 1. 7
  گیرد:از ماده فعل قرار می پیشدر افعال ساده وند نفی ، براي منفی کردن

  nu. xur. әm  خورمنمی
  nә. š. әm  رومنمی
  n. ây. әm  آیمنمی
  nâ. vәr. әm  آورمنمی
  ni. nivis. әm  نویسمنمی

  کند:آید و فعل را منفی میي نفی بعد از پیشوند میهاي پیشوندي نشانهدر فعل  
  fu. nu. kun. әm  ریزمنمی

  vâ. nә. gәrd. әm  گردمبرنمی
  vi. ni. riz. әm  خیزمبرنمی

  fa. n. d. әm  دهمنمی
  du. n. kun. әm  پوشمنمی
  ji. n. viz. әm  شوما نمیره

  شوند:مرکب نیز مانند افعال ساده و پیشوندي منفی می هايفعل
 pan. â nu. kun. әm  کنمپهن نمی
 dil. â dә. n. vәd. әm  بندمدل نمی

  
  التزامیمضارع .  8

بـر  ، حالـت  متضمنِ افعالِ و بر آینده، کار و حرکت فعال متضمنِا ،در این ساخت
، »اگـر «و بـا   ندسـت همعموالً متضمن احتمال و شک و شـرط   و دنحال داللت دار

گیرند می /b/پیشوند ، مضارع التزامیافعال ساده در . دنشوهمراه می» شاید« و» باید«
  آیند:می ي فعلریشه مصوتهایی متناسب یا هماهنگ با مصوتو با 

 šo:n  رفتن bә. šәm  بروم

 agә bә. šәm. tәrâ vâxabәrâ kun. әmکنم      را خبر میوت، اگر بروم
اخباري  مضارعتفاوتی با ساخت  مضارع التزامیهاي پیشوندي در ساخت فعل

سوم شخص مفرد اسـت کـه در مضـارع اخبـاري      ي تنها تفاوت در شناسه. ندارد
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  . شود / منتهی میәو در مضارع التزامی به // eي آن / نشانه
عنصـر  و با  از طریق قرائن متنی)( در جمله مضارع التزامیهاي پیشوندي فعل

تکیه بر  ،مضارع التزامیدر  .شونداخباري تمیز داده می مضارعاز  ،تکیهزبر زنجیري 
  ماده فعل است: براخباري تکیه  مضارعپیشوند و در 

  
  مضارع التزامی        مضارع اخباري       

 riz. әmَvi . vi. riz. әmَ  برخیزم
  

  شود از:می گیلکی ساخته مضارع التزامی
  تغییرات) + شناسه ( مضارعستاك پیشوند + 

 bu. xurәm  بخورم bu. xurim  بخوریم

 bu. xuri  بخوري  bu. xuridیا)-in(  بخورید
 bu. xurә  بخورد bu. xurid(әd) یا)- әn(  بخورند

 bә. šәm  بروم bi. šim  برویم
 bi. ši  بروي bi. šid  بروید
 bә. šә  برود  bi. šid(әn)یا)әd- (  بروند

  

 ،هاي فعلصیغه برخی از در صرف ،هاي شرقی گیلکی در گونه ،در این ساخت
  اند:شود که بدین گونهماده فعل و شناسه دیده می یراتی دریتغ

  

 kәt. әn  افتادن  لنگرودي
 bәkk. әm  بیاُفتم bәkk. im  بیاُفتیم
 bәkk. i  بیاُفتی bәkk. in  بیاُفتید
 bәkk. ә  بیاُفتد bәkk. әn  بیاُفتند
 amân  آمدن   شرقی
 bam  بیایم baym  بیابیم
 bay  بیایی bayn  بیایید
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 ba  بیاید ban  بیایند
 bây. әm  بیایم bâyim  بیاییم
 bây. i  بیایی bâyid  بیایید
 bâyә  بیاید bâyәd(әn)  بیایند

 

  . تفاوتی با هم ندارند مضارع التزامیساخت فعل الزم و متعدي در 
 

  

 تزامی الزممضارع ال. 1.  8
  گسکر) - غربی (ضیابر vә. rәš. tәn  برخاستن

  vi. ris. an  (لنگرودي) شرقی  
  vi. riš. tәn  رشتی  
  
  

vә. rәs. ân  گالشی  

  غربی  شرقی  گالشی  رشتی
vi. riz. әmә  vә. rәs. әm  vi. risan. әm  vә. rәz. әm 
vi. riz. i vә. rәs. i vi. risan. i vә. rәz. i 
vi. riz. e vә. rәs. e vi. risan. a vә. rәz. ә 
vi. riz. imi vә. rәs. im vi. risan. im vә. rәz. im 
vi. riz. idi vә. rәs. in vi. risan. in vә. rәz. in 
vi. riz. idi vә. rәs. әn vi. risan. әn vә. rәz. әd(әn) 

  
  مضارع التزامی متعدي . 2.  8

  خمامی ar. dәn    آوردن
    âvәr. dәn  رشتی  
    ar. dәn  لنگرودي  
    hâvәr. dәn  گالشی  

  خمامی          لنگرودي         گالشی        رشتی     
bâ. vәr. әm  bi. âr. әm  bâ. r. әm  bә. ar. әm 
bâ. vәr. i bi. âr. i bâ. r. i bә. ar. i 
bâ. vәr. ә bi. âr. ә bâ. r. ә bә. ar. ә 
bâ. vәr. imi bi. âr. im bâ. r. im bә. ar. im 
bâ. vәr. idi bi. âr. in bâ. r. in bә. ar. id 
bâvәr. idi bi. âr. әn bâr. әn bә. ar. әd 
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  شوند:هاي ساده و پیشوندي صرف میهاي مرکب نیز همانند فعلفعل
  jәxtәr. â bәdәn. әm  از یاد ببرم

  jәxtәr. â bәdәn. i  از یاد ببري
  jәxtәr. â bәdәn. ә  از یاد ببرد

 jәxtәr. â bәdәn. im  از یاد ببریم
 jәxtәr. â bәdәn. id  از یاد ببرید
 jәxtәr. â bәdәn. әd (id)  از یاد ببرند

 
  

  مضارع التزامیهاي طرز منفی کردن فعل. 3.  8
جـاي پیشـوند    براي منفی کردن؛ در افعال ساده وند نفی قبـل از مـاده فعـل و بـه    

  دي ونـد نفـی بـین پیشـوند و مـاده فعـل قـرار        آیند؛ در افعال پیشـون می تصریفی
  گیرد:گیرد؛ در افعال ترکیبی ساده نیز وند نفی قبل از ماده فعل قرار میمی

 ni. gir. әm  نگیرم
  nâ. muj. әm  نیاموزم
 nu. duj. әm  ندوزم
 nә. kәš. әm  نکشم
 va. n. vәrs. әm  نپرسم
 fa. nә. gir. әm  نگیرم

 vâ. n. čuk. әm  نچسبم و به باال نروم
 gәrm. â nu. kun. әm  گرم نکنم
 sәr. â nә. dәn. әm  رها نکنم

اخباري  مضارعتفاوتی با ساخت منفی  مضارع التزامیساخت منفی افعال ساده 
توجه به قرار ، مانند افعال پیشوندي تنها راه  شناخت تفاوت این دو ساخت. ندارد

 مضـارع تکیـه بـر شناسـه و در     ،لتزامیادر افعال  .گرفتن تکیه در این افعال است
  تکیه بر وند نفی فعل است: ،اخباري

  اخباري مضارع  مضارع التزامی
ni. gir. әḿ ni ́. gir. әm  
nu. xur. әḿ nú. xur. әm 
ne. gâd. әḿ né. gâd. әm 
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 ba  بیاید ban  بیایند
 bây. әm  بیایم bâyim  بیاییم
 bây. i  بیایی bâyid  بیایید
 bâyә  بیاید bâyәd(әn)  بیایند

 

  . تفاوتی با هم ندارند مضارع التزامیساخت فعل الزم و متعدي در 
 

  

 تزامی الزممضارع ال. 1.  8
  گسکر) - غربی (ضیابر vә. rәš. tәn  برخاستن

  vi. ris. an  (لنگرودي) شرقی  
  vi. riš. tәn  رشتی  
  
  

vә. rәs. ân  گالشی  

  غربی  شرقی  گالشی  رشتی
vi. riz. әmә  vә. rәs. әm  vi. risan. әm  vә. rәz. әm 
vi. riz. i vә. rәs. i vi. risan. i vә. rәz. i 
vi. riz. e vә. rәs. e vi. risan. a vә. rәz. ә 
vi. riz. imi vә. rәs. im vi. risan. im vә. rәz. im 
vi. riz. idi vә. rәs. in vi. risan. in vә. rәz. in 
vi. riz. idi vә. rәs. әn vi. risan. әn vә. rәz. әd(әn) 

  
  مضارع التزامی متعدي . 2.  8

  خمامی ar. dәn    آوردن
    âvәr. dәn  رشتی  
    ar. dәn  لنگرودي  
    hâvәr. dәn  گالشی  

  خمامی          لنگرودي         گالشی        رشتی     
bâ. vәr. әm  bi. âr. әm  bâ. r. әm  bә. ar. әm 
bâ. vәr. i bi. âr. i bâ. r. i bә. ar. i 
bâ. vәr. ә bi. âr. ә bâ. r. ә bә. ar. ә 
bâ. vәr. imi bi. âr. im bâ. r. im bә. ar. im 
bâ. vәr. idi bi. âr. in bâ. r. in bә. ar. id 
bâvәr. idi bi. âr. әn bâr. әn bә. ar. әd 
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  شوند:هاي ساده و پیشوندي صرف میهاي مرکب نیز همانند فعلفعل
  jәxtәr. â bәdәn. әm  از یاد ببرم

  jәxtәr. â bәdәn. i  از یاد ببري
  jәxtәr. â bәdәn. ә  از یاد ببرد

 jәxtәr. â bәdәn. im  از یاد ببریم
 jәxtәr. â bәdәn. id  از یاد ببرید
 jәxtәr. â bәdәn. әd (id)  از یاد ببرند

 
  

  مضارع التزامیهاي طرز منفی کردن فعل. 3.  8
جـاي پیشـوند    براي منفی کردن؛ در افعال ساده وند نفی قبـل از مـاده فعـل و بـه    

  دي ونـد نفـی بـین پیشـوند و مـاده فعـل قـرار        آیند؛ در افعال پیشـون می تصریفی
  گیرد:گیرد؛ در افعال ترکیبی ساده نیز وند نفی قبل از ماده فعل قرار میمی

 ni. gir. әm  نگیرم
  nâ. muj. әm  نیاموزم
 nu. duj. әm  ندوزم
 nә. kәš. әm  نکشم
 va. n. vәrs. әm  نپرسم
 fa. nә. gir. әm  نگیرم

 vâ. n. čuk. әm  نچسبم و به باال نروم
 gәrm. â nu. kun. әm  گرم نکنم
 sәr. â nә. dәn. әm  رها نکنم

اخباري  مضارعتفاوتی با ساخت منفی  مضارع التزامیساخت منفی افعال ساده 
توجه به قرار ، مانند افعال پیشوندي تنها راه  شناخت تفاوت این دو ساخت. ندارد

 مضـارع تکیـه بـر شناسـه و در     ،لتزامیادر افعال  .گرفتن تکیه در این افعال است
  تکیه بر وند نفی فعل است: ،اخباري

  اخباري مضارع  مضارع التزامی
ni. gir. әḿ ni ́. gir. әm  
nu. xur. әḿ nú. xur. әm 
ne. gâd. әḿ né. gâd. әm 
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  حال در جریان. 9

تقلی مسـ  فعلیِ ساخت ،در گیلکی براي بیان تداوم حرکت و حالت در زمان حال
به  بودن) پیشوندي (فعل اصلی + زمان حال فعل کمکی وجود دارد که از دو جزء

  آید:شرح زیر پدید می
نمود در  وند +  1صفت مفعولی این ساخت ترکیبی است از ،غربی گیلکیدر الف: 
براي فعل کمکی (جزء  dәپیشوند قاموسی +  )شودمیآن متصل  به که(  n جریان
  . 2بودن  فعلِي  + زمان حال ساده/ - r/ میانجی همخوان+ دوم) 

 xurdâ-n + dәr. әm  xurd. әn  اندر خوردنم (در حال خوردنم)
 dē-n + dәr. i   dē. n  )ماندر دیدنی (در حال دیدن

 fadâ-n + dәr. ә  fadā. nـ   اندر دادن است
 šō-n3  +dәr. im  šō. n  در حال رفتنیم

 tәrkәstâ-n + dәr. id  tәrkәst. әn  در حال ترکیدنید

 xusânē-n + dәr. id(i(  xusân. e:n  در حال خوابانیدند
  

 صفت مفعولی (یـا فـاعلی)   ترکیبی است از هاي شرقی این ساختدر گویش ب:
  . بستی بودن و فعل پی/ - r+ میانجی / dәوند پیش+  /bبدون پیشوند /

  dē. n  de dәr. әm  در حال دیدنم
  xut. әn  xutә dәr. әm  در حال خوابیدنم

                                                
  . / هستندbvشوند /است و فاقد پی /â/و یا  /e/صفت مفعولی در این ساخت منتهی به . 1
ي مضارع اخباري  بستی دارد و با شناسه شکل پی» du. bōnبودن در جایی / «ي فعل  . زمان حال ساده.1

بستی این نشانه  مفرد است. در فعل پی شخص ي سوم افعال گیلکی تفاوتی ندارد و تنها تفاوت آن در نشانه
  / است. eي / عال گیلکی واکهشخص مضارع اخباري اف / است، در صورتی که سومәي / واکه

شوند فاقد پسوند  ) منتهی میمصوتدر این ساخت صفت فاعلی یا مفعولی افعالی که به واکه (. .2
  . شوند تر شدن جانشین آن می پایانی با کشیده مصوتاند، در این افعال  پایانی صفت مفعولی
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  :صورت به است که (فعل کمکی)در این ساخت تجلی مفهوم زمان در جزء ثابت 
dә. r. әm                                dә. r. im  
dә. r. i                                    dә. r. id(in)      

әd)     یاdә. r. ә                                    dә. r. id(әn  
  . گیرد میدر انتهاي ترکیب قرار شود و  صرف می

غربی (تالشی  هاي شاخه شمال انبحال در جریان گیلکی مانند برخی دیگر از ز
  . آید می دست بهماده گذشته و تاتی) از 

 

  این ساخت به دالیل زیر مستقل و ویژه است:
  گذشته و حال تفاوت دارد؛ يهاـ با ماده

  عولی معمولی تفاوت دارد؛با صفت مف - 
 صـورت  بـه یعنـی  ، یکسان صورت بهمضارع ـ در ساختمان هر دو زمان گذشته و 

  رود؛میکار  به گذشته
بودن ناتمام و در جریان امر فعل، ، آغاز و پایان زمان فعل منظور نیست، هاـ در آن

  کند؛را بیان می
  شوند؛ـ اجزاي آن جدا نمی

  وند؛شـ براي تمام اشخاص صرف می
  . شوندـ منفی می

      mәn ki mi râyâ šōn dә. r. әmروم                    من که راهم را دارم می
  bazәm ki ti dәrs. â na. xândâ. n dә. r. iخوانی             بازهم که درست را نمی

  غربی  شرقی  
  šo dәr. әm  šō. n dәr. әm  در حال رفتنم

 xordә dәr. i xurdâ. n dәr. i  در حال خوردنی
 burdә dәr. ә bәrdâ. n dәr. ә  در حال بردن است
 passә dәr. im pastâ. n dәr. im  در حال پاییدنیم
 ardә dәr. in avәrd â. n dәr. id  در حال آوردنید
 he dәr. әn hē. n dәr. id(әd)  در حال خریدند
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  . ندارندهاي ساده هاي پیشوندي از نظر صرف تفاوتی با فعلفعل
 vitә dәr. әm usâdâ. n dәr. әm  در حال برداشتنم
 virisâ dәr. im virištâ. n dәr. im  در حال برخاستنیم
 amutә dәr. im vâmuxtâ. n dәrim  در حال آموختنیم

 

  

  شوند:هاي ساده ساخته میهاي مرکب نیز مانند فعلفعل
 xandә kudân dәr. ә  در حال خنده کردن است

  داغ (سرخ) شدن است در حال
  (کنایه از خشمگین یا شرمگین شدن)

bur. â bostân dәrә 

 فعل کمکیجزء غیرفعلی فقط با ، گاهی براي بیان زمان حال در جریان مرکب
  رود:میکار  به

 xand. â dәr. i   خندي ي میراد، در حال خندیدن هستی
 gәry. â dәr. ә  کند گریه می دراد، در حال گریه کردن است

 

هـاي سـاده و پیشـوندي    گیلکـی در فعـل  » حـال در جریـان  « ساختار عمومیِ
  زیر است: صورت به

 پیشوند + صفت مفعولی  تغییرات واجی پسوند مفعولی   ي نمـود  نشانه  
/-n/  بودن«+ زمان حال فعل پیشوندي«  

  غربی  شرقی  
 xordә dar. әm xurdâ. n dәr. әm  در حال خوردنم
 xordә dar. i xurdâ. n dәr. i  در حال خوردنی
 xordә dar. ә xurdâ. n dәr. ә  در خوردن است
 xordә dar. im xurdâ. n dәr. im  در حال خوردنیم
 xordә dar. in xurdâ. n dәr. id  در حال خوردنید
 xordә dar. әn xurdâ. n dәr. әd(id)  در حال خوردنند

  شود:ف میزیر صر صورت به فعل کمکیدر خمام و انزلی 
dәr. im dәr. әm                                 
dәr. idi  dәr. i                                       
dәr. әdә dәr. ә                                        
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  رود: میکار  بهزیر  صورت بهاست و  /ar/ صورت به» حسن کیاده« گویشاین نشانه در 
  sut. ar- am                                                                          سوختنمدر حال 

  
  رود: میکار  بهدر گویش الهیجانی در افعال مختوم به واکه بدین صورت 

                                                           šo. rәm1                                                       روم) (دارم می روم می
 sutә. rәm                                                             سوزم)  سوزم (دارم می می

  سـاخته   2»داشـتن «با ساخت مضارع مستمرِ فارسی کـه بـا فعـل    ، این ساخت
فاوت است و برخالف زبان فارسـی  مت ...) خوريداري می، رومشود (دارم میمی

  . شودمنفی هم می
  

  گیلکی» حال در جریان«طرز منفی کردن . 1. 9
و قبـل از   فعل کمکی (جزء دوم ساختار ترکیب)/ dәپیشوند /پس از  /n/وند نفی 

تبدیل  /n/به  /r/ همخواندر این حالت در بیشتر موارد  .شود شناسه فعلی ظاهر می
  شود:کلی حذف می همخوان بهدر مواردي این . دشو می

dәr. әm         di/n/nem 
dәr. I            dinni 
dәr. ә            dinne 
dәr. im     dinnim 
dәr. In       dinnin(id) 
dәr. әn         dinnәn(id) 

                                                
جـویی   کوشی و صـرفه  براساس کم جز پایانی از آغاز /dә/یا  /d/ ،/da/رسد؛ حذف  می نظر به. 1

هاي گیلکی در این ساخت فعل کمکی دستخوش  عبارت دیگر در برخی از گونه به . کالمی است
  . شده است »یدستورشدگ«
در  ).1373. 1375ابوالقاسـمی  ( ایرانی به معناي مالکیت است از ریشه فارسی باستان» داشتن«. 2

به معناي اندر بودن، دارد و » بودن«ریشه در فعلصورتی که فعل کمکی در گیلکی در این ساخت 
» بودن«در گیلکی براي بیان نمود ناقص از فعل کمکی . این تفاوت زبان گیلکی با زبان فارسی است

 . برند بهره می» داشتن«شود ولی در زبان فارسی از فعل کمکی  استفاده می
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در  شـده و در حالت منفی دسـتخوش تغییـرات گونـاگون     /dي پیشوند / واکه
  . دشوتبدیل می /i/و یا به  /e/مواردي به 

dәrәm  dennem   یاdinnem 
  . شوددر حالت منفی حذف می /dә/میانجی پیشوند /r/گاهی 

dәr. әm  denem 
  

هـاي اول  بـه واکـه  ، شـود هاي باال دیده میگونه که در مثالاین تغییرات همان
تبدیل  /e/شناسه به  /ә/ي کند و واکهشخص و دوم شخص شناسه نیز سرایت می

  әeشود: می
dәr. әm                                                 din. n. em  

  

را بـه اول   هـاي آن و گونـه  /n/ ي نشـانه ، هاي غربی براي منفی کـردن در گونه
بین پیشوند و ، و در افعال پیشوندي صفت مفعولیقبل از  )ترکیب (در افعال ساده

  .)ن روش در رشت بیشتر رایج استای( افزایندفعل می ي ماده
 nu. xurdân dәr. әm  در حال خوردن نیستم
 ni. ništân dәr. әm  در حال نشستن نیستم

  

  . شوندمانند افعال ساده منفی می همافعال مرکب 
     xând. â. dәrә ،gәry. â. dәrә                                             در افعال مرکب

  

 شود مییا حذف  میانجی/ r/ در این حالت .آید / میdә/پیشوند پس از، منفی آن
  د:شو یم /nبه / و یا تبدیل

  xând. â. de. n. n. e (de. n. e(                                                   خندد نمی
    vәng. â de. n. e (di. n. n. e(                                                     گرید نمی

/ در این حالـت دسـتخوش تغییـر از    әواکه /، شود که مالحظه می طوري همان
ә→e  یاә→i شود می .  
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  گیلکی افعال اشکال دیگر تداوم در حال / آینده. 2. 9

اشکال دیگري براي بیان تداوم  ،غیر از ساختار باال در مناطق غربی و مرکزي گیالن
در «که به معنـی   /kәrâ/ ي نده رایج است که با نشانهحرکت و حالت در حال / آی

» تالشی«هاي این نشانه با همین کارکرد و معنی در زبان. شودساخته می ،است» حال
اصلی رواج آن بیشـتر در منـاطق    ي حوزه ،گیلکیدر رود و میکار  به هم» تاتی«و 

 نظـر  بـه  .تسـرا) اسـ  همجوار با این گویشوران (یعنی در منطقه فـومن و صـومعه  
  . 1ها وارد گیلکی شده استرسد این نشانه از آن زبان می

کـه در   ،اخبـاري  ي با ماده حال / آینده /kәrâ/ترکیب  گویشوران این منطقه از     
  . کنند براي بیان امري در جریان استفاده می ،شود می صرف هاتمام صیغه

  ساختار این شکل از حال درجریان بدین گونه است:
kәrâ شناسه + ماده مضارع +  

 kәrâ xur. әm  در حال خوردنم  kәrâ xur. im  در حال خوردنیم

  kәrâ xur. i  در حال خوردنی  kәrâ xur. in  در حال خوردنید
  kәrâ xur. e  در حال خوردن است  kәrâ xur. әn  در حال خوردند

 

بیـان  براي  »آینده در جریان حال/« ساخترا در پیوند با  آن ،در مناطق مرکزي
  برند: میکار  بهامري ناتمام 
 kәrâ šon dәr. әm  در حال رفتنم

 kәrâ šon dәr. i  در حال رفتنی

 kәrâ šon dәr. ә  در حال رفتن است

 kәrâ šon dәr. im  در حال رفتنیم

 kәrâ šon dәr. in  در حال رفتنید

 kәrâ šon dәr. әn  در حال رفتند

/kәrâ/  صـورت  بهکه در زبان تالشی /kâr/   صـورت  بـه و در تـاتی /kәrâ/  کـار   بـه
آیـد و بـه فعـل    است که در آغاز افعال براي بیان استمرار می فعلنمود گر  بیان، رود می

                                                
1 .»kәrâ « صورت بهدر زبان تاجیکی نیز »kor «و داللت و در ساختاري شبیه آنچه که  به همین معنا

  ).1373 - 4(نک: ایران کلباسی:  شود در گیلکی رایج است، دیده می
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 147   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

هـایی کـه    ترکیب آن با ساخت فعل. دهددر جریان بودن و ناتمام بودن می ي مشخصه
  .  است اختالط و آمیختگی زبانی /šon dәr әm/ مانند: ،متضمن در جریان بودن است

هـاي   در شهر رشت و حومه» حال در جریان«چنین نوع دیگري از ساخت  هم
و  + nâدر جریـان  ي نمود نشانه+  »صفت مفعولی«رود که ترکیبی از میکار  بهآن 

  :است فعل کمکی بودن در زمان حال
  nâ dәrәm xurdә  1مشغول به خوردنم
  nâ dәri  xurdә  مشغول به خوردنی
  xurdә nâ dәrә  ستمشغول به خوردن ا
  xurdә nâ dәrim  مشغول به خوردنیم
  xurdә nâ dәrid  مشغول به خوردنید
  xurdә nâ dәrid  مشغول به خوردنند

 

  مختلف گیلکی: ي در سه گونه» شدن«اي از صرف فعل  نمونه
              buxostәn فومنی
              va. kәtәn گالشی
                 bostәn رشتی

  فومنی  گالشی  رشتی  معنی
  bostâ. n dәr. әm va. kәtә dәr. әm  kәrâ buxom  2شوم دارم می

 bostâ. n dәr. i va. kәtә dәr. i kәrâ buxi  شوي داري می

 bostâ. n dәr. ә va. kәtә dәr. ә kәrâ buxo  شود دارد می

 bostâ. n dәr. im va. kәtә dәr. im kәrâ buxim  شویم داریم می

 bostâ. n dәr. idi va. kәtә dәr. in kәrâ buxin  شوید رید میدا

 bostâ. n dәr. idi va. kәtә dәr. әn kәrâ buxon  شوند دارند می

                                                
  . باشد می »وردن را مشغول هستمخ«معادل نزدیک به آن در زبان فارسی .  1
معنی آن را باید معادل اندر شدنم . معادل درستی براي متن گیلکی باال نیست...  شوم و دارم می.  2
  . ا در حال شدنم دانستی

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    148

   :شرقیگویش اي از صرف فعل مرکب در جریان  نمونه
      gәr. â kәtәn                                      پهلو به پهلو گردیدن، غلطیدن بر سطح

  gәr. â kәtә dәr. әm  ر حال غلطیدنمد
 gәr. â kәtә dәr. i  در حال غلطیدنی

 gәr. â kәtә dәr. ә  در حال غلطیدن است
 gәr. â kәtә dәr. im  در حال غلطیدنیم
 gәr. â kәtә dәr. in  در حال غلطیدنید
 gәr. â kәtә dәr. әn  در حال غلطیدنند

  :شرقیش گویو اداري  - اي از صرف فعل سببی نمونه
 vâ. girânēn  ور گردانیدن آتش شعله

 vâ. girâne dәr. әm  ور کردن آتشم اندر شعله
 vâ. girâne dәr. i  ور کردن آتشی اندر شعله
 vâ. girâne dәr. ә  ور کردن آتش است اندر شعله
 vâ. girâne dәr. im  ور کردن آتشیم اندر شعله
 vâ. girâne dәr. in  ور کردن آتشید اندر شعله
 vâ. girâne dәr. әn  اند ور کردن آتش اندر شعله

  
  گذشتههاي  گونه. 10
  ساده ي گذشته. 1. 10

  . گیرندمی /b/ند وافعال ساده در این ساخت پیش
  زیر است: صورت بههاي الزم و متعددي ي فعلساده ي ساختار عمومی گذشته

  + ستاك گذشته + شناسه نمود کامل پیشوند
  ه همخوان:در افعال منتهی ب

  bu. xurdәm  (بخوردم)خوردم  bu. xurdim(i)  (بخوردیم) خوردیم
  bu. xurdi  (بخوردي)خوردي  bu. xurdid(i)  (بخوردید) خوردید
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  bu. xurd(ә)  (بخورد)خورد bu. xurdid1(i)  (بخوردند)خوردند
  

              صــورت بــهدوم شــخص مفــرد  ي شناســه ،ضــیابر و گســکري  دو ناحیــهدر 
2 boxord. iš  صورت بهدر خمام سوم شخص جمع . است buxur. dәdә آیدمی .  

  در افعال منتهی به واکه:
 bu. šom  (برفتم) رفتم  bu. šoyim  (برفتیم) رفتیم

 bu. šoyi  (برفتی) رفتی  bu. šoyid  (برفتید)رفتید
 bu. šo  (برفت) رفت bu. šoyid  (برفتند)رفتند

  . گیرندمی /y/میانجی  نهمخوادوم شخص مفرد و اشخاص جمع  در
  

  هـاي مختلـف تغییراتـی در شناسـه دیـده      گـویش در صرف افعال گذشته در 
  زیرند: صورت بهها آنشود که برخی از می
  الهیجانی  گالشی  رشتی  

  âmon:n  hamâ:n  aman  آمدن
 b. âmo. m bo. ma. m bә. ma. m آمدم
 b. âmo. yi bo. ma. y bә. may آمدي
 b. âmo bo. ma bә. ma آمد

 b. âmo. yim bo. m. em bә. ma. ym آمدیم
 b. âmo. yid bo. m. en bә. ma. yn آمدید

 b. âmo. yid bo. m. an bә. ma. n آمدند

                                                
و است  /idi/ي دوم و سوم شخص جمع براي افعال گذشته و مضارع در گویش رشتی شناسه. 1

هـاي  باشد کـه بـه مـاده    /ә/اي از تواند گونهها میدر این شناسه /i/. این دو تفاوتی با هم ندارند
  . شوند ي مختوم به صامت به آن افزوده میگذشته

 ي مرداب انزلی در منطقه ي گویش گسکري و چند روستاي حاشیه /iš/شناسه رسد می نظر به . 2
  . متأثر از همجواري با گویشوران تالشی است ،چنین در فومن دوالب و هم گیل

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    150

تـر  شود این تغییرات کـم در صرف افعالی که ماده گذشته به صامت منتهی می
  شود:دیده می

  لنگرودي  اشکوري گالشی  غربی  
 xurd. әn xârd. әn xord. әn  (مصدر)خوردن 

 bu. xurd. әm bo. xârd. әm bu. xord. әm  خوردم

 bu. xurdi bo. xârd. i bu. xord. i  خوردي

 bu. xurd(ә) bo. xârd. ә bu. xord(ә)  خورد

 bu. xurd. im(i) bo. xourd. im bu. xord. im  خوردیم

 bu. xurd in (id) bo. xourd. in bu. xoord. in  خوردید

 bu. xurd әn (әd)  bo. xârd. әn bu. xord. әnیا(id)  خوردند

/ قرار ә- / مصوتاغلب ، ها و بعضی از شناسه همخوانمختوم به  ي بین ماده نکته:
در . دشـو  / ظـاهر نمـی  ә- قبل از شناسه /، وقتی ماده مختوم به واکه باشد .گیرد می

شـوند (دوم شـخص    شروع مـی  مصوتهایی که با  شناسهاز  پیش ،گویش رشتی
  . کند / ظهور میyمیانجی /سوم شخص جمع) واج و دوم ، اول، مفرد

  
  ي سادهمنفی کردن گذشته. 1. 1. 10

  گیرد:ي نفی پیش از ماده فعل قرار میدر این ساخت نشانه
  شرقی  غربی  
 n-âmom nә-mam  نیامدم
  nu-šom nu-šom  نرفتم

  آید:د میي نفی در افعال پیشوندي پس از پیشوننشانه
  fâ-n-kәše. m  ha-n-kaš. em  نه کشیدم
  گیرد:ي نفی پیش از ماده فعل قرار میدر فعل مرکب نشانه

 bәsu-su dә-n-gâd  به هوس نیانداخت
 paxt. â nu-bu  هموار نشد

  



 149   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  bu. xurd(ә)  (بخورد)خورد bu. xurdid1(i)  (بخوردند)خوردند
  

              صــورت بــهدوم شــخص مفــرد  ي شناســه ،ضــیابر و گســکري  دو ناحیــهدر 
2 boxord. iš  صورت بهدر خمام سوم شخص جمع . است buxur. dәdә آیدمی .  

  در افعال منتهی به واکه:
 bu. šom  (برفتم) رفتم  bu. šoyim  (برفتیم) رفتیم

 bu. šoyi  (برفتی) رفتی  bu. šoyid  (برفتید)رفتید
 bu. šo  (برفت) رفت bu. šoyid  (برفتند)رفتند

  . گیرندمی /y/میانجی  نهمخوادوم شخص مفرد و اشخاص جمع  در
  

  هـاي مختلـف تغییراتـی در شناسـه دیـده      گـویش در صرف افعال گذشته در 
  زیرند: صورت بهها آنشود که برخی از می
  الهیجانی  گالشی  رشتی  

  âmon:n  hamâ:n  aman  آمدن
 b. âmo. m bo. ma. m bә. ma. m آمدم
 b. âmo. yi bo. ma. y bә. may آمدي
 b. âmo bo. ma bә. ma آمد

 b. âmo. yim bo. m. em bә. ma. ym آمدیم
 b. âmo. yid bo. m. en bә. ma. yn آمدید

 b. âmo. yid bo. m. an bә. ma. n آمدند

                                                
و است  /idi/ي دوم و سوم شخص جمع براي افعال گذشته و مضارع در گویش رشتی شناسه. 1

هـاي  باشد کـه بـه مـاده    /ә/اي از تواند گونهها میدر این شناسه /i/. این دو تفاوتی با هم ندارند
  . شوند ي مختوم به صامت به آن افزوده میگذشته

 ي مرداب انزلی در منطقه ي گویش گسکري و چند روستاي حاشیه /iš/شناسه رسد می نظر به . 2
  . متأثر از همجواري با گویشوران تالشی است ،چنین در فومن دوالب و هم گیل

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    150

تـر  شود این تغییرات کـم در صرف افعالی که ماده گذشته به صامت منتهی می
  شود:دیده می

  لنگرودي  اشکوري گالشی  غربی  
 xurd. әn xârd. әn xord. әn  (مصدر)خوردن 

 bu. xurd. әm bo. xârd. әm bu. xord. әm  خوردم

 bu. xurdi bo. xârd. i bu. xord. i  خوردي

 bu. xurd(ә) bo. xârd. ә bu. xord(ә)  خورد

 bu. xurd. im(i) bo. xourd. im bu. xord. im  خوردیم

 bu. xurd in (id) bo. xourd. in bu. xoord. in  خوردید

 bu. xurd әn (әd)  bo. xârd. әn bu. xord. әnیا(id)  خوردند

/ قرار ә- / مصوتاغلب ، ها و بعضی از شناسه همخوانمختوم به  ي بین ماده نکته:
در . دشـو  / ظـاهر نمـی  ә- قبل از شناسه /، وقتی ماده مختوم به واکه باشد .گیرد می

شـوند (دوم شـخص    شروع مـی  مصوتهایی که با  شناسهاز  پیش ،گویش رشتی
  . کند / ظهور میyمیانجی /سوم شخص جمع) واج و دوم ، اول، مفرد

  
  ي سادهمنفی کردن گذشته. 1. 1. 10

  گیرد:ي نفی پیش از ماده فعل قرار میدر این ساخت نشانه
  شرقی  غربی  
 n-âmom nә-mam  نیامدم
  nu-šom nu-šom  نرفتم

  آید:د میي نفی در افعال پیشوندي پس از پیشوننشانه
  fâ-n-kәše. m  ha-n-kaš. em  نه کشیدم
  گیرد:ي نفی پیش از ماده فعل قرار میدر فعل مرکب نشانه

 bәsu-su dә-n-gâd  به هوس نیانداخت
 paxt. â nu-bu  هموار نشد

  



 151   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  استمراري يگذشته. 2. 10
بـاً  فعل در گذشته است؛ به سخن دیگـر غال  و استمرار ن تکرارمبی استمراريي گذشته
 .  داللت داردو عادت  تکرار )پی در پی یا اي از استمرار (استمرار با گسستبر گونه
 gulân. â har ruz ab dâ. y. imi                   دادم ها را هر روز آب می گل

                 hay xufti, vi. rišti                    خواست خوابید و برمی هی می
 صـورت  بـه عادت) ، تکرار، وند نمود (استمرار ،گیلکی ريِاستمرا ي در گذشته

در برخی  .شود از شناسه ظاهر می پیشگذشته و  ي ماده/ است که پس از iپسوند /
 در گیلکیِ ي استمراري ساخت گذشته .شود ها نیز پس از شناسه تکرار می از گونه

  رشتی عبارت است از:
  ند استمرارتکرار و ستاك گذشته + وند استمرار + شناسه

  šoyimi  (رفتیمی) رفتممی šoyimi  یمی)(رفت رفتیممی
  šoyi  (رفتی) رفتیمی  šoyidi  (رفتیدي)رفتیدمی
  šoyi  (رفتی) رفتمی  šoyidi  (رفتیدي) رفتندمی

با  1دوم شخص مفرد در هاصیغه، شودباال دیده می ي طوري که در نمونه همان
دوم شخص جمـع بـا    ؛خص جمعبا اول ش اول شخص مفرد ؛سوم شخص مفرد
عدم  این ساخت داراي ویژگیِ. تفاوتی ندارند و یکسان هستند ،سوم شخص جمع

  . انطباق شناسه با فاعل جمله در برخی از اشخاص و شمار است
هاي مختلـف گیلکـی   در گونه وند استمرارهایی در تفاوت همدر این ساخت 

  . شوددیده می
  

  مرکزي  ضیابري  رشتی  سیاهکلی  الهیجانی  
  xot. im  xutim  xuft. imi  xofteme  xoft. im(i)  خوابیدممی
  xot. i  xuti  xuft. i  xofteše  xoft. I  خوابیديمی

                                                
/ در ایـن حالـت کمـی    iي استمرار در دوم شخص مفـرد، /  / با نشانهiدر نتیجه ادغام شناسه /. 1

  . شود تر تلفظ می کشیده

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    152
  xot .  xut  xuft. i  xofte  xoft. I  خوابیدمی
  xot. im  xutim  xuft. imi  xoftime  xoft. im(i)  خوابیدیممی
  xot. id  xutin  xuft. idi  xoftine  xoft. id(i)  خوابیدیدمی
  xot. әn  xutәn  xuft. idi  xoftene  xoft. әd(ә)  خوابیدندمی

  

هاي فعل  صیغه، هاي گیلکی در تمام گونه، آید ها برمی طوري که از نمونه همان
گیلکی از  استمراري ي گذشته ،عبارت دیگر به. / هستند- bvفاقد پیشوند تصریفی /

اگرچه هنـوز  . شود ار میاي فعل پدیده افتادن پیشوند غیرثابت (تصریفی) از صیغه
ولـی قـدرت   ، / پابرجاسـت iوند استمرار / ،ي رشتی در گیلکی خصوصاً در گونه

یعنی در مواردي بدون آن نیز فعل استمراري  ،القایی آن در حال کاسته شدن است
  . شود پدیدار می

  
  فومن  املش  آستانه  ضیابر  نشاء لشت  

 xordәm xordәmә xordәm xordәm xordeme  خوردم می

 xordi xordiyә xordi xordi xordeše  خوردي می

 xordi xorde xord xord xorde  خورد می

 xordim xordimә xordim xordim xordime  خوریم می

 xordid xordinә xordid xordin xordine  خورید می

 xordәd xordәnә xordәd xordәn xordene  خورند می
  

اسـتفاده  » و مکـان  هـاي زمـان   قیدگونه«از » عادتی« نموددر گیلکی براي بیان 
  شود تا ماهیت عادتی عمل نشان داده شود: می

  amâ hamišәk šәbân pәlâ xurd. imi              خوریم ها همیشه پلو می ما شب
                                     hamišәk hayâ ništ. imنشستم جا می همیشه همین

  

و » و مکان هاي زمان قیدگونه«با استفاده از » عادتی«مانند نمود  هم» رتکرا«نمود 
 و شود تفاوتی بین این دو نمود دیده نمیدر گیلکی . شود در قالب بافت تعیین می



 151   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  استمراري يگذشته. 2. 10
بـاً  فعل در گذشته است؛ به سخن دیگـر غال  و استمرار ن تکرارمبی استمراريي گذشته
 .  داللت داردو عادت  تکرار )پی در پی یا اي از استمرار (استمرار با گسستبر گونه
 gulân. â har ruz ab dâ. y. imi                   دادم ها را هر روز آب می گل

                 hay xufti, vi. rišti                    خواست خوابید و برمی هی می
 صـورت  بـه عادت) ، تکرار، وند نمود (استمرار ،گیلکی ريِاستمرا ي در گذشته

در برخی  .شود از شناسه ظاهر می پیشگذشته و  ي ماده/ است که پس از iپسوند /
 در گیلکیِ ي استمراري ساخت گذشته .شود ها نیز پس از شناسه تکرار می از گونه

  رشتی عبارت است از:
  ند استمرارتکرار و ستاك گذشته + وند استمرار + شناسه

  šoyimi  (رفتیمی) رفتممی šoyimi  یمی)(رفت رفتیممی
  šoyi  (رفتی) رفتیمی  šoyidi  (رفتیدي)رفتیدمی
  šoyi  (رفتی) رفتمی  šoyidi  (رفتیدي) رفتندمی

با  1دوم شخص مفرد در هاصیغه، شودباال دیده می ي طوري که در نمونه همان
دوم شخص جمـع بـا    ؛خص جمعبا اول ش اول شخص مفرد ؛سوم شخص مفرد
عدم  این ساخت داراي ویژگیِ. تفاوتی ندارند و یکسان هستند ،سوم شخص جمع

  . انطباق شناسه با فاعل جمله در برخی از اشخاص و شمار است
هاي مختلـف گیلکـی   در گونه وند استمرارهایی در تفاوت همدر این ساخت 

  . شوددیده می
  

  مرکزي  ضیابري  رشتی  سیاهکلی  الهیجانی  
  xot. im  xutim  xuft. imi  xofteme  xoft. im(i)  خوابیدممی
  xot. i  xuti  xuft. i  xofteše  xoft. I  خوابیديمی

                                                
/ در ایـن حالـت کمـی    iي استمرار در دوم شخص مفـرد، /  / با نشانهiدر نتیجه ادغام شناسه /. 1

  . شود تر تلفظ می کشیده

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    152
  xot .  xut  xuft. i  xofte  xoft. I  خوابیدمی
  xot. im  xutim  xuft. imi  xoftime  xoft. im(i)  خوابیدیممی
  xot. id  xutin  xuft. idi  xoftine  xoft. id(i)  خوابیدیدمی
  xot. әn  xutәn  xuft. idi  xoftene  xoft. әd(ә)  خوابیدندمی

  

هاي فعل  صیغه، هاي گیلکی در تمام گونه، آید ها برمی طوري که از نمونه همان
گیلکی از  استمراري ي گذشته ،عبارت دیگر به. / هستند- bvفاقد پیشوند تصریفی /

اگرچه هنـوز  . شود ار میاي فعل پدیده افتادن پیشوند غیرثابت (تصریفی) از صیغه
ولـی قـدرت   ، / پابرجاسـت iوند استمرار / ،ي رشتی در گیلکی خصوصاً در گونه

یعنی در مواردي بدون آن نیز فعل استمراري  ،القایی آن در حال کاسته شدن است
  . شود پدیدار می

  
  فومن  املش  آستانه  ضیابر  نشاء لشت  

 xordәm xordәmә xordәm xordәm xordeme  خوردم می

 xordi xordiyә xordi xordi xordeše  خوردي می

 xordi xorde xord xord xorde  خورد می

 xordim xordimә xordim xordim xordime  خوریم می

 xordid xordinә xordid xordin xordine  خورید می

 xordәd xordәnә xordәd xordәn xordene  خورند می
  

اسـتفاده  » و مکـان  هـاي زمـان   قیدگونه«از » عادتی« نموددر گیلکی براي بیان 
  شود تا ماهیت عادتی عمل نشان داده شود: می

  amâ hamišәk šәbân pәlâ xurd. imi              خوریم ها همیشه پلو می ما شب
                                     hamišәk hayâ ništ. imنشستم جا می همیشه همین

  

و » و مکان هاي زمان قیدگونه«با استفاده از » عادتی«مانند نمود  هم» رتکرا«نمود 
 و شود تفاوتی بین این دو نمود دیده نمیدر گیلکی . شود در قالب بافت تعیین می



 153   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

نـاي  عتوانـد م  زیرا ساخت صوري فعل به تنهایی نمـی است افت ب تنها تفاوت در
  . تکرار و عادت را نشان دهد

                     har ruz mi dәrs. ân. â xând. imخواندم یهایم را م روز درس هر
  

  :صرف افعال پیشوندي در این ساخت تفاوتی با افعال ساده ندارد
 fu. kudimi                                       ریختم می

  fi. šâdimi                                         ریختم دور می
  u. sâdimi                                         داشتم بر می

  

  :شوندمانند افعال ساده صرف می همافعال مرکب 
 kәrâ jәkәjâ kudi                                                 کرد میمرتب  داشت

  
  ي استمراري گذشتهطرز منفی کردن . 1. 2. 10

  کند:پیوند و آن را منفی میل میفع ي ي نفی به آغاز مادهدر این ساخت نشانه
 ni. ništim                                         نشستمنمی

 nu. xufti                                          خوابیدينمی

  آید: پس از پیشوند می نفیي  در افعال پیشوندي نشانه
 fâ. nә. giftim                                    گرفتم نمی
  du. n. kudim                                    ریختم نمی

تنهـا در یـک   ، متضمن کار معموالً متضمن تکرار است این ساخت در افعالِ نکته:
درپی و هم  پی هم استمرارِ »vârәstәn/باریدن «یعنی  ،مورد از افعال متضمن حرکت

  دارد: تقارن زمانی را دربر
 vârәš vârәsti                             . باریدباران می

 هاي صوري و معنـایی مختلـف ظـاهر     در گیلکی به شیوه ياستمراري  گذشته
 د:شو می
  / در افعال سادهbvحذف پیشوند /. 1
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  / پس از ستاكiي / نشانه. 2
  / در آغازkәrâتکواژ / با. 3
  در بافت گفتمان از نظر معنایی. 4
  نهاي زمان و مکا با قید. 5
  

 

  ي بعید گذشته. 3. 10
ـته تحقـق یافتـه و    ي بعید امري را بیان میگذشته کند که پیش از فعل دیگري در گذش

 صـورت  بـه فعل اصـلی کـه    ؛شود میتشکیل  ستاكاین ساخت از دو . تمام شده باشد
  .  شود د و فعل کمکی که براي شخص و شمار صرف میشو صفت مفعولی ظاهر می
 . که شما رسیدید، یمما تازه راه افتاده بود

  amâ tâzә râ dәkaftә bim, ki šumâ fa. rәse. y. id 
زیر  صورت بهدر رشتی  هاي الزم و متعدي فعل ي بعیدساختار عمومی گذشته

  است:
+  ә →  i یا  u تغییرات آوایی نشانه صفت مفعولی: ± صفت مفعولیپیشوند + 
  ».bo:n/ بودن«ي مطلق فعل  صرف گذشته

  
  bu. xurdu bum  خورده بودم  bu. xurdi bim  ودیمخورده ب

  bu. xurdi bi  خورده بودي  bu. xurdi bid  خورده بودید
  خورده بودند

  

bu. xurdu bud  خورده بود  bu. xurdu bu  

 bu. šo bum  رفته بودم bu. šo bim  رفته بودیم
 bu. šo bi  رفته بودي bu. šo bid  رفته بودید

 bu. šo bu  رفته بود bu. šo bud  رفته بودند
  

هاي آن را و گونه /b/ نمود کاملپیشوند ، صفت مفعولی گیلکی در افعال ساده
گذشته بـه   ستاك پس از، شودهایی که به صامت منتهی میدر آغاز دارد و در فعل

/ә/ تدر گویش رشتی این . شودختم میت در همگونی با  مصومصـو  دومِ جـزء 
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نـاي  عتوانـد م  زیرا ساخت صوري فعل به تنهایی نمـی است افت ب تنها تفاوت در
  . تکرار و عادت را نشان دهد

                     har ruz mi dәrs. ân. â xând. imخواندم یهایم را م روز درس هر
  

  :صرف افعال پیشوندي در این ساخت تفاوتی با افعال ساده ندارد
 fu. kudimi                                       ریختم می

  fi. šâdimi                                         ریختم دور می
  u. sâdimi                                         داشتم بر می

  

  :شوندمانند افعال ساده صرف می همافعال مرکب 
 kәrâ jәkәjâ kudi                                                 کرد میمرتب  داشت

  
  ي استمراري گذشتهطرز منفی کردن . 1. 2. 10

  کند:پیوند و آن را منفی میل میفع ي ي نفی به آغاز مادهدر این ساخت نشانه
 ni. ništim                                         نشستمنمی

 nu. xufti                                          خوابیدينمی

  آید: پس از پیشوند می نفیي  در افعال پیشوندي نشانه
 fâ. nә. giftim                                    گرفتم نمی
  du. n. kudim                                    ریختم نمی

تنهـا در یـک   ، متضمن کار معموالً متضمن تکرار است این ساخت در افعالِ نکته:
درپی و هم  پی هم استمرارِ »vârәstәn/باریدن «یعنی  ،مورد از افعال متضمن حرکت

  دارد: تقارن زمانی را دربر
 vârәš vârәsti                             . باریدباران می

 هاي صوري و معنـایی مختلـف ظـاهر     در گیلکی به شیوه ياستمراري  گذشته
 د:شو می
  / در افعال سادهbvحذف پیشوند /. 1
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  / پس از ستاكiي / نشانه. 2
  / در آغازkәrâتکواژ / با. 3
  در بافت گفتمان از نظر معنایی. 4
  نهاي زمان و مکا با قید. 5
  

 

  ي بعید گذشته. 3. 10
ـته تحقـق یافتـه و    ي بعید امري را بیان میگذشته کند که پیش از فعل دیگري در گذش

 صـورت  بـه فعل اصـلی کـه    ؛شود میتشکیل  ستاكاین ساخت از دو . تمام شده باشد
  .  شود د و فعل کمکی که براي شخص و شمار صرف میشو صفت مفعولی ظاهر می
 . که شما رسیدید، یمما تازه راه افتاده بود

  amâ tâzә râ dәkaftә bim, ki šumâ fa. rәse. y. id 
زیر  صورت بهدر رشتی  هاي الزم و متعدي فعل ي بعیدساختار عمومی گذشته

  است:
+  ә →  i یا  u تغییرات آوایی نشانه صفت مفعولی: ± صفت مفعولیپیشوند + 
  ».bo:n/ بودن«ي مطلق فعل  صرف گذشته

  
  bu. xurdu bum  خورده بودم  bu. xurdi bim  ودیمخورده ب

  bu. xurdi bi  خورده بودي  bu. xurdi bid  خورده بودید
  خورده بودند

  

bu. xurdu bud  خورده بود  bu. xurdu bu  

 bu. šo bum  رفته بودم bu. šo bim  رفته بودیم
 bu. šo bi  رفته بودي bu. šo bid  رفته بودید

 bu. šo bu  رفته بود bu. šo bud  رفته بودند
  

هاي آن را و گونه /b/ نمود کاملپیشوند ، صفت مفعولی گیلکی در افعال ساده
گذشته بـه   ستاك پس از، شودهایی که به صامت منتهی میدر آغاز دارد و در فعل

/ә/ تدر گویش رشتی این . شودختم میت در همگونی با  مصومصـو  دومِ جـزء 
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ولـی در   ،اسـت  /i/و  /u/ صـورت  بهشود که اتی میدستخوش تغییر، »بودن«فعلِ 
  ماند:هاي دیگر بدون تغییر باقی میگونه
  

  املشی  لنگرودي  مرکزي                
  bәrdәn burdәn  bordәn  بردن

 bә. bәrdә b. um ba. burdә b. um bâ. bordә b. âm  برده بودم

 bә. bәrdә b. i ba. burdә b. i bâ. bordә b. i  برده بودي

 bә. bәrdә b. u ba. burdә b. u bâ. bordә b. â  برده بود

 bә. bәrdә b. im ba. burdә. b. im bâ. bordә b. im  برده بودیم

 bә. bәrdә b. id ba. burdә b. in bâ. bordә b. in  برده بودید

 bә. bәrdә b. ud ba. burdә b. un bâ. bordә b. ân  برده بودند

 um/-/in/-/un//: ي بعیـد  هـاي گذشـته  شناسـه ، شودمشاهده می ههمانطوري ک    
/um/-/i/-/u/ یابند: می ظهور زیر صورت بهکه برحسب محیط آوایی  هستند    

                   âm/ , /i/, /â/- /  
        /ud/ یا //im/ , /id/ , /ân  

 ي فعل اول در همـه  و یابد تجلی میمفهوم زمان در جزء دوم  ،در این ساخت
هاي گوناگون بـدون صـرف   در صیغه ،صفت مفعولی صورت به ،هاي گیلکیگونه

  . ماندباقی می
ساخت دیگري  ،نظیر خمام و انزلی، زبان برخی از مناطق گیلک گذشته بعید در

ماننـد روش   طـرز سـاخت آن  . شـود سـاخته مـی  » داشتن«دارد که با فعل کمکی 
فعل کمکی  عنوان به /dâšt/گذشته  ي ماده ،ساختن در ای .باالستشده در  توصیف

  . شودمی» بودن«جانشین ماده فعلی 
 bu. xurdә dâštim  خورده داشتم (خورده بودم)

  bu. xurdә dâšti  خورده داشتی (خورده بودي)
  bu. xurdә dâšt  خورده داشت (خورده بود)

 bu. xurdә dâštim  خورده داشتیم (خورده بودیم)

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    156
 bu. xurdә dâštid (in)  شتید (خورده بودید)خورده دا

  bu. xurdә dâštid (әn)یا)әd(       خورده داشتند (خورده بودند)
گونه در فارسی مخصوص قرون اولیه هجري بوده و از بین  این کاربرد جمالت

  رفته است: 
  .)1383. به نقل از سبزواري ؛سمک عیارشاهانه بود (، یده داشتخورشید شاه هر چه پوش

  . مانده و تا به امروز رسیده است چنان باقی ولی در گیلکی هم
در . پذیردنمی /b/د و پیشوند نشوي آن ساخته میافعال پیشوندي مانند شکل ساده

  د:شو بعید افزوده میي  جزء غیرفعلی به اول ساختار گذشتهي بعید  فعل مرکب گذشته
 kork. â bostә bu  کُرچ شده بود
  mus bu. kudә bu  کپک زده بود

 avir. â kudә dâšti  گم کرده داشت (بود)
  حالتی؛ - ي بعید افعال برآیندي گذشته

بـا   کـه  حـالتی در گیلکـی وجـود دارد     - ساخت دیگري نیز بـا افعـال برآینـدي   
نیافتگی امر فعل (نمـود فعـل) و سـاختار صـفت      هاي دیگر به لحاظ پایان ساخت

ي  گذشته«بیانگر مفهوم ، ياخت به لحاظ نموداین س. داردتفاوت مفعولی و معنایی 
  . گویند می» ماضی بعید نقلی«طور سنتی به آن  که به است» کامل ممتد

حالتی) فاقـد پیشـوند    - افعال برآیندي ←(نک این ساختاردر  صفت مفعولی
/bv / .صفت مفعـولی /  ي نشانه ،شوند منتهی می همخواندر افعالی که به  استe /

  است: 
 xuft. e bum  (در حالت خوابیده بودم) ودمخوابیده ب

  kәft. e bu  (در حالت افتاده بودم) افتاده بود
  ništ. e bi  (در حالت نشسته بودم) نشسته بودي

  اند: مفعولی ي فاقد نشانه ،افعال منتهی به واکه
 isâø bum  ام ه ساکن بود
  nәhaø bu  ه استنهاده بود
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ولـی در   ،اسـت  /i/و  /u/ صـورت  بهشود که اتی میدستخوش تغییر، »بودن«فعلِ 
  ماند:هاي دیگر بدون تغییر باقی میگونه
  

  املشی  لنگرودي  مرکزي                
  bәrdәn burdәn  bordәn  بردن

 bә. bәrdә b. um ba. burdә b. um bâ. bordә b. âm  برده بودم

 bә. bәrdә b. i ba. burdә b. i bâ. bordә b. i  برده بودي

 bә. bәrdә b. u ba. burdә b. u bâ. bordә b. â  برده بود

 bә. bәrdә b. im ba. burdә. b. im bâ. bordә b. im  برده بودیم

 bә. bәrdә b. id ba. burdә b. in bâ. bordә b. in  برده بودید

 bә. bәrdә b. ud ba. burdә b. un bâ. bordә b. ân  برده بودند

 um/-/in/-/un//: ي بعیـد  هـاي گذشـته  شناسـه ، شودمشاهده می ههمانطوري ک    
/um/-/i/-/u/ یابند: می ظهور زیر صورت بهکه برحسب محیط آوایی  هستند    

                   âm/ , /i/, /â/- /  
        /ud/ یا //im/ , /id/ , /ân  

 ي فعل اول در همـه  و یابد تجلی میمفهوم زمان در جزء دوم  ،در این ساخت
هاي گوناگون بـدون صـرف   در صیغه ،صفت مفعولی صورت به ،هاي گیلکیگونه

  . ماندباقی می
ساخت دیگري  ،نظیر خمام و انزلی، زبان برخی از مناطق گیلک گذشته بعید در

ماننـد روش   طـرز سـاخت آن  . شـود سـاخته مـی  » داشتن«دارد که با فعل کمکی 
فعل کمکی  عنوان به /dâšt/گذشته  ي ماده ،ساختن در ای .باالستشده در  توصیف

  . شودمی» بودن«جانشین ماده فعلی 
 bu. xurdә dâštim  خورده داشتم (خورده بودم)

  bu. xurdә dâšti  خورده داشتی (خورده بودي)
  bu. xurdә dâšt  خورده داشت (خورده بود)

 bu. xurdә dâštim  خورده داشتیم (خورده بودیم)
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 bu. xurdә dâštid (in)  شتید (خورده بودید)خورده دا

  bu. xurdә dâštid (әn)یا)әd(       خورده داشتند (خورده بودند)
گونه در فارسی مخصوص قرون اولیه هجري بوده و از بین  این کاربرد جمالت

  رفته است: 
  .)1383. به نقل از سبزواري ؛سمک عیارشاهانه بود (، یده داشتخورشید شاه هر چه پوش

  . مانده و تا به امروز رسیده است چنان باقی ولی در گیلکی هم
در . پذیردنمی /b/د و پیشوند نشوي آن ساخته میافعال پیشوندي مانند شکل ساده

  د:شو بعید افزوده میي  جزء غیرفعلی به اول ساختار گذشتهي بعید  فعل مرکب گذشته
 kork. â bostә bu  کُرچ شده بود
  mus bu. kudә bu  کپک زده بود

 avir. â kudә dâšti  گم کرده داشت (بود)
  حالتی؛ - ي بعید افعال برآیندي گذشته

بـا   کـه  حـالتی در گیلکـی وجـود دارد     - ساخت دیگري نیز بـا افعـال برآینـدي   
نیافتگی امر فعل (نمـود فعـل) و سـاختار صـفت      هاي دیگر به لحاظ پایان ساخت

ي  گذشته«بیانگر مفهوم ، ياخت به لحاظ نموداین س. داردتفاوت مفعولی و معنایی 
  . گویند می» ماضی بعید نقلی«طور سنتی به آن  که به است» کامل ممتد

حالتی) فاقـد پیشـوند    - افعال برآیندي ←(نک این ساختاردر  صفت مفعولی
/bv / .صفت مفعـولی /  ي نشانه ،شوند منتهی می همخواندر افعالی که به  استe /

  است: 
 xuft. e bum  (در حالت خوابیده بودم) ودمخوابیده ب

  kәft. e bu  (در حالت افتاده بودم) افتاده بود
  ništ. e bi  (در حالت نشسته بودم) نشسته بودي

  اند: مفعولی ي فاقد نشانه ،افعال منتهی به واکه
 isâø bum  ام ه ساکن بود
  nәhaø bu  ه استنهاده بود
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  vâ. jәø bu  ه استالوده بود
  fә. jәø bu  ه استبود ریخته

پردازد که پیش از زمان معینی از  گوینده معموالً به بیان امري می ،در این ساخت
متفـاوت از   ،ایـن سـاخت  . گذشته واقع شده و در همان زمان ادامه داشـته اسـت  

  . رسد دوام فعل به زمان حال میدر آن نقلی است که  ي گذشته
یعنی بیان امري که ، زمان در رویداد فعلغیر از بیان ارتباط دو  ،ي بعید گذشته

ي ساده)  در گذشته رخ داده و در عین حال به نحوي با وضعیتی پس از آن (گذشته
  رود: میکار  به همدر القاي معنی تجربه کردن یک شرایط  ؛شود نیز مربوط می

   mәn unâ bide bum  من او را دیده بودم
  xu dәrsâ tumâmâ kudә bu  درس خود را تمام کرده بود

  xušânә bârâ dәvәstә bid  بار خود را بسته بودند
 i âlәmi xuj zimin. ә sәr fu. jә bu  مقدار زیادي گالبی روي زمین ریخته بود

 dâr. ә kunә xure xufte bu                          راي خودش خوابیده بودبزیر درخت 
 mi râfâ isâ bu                                                                      منتظرم ایستاده بود

 
  ي بعید طرز منفی کردن گذشته. 1. 3. 10

جـزء   ي در آغازه ماده در افعال ساده ي نفینشانه، ي بعیدبراي منفی کردن گذشته
ي  نشـانه  يدر افعال پیشوند .شودمی /b(v(/جانشین پیشوند  و آیداول ترکیب می

  آید: از پیشوند مینفی پس 
 nә-kәftә bum  نیافتاده بودم

 ni-ništә bum  ننشسته بودم
 nu-froxtә bum  نفروخته بودم

 vâ-n-kudә bum  باز نکرده بودم
 fâ-ni-giftә bum  نگرفته بودم
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 ،ي نفـی در آغـاز فعـل    نشانه، آید می» داشتن«در حالت دوم که با فعل کمکی 
  شود: / میbvجانشین پیشوند /

 nu. xurdә dâštim  خورده داشتم (نخورده بودم)ن
  د:شومنفی می» داشت« ي افزودن شدن به ماده صورت بهدر مواردي اندك نیز 

buxurdә 1naštim  
  مانند افعال ساده و پیشوندي است: همهاي مرکب منفی فعل

 kork. â nu. bostәbu  کُرچ نشده بود
 mus nu. kudә bu  کپک زده بود

 avir. â kudә n. âšti  شت (بود)نکرده دا گم
  
  

  ي التزامیگذشته. 4. 10
احتماالت  بود و نبود ،نه کامالً گذشته است نه آینده؛ یعنی با آن» التزامی ي گذشته«

گـوییم کـه در   شود؛ به سخن دیگر در حال میو امکانات گذشته در حال بیان می
  . گذشته چه امري ممکن بود یا نبود

، تمنایی، ا نقش متفاوت در وجه التزامیبمقوله  چندلکی در این ساختار در گی
» امکان وقـوع فعـل  «یک مبتنی بر  که هیچ، شودظاهر می غیرمحقق و شرطیوجه 
تـوان آرزو  چه که امکان وقوع آن محتمل بود یا وقوعش را در حال می آن ؛نیست

شـاید همـراه    ،بایـد ، اگـر ، وقوع آن با کاشکی. است کرد یا الزامی که تحقق نیافته
کـه در آن   »be:xtәr bu bu. Šobi / )رفتـی  رفته باشی (مـی ، بهتر بود« مانند:. است

از امري که در ، کند که تحقق نیافته صحبت می گوینده از ضرورت رفتن در گذشته
 عمدتاًاین ساختار در گیلکی . توانست اتفاق بیافتد ولی تحقق نپذیرفت گذشته می

  . آید آینده از آن برمی - ولی گاهی معنی حال، شودده میبرکار  بهدر معنی گذشته 
» صفت مفعولی«از  ترکیبی است از دو ستاك گیلکی  التزامیِي ساختار گذشته

                                                
  . شود می» dâštәn«ي نفی در جزء دوم منجر به حذف صامت آغازین فعل  حضور نشانه. 1
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  vâ. jәø bu  ه استالوده بود
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  . »باشیدن، شدن«به معناي  ،»bo:n / بودن« فعل مضارع التزامیِ ستاك ي اضافهه ب
 kâški mâr mәrâ nәzâ bi  باشد کاشکی مادر مرا نزاده 

 šâyәd bušo bi  باشد هشاید رفت
 vâsti bušo bim  رفتم)باید رفته باشم (باید می

 agәr bušo bid  اگر رفته باشید 

 ،براي بیان لزوم انجام کـار یـا وقـوع حالـت     »ایستی/ ب vâsti«در این ساختار 
»šâyәd   /انجام کار یا وقوع حالـت  حتمالبراي بیان ا »شاید ،»kâški  کاشـکی / «

  . رودمیکار  به براي بیان شرط» / اگر agә« و وبراي بیان آرز
  زیر است: صورت به ي رشتی ي التزامی در گونه گذشتهساختار 

 مضارع التزامـی صفت مفعولی +  مصوتتغییرات  صفت مفعولی پیشوند + 
  به معنی شدن / باشیدن /bo:n/ بودن فعل

  
 bu. xurdi bim  خورده باشم bu. xurdi bim  خورده باشیم

 bu. xurdi bi  خورده باشی bu. xurdi bid  ده باشیدخور

 bu. xurdi bi  خورده باشد bu. xurdi bid  خورده باشند
 bu. šo bim  رفته باشم bu. šo bim  رفته باشیم

 bu. šo bi  رفته باشی bu. šo bid  رفته باشید
 bu. šo bi  رفته باشد bu. šo bid  رفته باشند

ـیدن «جعلـی  از مصـدر  » بـاش  / bâš«ي دهي گالشی این ساخت بـا مـا  گونه » باش
بـر   و مبتنـی  آیـد صفت مفعـولی مـی   صورت بهگونه  فعل اصلی در این. شودساخته می

 افعال دیگـر برخالف  »خواستن/  xa:sәn«فعل  است ولی صفت مفعولی /bv/پیشوند 
  ماند:هاي گوناگون ثابت باقی میزیر در صیغه صورت بهاست و  /bv/ فاقد پیشوند

  xa:sә bâš. әm  خواسته باشم
  xa:sә bâš. i  خواسته باشی
 xa:sә bâš. e  خواسته باشد

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    160
 xa:sә bâš. im  خواسته باشیم
 xa:sә bâš. in  خواسته باشید

 xa:sә bâš. әn  خواسته باشند

ي بـا نشـانه   سـاخت ي شناسـه در ایـن   نشـانه  ،شودطور که مشاهده میهمان
  . تفاوت دارد »بودن«فعل ي  شناسه

 »باشیدن«/ به معناي bo:nیعنی فعل کمکی / ،التزامیي جزء دوم گذشته ساختار
  زیر است: صورت بهگیلکی  مختلف هايدر گونه

  فومن  شلمان  خمام  ضیابر  املش  لنگرود
b. om b. om  b. әmә  b. im  b. om  b. em  
b. i b. i b. išә b. i b. i b. i 
b. u b. u b. ә b. i b. o b. u 
b. im b. im b. imә b. im b. im b. im 
b. in b. id b. inә b. in b. in b. in 
b. on b. on b. әnә b. әn b. on b. on 

 ،هاي گیلکیگونه این مسئله است که در برخی از ي دهنده هاي باال نشاننمونه
ها در حال یکسان  در برخی از صیغه التزامیي و گذشتهي بعید  هاي گذشتهشناسه

هـاي  آوایی در صـیغه  گیلکی بنا بر محیطالتزامی ي  ي گذشتهشناسه. دن هستندش
  عبارتند از:، هاي آمده نمونه ي گانه شش

  im/em/әmә/om 1  اول شخص مفرد
  i/išә2   مفرد دوم شخص

 i/u/ә  سوم شخص مفرد
 im/imә  اول شخص جمع
 id /in/ imә  دوم شخص جمع
 id/on/әnә  سوم شخص جمع

                                                
ي التزامی و ها، وجه تمایز گذشته هاي فعل در برخی از لهجهي صیغهدر همه /i/ مصوتحضور . 1

  . بعید است
  . ضیابري احتماالً متأثر از زبان تالشی مجاور خود است ي هاي گونههاي فعلشناسه. 2
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شوند و پیشوند مانند افعال ساده ساخته می همپیشوندي  افعالِ ،اختدر این س
/bv /پذیرندنمی .  

  شود:مانند افعال ساده ساخته می هم التزامی ي گذشته فعل مرکبِ
          agәr ti dәrs. â bәxândә bi  ات را خوانده باشیاگر درس

       šayәd xu mâr. â sәr bәze bi  شاید به مادرش سر زده باشد
  

  ي التزامی کارکرد گذشته. 1. 4. 10
التزامـی   ي گیلکی بسیار متفاوت از کارکردهـاي گذشـته   ي التزامیِ کارکرد گذشته
) bo:n( »بـودن «کمکـی   فعـلِ  در ایـن سـاخت از مضـارع التزامـیِ    . فارسی است

، شـود  هـاي آن اسـتفاده مـی    افعال کمکی) و گونـه  ←(نک bim-bi-bi صورت به
بوند) رایـج   - بوید - بو/ بویم - بوي - هاي آغازین (بوم در فارسی دورهگونه که  آن

در ایـن  » باشـیدن «/ بـه معنـی   bo:nفعل کمکی /. بوده و امروز منسوخ شده است
ساخت چه در کاربردهاي شرطی و چه در کاربردهاي تمنایی و بایدي و شایدي و 

از کـاربرد   (غیـر از لحاظ صوري یکسان بوده و براي شـخص و شـمار    ،امثال آن
کاش و ماننـد  اي  ، شاید، اگر، عناصري از قبیل ،در این ساخت. شود صرف میتمنایی) 

    .شوند بلکه در وجه معنایی آن موثر واقع می، کنند در وجه دستوري دخالت نمی ،آن
  

  1کامل التزامی. 2.  4. 10
در ، زدخی برمی» ي استمراري باید + گذشته«مفهومی که در زبان فارسی از ساختار 

  . دشو ابراز می» باید + کامل التزامی«زبان گیلکی از ترکیب 
                                                

ي  گذشـته «ایـن سـاخت بـه    . اشـاره دارد » وجه« ي و التزامی به مقوله» نمود« ي ولهکامل به مق. 1
گر زمان و وجه فعـل   رفته در آن که بیانکار  بهدر صورتی که فعل کمکی . منصوب است» التزامی
ساخت مزبور بر اساس معیارهاي صوري از زمـان  . از زمان دستوري حال برخوردار است ،است

چرا که از ساخت فعلی موردنظر براساس صورت و با رجوع بـه  ، است دستوري حال برخوردار
؛ و در همین اثـر   86: 1391(میرهاشمی شود  فعل کمکی زماندار، زمان دستوري حال استخراج می

  . افعال کمکی) ←نک
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 bâ bušo bi                                      (رفته باشی) رفتی باید می
  bâ bәze bi                                      (زده باشی) زدي باید می

  
  حال کامل التزامی. 3. 4. 10

و » باشـیدن «به جاي فعل کمکی  ،»داشتن« فعل کمکیِ ضارعستاك م با استفاده از
» حـال کامـل التزامـی   «توان به سـاخت فعلـی    می» شاید«با استفاده از اداتی چون 

  دست یافت:
          šâyәd bušo bәdârә                                                 (باشـد)  شاید رفته بدارد

/ برخوردار است که مبتنی بر وجه حال bvپیشوند / از» داشتن«در این ساخت فعل 
  :نیست» داشتن«نوع دیگر آن مبتنی بر پیشوند بودن فعل . التزامی است

                         šâyәd bušo dâr. e                                                            شاید رفته دارد
 

  حال جاري التزامی. 4.  4. 10
و  »بلکـه ، اگـر ، شـاید «حـالتی و بـا اسـتفاده از اداتـی چـون       - با افعال برآینـدي 

  دست یافت: » حال جاري التزامی«توان به ساخت  / میbo:nالتزامی / مضارع
        agә nište bi                                                                   اگر نشسته باشد

    bәlgi xufte bi                                                                بلکه خوابیده باشد
   šâyәd isâ bi                                                                      شاید بوده باشد

  
  ي کامل التزامی گذشته.  5.  4. 10

ـ  توان به لحاظ صوري با  می را »داشتن«فعل کمکی  کـاربردن   هتکیه بر بافت و بـا ب
 برد و از آن نوعاً به ساخت فعلیِ کار بهدر وجه التزامی » اگر«و » شاید«اداتی مانند 

  . دست یافت» ي کامل التزامی گذشته«و » حال کامل التزامی«
فعـل   شود از: شاید یا اگر + صفت مفعـولیِ  ي کامل التزامی تشکیل می گذشته

  ضارع التزامی فعل بودنم» + داشتن«پیشوند فعل اصلی + صفت مفعولی بدون 
 šâyәd du. kuudә dâšә bi  شاید پوشیده داشته باشد

  agә bu. šo dâštә bim  اگر رفته داشته باشم
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اش در فارسی  معنی ،گیلکی اگر در بیان آرزو و التزام باشد» ي التزامی گذشته«
چون ، منیک ترجمه می» ملتزم استمراريماضی «را به معنی  ناچار آن به، وجود ندارد

ماضـی  « صـورت  بـه  ،که در بیان آرزو و التـزام باشـد  » ماضی التزامی« ،در فارسی
  .)53: 1385زاد محمودي  بخش ←نک( شود بیان می» استمراري

  م)کرد (می گوش کرده باشم کاش حرفت را اي
kâški ti harf. â guš. â kudә bim   

 کردم. ی جانم را قربانت میقدر خوب دانستم که تو این اگر می 
agә bәdânstә bәmә ki tu a qәdәr xobi, mә jân. â tere qurbân kudәmә.  

 آیـد و  مـی  »دانسـتمه «به صورت  ، »دانستم می« فارسی ي اما در گیلکی ترجمه
 بـه » dânәstәmә«بیایـد فعـل   » agә«حرف شـرط  » dânәstәmә«از فعل  پیشاگر 

»bә. dânәstәmә «هرگـز عبـارت   براي بیان آرزو در گیلکـی   زیرا. دشو تبدیل می
»agә dânәstәmә«، (همان)شود  یعنی اگر + دانستمه استعمال نمی .  

  کامل التزامی غیر تحققی.  6.  4. 10
ي اسـتمراري و یـا   از گذشـته  ،نـاممکن یـا غیرمحقـق    در فارسی براي بیان شرط 

در گیلکی اساساً بـا اسـتفاده از    اما بیان این مفهوم، کنند ي کامل استفاده می گذشته
  . پذیر است امکان» کامل التزامی«ساخت فعلی 

  رسیدي (رسیده بودي).  رفتی (رفته باشی) به او می اگر تندتر می - 
 agә tuntәr bošo bi, in. ә farәse:bi/farәsey/farәse:nә bi 

ي  گذشـته « ،»رسـیدي  مـی « ي فعـل بنـد وابسـته   در زبان فارسی در مثال بـاال،  
کامـل  «بر معادل  عالوه. است» کامل التزامی«اما معادل گیلکی آن  است» استمراري

ي  گذشـته «و » ي اسـتمراري  گذشـته «کـه عبارتنـد از    همدیگر دو معادل » التزامی
  . )112الف: . 1391، (میرهاشمیبراي آن وجود دارد » غیرتحققی

ـ م فعل غیرتحققی در رابطه با رویدادي غیرمحقق و نامسـلّ  از  .رود مـی کـار   هب
فعل ، الزم یا بایسته بوده، شود که مخاطب صورت فعلی مزبور هنگامی استفاده می

ولی بنا به دالیلی به انجام آن مبادرت ورزیده  ،را انجام دهد یا انجام ندهدی ملیا ع
  .)206 - 196ب: . 139. میرهاشمی( باززده است سر از تحقق آن، نورزیدهیا 
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  به شرح زیر است:» غیرتحققی ي گذشته«فرمول ساخت 
ي فعل کمکـی   + گذشته na/âیا  nә نمود ي صفت مفعولی فعل اصلی+ نشانه

  + شناسه 1بودن
  گفتم گفتی، من هم می اگر تو می - 

agә tu b o:ti, mәn-am gutә-nâ bom 
  

 gutә-nâ bom  گفتم می gutә-nâ bim  گفتیم می
 gutә-nâ bi  گفتی می gutә-nâ bid  گفتید می

 gutә-nâ bu  گفت می gutә-nâ bod  گفتند یم

کار  بههرگز در بند پیرو ساختار شرطی  ،»ي غیرتحققی گذشته« ساخت فعلیدر 
یعنی  ،سازي نیز عنصر نفی همواره به ابتداي ساخت فعلی در هنگام منفی. رود نمی

در این  )113 - 112: 1391. الف. میرهاشمی( دشو به صفت مفعولی فعل اصلی ملحق می
 هـم افعال پیشوندي . / هستندbvصفت مفعولی افعال ساده فاقد پیشوند / ،ساخت

  . شوند ساده صرف می مانند افعال
  

  کامل التزامی تمنایی یا شرطی. 7.  4. 10
التزامـی  « آن را و ناپـذیري رویـدادن   تمنـا و تحقـق  ، میـل ، ساخت تمنایی بیـانگر آرزو 

شرط و تمنا را در خـود دارد و داراي   معناهايي  چون همه، توان نامید هم می» شرطی
نطبق است بر سـاختار  این ساخت در گیلکی م. است» اگر«و » کاش«عناصري از قبیل 

  .  هایی ساختاري و مفهومی با دیگر اشکال ماضی التزامی ولی با تفاوت، ماضی التزامی
 ←تنها در ساختار افعال مرکب ضـمیري (نـک   ،غربی در گیلکیِاین ساخت 

فعل کمکی در همه حالت سوم شخص مفرد . شود ب ضمیري) دیده میافعال مرک

                                                
(نک » ي بعید گذشته«و » ي التزامی گذشته«هاي فعل کمکی در  در ارتباط با یکسان شدن صورت.  1

  )140- 127: 1391. الف. میمیرهاش ←
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نطبق است بر سـاختار  این ساخت در گیلکی م. است» اگر«و » کاش«عناصري از قبیل 

  .  هایی ساختاري و مفهومی با دیگر اشکال ماضی التزامی ولی با تفاوت، ماضی التزامی
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  )140- 127: 1391. الف. میمیرهاش ←
   



 165   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

، ریشه در افعـالی همچـون: بـوم    /bi/فعل کمکی مربوطه در ساخت مزبور . است
» وجه«اي از  به طور ریشه بنابراین، نخستین دارد ي زبان فارسی دوره...  بود و، بوي

خص مضارع التزامی سوم ش . برخوردار است که این افعال برخوردارند» زمانی«و 
و در  گیرد هاي آن را می / و گونهbvصفت مفعولی در این ساخت پیشوند / »بودن«

 صورت بهها  ي صیغه فعل مرکب) و در همه ←نک ( آید مواردي بدون پیشوند می
 غیرفاعلیشکل  ،جمله در این ساخت منطقی فاعلِ، ماند سوم شخص مفرد باقی می

ولی چون مربوط به ، نا و مفهوم آرزو و تمنا را داردمع» کاشکی«در ترکیب با  ؛دارد
پذیر نیست را بیـان   آرزویی تحقق نیافته یا تمنایی که تحقق، امري در گذشته است

  ساختار آن بدین صورت است: و کند می
kâš  یاagә  صـفت مفعـولی    + در حالـت غیرفـاعلی   یا اسم غیرفاعلی+ ضمیر 

 bi صورت به »ودنب«فعل اصلی+ سوم شخص مضارع التزامی 
 kâš mәrâ mâr nә. zâ bi      کاش مادر مرا نزاده باشد

 kâš tәrâ mâr nә. zâ bi  کاش مادر ترا نزاده باشد

 kâš unâ mâr nә. zâ bi  کاش مادر او را نزاده باشد

 agә mәrâ bә. yâd b. âmo bi  (آمده باشد) مدآ اگر بیادم می

 agә tәrâ bә. yâd b. âmo bi  (آمده باشد)مدآ اگر بیادت می

 agә unâ bә. yâd b. âmo bi  (آمده باشد) مدآ اگر بیاد او می

هـاي دیگـر التزامـی متمـایز      هایی دارد که آن را از ساخت این ساخت ویژگی
هاي التزامی در فعـل   مفهوم زمان مانند سایر ساخت یِدر این ساخت تجلّ. کند می

» باشـیدن ، شـدن «معناي به » بودن«ی التزام سوم شخص مفرد مضارع، / biکمکی /
این سـاخت  است ولی با یک تفاوت عمده با دیگر اشکال التزامی؛ فعل کمکی در 

یعنی سوم شخص مفرد بـاقی   ،شناسه تک صورت به اشخاص و افراد  ي براي همه
فاعل ظاهري در این ساخت در جایگاه فاعـل  ، ها ماند و برخالف سایر ساخت می

، اند؛ به جـاي فاعـل   ها فاقد فاعل نحوي این جمله، ارت دیگرآید؛ به عب جمله نمی
   .نک: فعل مرکب ضمیري)( کنند ضمایر غیرفاعلی شخص و شمار را مشخص می

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    166
ـ   سـاخت فعـل    ااین ساخت در زبان گیلکی به لحاظ ساختاري و کـارکردي ب

   .ي زبان فارسی شباهت فراوانی دارد میانه ي دوره» خواستاري«و یا » تمنایی ماضی«
شناسه (یا به  نوعی ساخت بی، میانه ي دوره فعل تمنایی ماضی در زبان پهلويِ«

شـخص فعـل را مشـخص    ، شناسه) اسـت کـه در آن ضـمایر    تر تک عبارت دقیق
  . )1394قربانی جویباري  - (نک: نوروزي» کنند می

 ي صیغه ي عالوه از صفت مفعولی (ماده ماضی) به، تمنایی در زمان گذشته وجه«
. (آموزگار» شود ساخته می /he–/یعنی  /h- /ص مفرد و مضارع تمنایی فعل سوم شخ

  . )79: 1380، تفضلی
این است که تنها یک صیغه دارد؛ ، میانه ي دوره مهم در ساخت تمناییِ ي نکته

رفتـه اسـت   کار  بهسوم شخص مفرد آن  يصیغه تنها، ي اشخاص یعنی براي همه
  . (همان)

باط با شرط نامحقق (هم در شـرط و هـم در   رتدر ا کهرا فعلی ، دکتر آموزگار
فعـل   ،رود مـی کـار   بـه  »اگـر و غیـره  ، کاشـکی ، کاش«جواب آن) و بعد از ادات: 

  . کند گذاري می نام» خواستاري«
برخـی از  . شـود  دیـده مـی   هـم گیلکی » التزامی تمنایی« ها در فعل این ویژگی

این ساخت و  )1392(ز علیپور و سب، )86- 87: 1367(پژوهشگران از آن جمله کلباسی 
از  ،هاي نوي ایرانی در زبان 1»ارگاتیو«هاي شبیه به آن را بازمانده یا بقایاي  ساخت

هاي متعدي ماضی  فعل ظاهر شدن فاعلِ ؛شان دانند و دلیل آن جمله زبان گیلکی می
اما این . به شکل غیرفاعلی و سرایت این حالت از افعال متعدي به افعال الزم است

هـاي   تـر از سـاخت   متفـاوت  ،کارکرد و معنـا ، ساخت در گیلکی به لحاظ ساختار
آغـازین هجـري وجـود     ي میانه و دوره ي دوره اي است که در زبان فارسیِ مشابه

                                                
1 .»ergative« به عبارتی دیگر؛ . هاي فعل با مفعول، به جاي عامل (= فاعل) است مطابقت شناسه

آید و با فعل  ي افعال عامل یا فاعل به حالت غیرفاعلی و مفعول به حالت فاعلی می در زمان گذشته
  . رسد باستان می ي زبان فارسی به دورهنایی در ي ساخت ارگاتیو یا ساخت ک سابقه. کند مطابقت می
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یکی از این . اي برخوردار است در گیلکی این ساخت از تنوع قابل توجه. اند داشته
(فعل مرکب از ترکیب یک فعل با فعل مرکب  / bi/نشینی فعل کمکی  هم ،تنوعات

 تواند در اشکال زمانی مختلف تصریف شود همراه با یک که می 1واژگانی (همکرد)
تواند؛ اسم صفت و یا قیـد و حـرف اضـافه باشـد تشـکیل       جزء غیر فعلی که می

   .است شونده غیرفاعلی ضمایر صرف ي اضافهه ب )شود می
فعل «برخی آن را ، این ساخت ي یک ضمیر در مداوم و پیوسته حضورِ دلیلبه 

بـه آن اشـاره   » افعال مرکـب ضـمیري  «که در مبحث  اند نام نهاده» مرکب ضمیري
  . خواهد شد

کننـد   اي و ملکی که در این ساخت شـرکت مـی   حرف اضافه، ضمایر مفعولی
  ناپذیر است: تحقیق سازند که مبتنی بر آرزو و تمنا و شرط جمالتی را می

  
 kâš a xânә mi sәr fu. gurd. әst. ә bi  ریخته باشد کاش این خانه برسر من

 kâš a xânә ti sәr fu. gurd. әst. ә bi کاش این خانه برسر تو ریخته باشد

 کاش این خانه برسر او ریخته بود
 

kâš a xânә unә sәr fu. gurd. әst. ә bi 

 kâš a xânә ami šin bubo. st. ә bi  کاش اي خانه مال ما شده باشد

 kâš a xânә šimi šin bubo. st. ә bi کاش اي خانه مال شما شده باشد

 kâš a xânә u. šân. i šin bubo. st. ә bi کاش اي خانه مال آنها شده باشد

د نشو بیان می  ي استمراري گذشته صورت بهگونه در زبان فارسی  جمالتی این
  . »بود ه مال ما میکاش اي خان«و یا  ریخت مانند: گاش این خانه برسرم می

ش/  - ت - هـاي ضـمیري؛ م   بسـت  پی، در گیلکی میان جزء غیر فعلی و فعل
  . وجود ندارد، رود میکار  بهگونه که در زبان فارسی  آن، شان - تان - مان

                                                
شوند  کنند، از معناي اصلی و قاموسی اولیه تهی می افعالی که در ساخت فعل مرکب شرکت می.  1

  . کنند و معنایی کنایی و اصطالحی پیدا می
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  چند نمونه دیگر

 kâš mi arâ b. âmo bi  آمد) کاش با من آمده باشد (می

  kâš mi jâ fâ. gift. ә bi  گرفت) (میکاش از من گرفته باشد
  kâš mi virjâ be. sâ bi  بود) کاش نزد من بوده باشد (می

  kâš me. r. e bi. he bi  خرید) کاش براي من خریده باشد (می
معناي جمله  گذاشت و» اگر«، »کاش«توان بجاي  ها می در بسیاري از این نمونه

  . را دستخوش تغییر کرد
  اشته باشد:تواند کاربرد مجهولی نیز د این ساخت می

  agә mi dәs. u. pâ vive bubo bi  اگر دست و پایم بریده شده باشد - 
  kâš ti dәs. u. pâ vive bubo bi  کاش دست و پاي تو بریده شده باشد - 

در ایـن حالـت   ، پـذیرد  ي نفی را مـی  نشانه /bon/فعل کمکی  ،باال ي در نمونه
  افتد: / از آغاز آن برمیbvپیشوند تصریفی /

                                                          kâš vive nubo bi                                              شد بریده نمیکاش 
  

  طرز منفی کردن.  8.  4. 10
در آغاز صفت  /b(v)/وند نفی در افعال ساده به جاي پیشوند  ،ي التزامی در گذشته

پس از پیشوند ظاهر ، فعل ي پیش از ماده، هاي پیشونديفعلنشیند و در مفعولی می
  رود:میکار  بهاین روش در مورد فعل مرکب نیز . شودمی

 kâški nu. goftә bi  کاشکی نگفته باشی
 agәr ni. he bi  اگر نخریده باشد

 kâški vâ-nu-kudә bi  باز نکرده باشد، کاشکی

 agәr ju-nu-xâstә bid  اگر در جایی پنهان نکرده باشند
  
  

  ي در جریانگذشته.  5. 10
تواننـد هـم   مـی ، روندمی کار در جریان و ناتمام به در گیلکی افعالی که براي امورِ

  . متضمن حال و هم متضمن گذشته باشند
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 تواند در اشکال زمانی مختلف تصریف شود همراه با یک که می 1واژگانی (همکرد)
تواند؛ اسم صفت و یا قیـد و حـرف اضـافه باشـد تشـکیل       جزء غیر فعلی که می

   .است شونده غیرفاعلی ضمایر صرف ي اضافهه ب )شود می
فعل «برخی آن را ، این ساخت ي یک ضمیر در مداوم و پیوسته حضورِ دلیلبه 

بـه آن اشـاره   » افعال مرکـب ضـمیري  «که در مبحث  اند نام نهاده» مرکب ضمیري
  . خواهد شد

کننـد   اي و ملکی که در این ساخت شـرکت مـی   حرف اضافه، ضمایر مفعولی
  ناپذیر است: تحقیق سازند که مبتنی بر آرزو و تمنا و شرط جمالتی را می

  
 kâš a xânә mi sәr fu. gurd. әst. ә bi  ریخته باشد کاش این خانه برسر من

 kâš a xânә ti sәr fu. gurd. әst. ә bi کاش این خانه برسر تو ریخته باشد

 کاش این خانه برسر او ریخته بود
 

kâš a xânә unә sәr fu. gurd. әst. ә bi 

 kâš a xânә ami šin bubo. st. ә bi  کاش اي خانه مال ما شده باشد

 kâš a xânә šimi šin bubo. st. ә bi کاش اي خانه مال شما شده باشد

 kâš a xânә u. šân. i šin bubo. st. ә bi کاش اي خانه مال آنها شده باشد

د نشو بیان می  ي استمراري گذشته صورت بهگونه در زبان فارسی  جمالتی این
  . »بود ه مال ما میکاش اي خان«و یا  ریخت مانند: گاش این خانه برسرم می

ش/  - ت - هـاي ضـمیري؛ م   بسـت  پی، در گیلکی میان جزء غیر فعلی و فعل
  . وجود ندارد، رود میکار  بهگونه که در زبان فارسی  آن، شان - تان - مان

                                                
شوند  کنند، از معناي اصلی و قاموسی اولیه تهی می افعالی که در ساخت فعل مرکب شرکت می.  1

  . کنند و معنایی کنایی و اصطالحی پیدا می
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  چند نمونه دیگر

 kâš mi arâ b. âmo bi  آمد) کاش با من آمده باشد (می

  kâš mi jâ fâ. gift. ә bi  گرفت) (میکاش از من گرفته باشد
  kâš mi virjâ be. sâ bi  بود) کاش نزد من بوده باشد (می

  kâš me. r. e bi. he bi  خرید) کاش براي من خریده باشد (می
معناي جمله  گذاشت و» اگر«، »کاش«توان بجاي  ها می در بسیاري از این نمونه

  . را دستخوش تغییر کرد
  اشته باشد:تواند کاربرد مجهولی نیز د این ساخت می

  agә mi dәs. u. pâ vive bubo bi  اگر دست و پایم بریده شده باشد - 
  kâš ti dәs. u. pâ vive bubo bi  کاش دست و پاي تو بریده شده باشد - 

در ایـن حالـت   ، پـذیرد  ي نفی را مـی  نشانه /bon/فعل کمکی  ،باال ي در نمونه
  افتد: / از آغاز آن برمیbvپیشوند تصریفی /

                                                          kâš vive nubo bi                                              شد بریده نمیکاش 
  

  طرز منفی کردن.  8.  4. 10
در آغاز صفت  /b(v)/وند نفی در افعال ساده به جاي پیشوند  ،ي التزامی در گذشته

پس از پیشوند ظاهر ، فعل ي پیش از ماده، هاي پیشونديفعلنشیند و در مفعولی می
  رود:میکار  بهاین روش در مورد فعل مرکب نیز . شودمی

 kâški nu. goftә bi  کاشکی نگفته باشی
 agәr ni. he bi  اگر نخریده باشد

 kâški vâ-nu-kudә bi  باز نکرده باشد، کاشکی

 agәr ju-nu-xâstә bid  اگر در جایی پنهان نکرده باشند
  
  

  ي در جریانگذشته.  5. 10
تواننـد هـم   مـی ، روندمی کار در جریان و ناتمام به در گیلکی افعالی که براي امورِ

  . متضمن حال و هم متضمن گذشته باشند
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. در جریان است گیلکی مانند حالِدر زبان در جریان  ي ساختار عمومی گذشته
است که مبتنی بر ساختار گذشته است» بودن«فعل کمکی  تنها تفاوت در صورت .  

+ / n/ در جریان فعل اصلی + وند نمود 1ولیفعصفت ماین ساختار از ترکیب 
  . آید می دست به، )dubo:n( »بودن« پیشوندي ي مطلق فعل صرف گذشته

  
  xurdân du. bum  در خوردن بودم  xurdân di. dim  در خوردن بودیم
  xurdân di. bi  در خوردن بودي  xurdân di. bid  در خوردن بودید
  در خوردن بودند

  

xurdân di. bid در خوردن بود  xurdân du. bu 

 šo:n du. bum  در رفتن بودم šo:n di. bim  در رفتن بودیم
 šon di. bi  در رفتن بودي šo:n di. bid  در رفتن بودید
 šon du. bu  در رفتن بود šo:n du. bud  در رفتن بودند

  

 مصـوت  ،رشـتی  ي در گونـه ، شودهاي باال دیده میکه در نمونه همان طوري
دستخوش تغییر  ،»بودن«فعل  ي شناسه مصوتمتناسب و یا همگون با  /dә/ پیشوند

هاي شرقی در تمام در گونه پیشوندکه این  در صورتی، شده است /i/و  /u/به  /ә/از 
  ماند:باقی می /dә/یا  /da/ صورت بهها صیغه
  

  لنگرودي  الهیجانی  شلمانی
dә b. om dә b. um  xordә da bum  
dә b. i dә b. i  xordә da bi  
dә b. o dә b. u xordә da bu 
dә b. im dә b. im xordә da bum 
dә b. in dә b. in xordә da bin 
dә b. on dә b. un xordә da bun 

  

                                                
هـاي گیلکـی غربـی،     پسوند صفت مفعولی در افعال منتهی به صامت در این ساخت در گونه. 1

صفت  ،چنین در این ساخت هم. شود می/ â/به/ ә/شت و حومه دستخوش تغییر ازخصوصاً گیلکی ر
  . هاي آن است و گونه/ b(v)/ مفعولی فاقد پیشوند

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    170

دهد نی را نشان میواافر گوناگونیِ، هاي مختلف گیلکیاین ساخت در گویش
 ي آستانه«و » نشالشت« هاي شرقیِدر گونه. پردازیمآن می ي که به ذکر چند نمونه

  یابد: تظاهر می rә (dә) صورت به ،»اشرفیه
 xor dәrә b. um  در حال خوردن بودم

 xor dәrә b. i  در حال خوردن بودي

 xor dәrә b. u  در حال خوردن بود

 xor dәrә b. im  در حال خوردن بودیم

 xor dәrә b. id  در حال خوردن بودید

 xor dәrә b. ud  در حال خوردن بودند

dә//  به لحاظ ساخت به صفت مفعولی/xor/  تعلق دارد)xordә(  و در ترکیب
صفت مفعولی جدا شده و همراه با تغییراتی به پیشوند فعل  ي از بدنه ،با فعل کمکی

  . ه استرآمدد /dәrә/ صورت بهکمکی پیوسته و 
افزاینـد و  مـی  /ar/ي فعل اصـلی  به مادهآن را  ،»کیاده حسن« ي شرقیِدر گونه

  کنند:استفاده می /a/از وند  /da/پیشوندجاي  هب
 sut. әn  سوختن

 sut. ar. a b. om  در حال سوختنم

 /d/هـایی کـه بـه    فعل اصلی در مـاده  ،»املش«و » شلمان«هاي شرقی در گونه
  . شوندحذف می /dә/به علت مکرّر شدن  ،دشونمنتهی می

  xor-d-әn  خوردن
 xor dә b. im  در حال خوردن بودم

  

  هاي دیگر است:تر از گونه متفاوت» وند نمود«، گالشی اشکور ي در گونه
 hamâ:n  آمدن

  hamә nâ b. âm 

  hamә ne b. i 

  hamә nâ b. â 
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. در جریان است گیلکی مانند حالِدر زبان در جریان  ي ساختار عمومی گذشته
است که مبتنی بر ساختار گذشته است» بودن«فعل کمکی  تنها تفاوت در صورت .  

+ / n/ در جریان فعل اصلی + وند نمود 1ولیفعصفت ماین ساختار از ترکیب 
  . آید می دست به، )dubo:n( »بودن« پیشوندي ي مطلق فعل صرف گذشته

  
  xurdân du. bum  در خوردن بودم  xurdân di. dim  در خوردن بودیم
  xurdân di. bi  در خوردن بودي  xurdân di. bid  در خوردن بودید
  در خوردن بودند

  

xurdân di. bid در خوردن بود  xurdân du. bu 

 šo:n du. bum  در رفتن بودم šo:n di. bim  در رفتن بودیم
 šon di. bi  در رفتن بودي šo:n di. bid  در رفتن بودید
 šon du. bu  در رفتن بود šo:n du. bud  در رفتن بودند

  

 مصـوت  ،رشـتی  ي در گونـه ، شودهاي باال دیده میکه در نمونه همان طوري
دستخوش تغییر  ،»بودن«فعل  ي شناسه مصوتمتناسب و یا همگون با  /dә/ پیشوند

هاي شرقی در تمام در گونه پیشوندکه این  در صورتی، شده است /i/و  /u/به  /ә/از 
  ماند:باقی می /dә/یا  /da/ صورت بهها صیغه
  

  لنگرودي  الهیجانی  شلمانی
dә b. om dә b. um  xordә da bum  
dә b. i dә b. i  xordә da bi  
dә b. o dә b. u xordә da bu 
dә b. im dә b. im xordә da bum 
dә b. in dә b. in xordә da bin 
dә b. on dә b. un xordә da bun 

  

                                                
هـاي گیلکـی غربـی،     پسوند صفت مفعولی در افعال منتهی به صامت در این ساخت در گونه. 1

صفت  ،چنین در این ساخت هم. شود می/ â/به/ ә/شت و حومه دستخوش تغییر ازخصوصاً گیلکی ر
  . هاي آن است و گونه/ b(v)/ مفعولی فاقد پیشوند
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دهد نی را نشان میواافر گوناگونیِ، هاي مختلف گیلکیاین ساخت در گویش
 ي آستانه«و » نشالشت« هاي شرقیِدر گونه. پردازیمآن می ي که به ذکر چند نمونه

  یابد: تظاهر می rә (dә) صورت به ،»اشرفیه
 xor dәrә b. um  در حال خوردن بودم

 xor dәrә b. i  در حال خوردن بودي

 xor dәrә b. u  در حال خوردن بود

 xor dәrә b. im  در حال خوردن بودیم

 xor dәrә b. id  در حال خوردن بودید

 xor dәrә b. ud  در حال خوردن بودند

dә//  به لحاظ ساخت به صفت مفعولی/xor/  تعلق دارد)xordә(  و در ترکیب
صفت مفعولی جدا شده و همراه با تغییراتی به پیشوند فعل  ي از بدنه ،با فعل کمکی

  . ه استرآمدد /dәrә/ صورت بهکمکی پیوسته و 
افزاینـد و  مـی  /ar/ي فعل اصـلی  به مادهآن را  ،»کیاده حسن« ي شرقیِدر گونه

  کنند:استفاده می /a/از وند  /da/پیشوندجاي  هب
 sut. әn  سوختن

 sut. ar. a b. om  در حال سوختنم

 /d/هـایی کـه بـه    فعل اصلی در مـاده  ،»املش«و » شلمان«هاي شرقی در گونه
  . شوندحذف می /dә/به علت مکرّر شدن  ،دشونمنتهی می

  xor-d-әn  خوردن
 xor dә b. im  در حال خوردن بودم

  

  هاي دیگر است:تر از گونه متفاوت» وند نمود«، گالشی اشکور ي در گونه
 hamâ:n  آمدن

  hamә nâ b. âm 

  hamә ne b. i 

  hamә nâ b. â 
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  hamә ne b. im 

  hamә ne b. in 

  hamә ne b. ân 

 /n/ در این گویش وند نمود ،شود هاي باال مالحظه میهمانطوري که در نمونه
فعل کمکـی   ي شده پیشوند کوتاه ي نشانه /e/و  /â/. است /ne/و  /nâ/هاي با نشانه

هاي دیگر با گونه هم ي گالشی اشکور ونهگفعل کمکی در  ي شناسه. است» بودن«
 . گیلکی تفاوت دارد

  
  هاي دیگرنهگو. 1.  5. 10

سـاده (نـه    صـورت  بـه ایـن سـاخت    ،در گویش مردم فومن و مناطق اطـراف آن 
بـراي بیـان امـور در     ،زبـانی (نـوع غربـی)    ي در این گونه، ترکیبی) متداول است

زیـر   صـورت  به» در حال«به معناي  /kәrâ/ي اضافهه مستمر ب ي از گذشته ،جریان
  کنند: استفاده می

 kәrâ xord. eme  در حال خوردن بودم
 kәrâ xord. eše  در حال خوردن بودي

 kәrâ xord. ey  درحال خوردن بود
  kәrâ xord. ime  در حال خوردن بودیم
 kәrâ xord. ine  در حال خوردن بودید
 kәrâ xord. ene  در حال خوردن بودند

  

را بـه اول سـاخت    /kәrâ/ ،در مناطقی از غرب و مرکـز گـیالن   ،عالوه بر آن
افزایند و از آن براي بیان تداوم عمـل در گذشـته اسـتفاده     در جریان می ي گذشته

  . کنند که اختالط زبانی است می
  kәrâ amon dubum  آمدن بودم در حال

  kәrâ goroxtân dubum  در حال گریختن بودم
 kәrâ vâmәxtân dubum  در حال جستجو کردن بودم
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رکزي گیالن رایج اسـت کـه   در مناطق م» در جریان ي گذشته«نوع دیگري از 
ي در و صـرف گذشـته   nâ 1صفت مفعولی بدون پیشوند + ونـد نمـود  ترکیبی از 

  زیر است: صورت به» بودن«جریان فعل 
xurdә. nâ du b. um                                                       خوردن را مشغول بودم                                           

    xurdә. nâ di bi    خوردن را مشغول بودي                                                                                                       
    xurdә. nâ du b. u                                                بود خوردن را مشغول                                                          
    xurdә. nâ di b. im  خوردن را مشغول بودیم                                                                                
    xurdә. nâ di b. id (in)                                   خوردن را مشغول بودید                                               
    xurdә. nâ di b. id (un) خوردن را مشغول بودند                                                                               

  

هایی دارد که در خور بررسی جداگانه است؛ چون با هر این ساخت محدودیت
ي در  در سـاخت گذشـته  . ا این روش گذشته در جریان سـاخت توان ب فعلی نمی

  . شوندفعل پیشوندي و فعل مرکب نیز مانند فعل ساده ساخته میجریان 
  

 dičen du bum  در حال رو هم چیدن بودم
 usâdân du bum  در حال برداشتن بودم

 sәr rәštә kudân dubum  در حال مرتب کردن بودم
 vâlây zen du bum  در حال گیج خوردن بودم

  
  طرز منفی کردن. 2.  5. 10

  ي در جریان به دو صورت زیر است:گذشته منفیِ
+ ستاك فعل  neیا  n ،nne صورت به ي نفی+ نشانه پیشوندستاك در جریان + . 1

  + شناسه بودن 
 ama dә. n. bum  آمدمداشتم نمی  

  
                                                

1  .â است» را«مفعولی به معناي  ي نشانه .  
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  hamә ne b. im 

  hamә ne b. in 

  hamә ne b. ân 

 /n/ در این گویش وند نمود ،شود هاي باال مالحظه میهمانطوري که در نمونه
فعل کمکـی   ي شده پیشوند کوتاه ي نشانه /e/و  /â/. است /ne/و  /nâ/هاي با نشانه

هاي دیگر با گونه هم ي گالشی اشکور ونهگفعل کمکی در  ي شناسه. است» بودن«
 . گیلکی تفاوت دارد

  
  هاي دیگرنهگو. 1.  5. 10

سـاده (نـه    صـورت  بـه ایـن سـاخت    ،در گویش مردم فومن و مناطق اطـراف آن 
بـراي بیـان امـور در     ،زبـانی (نـوع غربـی)    ي در این گونه، ترکیبی) متداول است

زیـر   صـورت  به» در حال«به معناي  /kәrâ/ي اضافهه مستمر ب ي از گذشته ،جریان
  کنند: استفاده می

 kәrâ xord. eme  در حال خوردن بودم
 kәrâ xord. eše  در حال خوردن بودي

 kәrâ xord. ey  درحال خوردن بود
  kәrâ xord. ime  در حال خوردن بودیم
 kәrâ xord. ine  در حال خوردن بودید
 kәrâ xord. ene  در حال خوردن بودند

  

را بـه اول سـاخت    /kәrâ/ ،در مناطقی از غرب و مرکـز گـیالن   ،عالوه بر آن
افزایند و از آن براي بیان تداوم عمـل در گذشـته اسـتفاده     در جریان می ي گذشته
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رکزي گیالن رایج اسـت کـه   در مناطق م» در جریان ي گذشته«نوع دیگري از 
ي در و صـرف گذشـته   nâ 1صفت مفعولی بدون پیشوند + ونـد نمـود  ترکیبی از 

  زیر است: صورت به» بودن«جریان فعل 
xurdә. nâ du b. um                                                       خوردن را مشغول بودم                                           

    xurdә. nâ di bi    خوردن را مشغول بودي                                                                                                       
    xurdә. nâ du b. u                                                بود خوردن را مشغول                                                          
    xurdә. nâ di b. im  خوردن را مشغول بودیم                                                                                
    xurdә. nâ di b. id (in)                                   خوردن را مشغول بودید                                               
    xurdә. nâ di b. id (un) خوردن را مشغول بودند                                                                               

  

هایی دارد که در خور بررسی جداگانه است؛ چون با هر این ساخت محدودیت
ي در  در سـاخت گذشـته  . ا این روش گذشته در جریان سـاخت توان ب فعلی نمی

  . شوندفعل پیشوندي و فعل مرکب نیز مانند فعل ساده ساخته میجریان 
  

 dičen du bum  در حال رو هم چیدن بودم
 usâdân du bum  در حال برداشتن بودم

 sәr rәštә kudân dubum  در حال مرتب کردن بودم
 vâlây zen du bum  در حال گیج خوردن بودم

  
  طرز منفی کردن. 2.  5. 10

  ي در جریان به دو صورت زیر است:گذشته منفیِ
+ ستاك فعل  neیا  n ،nne صورت به ي نفی+ نشانه پیشوندستاك در جریان + . 1

  + شناسه بودن 
 ama dә. n. bum  آمدمداشتم نمی  

  
                                                

1  .â است» را«مفعولی به معناي  ي نشانه .  
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  :صورت بهو یا 
  

 ama - dә. n. ne bum  1آمدمداشتم نمی
  ama - dә. n. ne bi  آمديداشتی نمی
 ama - dә. n. ne bu  آمدداشت نمی
 ama - dә. n. ne bim  آمدیمداشتیم نمی
 ama - dә. n. ne bin  آمديداشتید نمی
 ama - dә. n. ne bun  آمدندداشتند نمی

     

تحـت   و خصوصاً در الهیجان رایج اسـت  ،این روش در مناطق شرقی گیالن
  . رودکار می هاي زیر به صورت بهدر مناطقی از شرق و غرب گیالن  تاثیر آن

  

 amon du. n bu  (غ)آمدم داشتم نمی
 ama du. n bu  (ش)آمدم  داشتم نمی
 de de. n. ne2 bum  (ش)دیدم داشتم نمی
 xuftân di-ne. bum  (غ)خوابیدم داشتم نمی

  

آغـازین ترکیـب در سـاخت     روش دیگر منفی کردن افزودن نشانه نفی به ماده. 2
  ي در جریان است این روش در مناطق مرکزي و غربی گیالن رایج است:گذشته

  

 n. âmon dubu  در حال آمدن نبود
 nu. xurdân dubu  در حال خوردن نبود

 nә. bәrdân dubu  در حال بردن نبود
 kәrâ nu. xurdân dubum  در حال خوردن نبودم

                                                
رود، معادل معنایی براي وجه مثبت و منفی این ساخت  در فارسی به کار نمی» آمدم داشتم نمی«. ١

  . وجود ندارد
2  . de. n. ne یا  di. ne  در » بودن«که فعل  است، در صورتی» بودن«منفی ساختار حال فعل

گذشته برخوردار است اینجا از صورت .  
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  شوند:ها منفی میبا همین روش مهفعل پیشوندي و فعل مرکب 
 dičen du. nu bum  (رشتی)در حال مرتب کردن نبودم 

 vitә danne bum  (شرقی)در حال برداشتن نبودم 
 kәrâ vâ. n. sâd  (غربی)در حال برداشتن نبود 

 vâlây nә. zen dubum  در حال سرگیج رفتن نبودم
  

  التزامیي در جریان گذشته.  6. 10
ساخت دیگري در مناطق غرب گـیالن رایـج اسـت کـه     » در جریان ي گذشته«با 

ن  بیافتد را با آي در جریان  در گذشتهتوانست  هایی که میاتفاق یا گوینده احتماالت
این  .چه امري ممکن بود یا نبود  گوید که در گذشته یعنی در حال می، کند میبیان 

  . همراه است» اگر«همیشه با  ،ساخت
agә mәrd. ân dibim, bâ mâlânâ jәkә jâ bukudә bim 

  باید حیوانات را به آغل کرده باشم، باشم(هم) اگر در حال مردن    
  

» اگـر «ي پایـه بـا    ساختار جمله ،شود باال مالحظه می ي طور که در جمله همان
اول تفاوتی با   فعلی جزء ي ماده، فعلی است ي ترکیبی از دو ماده و شود شروع می

فعل دوم  ي ماده، پس از وند نمود .ي در جریان ندارد اول فعل گذشتهجزء  ي ماده
آغاز » باید«ي پیرو با  جمله. است» التزامیي گذشته«مضارع  ي آید که از نوع ماده می
  . است» التزامی ي  گذشته«ساختار فعل آن  و شود می

» تزامیالي در جریان  گذشته«، است گیلکی زبان ي ژه این ساخت را که ویما     
   :زیر است صورت به» التزامیي در جریان  گذشته« ساختار عمومیِ. ایم نام نهاده

  

+  )ә→â( ي صـفت مفعـولی   واکهتغییرات واجی   صفت مفعولی بدون پیشوند
  bo:nالتزامی فعل  مضارع ) + صرفәu,i  ،ә  a(تغییرات واجی  da پیشوند

 
 xurdân dibim  مدر خوردن باش xurdân dibim  در خوردن باشیم
 xurdân dibi  در خوردن باشی xurdân dibid  در خوردن باشید
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  . است» التزامی ي  گذشته«ساختار فعل آن  و شود می
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+  )ә→â( ي صـفت مفعـولی   واکهتغییرات واجی   صفت مفعولی بدون پیشوند
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 xurdân dibi  در خوردن باشد xurdân dibid  در خوردن باشند
 šo:n dibim  در رفتن باشم šo:n dibidm  در رفتن باشیم

 šo:n dibi  در رفتن باشی šo:n dibid  در رفتن باشید
 šo:n dibi  تن باشددر رف šo:n dibid  در رفتن باشند

  

در غـرب   ،»ي در جریانگذشته«مانند ساخت  پیشوندهاي مصوتها و شناسه
(نگـاه شـود بـه     شـود  دستخوش تغییراتی چنـد مـی   ،برحسب شرایط آوایی ،گیالن
  . ي در جریان) گذشته

ي آن هـاي سـاده  فعـل در این ساخت ماننـد   و فعل مرکب هاي پیشونديفعل
    . شود ساخته می

  طرز منفی کردن. 1.  6. 10
  گیرد: به دو صورت انجام می» التزامیي در جریان گذشته«هاي منفی شکل
گیرد و امر فعـل   قرار می» بودن«/ پس از پیشوند فعل کمکی nي نفی / نشانه .1

  کند: را منفی می
 xurdân di. n. bim      اول شخص مفرد         xurdân di. n. bim   اول شخص جمع

 xurdân di. n. bi  دوم شخص مفرد   xurdân di. n. bid  شخص جمعدوم 

 xurdân di. n. bi  سوم شخص مفرد xurdân di. n. bid  سوم شخص جمع

پیونـدد و فعـل    به آغاز ترکیب به صفت مفعولی مـی  / n(v)/ي نفی  یا اینکه نشانه .2
  کند: را منفی می

 nu. xurdân. di. bim  اول شخص مفرد  
 nu. xurdân di. bi  رد  دوم شخص مف

 nu. xurdân di. bi  سوم شخص مفرد

  .  تر اشت دوم رایجشق  ،شق منفی در این ساختم دودر میان 
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  ي نقلیگذشته. 7. 10

کـار   بـه  ،براي اشاره به عملی که در گذشته رخ داده ولی اثر آن هنوز بـاقی اسـت  
  . شودمیدر گیلکی براي بیان این منظور به دو طریق عمل . رود می

 که در ایـن صـورت غیـر از   ، 1کنندي ساده بیان میآن را از طریق ساخت گذشتهالف: 
چـون یکـی از    ؛هاي نحوي و معنایی باید بـه جایگـاه تکیـه افعـال توجـه کـرد      قرینه

ـته  .است 2جایگاه تکیه، نقلی ي ي ساده و گذشتههاي گذشته تفاوت  ،ي سـاده  در گذش
در ، شـود تکیـه روي هجـاي پایـانی ادا مـی     ،شوندمی منتهی همخواندر افعالی که به 

قبـل از   /ә/صـفت مفعـولی    ي تکیـه روي نشـانه   ،ي نقلیکه براي بیان گذشته صورتی
  . شناسه است

 bu. xur՜dәm  خوردم
 bu. xurdә́m  امخورده

  . اندهر دو شکل بیان یکسان ،شوندمنتهی می مصوتدر افعالی که به 
ي هاي مختوم به صامت در سوم شخص مفرد گذشـته هدر بیشتر موارد در ماد

صـفت   ي نشـانه سوم شخص نقلی ، بدون شناسه است ولی براي بیان نقلی، ساده
  . گیردمفعولی می

 bu. xurdø  خورد
 bu. xurdә  خورده است

                                                
 ي هاي کرانه دریاي خزر (کاسپین) براي بیان گذشـته خانم ایران کلباسی اعتقاد دارد که گویش. 1

ي نقلی دارند ولی ها، گذشتهیگر این گونه گویشعبارت د به .کنندي نقلی استفاده میساده از گذشته
گوید: در غالب  ) می1391میرهاشمی (  . )89ـ  66، صص 2، ش یشناس (گویشي ساده ندارند گذشته

حال «وجود دارد نه » ي ساده گذشته« ،نخست، از لحاظ صوري ي هاي زبان گیلکی، در وهله گونه
براساس بافت و شرایط مربوطـه بـه نـوعی بیـانگر     تواند  ي ساده می گذشته. »کامل (ماضی نقلی)
  . باشد که خود به چندین بخش قابل تقسیم است» حال کامل«جمله  من ،کاربردهاي گوناگون

 ي نوشتاري داشته باشد؛ لذا گویشوران با عنصر آوایی است، در حکم واج نیست تا نشانه ، تکیه. 2
مفهوم عملی اسـت کـه در    ي دهنده ي نقلی نشان تکیه در گذشته. یابند زبانی خود آن را درمی شمِ

  . رود میکار  و بهاثر و نتیجه آن هنوز باقی است  و گذشته انجام شده
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  . شناسه است
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 ي هاي کرانه دریاي خزر (کاسپین) براي بیان گذشـته خانم ایران کلباسی اعتقاد دارد که گویش. 1

ي نقلی دارند ولی ها، گذشتهیگر این گونه گویشعبارت د به .کنندي نقلی استفاده میساده از گذشته
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  . باشد که خود به چندین بخش قابل تقسیم است» حال کامل«جمله  من ،کاربردهاي گوناگون

 ي نوشتاري داشته باشد؛ لذا گویشوران با عنصر آوایی است، در حکم واج نیست تا نشانه ، تکیه. 2
مفهوم عملی اسـت کـه در    ي دهنده ي نقلی نشان تکیه در گذشته. یابند زبانی خود آن را درمی شمِ

  . رود میکار  و بهاثر و نتیجه آن هنوز باقی است  و گذشته انجام شده



 177   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  :شود ساخته میزیر  صورت بهي نقلی گذشته ،رشتیگویش  در
 bu. xurdәmә  امخورده bu. xurdimi  ایمخورده
 bu. xurdi  ايخورده bu. xurdidi  ایدخورده
 bu. xurdә  است خورده bu. xurdidi  اندخورده

در  جز در سوم شخص مفرد که، رشتی ندارد ي ي ساده که تفاوتی با ساخت گذشته
  . جایگاه تکیهنیز در و  / اختیاري استә/ ي نشانهي ساده  گذشته
  زیر است: صورت بهه کاربرد این تکیگسکر و ضیابر گویش در 

bu. xord imo  bu. xordәmo1 
bu. xordino  bu. xourdišo (әyi)  
bo. xordәno  bu. xordә 

   :کنندزیر ادا می صورت بهدوم شخص مفرد را  ،آبکنارگویش در 
bu. xurdә yiyo   

  )48ـ  47صص  :زاد(بخشی
فعل  ي ي ساده ههاي گذشت صیغه/ به ә- /ساز  ي فومنی ابتدا پسوند نقلی در گونه

زمان تکیه از هجاي پایانی به هجاي ماقبل آخر تغییـر   هم. شود موردنظر افزوده می
، / әسـاز /  / و پسوند نقلـی i/ ي در دوم شخص مفرد نیز بین شناسه. دهد مکان می

  گیرد که نقش میانجی دارد: / قرار میšواج /
  

  ي ساده گذشته    ي نقلی گذشته  
 va. ku. d՜әm  باز کردم va. ku. d՜ә. mә  ام باز کرده
 va. ku. d՜i  بازکردي va. ku. d՜i. šә  اي باز کرده

 va. k՜ud  بازکرد va. d՜u. de  باز کرده است
 va. ku.́d՜im   باز کردیم va. ku. d՜i. mә  ایم باز کرده
 va. ku. d՜id  باز کردید va. ku. d՜i. dә  اید باز کرده
 va. ku. d՜әd  از کردندب va. ku. d՜ә. dә  اند باز کرده

  )59- 82. 1385 :(رسایی
                                                

تالشی است که ویژه چند شهرك و . هاي گیلکیهاي گسکر و ضیابر اختالطی از شناسهشناسه. 1
  . سرا است که با گویشوران تالش همجوارندروستاهاي اطراف صومعه

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    178
  

  حالتی - ي نقلیِ افعال برآیندي گذشته. 1. 7. 10
در ) حـالتی  - برآینـدي (نگاه شود به صـرف افعـال    1اي فعل لحظهدر گیلکی چند 

نقلـی را   ي شـته ذصـورت خاصـی از سـاخت گ    ،»بـودن « بستی پی ترکیب با فعل
در این ساخت . اند در زبان فارسی »کاملحال «از لحاظ صوري شبیه د که نساز می

پیشـوند   ،هاي پیشین نقلـی برخالف حالت ،فعل ساده براي بیان نقلی اسم مفعولِ
/b(v) /به جاي شناسه مفعولی  اسم مفعولپذیرند و در پایان نمی/ә/  ي واکهاز/e/ 

  ي نقلی این افعال عبارت است از:  ساختار عمومی گذشته. برندمی بهره
  بودن بستی فعل پیفعول بدون پیشوند + اسم م
 ništ. e mә  امنشسته
  ništ. e yi  اينشسته
  ništeø  استنشسته 
  ništ. e yim  ایمنشسته
  ništ. e yid (yin)  اید نشسته
  ništ. e d  اند نشسته

  . نیز باشد» حال کامل ممتد«تواند بیانگر مفهوم  این ساخت می
. در تغییرات فوق بسیار پراهمیت است ،یرزبانیاعم از زبانی و غ، متن و بافت

مثالً در مقام . اصالً ننشسته باشد ،امکان دارد گوینده در بیان این مطلب در مثال باال
ت به محض دیدن مخاطـب از جـاي    کوه از فرد مقابل به دلیل انتظار طوالنیشمد

جمله ، نیست »در حالت نشستگی«و یا » ننشسته«خود برخاسته و هنگامی که اصالً 
  .)1391 ،میرهاشمی( مزبور را ابراز دارد

 مضـارع و  افعال الزم و متعـدي حالت دوم نقلی در گیلکی با صفت مفعولی ب: 

                                                
. کنند گذار از حرکت به حالت و یا از حالتی به حالتی دیگر را به ذهن القاء می ،اي ال لحظهافع. 1

  . مثالً اتمام راه رفتن و اقدام به نشستن
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که در مناطقی از غرب گیالن از جملـه در   )،داشتن( /dâštәn/اخباري فعل کمکی 
   :شودزیر ساخته می صورت بهو  ،رایج است...  خمام و انزلی و

+  /dâštәn/از فعـل  /dâr/فت مفعولی فعل اصلی + ماده حال اخباري پیشوند + ص
  .شناسه

 

  bu. doxtә dâr. әm  ام)دوخته دارم (دوخته
  bu. doxtә dâr. i  اي)دوخته داري (دوخته

 bu. doxtә dâr. e  دوخته دارد (دوخته است)
 bu. doxtә dâr. im  ایم)دوخته دوخته داریم (

 bu. doxtә dâr. id  )ایددوخته دارید (دوخته
 bu. doxtә dâr. әd  اند)دوخته دارند (دوخته

    
فعلی در  ،عبارتی به. کننده ارتباط دو زمان گذشته و حال است این ساخت بیان
به ایـن  . دشو مینحوي به زمان حال مربوط  بار محقق شده و به گذشته حداقل یک

  .)64الف: . 1391 ،(میرهاشمی داد» حال کامل تجربی«توان نام  ساخت می
  هــاي گیلکـی دسـتخوش تغییـرات گونــاگونی    در گونـه  dârمـاده   ي شناسـه  
   :کنیمآن اکتفاء می ي شود که به ذکر چند نمونهمی

 

  رشت  خمام  دستک (ش)  حسن کیاده(ش)
 -am  -am  -әm  -әmә 
 -i  -i  -i  -i 
 -a  -ә  -e  -e 
 -im  -im  -im(i)  -imi 
 -id  -in  -id(i)  -idi 
 -ad  -an  -әd(ә  )   -idi 

   :دشوآوایی میدگرگونی هاي مختلف دستخوش نیز در گونه /dâr/ ي ماده   
 dâr , dar  در گونه رشتی و غربی و دستک

 dân  هاي شرقیدر بسیاري از گونه
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کـار   هاي هند و اروپایی بـراي ماضـی نقلـی بـه    این ساخت که در بیشتر زبان
در سـاخت   ،جنوبی کاسـپین  ي هاي کرانه غیر از زبان ،هاي ایرانی در زبان ،رود می

 ي متعلـق بـه خـانواده    زبـان سـغدي  . رایج است هم و تاجیکی ديغنقلی زبان س
  . )1383بدرا الزمان قریب  ←(نگاه شود به شرقی است  ي هاي ایرانی میانه زبان

کـار   بعیـد بـه   ي در گیلکی براي بیان گذشته هم )dâšt(صورت گذشته داشتن 
  روش دوم)، بعیدي  گذشته ← (نگاه شودرود  می

  
  طرز منفی ساختن. 2. 7. 10

در فعل ساده جانشـین  ، پیونددفعلی می ي ي نفی به آغاز مادهنشانه ،در حالت اول
  . آیدشود در فعل پیشوندي پس از پیشوند میمی /- bv/پیشوند 

                                                                                                                             nu. xurdәmәام نخورده
                                                             ni. nište. mә ام نشسته نه

  شود:در حالت دوم نیز به همین صورت منفی می
     nu doxtә dâr. әm        امنه دوخته

  افزایند:جزء دوم نیز می ي ي نفی را به مادهاهی نشانهولی گ
 bu doxtә n. âr. әm  دوخته ندارم

  . اول در این ساخت غالب است ي شیوه
  

  چند نکته
 در ، زمـان حـال فعـل بـودن      ي اضافهه نقلی متشکل از اسم مفعول ب ي گذشته

گـر در  عبـارت دی  بـه . اسـت » ي سـاده  گذشته«نشینی به نفع  گیلکی در حال عقب
در حال حاضر بـراي بیـان مفهـوم نقلـی از سـاخت       ،هاي گیلکی بسیاري از گونه

با ، برند میکار  بهها را  دیگر آنیکجاي  گاهی به و کنند استفاده می» ي ساده گذشته«
ولـی  ، دارد øتهـی   ي ي سـاده در سـوم شـخص مفـرد شناسـه      این تفاوت که گذشته

در سوم شخص مفرد از صـفت  ، از جایگاه تکیهبراي بیان مفهوم نقلی غیر زبانان  گیلک
  .هاي گیلکی اختیاري است حضور این واکه در برخی گونه. برند مفعولی بهره می
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فعل اصلی به انضمام  ي نقلی متشکل از صفت مفعولیِ گذشته، در زبان فارسی
د و شو بستی به اسم مفعول فعل اصلی ملحق می فعل پی. است» بودن«بستی  پی فعلِ
این وضـعیت در گیلکـی   . »ام خورده«مانند: . آید می دست بهن یک فعل اطنابی با آ

در  ،»بـودن « بسـتیِ  هاي فعل پی فعلی و نشانه ي تمایز شناسه. شود امروز دیده نمی
 . گیلکی از ابهامات فراوانی برخوردار است

  قیـودي  ، رود مـی کار  بهبراي تاکید بر مفهوم نقلی عنصر دیگري که در گیلکی
 ،در این گونـه . دنده ند که امر گذشته را به زمان گفتگو (زمان حال) پیوند میهست

 hasâکارگیري قیودي مانند:  علت به اما به، دارد» ي ساده گذشته«گفتار فعل ساخت 
. کند ها استنباط می مخاطب مفهوم نقلی را از گفته، (تازه) tazә، االن)( alan، (اکنون)

 . ماند دون تغییر باقی میدر این حالت جایگاه تکیه ب
 

  ?nәhar xuri  خوري؟ میناهار 
  hasâ bu. xurdәm  ام) همین االن خوردم (خورده

  ake bâ. moyi  کی آمدي
  tâzә bâ. mom  )ام آمده( آمدمتازه 

  . هاي آن را در آغاز دارند / و گونهbvدر این ساختار ستاك افعال ساده پیشوند /
 هاي  تفاوتی با فعل ،ي نقلی ي در ساخت گذشتههاي پیشوندي الزم و متعد فعل

 . ساده ندارند
  
 

  آینده. 11
اما  وجود ندارد،، براي فعلی که در زمان آینده واقع شود یساخت خاص، در گیلکی

عبـارت   بـه  .نـد بر میکار  بههاي مضارع را  صیغه ،براي مفهوم جریان فعل در آینده
اما براي بیان قصد اجـراي کـاري در   . میان زمان حال و آینده تفاوتی نیست ،دیگر

؛ به این طریق کـه  تفاوت ساختاري صورت صرفی وجود دارد ،آینده و زمان آینده
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/  خواسـتن «صـورت صـرفی مضـارع فعـل     ، براي بیان جریان فعل در زمان آینده
stәnxâ « شوند غلبه دارند: رف میصبا افعالی که  

 xâyәm bәšәm  خواهم بروم می

 xâyi biši  خواهی بروي می
 xâye bәšә  خواهد برو می

 xâyim bišim  خواهیم برویم می
 xâyid bišid  خواهید بروید می
 xâyәd bәšәd  خواهند بروند می

  

  . ینده استآحال و احتمال وقوع امر فعل در  زمان جا خواست گوینده در این
ند که مبتنی بر پیشو است» مضارع التزامی« ي در این ساخت فعل اصلی از گونه

/bvاست...  بلکه و، شاید، ؛ اگرمانندولی فاقد ادات التزامی . هاي آن است / و گونه .
  . شرطی را با آن بیان کرد ي معنی قصد و اراده» اگر«توان از طریق آوردن  می ولی

                                                               agә bәxâyi bišiاگر بخواهی بروي 
یعنی هـر دو   ،گیرد / میbәپیشوند / هم »خواستن«فعل کمکی ین صورت در ا

  . روند میکار  بهفعل (هم فعل کمکی و هم فعل اصلی) با پیشوند 
فعـل کمکـی و فعـل اصـلی مبتنـی بـر: فعـل        توالی و ترتیب  ،در این ساخت

به عبارتی دیگر فعل کمکی پیش از فعل اصلی قرار ، فعل اصلی است»+ خواستن«
ل عناصـر  مهم فعل اصلی و هم فعل کمکی حا ،چنین در این ساخت هم. دگیر می

  اند: صرفی مطابقه و زمان
 bә. š. әm agә bә. xâ. y. әm  اگر بخواهم بروم

 bi. š. i  agә bә. xâ. y. i  اگر بخواهی بروي

 bә. š. ә  agә bә. xâ. y. ә  اگر بخواهد برود

 bi. š. im  agә bә. xâ. y. im  اگر بخواهیم برویم

 bi. š. id  agә bә. xâ. y. id  اگر بخواهید بروید

 bә. š. әd  agә bә. xâ. y. әd  اگر بخواهند بروند
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، تـوان پنداشـت   نمـی » آینده«آن را ، اي التزامی است متضمن آیندهاین ساخت 
افزون بر ایـن در  . نه وقوع آن ،و مضمون سخن است محقق رفتن چون خواست

 توان میان آن یعنی می. اند ا هم ترکیب نشدهرپی نیستند و بد گیلکی این دو فعل پی
  کلمه و یا کلمات دیگري آورد:، دو

   agә bәxâyәm fәrda rәšt bәšәm             خواهم فردا به رشت بروماگر ب
 .رود مـی کـار   بـه در نقش افعال وجهی براي بیان قصد و اراده » خواستن«فعل 

هایی  اما نمونه. مضارع التزامی است ي صیغه فعل تابعِ ،براي بیان قصد در اکثر موارد
                                 . شود با مصدر همراه می» خواستن«وجود دارد که فعل 

    
  فعل الزم و متعدي. 12

در گیلکی فعل الزم و متعدي هیچ تفاوتی با هم ندارند و در تمام اشکال زمانی به 
  . شوندیک صورت صرف می

                       ي غربی صرف فعل متعدي گونه
  bi. ništ. әm  نشستم  ي ساده گذشته
 bi. ništә b. um  نشسته بودم  ي بعید گذشته
  ništ. im  نشستیم می  ي مکرر گذشته
  ništ. ân dib. im  در حال نشستن بودیم  ي در جریان التزامی گذشته
  biništә b. im  نشسته باشیم  ي التزامی گذشته

  ništân dәr. әm  در حال نشستنم  حال در جریان
  nišin. im  نشینیم  مضارع اخباري
  binišin. im  بنشینم  مضارع التزامی

  biniš  بنشین  امر 
  nini. š  نننشی  نهی

 xâyim šōn  خواهیم رفتن  xâyәm šōn  خواهم رفتن

  xâyid šōn  خواهید رفتن  xâyi šōn  خواهی رفتن
  xâyәd šōn  خواهند رفتن  xâye šōn  خواهد رفتن
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 ي شرقی صرف فعل الزم گونه

  boxord. әm  خوردم  ي ساده گذشته
  boxordә b. am  خورده بودم  ي بعید گذشته
  xord. im  خوردیم می  ي مکرر گذشته
  xordә b. om  در حال خوردن بودیم  ي در جریان التزامی گذشته
  bәxordә b. om  خورده باشم  ي التزامی گذشته

  xor dәr. әm  ال خوردنمدر ح  حال در جریان
  xon. im  خوریم می  مضارع اخباري
  bo. xor. im  بخوریم  مضارع التزامی

  bo. xor  بخور  امر 
  no. xor  نخور  نهی

  
  فعل مجهول. 13

  شود:هاي زیر ساخته میفعل مجهول در گیلکی به روش
هـاي مختلـف مصـدر    از ترکیب صفت یا اسم مفعول افعال متعدي و صیغه الف:

/bo:n/  پیشوند ، هاي فعلی هر دو جزءدر این حالت به صیغه .»شدن«به معناي/b/ 
  . دشوهاي آن افزوده میو گونه

   bә sâxtә bubo  ساخته شد
  bu goftә bubo  شد گفته
  . شوندصرف می /- bv/ولی بدون پیشوند  ،افعال پیشوندي مانند افعال ساده   

و » رفـتن «بـه معنـاي    /šo:n/صـدر  هـاي م از ترکیب مصدر متعـدي و صـیغه   ب:
  . »دادن«به معناي  /da:n/هاي مصدر  صیغه

هـاي  هاي آن به آغاز مصدر آغازین و صـیغه و گونه /b/در این حالت پیشوند 
  . دشوافزوده می /da:n/و  /šo:n/صرف شده مصدر 

  bәkuštәn bušo  به کشتن رفت
  bәkuštәn bәdâ  به کشتن داد
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                       ي غربی صرف فعل متعدي گونه
  bi. ništ. әm  نشستم  ي ساده گذشته
 bi. ništә b. um  نشسته بودم  ي بعید گذشته
  ništ. im  نشستیم می  ي مکرر گذشته
  ništ. ân dib. im  در حال نشستن بودیم  ي در جریان التزامی گذشته
  biništә b. im  نشسته باشیم  ي التزامی گذشته

  ništân dәr. әm  در حال نشستنم  حال در جریان
  nišin. im  نشینیم  مضارع اخباري
  binišin. im  بنشینم  مضارع التزامی

  biniš  بنشین  امر 
  nini. š  نننشی  نهی

 xâyim šōn  خواهیم رفتن  xâyәm šōn  خواهم رفتن

  xâyid šōn  خواهید رفتن  xâyi šōn  خواهی رفتن
  xâyәd šōn  خواهند رفتن  xâye šōn  خواهد رفتن
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 ي شرقی صرف فعل الزم گونه

  boxord. әm  خوردم  ي ساده گذشته
  boxordә b. am  خورده بودم  ي بعید گذشته
  xord. im  خوردیم می  ي مکرر گذشته
  xordә b. om  در حال خوردن بودیم  ي در جریان التزامی گذشته
  bәxordә b. om  خورده باشم  ي التزامی گذشته

  xor dәr. әm  ال خوردنمدر ح  حال در جریان
  xon. im  خوریم می  مضارع اخباري
  bo. xor. im  بخوریم  مضارع التزامی

  bo. xor  بخور  امر 
  no. xor  نخور  نهی

  
  فعل مجهول. 13

  شود:هاي زیر ساخته میفعل مجهول در گیلکی به روش
هـاي مختلـف مصـدر    از ترکیب صفت یا اسم مفعول افعال متعدي و صیغه الف:

/bo:n/  پیشوند ، هاي فعلی هر دو جزءدر این حالت به صیغه .»شدن«به معناي/b/ 
  . دشوهاي آن افزوده میو گونه

   bә sâxtә bubo  ساخته شد
  bu goftә bubo  شد گفته
  . شوندصرف می /- bv/ولی بدون پیشوند  ،افعال پیشوندي مانند افعال ساده   

و » رفـتن «بـه معنـاي    /šo:n/صـدر  هـاي م از ترکیب مصدر متعـدي و صـیغه   ب:
  . »دادن«به معناي  /da:n/هاي مصدر  صیغه

هـاي  هاي آن به آغاز مصدر آغازین و صـیغه و گونه /b/در این حالت پیشوند 
  . دشوافزوده می /da:n/و  /šo:n/صرف شده مصدر 

  bәkuštәn bušo  به کشتن رفت
  bәkuštәn bәdâ  به کشتن داد
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مبتنـی بـر    صورت مصدري. آید که در آغاز ترکیب می تابع در این حالت فعلِ
  . دارد /bv/ شوندیپ

  .مضارع اخباري ي به ریشه یا ماده /әdә1/یا  /idi/با افزودن پسوند  ج:
 tәrâ kušidi(әdә)     کشندرا میوت

  mәrâ dinidi (әdә)  بینندمرا می
  unâ iškәnidi(әdә)  شکننداو را می

  
  2تیحال - برآینديافعال . 14

 / افتـادن «، »xuftәn/ خوابیدن «، »ništәn/ نشستن «همچون  برخی از افعال گیلکی
kәftәn« ،»وجودداشتن، بودن، ایستادن / isân« ،» وجودداشـتن ، نهـادن  ،گذاشـتن / 
nәhan «هاي و ماده »vâ. jә وfә. jә «شدن (و یا به  در ترکیب با فعل کمکی بودن /

ي کامـل) و   گذشته بعیـد (گذشـته  ، (حال کامل) ي نقلی تنهایی) براي بیان گذشته
جـور  ، هـاي کامـل   بر شـرکت در سـاخت   عالوه، ي التزامی (التزامی کامل) گذشته

 ،هـاي بیرونـی   معنـایی و نشـانه  ، روند که به لحاظ کـارکردي  میکار  به همدیگري 
اي  ها هستند و صورت متمایز و ویژه متفاوت از اشکال متعارف و رایج این ساخت

. انـد  راحتـی قابـل تشـخیص    بـه ، هاي زبانی دیگـر  دهند که بین صورت رائه میرا ا
در این افعال خود را در ساخت صفت مفعولی این افعال به نمایش صورت متمایز 

/ و -b(v)صفت مفعولی افعال ساده گیلکی از ترکیب پیشوند تصـریفی / . گذارد می
ماننـد صـفت مفعـولی     ولی صفت مفعولی این افعـال . شود / ساخته میә-پسوند /
/ (بـراي  e-/ است و با پسوند /-b(v)هاي استمراري گیلکی بدون پیشوند / ساخت

                                                
1 .idi   یاәdә ها در جایگاه تکیه تفاوت آن. شناسه سوم شخص جمع افعال مضارع گیلکی است

  . در هجاي آغازین ع اخباريمضاردر . گیرداست که در مجهول روي شناسه قرار می
  .424: 1383. هاي ایرانی ، راهنماي زبان»اربور ویندفور، آن. گرنوت ل «. 2
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هایی که به  / (براي ماده- ϕشوند) و پسوند صفر / هایی که به صامت منتهی می ماده
  شوند: شوند) ظاهر می منتهی می مصوت

ništ. e- xuft. e- kәft. e- isâ. ϕ- nәna. ϕ- fә. jә. ϕ- vâ. jә. ϕ  
هاي متفاوت براي توصیف تغییر حالت  این افعال متضمن کارند ولی در ساخت

بـه  . وضعیت و حالتی که ناشی از وضعیت قبلی اسـت . روند میکار  بهو وضعیت 
یعنی ، نددو حالت ها بیانگر مقطع دو وضعیت یا این افعال در این ساخت، زبان دیگر

  مانند:، حالتی دیگر و تداوم آن پایان یک وضعیت یا حالت و آغاز وضعیت یا
                           xuft. eاتمام حالت بیداري و تداوم خوابیدن  ←است  خوابیده

                              isâهاي دیگر و تداوم ایستادن  اتمام حالت ←ایستاده است
  . تداومی معروفند - اي در زبان فارسی این افعال به افعال لحظه

شـمار   اي بـه  را افعال لحظه »نشستن« و» افتادن«) افعالی مانند 1363پناه ( جهان
اي  اي بر حاالت و اعمال لحظه گوید: افعال لحظه آورد و در مورد این افعال می می

افعال تداومی بیانگر حاالت و اعمالی هستند که با تداوم  که در حالی. داللت دارند
) معتقداست کـه  1373وحیدیان کامیار (. نیست همراهند و ابتدا و انتهایشان مدنظر

. کنند بلکه ادامه پیدا می ،یابند اما پایان نمی، افتد برخی اعمال در یک لحظه اتفاق می
ایـن دسـته از افعـال را     وي .ماندن و چسـبیدن ، ایستادن، نشستن، مانند: خوابیدن

، »ایسـتادن «، »نشسـتن «افعـال  ، )1363شـفایی ( . سـت ا  تـداومی نامیـده   - اي لحظه
نماید که  گیرد و در این رابطه عنوان می در نظر می» حالتی«را افعال ...  و »خوابیدن«
حالت تا حال حاضر  ي گونه افعال به خودي خود نمودار ادامه این» صفت مفعولی«

حـال نمـودار حـالتی    حالتی در عین  نقلی افعالِ ي گونه هماست و به همین دلیل 
زمان گذشته   توانند هم گونه افعال می تمام این . ... ود دارداکنون نیز وج است که هم
. ص. الف - 1391. (به نقل از میرهاشمیحالت را در زمان حال نشان دهند  ي و هم ادامه

دارد:  عنوان می» زبان گیلکی« ي المعارف ایرانیکا در مقاله ةدانیل استیلو در دایر .)142
کـه   هاي فعلی گیلکی وجـود دارد  صورتفرم حالتی خاصی در رابطه با برخی از 
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مبتنـی بـر    صورت مصدري. آید که در آغاز ترکیب می تابع در این حالت فعلِ
  . دارد /bv/ شوندیپ

  .مضارع اخباري ي به ریشه یا ماده /әdә1/یا  /idi/با افزودن پسوند  ج:
 tәrâ kušidi(әdә)     کشندرا میوت

  mәrâ dinidi (әdә)  بینندمرا می
  unâ iškәnidi(әdә)  شکننداو را می

  
  2تیحال - برآینديافعال . 14

 / افتـادن «، »xuftәn/ خوابیدن «، »ništәn/ نشستن «همچون  برخی از افعال گیلکی
kәftәn« ،»وجودداشتن، بودن، ایستادن / isân« ،» وجودداشـتن ، نهـادن  ،گذاشـتن / 
nәhan «هاي و ماده »vâ. jә وfә. jә «شدن (و یا به  در ترکیب با فعل کمکی بودن /

ي کامـل) و   گذشته بعیـد (گذشـته  ، (حال کامل) ي نقلی تنهایی) براي بیان گذشته
جـور  ، هـاي کامـل   بر شـرکت در سـاخت   عالوه، ي التزامی (التزامی کامل) گذشته

 ،هـاي بیرونـی   معنـایی و نشـانه  ، روند که به لحاظ کـارکردي  میکار  به همدیگري 
اي  ها هستند و صورت متمایز و ویژه متفاوت از اشکال متعارف و رایج این ساخت

. انـد  راحتـی قابـل تشـخیص    بـه ، هاي زبانی دیگـر  دهند که بین صورت رائه میرا ا
در این افعال خود را در ساخت صفت مفعولی این افعال به نمایش صورت متمایز 

/ و -b(v)صفت مفعولی افعال ساده گیلکی از ترکیب پیشوند تصـریفی / . گذارد می
ماننـد صـفت مفعـولی     ولی صفت مفعولی این افعـال . شود / ساخته میә-پسوند /
/ (بـراي  e-/ است و با پسوند /-b(v)هاي استمراري گیلکی بدون پیشوند / ساخت

                                                
1 .idi   یاәdә ها در جایگاه تکیه تفاوت آن. شناسه سوم شخص جمع افعال مضارع گیلکی است

  . در هجاي آغازین ع اخباريمضاردر . گیرداست که در مجهول روي شناسه قرار می
  .424: 1383. هاي ایرانی ، راهنماي زبان»اربور ویندفور، آن. گرنوت ل «. 2

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    186

هایی که به  / (براي ماده- ϕشوند) و پسوند صفر / هایی که به صامت منتهی می ماده
  شوند: شوند) ظاهر می منتهی می مصوت

ništ. e- xuft. e- kәft. e- isâ. ϕ- nәna. ϕ- fә. jә. ϕ- vâ. jә. ϕ  
هاي متفاوت براي توصیف تغییر حالت  این افعال متضمن کارند ولی در ساخت

بـه  . وضعیت و حالتی که ناشی از وضعیت قبلی اسـت . روند میکار  بهو وضعیت 
یعنی ، نددو حالت ها بیانگر مقطع دو وضعیت یا این افعال در این ساخت، زبان دیگر

  مانند:، حالتی دیگر و تداوم آن پایان یک وضعیت یا حالت و آغاز وضعیت یا
                           xuft. eاتمام حالت بیداري و تداوم خوابیدن  ←است  خوابیده

                              isâهاي دیگر و تداوم ایستادن  اتمام حالت ←ایستاده است
  . تداومی معروفند - اي در زبان فارسی این افعال به افعال لحظه

شـمار   اي بـه  را افعال لحظه »نشستن« و» افتادن«) افعالی مانند 1363پناه ( جهان
اي  اي بر حاالت و اعمال لحظه گوید: افعال لحظه آورد و در مورد این افعال می می

افعال تداومی بیانگر حاالت و اعمالی هستند که با تداوم  که در حالی. داللت دارند
) معتقداست کـه  1373وحیدیان کامیار (. نیست همراهند و ابتدا و انتهایشان مدنظر

. کنند بلکه ادامه پیدا می ،یابند اما پایان نمی، افتد برخی اعمال در یک لحظه اتفاق می
ایـن دسـته از افعـال را     وي .ماندن و چسـبیدن ، ایستادن، نشستن، مانند: خوابیدن

، »ایسـتادن «، »نشسـتن «افعـال  ، )1363شـفایی ( . سـت ا  تـداومی نامیـده   - اي لحظه
نماید که  گیرد و در این رابطه عنوان می در نظر می» حالتی«را افعال ...  و »خوابیدن«
حالت تا حال حاضر  ي گونه افعال به خودي خود نمودار ادامه این» صفت مفعولی«

حـال نمـودار حـالتی    حالتی در عین  نقلی افعالِ ي گونه هماست و به همین دلیل 
زمان گذشته   توانند هم گونه افعال می تمام این . ... ود دارداکنون نیز وج است که هم
. ص. الف - 1391. (به نقل از میرهاشمیحالت را در زمان حال نشان دهند  ي و هم ادامه

دارد:  عنوان می» زبان گیلکی« ي المعارف ایرانیکا در مقاله ةدانیل استیلو در دایر .)142
کـه   هاي فعلی گیلکی وجـود دارد  صورتفرم حالتی خاصی در رابطه با برخی از 
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اگر . آید / به وجود می-bvفعل / متشکل از اسم مفعولی است که بدون افزودن پیش
/bv-عنـوان  بـه آنگاه اسم مفعول مربوطـه  ، سم مفعول حضور داشته باشد/ بر سر ا 

هاي حالتی مزبور  شود که در تقابل با صورت شناخته می» کامل«هاي  بخشی از زمان
هیچ ، توصیفی از یک حالت یا وضعیت را ارائه داده، صورت حالتی. گردد میواقع 

که این مـورد در  » سگ خوابیده بود / sәgxuftebu« :مانند. گیرد عملی را دربر نمی
ماننـد:  . قـراردارد  ،که بیانگر یک عمل اسـت » گذشته کامل«تقابل با ساخت فعلی 

»sәgbuxuftәbu  /143ص . الف 1391. ل از میرهاشمی(به نق »خواب رفته بود سگ به( .  
ائز خصوصیات ح، شان تداومی این افعال در گیلکی به لحاظ بروز خصوصیات

این افعال هم معنـایی اسـت (نمـود     ي نمود ویژه. هستند» نمود«اي براي بیان  ویژه
از ایـن نظـر   . هاي دستوري است (نمود دسـتوري)  واژگانی) و هم مبتنی بر نشانه

» حـال کامـل  «هـاي تـداومی    سـاخت ، هاي ترکیبی ایـن افعـال را   توان ساخت می
در نظر گرفت و براي ساختارهاي دیگري که با این » التزامی کامل«، »ي کامل گذشته«

  . تمیزدهنده استفاده کرد عنوان بهاز این اصطالح  ،آید می دست بهافعال 
شـوند  هاي متفاوت مبتنی بر فقدان پی خصوصیات نمودي این افعال در ساخت

/bv-صفت مفعولی از پیشوند  عنوان بههاي رایج  چون این افعال در ساخت. / است
/bv-ي / و نشانه /әهاي متفاوت  با فقدان پیشوند در ساخت. / در پایان برخوردارند

امتداد ، برجستگی بسیار بیشتري یافته، تداوم در ساختار مربوطه ي مقوله« ،این افعال
کـه  رسد که فعل بودن در این ساخت بـیش از آن   می رنظ به. رسد به اوج خود می
رفته است و براي کار  به دستوريزمان براي نشان دادن  ،رودکار  بهبراي بیان نمود 

/ بهره گرفته شده و -bvاز فقدان پیشوند /، آنکه نمود جاري به وضوح نمایانده شود
ه نمایش گذاشـته  اي ب نوعی اسم مفعول استمراري و متعاقباً ساخت امتدادي ویژه

  . )141- 154 صص. 1391(میرهاشمی: » شده است
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14 .1 ./ništәn/ نشستن  

زمـان   بسـتی  صورت پی در ترکیب با /nište/یعنی ،  /ništәn/ صفت مفعولی ویژه
  رود:به کار می »ممتد کامل حال«براي وصف  »بودن« فعلِ حالِ

 ništem  امنشسته ništeyim  ایمنشسته
 ništeyi  اينشسته ništeyid  ایدنشسته

 nište  نشسته است ništed یا ništeyid  اندنشسته

 ،در اول شخص جمع و دوم شخص مفرد و جمـع نیـز  ، چنان که پیداست   
  . گیردو شناسه قرار می /nište/میان  /y/صامت 
ــل      ــن فع ــای ــتم) /biništәm/ا ب ــتی) /biništi/، (نشس ــرق دارد...  (نشس   . ف

/biništәm/  ،/biništi/  ،/biništә/  ...یعنی  بر تحقق نشستن در گذشته داللت دارند؛
متضمن تحقق ...  /ništem/  ،/ništeyi/  ،/nište/اما ، امر فعل و اثر آن به پایان رسیده

هـا را  آن. همچنـان بـاقی اسـت   در حـال   آن تداوم ولی ،در گذشته است نشستن
 اثرِ با این تفاوت که. دانست... .  ايستهنش، امنشسته ي نقلیِ معادل گذشتهتوان  می

  . نه تداوم آن ،ماند فعل نقلی در حال باقی می
شود و ترکیب می »bo:n/ بودن«فعل  يي سادهصرف گذشته با ؛افزون بر این   

  رود:می کار به )ممتد ي کامل (گذشته بعید ي گذشته حالِبراي وصف 
  nište bum  بودم ستهدر حال نش  nište bim  در حال نشسته بودیم
  nište bi  در حال نشسته بودي  nište bid  در حال نشسته بودید
 nište bu  در حال نشسته بود nište bud  در حال نشسته بودند

 ،»بـودي  نشسته / biništә bi«، »منشسته بود / binštә bum« ها با  صیغهاین    
»biništә bu/ زیرا  ،فرق دارند... و  »نشسته بود»biništә bum/   بـر   »نشسـته بـودم

پـیش از زمـان معینـی  در     ؛تحقق نشستن در مقطع خاصی در گذشته داللت دارد
متضمن تحقق نشستن در همـان   /  nište bum/  اما  .گذشتهي در گذشته، گذشته

امر فعل  .از گذشته در حالت نشسته بودم یمقطع مورد نظر است؛ در مقطعی خاص
  . چنان باقی بودآن هم تداوم متحقق ولی
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اگر . آید / به وجود می-bvفعل / متشکل از اسم مفعولی است که بدون افزودن پیش
/bv-عنـوان  بـه آنگاه اسم مفعول مربوطـه  ، سم مفعول حضور داشته باشد/ بر سر ا 

هاي حالتی مزبور  شود که در تقابل با صورت شناخته می» کامل«هاي  بخشی از زمان
هیچ ، توصیفی از یک حالت یا وضعیت را ارائه داده، صورت حالتی. گردد میواقع 

که این مـورد در  » سگ خوابیده بود / sәgxuftebu« :مانند. گیرد عملی را دربر نمی
ماننـد:  . قـراردارد  ،که بیانگر یک عمل اسـت » گذشته کامل«تقابل با ساخت فعلی 

»sәgbuxuftәbu  /143ص . الف 1391. ل از میرهاشمی(به نق »خواب رفته بود سگ به( .  
ائز خصوصیات ح، شان تداومی این افعال در گیلکی به لحاظ بروز خصوصیات

این افعال هم معنـایی اسـت (نمـود     ي نمود ویژه. هستند» نمود«اي براي بیان  ویژه
از ایـن نظـر   . هاي دستوري است (نمود دسـتوري)  واژگانی) و هم مبتنی بر نشانه

» حـال کامـل  «هـاي تـداومی    سـاخت ، هاي ترکیبی ایـن افعـال را   توان ساخت می
در نظر گرفت و براي ساختارهاي دیگري که با این » التزامی کامل«، »ي کامل گذشته«

  . تمیزدهنده استفاده کرد عنوان بهاز این اصطالح  ،آید می دست بهافعال 
شـوند  هاي متفاوت مبتنی بر فقدان پی خصوصیات نمودي این افعال در ساخت

/bv-صفت مفعولی از پیشوند  عنوان بههاي رایج  چون این افعال در ساخت. / است
/bv-ي / و نشانه /әهاي متفاوت  با فقدان پیشوند در ساخت. / در پایان برخوردارند

امتداد ، برجستگی بسیار بیشتري یافته، تداوم در ساختار مربوطه ي مقوله« ،این افعال
کـه  رسد که فعل بودن در این ساخت بـیش از آن   می رنظ به. رسد به اوج خود می
رفته است و براي کار  به دستوريزمان براي نشان دادن  ،رودکار  بهبراي بیان نمود 

/ بهره گرفته شده و -bvاز فقدان پیشوند /، آنکه نمود جاري به وضوح نمایانده شود
ه نمایش گذاشـته  اي ب نوعی اسم مفعول استمراري و متعاقباً ساخت امتدادي ویژه

  . )141- 154 صص. 1391(میرهاشمی: » شده است
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14 .1 ./ništәn/ نشستن  

زمـان   بسـتی  صورت پی در ترکیب با /nište/یعنی ،  /ništәn/ صفت مفعولی ویژه
  رود:به کار می »ممتد کامل حال«براي وصف  »بودن« فعلِ حالِ

 ništem  امنشسته ništeyim  ایمنشسته
 ništeyi  اينشسته ništeyid  ایدنشسته

 nište  نشسته است ništed یا ništeyid  اندنشسته

 ،در اول شخص جمع و دوم شخص مفرد و جمـع نیـز  ، چنان که پیداست   
  . گیردو شناسه قرار می /nište/میان  /y/صامت 
ــل      ــن فع ــای ــتم) /biništәm/ا ب ــتی) /biništi/، (نشس ــرق دارد...  (نشس   . ف

/biništәm/  ،/biništi/  ،/biništә/  ...یعنی  بر تحقق نشستن در گذشته داللت دارند؛
متضمن تحقق ...  /ništem/  ،/ništeyi/  ،/nište/اما ، امر فعل و اثر آن به پایان رسیده

هـا را  آن. همچنـان بـاقی اسـت   در حـال   آن تداوم ولی ،در گذشته است نشستن
 اثرِ با این تفاوت که. دانست... .  ايستهنش، امنشسته ي نقلیِ معادل گذشتهتوان  می

  . نه تداوم آن ،ماند فعل نقلی در حال باقی می
شود و ترکیب می »bo:n/ بودن«فعل  يي سادهصرف گذشته با ؛افزون بر این   

  رود:می کار به )ممتد ي کامل (گذشته بعید ي گذشته حالِبراي وصف 
  nište bum  بودم ستهدر حال نش  nište bim  در حال نشسته بودیم
  nište bi  در حال نشسته بودي  nište bid  در حال نشسته بودید
 nište bu  در حال نشسته بود nište bud  در حال نشسته بودند

 ،»بـودي  نشسته / biništә bi«، »منشسته بود / binštә bum« ها با  صیغهاین    
»biništә bu/ زیرا  ،فرق دارند... و  »نشسته بود»biništә bum/   بـر   »نشسـته بـودم

پـیش از زمـان معینـی  در     ؛تحقق نشستن در مقطع خاصی در گذشته داللت دارد
متضمن تحقق نشستن در همـان   /  nište bum/  اما  .گذشتهي در گذشته، گذشته

امر فعل  .از گذشته در حالت نشسته بودم یمقطع مورد نظر است؛ در مقطعی خاص
  . چنان باقی بودآن هم تداوم متحقق ولی
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nište// ِکهآورد  ساخت دیگري را پدید می ،»بودن« در ترکیب با مضارع التزامی 
  بدین قرارند: 

  nište bim  م(اگر) نشسته باش  nište bim  (اگر) نشسته باشیم      
  nište bi  (اگر)  نشسته باشی nište bid  (اگر) نشسته باشید
  nište bi  شسته باشد(اگر) ن  nište bid  (اگر) نشسته باشند

ی زمان در فعل التزامی نامید چون تجلّ کامل ي توان گذشته این ساخت را نمی
تـوان آن را   مضارع است؛ پس مـی  ،فعل کمکی در این ساختزمان . کمکی است

  . نامید »التزامی کامل ممتد«یا  »حال کامل التزامی«
ساز به ابتداي اسم مفعول  ینفعنصر م، شوندمنفی می/  ni/ این افعال با پیشوند 

  :1گیرد ي منفی قرار می و تکیه روي نشانه دشو ملحق می/  bv- /  بدون پیشوند 
 ni. ništemَ  امننشسته ni. ništeyimَ  ایمنشستهن

 ni. ništeyiَ  ايننشسته ni. ništeyidَ  ایدننشسته

 ni. ništeَ  ننشسته است ni. ništeyidَ  اندننشسته
  

14 .2 .  /isa:n  /هستن، ساکن بودن، ایستادن   
 چهاربه  ،هاي رایج گذشته و مضارع ساختافزون بر در زبان گیلکی،  این مصدر

  :سازندمی »ništәn«ي آن را مانند سه گونه. شودصرف می همدیگر صورت 
 isâm (هستم)  امایستاده isâyim )(هستم  ایمایستاده

  isâyi ستی)(ه  ايایستاده  isâyid (هستید)  ایدایستاده
  isâ (هست)  ایستاده است    isâd (هستند)  اندایستاده

  شود:و به شکلی ویژه منفی می
 neysâm (نیستم)  امنایستاده  (نیستیم) neysâyim  امنایستاده
 neysâyi (نیستی)  اينایستاده  (نیستید) neysâyid  ایدنایستاده
 neysâ (نیست)  نایستاده است  (نیستند) neysâd  اندنایستاده

                                                
  . گیرد در ساخت رایج و معمول تکیه بر هجاي آخر صفت مفعولی قرار می.  1

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    190
ي ي واکهاضافهه ب /ne/ نفی ي نشانه، فعلی حذف ي ماده، /  i/  در ساخت منفی

  . دشوبه صامت ماده افزوده می/ y/میانجی 
  

  گردانند:برمی» نیست«و » است«معموالً این فعل را به 
 mi pe:r kâr. ә sәr isâ  . پدرم سرکار است

  xânә isâm  . در خانه هستم
 ?un alân koyâ isâ  او االن کجاست؟

     

 را ندارنـد و فقـط در مـورد زنـدگانِ    فارسی » است«ها گستردگی اما این فعل
  روند:ویژه انسان به کار می به ،كمتحرّ
  

   gâb gâčә me:n isâ  . گاو در طویله است
 gәmәj kәlә sәr nâ                                          دیگ روي اجاق است       

  

کننـد: گـاو در   ترجمه مـی » است« را به » نها«و هم » ایسا«ین جمالت هم در ا
ي کاربرد این دو فعل در روي اجاق است؛ در حالی که حوزه» گمج«، طویله است

  . است» ایسا«تر از عام» است«بنابراین . گیلکی متفاوت از دیگري است
ان گفت که این فعل تو می، كدر مورد زندگان متحرّ» ایسا«با توجه به کاربرد    

توانـد بـه    رونـده اسـت و مـی    زنده یا زندگانِ روندگانِ متضمن ایستایی و سکونِ
جا نـه در برابـر    در این» ایستاده«با این توضیح که ، برگردانده  شود» ایستاده است«
زیرا در  ،رود است و از آن نیز فراتر می» رونده«بلکه در برابر  ،»نشسته«و » یدهبخوا«

ماندنی که نه تنها با ، موردنظر است ،ي خانهماندن در محدوده ،»انه ایسامخ«عبارت 
. نشستن و خوابیدن که حتی با قدم زدن و از اتاقی به اتاق دیگر رفتن منافات ندارد

. مورد نظر است» در یک مکان، ماندن و ایستایی در یک محدوده«به سخنی دیگر 
  رود:می یز به کاراین معنا تعمیم یافته و به مفهوم سکونت ن

  

  hu xânә isâm  . در همان خانه ساکنم
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nište// ِکهآورد  ساخت دیگري را پدید می ،»بودن« در ترکیب با مضارع التزامی 
  بدین قرارند: 

  nište bim  م(اگر) نشسته باش  nište bim  (اگر) نشسته باشیم      
  nište bi  (اگر)  نشسته باشی nište bid  (اگر) نشسته باشید
  nište bi  شسته باشد(اگر) ن  nište bid  (اگر) نشسته باشند

ی زمان در فعل التزامی نامید چون تجلّ کامل ي توان گذشته این ساخت را نمی
تـوان آن را   مضارع است؛ پس مـی  ،فعل کمکی در این ساختزمان . کمکی است

  . نامید »التزامی کامل ممتد«یا  »حال کامل التزامی«
ساز به ابتداي اسم مفعول  ینفعنصر م، شوندمنفی می/  ni/ این افعال با پیشوند 

  :1گیرد ي منفی قرار می و تکیه روي نشانه دشو ملحق می/  bv- /  بدون پیشوند 
 ni. ništemَ  امننشسته ni. ništeyimَ  ایمنشستهن

 ni. ništeyiَ  ايننشسته ni. ništeyidَ  ایدننشسته

 ni. ništeَ  ننشسته است ni. ništeyidَ  اندننشسته
  

14 .2 .  /isa:n  /هستن، ساکن بودن، ایستادن   
 چهاربه  ،هاي رایج گذشته و مضارع ساختافزون بر در زبان گیلکی،  این مصدر

  :سازندمی »ništәn«ي آن را مانند سه گونه. شودصرف می همدیگر صورت 
 isâm (هستم)  امایستاده isâyim )(هستم  ایمایستاده

  isâyi ستی)(ه  ايایستاده  isâyid (هستید)  ایدایستاده
  isâ (هست)  ایستاده است    isâd (هستند)  اندایستاده

  شود:و به شکلی ویژه منفی می
 neysâm (نیستم)  امنایستاده  (نیستیم) neysâyim  امنایستاده
 neysâyi (نیستی)  اينایستاده  (نیستید) neysâyid  ایدنایستاده
 neysâ (نیست)  نایستاده است  (نیستند) neysâd  اندنایستاده

                                                
  . گیرد در ساخت رایج و معمول تکیه بر هجاي آخر صفت مفعولی قرار می.  1

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    190
ي ي واکهاضافهه ب /ne/ نفی ي نشانه، فعلی حذف ي ماده، /  i/  در ساخت منفی

  . دشوبه صامت ماده افزوده می/ y/میانجی 
  

  گردانند:برمی» نیست«و » است«معموالً این فعل را به 
 mi pe:r kâr. ә sәr isâ  . پدرم سرکار است

  xânә isâm  . در خانه هستم
 ?un alân koyâ isâ  او االن کجاست؟

     

 را ندارنـد و فقـط در مـورد زنـدگانِ    فارسی » است«ها گستردگی اما این فعل
  روند:ویژه انسان به کار می به ،كمتحرّ
  

   gâb gâčә me:n isâ  . گاو در طویله است
 gәmәj kәlә sәr nâ                                          دیگ روي اجاق است       

  

کننـد: گـاو در   ترجمه مـی » است« را به » نها«و هم » ایسا«ین جمالت هم در ا
ي کاربرد این دو فعل در روي اجاق است؛ در حالی که حوزه» گمج«، طویله است

  . است» ایسا«تر از عام» است«بنابراین . گیلکی متفاوت از دیگري است
ان گفت که این فعل تو می، كدر مورد زندگان متحرّ» ایسا«با توجه به کاربرد    

توانـد بـه    رونـده اسـت و مـی    زنده یا زندگانِ روندگانِ متضمن ایستایی و سکونِ
جا نـه در برابـر    در این» ایستاده«با این توضیح که ، برگردانده  شود» ایستاده است«
زیرا در  ،رود است و از آن نیز فراتر می» رونده«بلکه در برابر  ،»نشسته«و » یدهبخوا«

ماندنی که نه تنها با ، موردنظر است ،ي خانهماندن در محدوده ،»انه ایسامخ«عبارت 
. نشستن و خوابیدن که حتی با قدم زدن و از اتاقی به اتاق دیگر رفتن منافات ندارد

. مورد نظر است» در یک مکان، ماندن و ایستایی در یک محدوده«به سخنی دیگر 
  رود:می یز به کاراین معنا تعمیم یافته و به مفهوم سکونت ن

  

  hu xânә isâm  . در همان خانه ساکنم
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هم فراتر رفته و با » ي زمانی معینماندن در محدوده«پیداست که این مفهوم از 
و » مانـدن «توانـد بـه معنـاي     و البته مـی  ،بیرون رفتن و مسافرت هم منافات ندارد

  باشد: هم» هستن«
  xânә isâm  خانه هستم

  xânә isәm  مانم خانه می
 mәnәmisәm  من هم هستم

  

 هــا هنیــز همــین نکتــ /isân/ ي التزامــی و گذشــته ي بعیــد گذشــتهدر صــرف 
کامل التزامی «و » ي کامل ممتد گذشته«در مفاهیم با این تفاوت که این، ست جاري
  موردنظر است: »ممتد

 isâ bum  ساکن بودم  isâ bim  ساکن بودیم
  isâ bi  ساکن بودي  isâ bid  ساکن بودید
  isâ bu  ساکن بود  isâ bud  ساکن بودند

  و یا
  isâ bim  ساکن باشم isâ bim  ساکن باشیم
  isâ bi  ساکن باش  isâ bid  ساکن باشید
  isâ bi  ساکن باشد  isâ bid  ساکن باشند

، (ساکن نبودم/ neysâ bum / ،/neysâ bim/ صورت به/  ne/ با پیشوند منفی  و
  . دنشو میمنفی ...  )ساکن نباشم

/  صورت صـرفی آن در زمـان حـال    و است /is/ن فعل در گیلکی ای ي ریشه
  :است بدین قرار آینده

 is. әm هستیم is. im هستیم
 is. i هستی  is. id  هستید
 is. ә هست is. әd هستند

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    192

براي منفی ساختن این ساخت از منفـی  . این ساخت فاقد صورت منفی است
  :شود استفاده می 1»بودن«بستی  فعل پی
 ni. y. әm  نیستم
  ni. y. i  نیستی
 ni. y. ә  نیست
 ni. y. im  نیستم
 ni. y. id  نیستید
 ni. y. әd  نیستند

... و  »خواهی ایسـتاد  /isi/ ایسی« ،»خواهم ایستاد /isәm/ ایسام« ها بهاین فعل
تـر تلفـظ   آخـر کمـی کشـیده    مصوت، »ایستادن« مضارعولی در صرف  ،مانند می
  شود: می
 is. әm  ایستم می is. im  یستیمامی
  is. i  ایستی می is. id  ایستید می
 is. ә  ایستد می is. әd  ایستند می

ترجمه می کنند » ...  هست، هستی، هستم«را معموالً به » ...  ایسه، ایسی، ایسم«
کـه   زیـرا ـ چنـان    ، تر استپارسی فراخ ي کاربرد واژگانِاما باید دانست که حوزه

در گیلکی از ، برندبه کار می» ...  ـ هستی هستم «م ـ در برخی موارد که تر گفتی پیش
را » کتاب روي میز است«کنند: مفاهیم دیگر (حال ایسئن و نئن یا نهن) استفاده می

گواه ، موارد کاربرد این عدم انطباقِ. ترجمه کرد  » کیتاب میزه رو ایسه«توان به  نمی
  . تفاوت معناست
 ،هایی وابسته به محمولندفعل ...) ایسه، ایسی، ایسم ( / /is. an حالِ، به هر حال

» الف«چون معلوم نیست که  ،ایمگفته معنا اي بیجمله ،»الف ایسه«یعنی اگر بگوییم 
تـرین   مفهومی انتزاعی و شاید انتزاعـی . اي نیست فعلی حاشیه، این فعل. چه است

                                                
هاي فعل در ساخت مضارع هستند و بدین قرارند:  شبیه شناسه» بودن«بستی فعل  صورت پی.  1

әm-i-ә/im-id-әd ها به نشانه نفی / بست این پیniسازند و صورت منفی را می. پیوندد / می .  



 191   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 
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 193   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

ها به کـار  یا بیان نسبت پدیده مفهوم زبان است ولی لزوماً باید در وصف موضوع
باید ، (سیب هست) se:b isә/ / »ب ایسهئس«توانیم بگوییم  نمونه نمی عنوان به. رود

توي سبد  ، رسیده است، پوسیده است، است: سرخ است» چه«بگوییم  که سیب 
  ...  درشت است، ترش است، است

 /bim/بیم «، »بود /bu/ بو«، »بودي /bi/بی «، »(بودم) /bum/بوم «ناگفته نماند که 
ي ایـن فعـل    هـاي گذشـته   صورت ،»بودند /bud/بود «، »بودید /bid/بید «، »بودیم

  . ي دیگري برخوردارند هستند که از ریشه
  ها مثالً به جاي:دیگر آن که این فعل

  ?zâkân xob isәd  ها خوب هستند؟بچه

    :صورت به
  zâkân xobidi یا xob. әdә  ها خوبند؟بچه    
 چنین هم .بستی) افعال پی ←به  نک( »بستی یپ« صورت بهیعنی  ،روندکار می به هم

حـال  «سـاخت   اصـلیِ  افعال برخی از ،در ترکیب با اسم مفعول در مواردي اندك
نقلـی برخـی از    کـه شـبیه ماضـی    سـازند  را می »گذشته نقلی ویژه«یا  »ممتد کامل
در زبان پهلوي . ی دري و تاجیکی استنظیر فارس ،ایرانی» غربی جنوب«هاي  زبان

آموزگار ( شود ساخته می» ایستادن«صفت مفعولی با معین فعل  ي از ماده» حال کامل«
  این ساخت در گیلکی نیز از: .)66: 1373، ضلیو تف

 .شود ساخته می isânفعل  ي گذشته اسم مفعول+ سوم شخص مفرد
 fučurdә isâ  (پژمرده است)پژمرده ایستاده 

  buk bârdә isâ  (چهره درهم فشرده است)درهم فشرده ایستاده  چهره
  

در » بـودن «چنین این ساخت در ترکیب با سوم شخص مفرد فعل کمکـی   هم
و ارتباط آن  1»ي کامل گذشته«براي بیان وضعیتی مربوط به  ،ي بعید گذشته ساختار

                                                
  کند.  تر از آن را بیان می ارتباطی میان وضعیتی در گذشته و یک موقعیت یا رویداد قبل» گذشته کامل. «1

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    194

   رود: میکار  بهزیر  صورت به ،با وضعیت پس از آن
                                                                          buk bârdә isâ buایستاده بود  چهره درهم فشرده

تواند حائز نمود کامل یا استمراري باشد) و  رخداد (که می در این ساخت ارتباط بین
 صورت پـذیرفتنِ  ي نه صرفاً زمان و نحوه ،وضعیت پس از آن از اهمیت برخوردار است

نایی و نمودي این ساخت بهتر بتواند خـود را  سرشت مع ،شاید با مثال زیر. رویداد خود
  . نشان دهد

arâ amo:n dibi hasәn. â ni. de. y. i?  
  حسن را ندیدي؟، آمدي این راه داشتی می از

čere bi. de. mә, xu. re dәr. ә sәr buk b. ârdә isâ bu.  
  .ره درهم فشرده ایستاده بودچه ،براي خودش جلوي در، چرا دیدمش

  . حسن هنوز چهره درهم فشرده است ،تواند از روي قراین استنباط کند گر می یعنی پرسش
  

   / xuftәn فتنوخ. 3. 14
 »بـودن « بسـتی  فعل پیدر ترکیب با  /xufte/یعنی  /xuftәn/ ي صفت مفعولی ویژه

 رود:به کار می» ممتد کاملحال «براي وصف  
 xuftem    امخوابیده

 xufteyi    ايخوابیده
 xufte    خوابیده است

 xufteyim    ایم خوابیده
 xufteyid    ایدخوابیده
 xufted    اندخوابیده

اول شخص جمـع و دوم شـخص مفـرد و     ي پیش از شناسه ،این ساختدر 
  . آید می /y/میانوند  ،جمع

 بـر » فتموخـ بو«. فرق دارند...  »خوابیدم /buxuftәm/فتم بوخو«با  ساختاین 
  . »ممتد حال کامل«بر  /xuftem/داللت دارد و  »ي کامل گذشته«
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نیـز بـراي    )»...  بـی ، بـوم « ،سـاده بسـتن   ي گذشته اسم مفعول با(ترکیب  این 
  رود:میکار  بهدیگر  ي مانند افعال چندگانه ،»ممتد کامل ي هگذشت«

 xufte bum-bi-bu  بود - بودي ـ  در خواب بودم

  xufte bim-bid-bud  بودند - بودید ـ  یمدر خواب بود
 »بودي خوابیده /buxufti bi«، »/ خوابیده بودم buxuftu bum«با  هماین افعال 

بر حالِ  »خوفته بوم«گذشته داللت دارد و  ي هگذشت بر» فته بوموبوخ«. فرق دارند... 
  .ي نقلی بعید) گذشته در دستور سنتی( گذشته

  شوند:منفی می /nu/این افعال با پیشوند 
  ام) نخوابیده بودم (در خواب نبوده

  امنخوابیده
nu. xufte bum  
nu. xuftem 

  
  kәftәn/  افتادن. 4. 14

 براي وصـف  »بودن« (افتادن) در ترکیب با مضارع فعل /kәftәn/ اسم مفعول ویژه
  رود اما مختص اشیاء است:به کار می »ممتد کامل حال«

 kәfte    افتاده است
 kәfted    اندهافتاد

رو اول و دوم  از آن. آمیـز دارد توهین ي کاربرد این فعل  در وصف انسان جنبه
  هرچند قابل ساخت است:، شخص آن رایج نیست

u ruzân ki ama sәxti soxti amrâ tâ čәkәrә bәjâr. ә čәl. ә me:n dibim tu 
koyә kәfte bi?! 

و   ما ـ تا باالي ران در گل شالیزار بودیم ـ  (آن روزها که ما با سختی و سوز ـ  گرما و سر 
  خواهی؟) اي و سهم می اي ـ که اآلن آمده تو کجا افتاده بوده  کردیم ـ کار می

kәfte/  /ساده  ي با صرف گذشته /bo:n /بـراي بیـان  شـود و   ترکیـب مـی   هم 
  رود:کار می به »ممتد کامل ي گذشته«
 kәfte bu     افتاده بود )در حال(
  kәfte bud    افتاده بودند )در حال(
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  شوند:منفی می /nә/این افعال با پیشوند 
 nә. kәfte    نیفتاده است

 nә. kәfte bu    نیفتاده بود
  
  

 

  na:n / نهادن. 5. 14
/nәha:n/  یا/na:n/  در  .رودکار می به »کامل ي گذشته«و » کاملحال «براي وصف

اما در گویش رشتی  رود میکار  هبهاي گیلکی در وصف کُلِ انسان  گویشاز برخی 
هـاي محسـوس و نامحسـوس    چنین نیست و مختص وصف غیرزندگان و سـازه 

  . زندگان است
 : na  است (شده) نهاده 

 na:d  نهاده (شده)اند

/na /: و -/na:d/  با/ bәna: و   /گذاشت)، (نهاد/bәna:d (نهادند)/    کـه بـا
هـا بـر حـال    ایـن بر گذشته و  هافرق دارند: آن، شونداك ساخته میهمین ست

  . داللت دارند
رود و براي  کار می این مصدر هم در وصف غیرزندگان به ممتد ي کاملِ گذشته

  شود:اول و دوم شخص صرف نمی
 nâ bu  بود  (شده) نهاده 

 nâ bud  نهاده (شده) بودند

  نند:گردا برمی» هستند« و » هست«و » است«را معموالً به  است که این فعل گفتنی
 kitâb mizә sәr nâ  کتاب روي میز است

  kasân sәfrә sәr nâd  ها روي سفره هستند بشقاب
 mi dil unә vәrjâ nâ  نگران او هستم) دلم پیش اوست (

. متضمن کار است /نهادن/   nәha:n/. را ندارد» است«گستردگی کاربرد » نأ«اما 
/na:nفوق  ویـژه وصـف اشـیاء     به، رود کار می براي وصف حالت به، / با ساخت

این مصدر معموالً در وصف اشـیاء   ي حال و حالِ گذشته ،به سخن دیگر. جان بی
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  kәftәn/  افتادن. 4. 14
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بدن زندگان و برآمدهاي کیفی آنان ـ که تابع و   ساکن و در وصف عناصرِ جانِ بی
  روند: کار می شوند ـ به وابسته انگاشته می

  

 dәrәfәk rudbâr nâ  درفک در رودبار است
  ?ti havâs koyә nâ  ت؟حواست کجاس

 unә gәb mi sәr nâbu  کرد) حرف او بر سرم بود (مالمتم می

 تا شقایق هست، مهربانی هست، سیب هست«هایی چون گزاره ،در مجموع
 جـانِ  در وصـف اشـیاء بـی    ،افزون بر ایـن . در گیلکی معادل دقیقی ندارد» ...

را موضوع جملـه   كمتحرّ معموالً بستر یا چارچوب حرکت یا مکانِ ،متحرك
  دهند:قرار می

 âsәmân. â mâ dәrә  آسمان را ماه اندر است
 ruxânâ âb dәrә  رودخانه را آب اندر است

  

چون آبِ  ،»است«یا ماه در آسمان » نهاده شده« گویند آب در رودخانه یعنی نمی
چون نیست؛ ولی نه ماه و نه آب را » ایستا«ماه هم ، »نهاده«نه ، رودخانه روان است

  گویند:کنند و مثالً نمی رونده و ایستنده وصف نمی، زندگان
 mâ asәmân. ә me:n isâ    ماه در آسمان است

  . شوندمنفی می /nә/ناگفته نماند که این افعال با پیشوند 
 nә. nâ  نهاده نیست ، موجود نیست

 nә. nâ bu  نهاده نبود، موجود نبود
  

یـا   »حال کامل«فعل کمکی در ساخت  عنوان به /isa:n/مانند فعل  هماین فعل 
 کند: شرکت می ي نقلی ویژه گذشته

 diče na(nәha)  چیده شده است

  sufrә viče na  سفره برچیده شده است
 fu. gurdәstә. na  واژگون شده است
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  فوجستن و واجستن.  6. 14

 کامـل  ي گذشـته «و  »ممتد کامل حال«براي وصف  دو فعل دیگر در گیلکی غربی
بـا  ، کـه گفتـیم   حـالتی  - برآینـدي روند که برخالف مصـدرهاي  به کار می »ممتد

هـاي دیگـر هـم صـرف      صیغهمختص سوم شخص مفردند و در ، آیند پیشوند می
  شوند:نمی

 vâjә حال کامل  واجه  

  fujә حال کامل  فوج  صورت مثبت
 vâju bu ي کامل گذشته  واجو بو  //

 fuju bu ي کامل گذشته  فوجو بو  //
 vânjә   وانجه  ورت منفیص

 funjә   فونجه  //

 vânju bu   وانجو بو  //
 funju bu   فونجو بو  //

ـ   هسـتند  هـا  ها در وصف برگ و بار گیاهان ـ که جزء جداشونده آن این فعل
  روند: کار می به

 a dâr. â xoli vajә  »واجهیده«این درخت را آلوچه 
 gәrmәš dәme, zimin. ә sәr vәlg fujә  »فروجهیده«روي زمین برگ ، وزدباد گرم می

  شود:ها به این موارد محدود نمی اما کاربرد آن
 ?ti dәs. â či vâjә  آید از دست تو چه بر می

 hamә jâ gәnd. ә gâli fujә  همه جا زباله پخش است

از  ،فقـط متناسـب بـا مـورد    ، توان دقیقاً به فارسی برگردانـد ها را نمیاین فعل
یـا   »آیـد  برمیدست تو چه از «  توان استفاده کرد و گفت: یج فارسی میهاي را فعل

  . »همه جا زباله ریخته است«
   : توان گفت با این حال می

  . آید نها می نفی پس از آ» شانهن«زیرا  ،پیشوندند /fu/و  /vâ/ـ 
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 /әstәn/تنهـا در ترکیـب بـا    ، هاي پیشینی و پسـینی  پس از حذف افزوده /j/ـ 
  . (بستن) ختم شود /dәvәstәn/به آوایی با معنا و مصدري مشابه تواند  می

/jәstәn/  ستن«همانوا«و » هـا «، »بـر «است که در فارسی با پیشـوندهاي  » ج «
در فارسی و گیلکی مشـترك اسـت؛   / vâ/جا که پیشوند  از آن. رفته استکار می به

پـس   ایی که در بیهپیش و فارسی مشابه است و مصدره بیه در گیلکیِ /hâ/پیشوند 
و » واجسـتن «تـوان   مـی  ؛شـوند  تلفـظ مـی   /h/پـیش   در بیـه ، گیرند می /f/پیشوند 

با این توضیح که معانی  ،فارسی برگرداند» هاجستن«و » واجستن«را به » فوجستن«
  . اند کنونی از معناي آغازین فاصله گرفته

زیر چیزي «ود و ش درك می» پنهان شدن«امروزه  /juxuftәn/ در واقع چنان که 
، نه تاب دادن و وصف حرکـت فاعـل   /tâvә da:n/کند و  را تداعی نمی» خوابیدن

» فوجسـتن «و » واجستن«، دهد معنی می» دور ریختن«یعنی  ،حرکت ي بلکه نتیجه
بلکه  ،»جهیدن بر سطح«و نه » ـ در جایی دیگر و یا زمان دیگر  باز جهیدن ـ«هم نه 

(بـاز   /vâbostәn/آورند و وصـف حـال    را به یاد می» برسطح بودن«و » باز بودن«
  کنند: بر سطح شدن جلوه می /fubostәn/شدن) و 

  
  )آیندهمضارع (  )حال ایستامضارع (  گذشته

 /fibe/  ریزد می /fujә/  ریخته است /fubo/  ریخت
 /vâbe/  شود باز می /vâjә/  وجود دارد /vâbo/  باز شد

شکل متضمنِ سکونِ . اند ضمن تغییر حالتمت /vâbo/و  /fubo/گفتنی است که 
(بـاز بـود) در    /vâbu/(بر سـطح بـود) و    /fubu/یعنی  ،این مصدرها ي در گذشته
جاي آنها از  رشتی کاربردي ندارند و به روند و در گیلکیِ کار می پیش به گیلکی بیه

/fuju bu/  و/vâju bu/ کننداستفاده می .  
بی ، /bim/بیم «با  nište// ،/xufte/ ،/kәfte/ ،/na/ ،/isâ/ ،/fujә/ ،//vâjә :نکته   

/bi/ ،بی/bi/ ،بیم/bim/ ، بید/bid/ ،بید /bid/ «گذشـته  « بـر  عالوه و شوند ترکیب می
  .وضعیتی باشند که مربوط به حال/ آینده است ي کننده توانند بیان می ،»کامل التزامی

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    200
 agәr xufte bi, anâ virizân. eyim  خیزاندم او را برمی، اگر خوابیده باشد
 agәr xufte bi, anâ virizân. әm  او را برمیخیزانم، اگر خوابیده باشد

آغازین هر دو جمله که براي بیـان امـر   ساختار ، شودطور که مشاهده میهمان
تنها از طریق ساختار ، تفاوتی با هم ندارند ،اند رفتهکار  بهفعل در گذشته و مضارع 

ي  گذشـته «یکی بـر  . هم تفکیک کرد توان این دو زمان را از ي پیرو می فعل جمله
در ارتباط با افعال . داللت دارند» حال التزامی ممتد«و آن دیگري بر » التزامی ممتد

براي بیان » داشتن«حالتی الزم به ذکر است که؛ این افعال با فعل کمکی  - برآیندي
را  یدستوري قابل پذیرشـ  هیچ ترکیب ،»ي نقلی گذشته«و » ي بعید تجربی گذشته«

  . سازند نمی
ništәn// ،/isân/ ،xuftәn// ،/kәftәn/  ، مصدرهاي کاملی هستند که در ساخت

براي تمام اشخاص و شمار  ،معمول براي تمام اشکال زمانی گذشته و حال/ آینده
  شوند: صرف می

 nišin. әm  نشینم می  حال/ آینده
  bә. nišin. i  (اگر) بنشینی  التزامی حال/ آینده

  ništân dәrә  نشیند دارد می  آینده در جریانحال/ 
  xâ. y. im bi. nišin. im  خواهیم بنشینیم می  آینده التزامی با فعل کمکی خواستن
  tân. idi bi. nišin. id  توانید بنشینید می  آینده التزامی با فعل کمکی توانستن

  bi. niš  بنشین  امر
  bi. niš. t  نشست  ي ساده گذشته
  bi. ništә  بنشسته است  ي نقلی گذشته
  bi. ništә bum  نشسته بودم  ي بعید گذشته
  bi. ništә bid  (اگر) نشسته بودید  ي التزامی گذشته
  ništân dubum  نشستم داشتم می  ي در جریان گذشته
  ništân di bim  نشستم می  (اگر)داشتم  ي التزامی در جریان گذشته
   ništi  نشست می  ي استمراري گذشته
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 201   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  :روند کار می به هاي زیر تک شناسه و یا مصدري در ساخت صورت بهو 
      kâški mi virjâ biništә biفعل مرکب ضمیري کاشکی نزد من نشسته باشی 

 شایسته است نشستن (باید نشست)/  šâstәn /← /šâ ništәn/ با مصدر یفعل غیرشخص
  باید نشست /   /bâyәstәn /  /← bâ ništәnفعل غیر شخصی با مصدر
ي التزامـی بـا    گذشـته » اگـري «و » شایدي«، »بایدي«هاي  این افعال در ساخت

  کنند: /) شرکت میe-ي مفعولی / / و با نشانه-bvصورت ویژه (بدون پیشوند /
 bâ nište bi  باید نشسته باشد

  šâyәd nište bi  نشسته باشدشاید 
  bәlki nište bi  نشسته باشد بلکه
  agә nište bi  باشد نشسته اگر

  
    افعال کمکی. 15

فعل اصلی و ناقص با افعال دیگر  افعالی هستند که به هر دو صورت، افعال کمکی
دهند و براي بیان یک یا بیش  بندي را تشکیل می تک شوند و گروه فعلیِ ترکیب می

وجهـی  ، )هاي نمودي (کامـل/ نـاقص   مقوله، ریي فعلی نظ ي برجسته از یک مقوله
نقـش   ،زمانی (آینده) قطبیت (منفی) و جهت (مجهـول) ، التزامی)، امري، باري(اخ

شوند و شرایط  ترکیب میدیگر واژگانی  این افعال با افعال. نندک دستوري ایفاء می
  . دهند ها را تغییر می بافتی و معنایی آن

  در گیلکی سه نوع فعل کمکی وجود دارد:
م و گوینـده در ارتبـاط بـا مسـلّ     ي عقیـده افعال کمکی وجهی که بیانگر نظر و . 1

  . فعل و بیان درخواست و فرمان هستند م بودن امرِغیرمسلّ
  . روند میکار  بهنمود و جهت فعل ، ي دستوري زمان افعال کمکی که براي مقوله. 2
  . ساز نفیم فعل کمکیِ. 3

به  ،هفعل کمکی و فعل اصلی در ساختار جمل این افعال برحسب ترتیب و توالیِ    
  . شوند ي پیشین و پسین تقسیم می دو دسته

  

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    202
  وجهی افعال معینِالف:  افعال کمکی پیشین. 1. 15

براي  ،اند وجهی یا افعال وجهی شناخته شده که به افعال معینِ پیشین کمکیافعال 
و نظر گوینده را نسبت به فعلی که بعد از  روند میکار  بهن وجه سایر افعال نشان داد

در زبان گیلکی از مصدرهاي زیر اخذ  این افعال. دهند نشان می، یدآ ها می آن
  شوند: می

 vâstәn  خوشایند بودن، بایستن، میل داشتن
 šâstәn  شایستن
 tânәstәn  توانستن

 yârәstәn  جرأت داشتن
 bostәn  شدن

 bâyәstәn  الزم بودن، بایستن

ها در تمـام وجـوه و   برخی از آن. روندمیکار  بهاز فعل اصلی  پیشاین افعال 
، معنـاي امکـان   ،هـاي دیگـر  همراه شدن این افعال با فعل. شوندها صرف میزمان

 . کندو ضرورت را به ذهن متبادر می الزام، اجازه، تمایل
 tânәsti biši  برويتوانستی  می

  šâ xurdәn  است خوردنشایسته 
  vâ bәšәm  باید بروم، میل دارم بروم

  yârәm nәšәm  جرأت دارم نروم
 be bi. ši  (امکان دارد) بروي شود می

 bâ biši  الزم است بروي
 عنـوان  بـه و  است از کاربرد بیشتري برخوردار /tânәstәn/مصدر  ،در این میان
گذشته  اشکال زمانیِ بیشتررود و در میکار  به همتنهایی  به واژگانی یک فعل عاديِ

  . شودصرف می و مضارع
  

  vâstәn/ /واستن . 1. 1. 15
ها و اشخاص و زمان ي در گیلکی فاقد صورت صرفی براي همه /vâstәn/مصدر 



 201   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  :روند کار می به هاي زیر تک شناسه و یا مصدري در ساخت صورت بهو 
      kâški mi virjâ biništә biفعل مرکب ضمیري کاشکی نزد من نشسته باشی 

 شایسته است نشستن (باید نشست)/  šâstәn /← /šâ ništәn/ با مصدر یفعل غیرشخص
  باید نشست /   /bâyәstәn /  /← bâ ništәnفعل غیر شخصی با مصدر
ي التزامـی بـا    گذشـته » اگـري «و » شایدي«، »بایدي«هاي  این افعال در ساخت

  کنند: /) شرکت میe-ي مفعولی / / و با نشانه-bvصورت ویژه (بدون پیشوند /
 bâ nište bi  باید نشسته باشد

  šâyәd nište bi  نشسته باشدشاید 
  bәlki nište bi  نشسته باشد بلکه
  agә nište bi  باشد نشسته اگر

  
    افعال کمکی. 15

فعل اصلی و ناقص با افعال دیگر  افعالی هستند که به هر دو صورت، افعال کمکی
دهند و براي بیان یک یا بیش  بندي را تشکیل می تک شوند و گروه فعلیِ ترکیب می

وجهـی  ، )هاي نمودي (کامـل/ نـاقص   مقوله، ریي فعلی نظ ي برجسته از یک مقوله
نقـش   ،زمانی (آینده) قطبیت (منفی) و جهت (مجهـول) ، التزامی)، امري، باري(اخ

شوند و شرایط  ترکیب میدیگر واژگانی  این افعال با افعال. نندک دستوري ایفاء می
  . دهند ها را تغییر می بافتی و معنایی آن

  در گیلکی سه نوع فعل کمکی وجود دارد:
م و گوینـده در ارتبـاط بـا مسـلّ     ي عقیـده افعال کمکی وجهی که بیانگر نظر و . 1

  . فعل و بیان درخواست و فرمان هستند م بودن امرِغیرمسلّ
  . روند میکار  بهنمود و جهت فعل ، ي دستوري زمان افعال کمکی که براي مقوله. 2
  . ساز نفیم فعل کمکیِ. 3

به  ،هفعل کمکی و فعل اصلی در ساختار جمل این افعال برحسب ترتیب و توالیِ    
  . شوند ي پیشین و پسین تقسیم می دو دسته

  

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    202
  وجهی افعال معینِالف:  افعال کمکی پیشین. 1. 15

براي  ،اند وجهی یا افعال وجهی شناخته شده که به افعال معینِ پیشین کمکیافعال 
و نظر گوینده را نسبت به فعلی که بعد از  روند میکار  بهن وجه سایر افعال نشان داد

در زبان گیلکی از مصدرهاي زیر اخذ  این افعال. دهند نشان می، یدآ ها می آن
  شوند: می

 vâstәn  خوشایند بودن، بایستن، میل داشتن
 šâstәn  شایستن
 tânәstәn  توانستن

 yârәstәn  جرأت داشتن
 bostәn  شدن

 bâyәstәn  الزم بودن، بایستن

ها در تمـام وجـوه و   برخی از آن. روندمیکار  بهاز فعل اصلی  پیشاین افعال 
، معنـاي امکـان   ،هـاي دیگـر  همراه شدن این افعال با فعل. شوندها صرف میزمان

 . کندو ضرورت را به ذهن متبادر می الزام، اجازه، تمایل
 tânәsti biši  برويتوانستی  می

  šâ xurdәn  است خوردنشایسته 
  vâ bәšәm  باید بروم، میل دارم بروم

  yârәm nәšәm  جرأت دارم نروم
 be bi. ši  (امکان دارد) بروي شود می

 bâ biši  الزم است بروي
 عنـوان  بـه و  است از کاربرد بیشتري برخوردار /tânәstәn/مصدر  ،در این میان
گذشته  اشکال زمانیِ بیشتررود و در میکار  به همتنهایی  به واژگانی یک فعل عاديِ

  . شودصرف می و مضارع
  

  vâstәn/ /واستن . 1. 1. 15
ها و اشخاص و زمان ي در گیلکی فاقد صورت صرفی براي همه /vâstәn/مصدر 



 203   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

، و بایسـتن)  میـل داشـتن  ، هر سه معناي (خوشایند بـودن  به/ vâstәn/. عدد است
  داراي دو صورت گذشته و حال است:

  vâ buxuri  باید بخوري
  tәrâ vâ biši  . کشد برويمیلت می

  vâsti bâmo bi  . آمد)می بایستی آمده باشد (الزم بود
/vâsti/  برگذشته و/vâ/1 بر گذشته هم داللت دارد:هم ولی در مواردي  ،بر حال  

 vâsti bušo bi  . )رفتی میبایستی رفته باشی (الزم بود . 1
  vâ bәšәm  . باید بروم (الزم است بروم). 2
 vâ bušo bi  رفتی)باید رفته باشی (می. 3

چه رخ  است؛الزم » رفتن«وقوع فعل ، من گذشته استي اول که متضدر جمله
وقوع فعل الزم است ، ي دوم که متضمن حال استدر جمله. داده و چه نداده باشد

هـم  تواند مبتنی بر تمنا و آرزو ي سوم میجمله. اما خود آن فعل روي نداده است
کـی معـادل   در گیل ،فعل اصـلی  ي التزامیِ با گذشته  /vâsti/و  /vâ/ترکیب . باشد

ي استمراري بهره  در فارسی امروزي براي بیان این مقصود از گذشته. فارسی ندارد
روند و شامل میکار  به همدر گیلکی این دو ماده با مصدر (بدون صرف) . برند می

  :سازند می» غیر شخصی«فعل  ،عبارت دیگر به، هستنداشخاص جمع و مفرد  ي همه
  bâ šo:n  . )رفتنباید رفت (

  vâsti amo:n  . )آمدنیست آمد (با
  زیر است: صورت بهنفی این دو 

  nәvâ šo:n  )رفتننبایستی رفت(
  nәvâsti amo:n  )آمدننباید آمد (

                                                
1  ./vâ/ صورت به /bâ/ صـورت  بـه منفـی آن   .رودمیکار  هم به /nәbâ/   ،اسـت/vâ/  و/bâ/  دو
 از مصـدر  / vâ/ و» بایسـتن « /bayәstәn/از مصـدر   /bâ/ورت متمایز از دو مصـدرند، یعنـی   ص
//vâstәn »در زبان گیلکی صامت آغازین/. »میل داشتنb/ عمدتاً به /vشود، در مواردي / تبدیل می 
/ /bâ  به/vâ/  تبدیل شده و مصدر آن همان مصدر/vâstәn/ ها  در صورتی که این. شود فرض می

  . صدر متفاوت به لحاظ کاربردي و معنایی هستنددو م
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به هر دو ، پی در پی بیایند صورت بههایی دیگر نفی این دو هنگامی که با فعل
  پذیراست:یعنی هم در جزء اول و هم در جزء دوم امکان ،صورت

  nә. vâsti bušo bi  . فته باشینبایستی ر
  vâsti nu. šo bi  . رفتیبایستی نمی

 nә. vâ bәšәm  نباید بروم

 vâ nә. šәm  باید نروم

/vâ/  و/vâsti/  و  رونـد  میکار  بهضمایر مفعولی  فقط با» میل داشتن«به معناي
  . تري شرکت کنند متنوع توانند در اشکال زمانیِ می

 mәrâ vâ  ایلم)مرا میل است (م - )مضارع(

 mәrâ vâsti  بود می ـ در من میلی )مستمرگذشته (
 mәrâ vâsti  ـ میلی در من ایجاد شد (بود) )ساده ي گذشته(
 mәrâ bәvâstә  ـ میلی در من به وجود آورده )ي نقلیگذشته(

 mәrâ bәvâstә bu  بودـ میلی در من ایجاد کرده  )بعید يگذشته(
 mәrâ bәvâstә bi  ر من ایجاد کرده باشدي التزامی) میلی د (گذشته

 mәrâ bәvâyә  ـ میلی در من ایجاد کند )التزامی مضارع(
 mәrâ xâyә bәvâyә  ـ میلی در من ایجاد خواهد کرد )التزامی آینده(
 mәrâ vâstân dәrә  ـ میلی مرا در کار است )حال در جریان(

  . رود میکار  بهر فاعلی نیز با ضمای ،عالوه بر ضمایر مفعولی / /bâدر صورتی که 
  

  / bâ /bâyәsti/ بایستی ، باید. 2. 1. 15
/bâ/  وbâyәsti//  در گیلکی غربی و/bayad/ بایـد «ي شرقی به معنـاي   در گونه «

 و زمـان حـال/ آینـده    ي از نشانه /bayad/و  /bâ /با این تفاوت که، روند میکار  به
bâyәsti// ها براي زمان  ولی هر دوي این ستاكي گذشته برخوردار است  از نشانه

 هاي هصیغها فاقد قابلیت تصریف در  این ماده. روند میکار  بهگذشته و حال/ آینده 
خود هستند و براي تمام اشخاص به یک شکل ثابت (سوم شخص مفرد) صـرف  

  . شوند می
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/bâ/  ،/bâyәsti/  و/bayad/ ضرورت داشتن و مورد نیـاز  ، به معنی الزم بودن
کنـد   لزوم انجام دادن فعل تابع را در زمان گذشته بیان مـی  / bâyәsti/. است بودن

  .(چه انجام شده باشد و چه نشده باشد)
                                                                       bâyәsti bušo bi بایستی رفته باشی

ذشته الزم بود اما انجام براي نشان دادن امري است که انجام آن در گهمچنین 
زبان ه توان با یک معادل ب این ساختار و ساختارهاي مشابه آن را نمی. نگرفته است

متناظر آن در زبان فارسی چند فعل و چند ساخت است؛ بایـد   و فارسی برگرداند
  . رفته بودي باید پیشش می - باید رفته باشی - رفتی می

مصدر است و لـزوم اجـراي امـري را     صورت بهها در گیلکی یا  تابع این ماده
   ؛سازد رساند و ساخت غیر شخصی می می

  bayad vit. әn  باید گرفتن (گرفت)
 bâ š. ō. n  باید رفتن (رفت)

  

  رود: میکار  به شوند صرف می متفاوت يها در ساختکه فعلی هاي  صیغهیا با 
 bâ bә. šәm  باید بروم  مضارع التزامی 

  bâ bu. šo bim  فته باشمباید ر  ي التزامی گذشته
  bâ šo:n dibi  رفت باید داشت می  گذشته در جریان

  bâ bi. ši  باید بروي  ساخت امر
  bâ avir. â nu. kudә bi  کردي) باید گُم نکرده باشی(نمی  فعل مرکب التزامی

  bâ huyâ isâ bi  باید همانجا ایستاده باشد  حالتی التزامی - برآیندي
     چند مثال دیگر:

  
 bâyәsti bu. goft. ә bim    گفتم(گفته باشم) یست میبا

  bâyad bi. šiyâ bi    باید رفته باشی
  bayad bu. šu bun    باید رفته باشند
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  افزایند: می bâها بدین گونه است که وندنفی را به اول  منفی این ساخت
 nә. bâ bu. xurdә bi  باشی) خوردي (خورده نباید می

  nә. bâ xurdәn  نباید خوردن (خورد)
 nә. bayad bušu bi  رفتی (رفته باشی) نباید می
  nә. bâsti bә. ze bi  زدي (زده باشی) نباید می

  nә. bayad šu:n  نباید رفتن (رفت)
نفـی را بـه آغـاز     گونه است که ونـد  و شکل دیگر منفی کردن این افعال بدین

  مصدر اصلی اضافه کنند:
 bâ a gәbâ nu. gotәn  باید این حرف را نگفتن (نگفت)

  bayad notә bi  گفتی) باید این حرف را نگفته باشی(نمی
  yәtimә mâl. â bâ nu. xurdәn  مال یتیم را باید نخوردن(نخورد)

  

bâ. bayad//  و/bâyәsti/ چون در ترکیب با افعـال  ، اند هاي غیرشخصی صیغه
یـرو  فعـل پ صورت سوم شخص مفرد خود را براي تمام اشخاص و شمار  ،دیگر

  . کنند حفظ می
 mәn bâ bә. šәm  من باید بروم
  tu bâ bi. ši  تو باید بروي
  un bâ bә. šә  آن باید برود
  amâ bâ bi. šim  ما باید برویم

  šumâ bâ bi. šid  شما باید بروید
  ušân bâ bә. šәd  آنها باید بروند

  
   šâstәn شایستن / .3. 1. 15

/šâstәn/  از نظر صرفی مانند/vâstәn/ و به دو صورت  است/šâsti/ گذشـته و   بر
/šâ/ صورت بهشرقی  ي در گونه /šân. ә/ ،کند و فقط با مصـدر  بر حال داللت می

  (بدون صرف) کاربرد دارد:
  šâ xurdәn  )خوردنشود خورد (می
  šâsti šo:n  )رفتنشد رفت (می
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  پذیر است:نفی آن نیز در هر دو صورت امکان
  šâ nu. xurdәn  )نخوردنشود نخورد (می

  nә. šâ xurdәn  . نخوردن( شود خوردنمی
  شوند:در مواردي هر دو با هم منفی می ،گیلکی شرقیِ ي در گونه

 nә. šâ nә xordәn  شود خورد)شود نخورد (نمینمی

/sâsti/  و/šâ/ یـک   فقـط در  التزامـی ي و گذشته التزامی مضارعهاي در زمان
  :دنرومیکار  به صیغه

  agәr bәšâ. yә xurdәn  اگر شایسته خوردن باشد
  agәr bәšâstә bi xurdәn  اگر شایسته خوردن بوده باشد

/sâstәn/ از نظر معنایی کم و بیش نزدیک  و بر شایستن و توانستن داللت دارد
ها و مربوط به ویژگی /tânәstәn/. است ولی این دو با هم فرق دارند» توانستن«به 

 هاي موضوع کار یـا محـیط  مربوط به قابلیت /šâstәn/اما ، اعل استهاي فقابلیت
د خود را به نرومیکار  بهمنفی  صورت بهکه این دو فعل  این تفاوت هنگامی. است

یعنـی   /nә. šâ/، قـادر نیسـتم  ، توانمیعنی نمی /nә. tân. әm/ دهد؛خوبی نشان می
  شود: نمی
  nә. tâne bu. dovә. pâ nâre  ود (چون) پا ندارددتواند بنمی
  nә. šâ dovәstәn. râ čәlә  (چون) راه گلی است، شود (نشاید) دویدننمی

 
 )(غربی tânәstәn، (شرقی) tonasan/ توانستن . 4. 1. 15

و بیـانگر   این فعل از پرکاربردترین افعال کمکی وجهـی در زبـان گیلکـی اسـت    
پیشنهاد و ، تقاضاي مؤدبانه، رهاي کاربردي مانند: توانایی یا موقعیت انجام کا طیف

  . نشان دادن امکان و یا عدم امکان است
 ي در سـاخت آینـده   ،که داللت بر تمایل و توانایی دارد» توانستن«فعل کمکی 

براي بیان توانایی ، در ترکیب با افعال واژگانی» خواستن«گیلکی مانند فعل کمکی 
  کند: انجام عملی در آینده شرکت می

                                        .bә. tân. әm bә. gәm, gәm گویم می ،بتوانم بگویم

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    208

  شود:از نظر صرفی در هر شش صیغه صرف می /tânәstәn/تانستن 
 tânәm  توانممی  tânim  توانیممی
 tâni  توانیمی  tanninـ  tânid  توانیدمی
  tâne  تواندمی tânәd-tânәn  توانندمی

  رود:میکار  بهها شتر ساختو به تنهایی در بی
  شرقی  غربی    

  tân. әm  ton. әm  توانممی  اخباري مضارع
  bәtân. әm  buton. әm  بتوانم  مضارع التزامی

  bәtânәst. әm  butonas. әm  توانستم  گذشته ساده
  tanst. im  tonas. am  توانستممی  مستمري گذشته
  bәtanstә bim  butonasa bim  اشمتوانسته ب  التزامیگذشته 
  bәtanstә bum  butonasa bâm  توانسته بودم  ي بعید گذشته

  bәtân  buton  بتوان  فعل امر
  nәtân  nuton  نتوان  فعل منفی

 صـرف  بـراي شـخص و شـمار    ،همراهش به تناسب فعل واژگانیِ» توانستن«
ي  گذشـته  ؛هاي مختلف این فعل با یکدیگر یکسان نیست بسامد صورت. شود می

تـوان بـه    نمی» توانستن«با . را داردبسامد مضارع اخباري بیشترین  وین بعید کمتر
  . و حال در جریان دست یافت  گذشته، نقلی، ساخت امر

  
  توانستن در ترکیب با افعال دیگر. 1. 4. 1. 15

هـا  هـا و سـاخت  ي صـیغه تواند هم با افعالی ترکیب شود که در همهتوانستن می
هم توانسـتن و   ،در حالت اول شود.صدري ترکیب شوند و هم با تابع مصرف می

توانند از زمان و وجـوه   هاي تابع می ولی فعل. شوندهم فعل تابع هر دو صرف می
  . دیگري برخوردار شوند

  agә bәtân. әm bәšәm, šәm  روم می، بروم بتوانماگر   مضارع التزامی
 agәr- bә tân. әstә bim bihin. әm  توانسته باشم بخرم اگر  التزامیي گذشته
 tân. әm bәšәm  می توانم بروم  اخباري مضارع
 bәtânәstә bu bayә  توانسته بود بیاید  ي بعید گذشته
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تـوان بـه    نمی» توانستن«با . را داردبسامد مضارع اخباري بیشترین  وین بعید کمتر
  . و حال در جریان دست یافت  گذشته، نقلی، ساخت امر

  
  توانستن در ترکیب با افعال دیگر. 1. 4. 1. 15

هـا  هـا و سـاخت  ي صـیغه تواند هم با افعالی ترکیب شود که در همهتوانستن می
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 209   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  شود:در حالت دوم توانستن صرف می
 tânәstim šo:n  توانستم رفتن (رفت)می  مستمري گذشته
 tân. әm xurdәn  توانم خوردن (بخورم)می  اخباري مضارع

 bәtânәm amo:n  بتوانم آمدن (بیایم)  یمضارع التزام
 bә. tân. әstәm mi gәbâ. bә. zәn. әm  توانستم حرفم را بزنم  ي ساده گذشته

تواند در آغاز تابع مصدري می در مواردي...  سازي و تاکید و به منظور برجسته
  . ترکیب قرار گیرد

 xurdәn tân әm  توانم خورد)توانم (میخوردن می

در بیشـتر   فعل تابع ،یشرق گیلکی در، غالباً در غرب رایج است تابع مصدري
  . شودهمیشه صرف می موارد

/ به آغـاز  nәی /ي نف  از طریق پیوند نشانه ،وجهی افعالِاین فعل نیز مانند سایر 
» یاریدن / yârәstәn«نفی در افعال وجهی به غیر از فعل  ي نشانه. شود منفی می ،آن
  / است: nә/، ه و حال/ آیندهطور ثابت براي گذشت به

  nә. tân. әst. әm bә. š. әm  نتوانستم بروم
  agә nә. tân. әm bi. hin. әm  اگر نتوانم بخرم

 agә nә. tân. әstә bim  توانستم اگر نمی
شود و به جایش از یک فعل دیگر که  این فعل کمتر منفی می، ي شرقی در گونه

ي شرقی در  گونه سازِ منفیفعل کمکی . دوش ساز کمکی است استفاده می فعل منفی
 صورت به(نتوانست) و در ساخت حال/ آینده / mannes/ صورت بهساخت گذشته 

/manne/ رود:  میکار  بهتواند)  (نمی  
 manne tam. â gin. ә  تواند ساکت بشود نمی

  mannes bi. spur. ә  نتوانست سفارش بدهد
، رود مـی کـار   بـه  نفـی م صـورت  بهدر مواردي که فعل کمکی وجهی توانستن 

  . دهد / خود را نشان میnu/ صورت بهی نفي  نشانه
                                                                nuton. әm šo:nنتوانم رفتن (رفت)

  
  

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    210
   yârәstәn یاریدن / .5. 1. 15

مطلق و یـا   ي ذشتهبراي انجام و یا عدم انجام امري در گ ،به معناي جرأت داشتن
  . شودمنفی می /ni/نفی  ي رود و با نشانهمیکار  بهمضارع اخباري 

 yârәsti bigi  جرأت داشتی بگویی
  yâri bәzәni  جرأت داري بزنی
 ni yârәm bәšәm  جرأت ندارم بروم

 ni yârәsti bâyi  جرأت نداشتی بیایی

  . رودمیکار  بهو با فعل مرکب نیز 
  niyârәsti tam bәzәni  بمانی جرأت نداشتی ساکت
  râ kuni: yâri de   جرأت داري دیر کنی

  
15 .1 .5  ./be/  از مصدر/bostәn/ 

 /be/ صورت به آنحال / آینده مصدر  ي ماده و است هاي وجهی یکی دیگر از فعل
(شرق) است که معناي  /bune/، (مناطق غرب) /buhu/، (فومنی) /buxu/، (رشتی)

افزایـد و تـابعش بـه شـکل     ا و آرزو را به فعل بعد از خود میتمنّ، احتمال، امکان
ایـن فعـل از    .مانـد می مصدر بدون صرف باقی صورت بهرود یا میکار  بهالتزامی 

  . شودمنفی می ،طریق افزودن نشانه نفی به آغاز ماده
 be zudtәr bâyi  شود زودتر بیایی می

 bune te dәrs. ә boxoni  ات را بخوانی درس، امکان دارد
 a. čәlâ nubuxu varotәn  شود روبیدناین گل را نمی

  buxu (buhu) virisân  شود برخیزندمی
  be šâxâ usâni  امکان دارد رفع مزاحمت کنی

  nuboyi ti zәbânâ gâzâ giri  شد (امکان نداشت) زبانت را گاز بگیرينمی
  bune doval. â di  امکان دارد از زیر کار شانه خالی بکنی

  nibe xuftәn u vinrištәn  شود خوابیدن و برنخاستننمی
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  . شودمنفی می ،طریق افزودن نشانه نفی به آغاز ماده
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  ساز ب: فعل کمکی پیشین آینده. 2. 15
  (ش) xâsәn(غ)  xâstәnخواستن . 1. 2. 15

رود و در تمـام وجـوه و   میکار  بهیک فعل مستقل به تنهایی  عنوان بهاین فعل هم 
ه فعل دیگـري کـه فعـل    فعل کمکی به همرا عنوان بهشود و هم ها صرف میزمان

در گیلکی مانند فارسی تمایل به استفاده از فعـل  . رودمیکار  بهاصلی جمله است 
» خواست و اراده«دارد که مفهوم  وجودبراي بیان نوعی از آینده » خواستن«کمکی 

. آیـد  فعل کمکی قبل از بند پیرو یا تابع مـی  عنوان به» خواستن«فعل . را در بر دارد
  . است مضارع التزامیغالباً » استنخو«تابع فعل 

  

 xâstim bәšәm  خواستم بروممی  غربی
 xâyi bâyi  خواهی بیاییمی  

 bәxâyәm bәšәm  بخواهم بروم  
 bә xâsә bâm bâš. әm  خواسته بودم بروم  شرقی (گالشی)

 xânәm bә dar. әm  خواهم داشت  
 xasә bâši vegiri  خواسته باشی برداري  

  
 حـال / آینـده   و سـتاك  /xâstәn/» خواستن«بی از ستاك حال در گیلکی ترکی

  مانند:. شودبرده میکار  بهمصدرهاي دیگر  التزامی
 xâyәm bәšәm  خواهم بروممی  xâyim bišim  خواهیم برویممی

 xâyi biši  خواهی برويمی  xâyid bišid  خواهید برویدمی
 xâyә bәšә  خواهد برودمی xâyәd bәšәd  خواهند بروندمی

  

، این ترکیب اساساً یک ساخت مستقل نیست، پندارندمی» آینده«که برخی آن را 
چون بین آنهـا کلمـات   ، اندبا هم دیگر جوش نخورده، باشددو فعل پی در پی می

  توان آورد:دیگر نیز می
 xâyәm bәxânә bәšәm  خواهم به خانه بروممی

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    212

ود و هـر دو منفـی   شـ یا در مواردي هر یک متفاوت بـا دیگـري صـرف مـی    
  شوند: می

  

  xâyәm bâyә  مثبت                 خواهم بیایدمی
  nәxâyǝm bâyә  منفی            بیاید مخواهنمی. 1
  xâyǝm nâyә  منفی              نیاید مخواهمی. 2

  

ها با هم تفاوت که معنی آن» آمدن«در دومی ، شودنفی می» خواستن«در اولی 
است زیـرا خواسـت آمـدن محقـق و     » مضارع التزامی«متضمن  این ساخت. دارد

اي از فعـل   در این ساخت با نمود صـرفی تـازه  . مضمون سخن است نه وقوع آن
رو هستیم که کنشگر با آن که به مفهوم شک و تردیـد در   در شرایطی روبهالتزامی 

در موارد . استانجام یا عدم انجام آن را اراده کرده ، انجام امرفعل التزامی آگاه است
  . گونه احتمال وقوع و عدم وقوع فعل یکسان است این

  

  آید: این فعل مانند دیگر افعال وجهی در مواردي با تابع مصدري می
 šo:n xâ. y. әm  خواهم رفتن
 šo:n xâ. y. i  خواهی رفتن

 šo:n xâ. y. e  خواهد رفتن

 šo:n xâ. y. im  خواهیم رفتن

 šo:n xâ. y. id  خواهید رفتن

 šo:n xâ. y. әn  خواهند رفتن
  

سـازد کـه    صورتی را می، آن در ترکیب با یک مصدر ي صورت دوم شخص گذشته
  نامید: » غیرتحققی«توان آن را صورت  می

                           xâsti šo:n/  به معناي (پس چرا نرفتی) ،خواستی رفتن (بروي) می
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  طرز منفی کردن. 2. 2. 15
  . شودنفی می، مابتداي مادهبه  /nә/ نفی ي با افزودن نشانهاخت در گیلکی این س

 nә xân1. әm  (شرقی) خواهمنمی
  nә xây әm bәšәm  (غربی)خواهم برومنمی
 nә xân. әm hadi  (شرقی)بدهی مخواهنمی

  
  پسین کمکی افعال. 3. 15

  اند: دسته بر دوافعال کمکی پسین گیلکی 
  )97ص . (نک: فعل مجهولهول ساز الف: افعال کمکی مج

  ب: افعال کمکی نمودساز
  

  یـا  /bo:n/فعـل   و» dâštәn/ داشتن «فعل ، نمودساز گیلکیل کمکی افعا. 1. 3. 15
»bostәn «صورت بهکه در منطقه فومن آن را  هستند »buxostәn « و در مناطق دیگر

  . کنندادا می» buhostәn« صورت بهغربی آن را 
 به معنـاي  /du. bo:n/پیشوندي  صورت بهو ، شدن، معناي بودن به /bon/فعل 

ترین و پرکـارترین   یکی از مهم، پسین کمکیفعل  عنوان به ،و اندر شدن اندر بودن
ر و دهستند دستوري براي بیان نمود ناقص و نمود کامل در زبان گیلکی  امکانات

در جریـان و   لِو حـا  گذشـته ، ي بعیـد  گذشـته ، التزامیي هاي گذشتهصرف فعل
، اشکال زمـانی  این که در ذیل هر یک از ،دنرومیکار  به التزامیدر جریان گذشته 
 . )حالتی - برآینديو افعال  ـ افعال ترکیبی نک:(ایم را یادآور شده ها هاي صرفی آنویژگی

، مفهوم زمان افعال ترکیبـی  ،هاي مربوط یادآور شدیمطوري که در بخشهمان
هاي تر از شناسهکه متفاوت ،دهدنشان می /bo:n/فعل  2يشناسه خود را در تجلی

                                                
ي در گونـه » خواسـتن «از مصدر  xaیا  xâشود ماه مضارع ها دیده میهمانطوري که در مثال. 1

  . شودمنتهی می /n/و در گونه شرقی به وند نمود  /y/میانجی  مصوتغربی به 
طور جداگانه در پیوست شماره  شود که به هایی دیده می این فعل ناهماهنگیدر شکل تصریفی . 2
   )3شماره  پیوست ←به آن خواهیم پرداخت (نک  3

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    214
هاي  صورت بههاي گیلکی گونه ي گانه شش هاياي است و در صیغهریشه افعال تک

  :است زیر
  يي التزامی و گذشتهدر گذشته  ي در جریاندر گذشتهي بعید               در گذشته

  در جریان التزامی 
 omـ  âmـ  om umـ  em - әm(ә)ـ  im  اول شخص مفرد

 i(šә) iـ  i  شخص مفرد مدو

 oـ  âـ  i-u-ә u  سوم شخص مفرد

 imـ  im (ә) um  اول شخص جمع

 idـ  in(ә) inـ  id  دوم شخص جمع

 ud - onـ  ânـ  u/on - әn(ә) unـ  id  سوم شخص جمع

ترتیـب   ترتیب و توالی فعل کمکی و فعل اصلی با آرایش بنیادین جمالت یـا 
در . گـذارد  مـی  هاي دنیا ارتبـاطی معنـادار را بـه نمـایش     هاي اصلی در زبان سازه
 غالباً فعل کمکیِ، ) هستندsov» (فاعل + مفعول + فعل«هایی که داراي آرایش  زبان

هـاي   در بسیاري از بافـت . یابد بعد از فعل اصلی حضور می ،نشانگر زمان و نمود
کامـل و   ،بیانگر معـانی  ،»داشتن«و » بودن«کمکی  افعال ،هاي جهان زبانی در زبان

 را »داشتن« فعل کمکی ،هاي ژرمنی و رومیایی در زبان. هستند امر فعل ناقص بودن
را بیشـتر  » بـودن «در حـالی کـه فعـل    ، گزیننـد  بیشتر افعال گذرا و ناارگتیو برمـی 
  . کنند ساختارهاي نامفعولی انتخاب می
زبان بلغاري فقط از فعل و » داشتن«از فعل کمکی زبان اسپانیایی در تمام موارد 

مورد استفاده » داشتن«هاي  در زبان انگلیسی صورت. کند استفاده می» بودن«کمکی 
استفاده » داشتن«و هم از » بودن«در صورتی که در زبان آلمانی هم از ، گیرد قرار می

در ، شـود  مـی  رمزگـذاري » بودن«کامل بودن در زبان فارسی فقط با فعل . کنند می
کار  بهرا » داشتن«و » بودن«ترکیبی از افعال  ،هاي رومیایی مقابل در گیلکی مانند زبان

هـاي فعـل    زبـان  ي در ردهزبان فارسی و گیلکی اساساً در آرایش بنیادین . برند می
  . گیرند ) قرار میsovپایانی (
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فعل کمکی  از جمله ،نشانگر زمان و نمود در زبان گیلکی افعال کمکیِ تمامی
که در زبـان فارسـی فعـل     در صورتی، کنند از گرایش جهانی تخطی نمی ،»داشتن«

که این امر بـا ترتیـب کلمـات    ، یابد از فعل اصلی حضور میپیش » داشتن«کمکی 
  . همبسته نیست »sov«هاي  زبان

کـارکرد   ،گیلکـی  ترکیبیهاي  که در ارتباط با این مقوله در ساخت از آن جایی
قدر کافی توضـیح   هب ،»بودن / شدن«ناي به مع /buon/فعل  خصوصاً ،یافعال کمک

  . کنیم آن خودداري میاز تکرار مجدد  ،داده شده است
  

 dâštәnداشتن . 2. 3. 15
بـراي کمـک بـه     ترکیبیهاي  در ساخت ،فعل کمکی عنوان به /dâštәn/در گیلکی 

اش در زبـان فارسـی    شابهاز این نظر از ساخت م. رود میکار  به» نمود کامل«القاي 
کار  به» نمود جاري و در جریان بودن«براي بیان » داشتن«در فارسی . متفاوت است

کارکردي بین زبان فارسی و گیلکی این است که هاي  یکی دیگر از تفاوت. رود می
در  ،اسـت » پیشـین «فعـل کمکـی   ، در ساختار زبـان فارسـی  » داشتن«فعل کمکی 

  . رود میکار  به» پسین« تصور بهصورتی که در گیلکی 
 bu. xurdә dâštim  خورده بودم  ي کامل گذشته

  خانه هزارتا  االن بایدتو   کامل التزامی
  داشته باشی 

bâ tu alan hizârtâ xânә bә. dâštәbi  

  bu. xurdә dârәm  ام خورده  حال کامل
  

سـی  هایی با زبـان فار  در کارکردهایش تفاوت همدر گیلکی » داشتن« فعل تامِ
ي  گذشـته ، بـراي مضـارع التزامـی   » داشتن«دارد: از آن جمله در زبان فارسی فعل 

هـاي   ي گونه استمراري و فعل امر کاربرد ندارد؛ در صورتی که در گیلکی در همه
  رود: میکار  بهگذشته و مضارع و امر 

 dâr. әm  دارم  مضارع اخباري
  bә. dâr. әm  بدارم  مضارع التزامی

  bә. dâr  داشته باش  امر

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    216
  bә. dâšt. әm  داشتم  ي ساده گذشته
  dâšt. im  داشتم می  ي استمراري گذشته
  bәdâštә bum  داشته بودم  ي بعید گذشته
  bәdâštә bim  داشته باشم  التزامی گذشته
  dâštân dubum  در حال داشتن بودم  ي در جریان گذشته
  dâštân dibim  حال داشتن باشم در  التزامی  جریان در  ي گذشته

  

  . سازد فعل مرکب می ،در ترکیب با اسم و صفت ،فعل همکرد عنوان بههمچنین 
  arnâmos dâštәn                                                       داشتنرودربایستی 
                                                                               kәl dâštәn فاسق داشتن

  
  ساز افعال کمکی منفی. 16

  ساز وجود دارد: در گیلکی دو فعل کمکی منفی
  /nәbâ/یا  /nәvâ/فعل  الف:
مضارع  ي هاي ایرانی که با استفاده از ماده منحصربه فرد فعل کمکی در زبان ي گونه

/ nәbâ/ یا /nәvâ/ صورت بهو  آید می دست به/ bâyәstәn/ یا /vâstәnفعل کمکی /
ماننـد افعـال    /nәbâ/یـا   /nәvâ/. کند رود و فعل را منفی می میکار  به پیش از فعل

مصـدر ظـاهر    صورت بهکند که فعل جمله  شرکت می يکمکی وجهی در ساختار
  . دشو می

                                                                         nәvâ fәndәrәstәn نگاه نکن
هاي غیرشخصی اشتباه گرفت یـا   عنوان با ساخت هیچ ساخت فوق را نباید به

هاي  عالوه فعل اصلی در ساخت وابستگی به - آنکه آن را معادل فعل کمکی وجهی
اما ساخت فوق در ، پذیرند هاي غیرشخصی فاعل نمی ساخت. غیرگذشته پنداشت

  پذیرد: جانشین فاعل می ضمیرِ ،گیلکی
                             tu unâ nәvâ xurdәnتوآن را نباید خوردن (نباید بخوري) 
 hasәn. â nәvâ goftәn                    به حسن نباید گفتن (به حسن نگو)

  . (براي مطالعه بیشتر نگاه شود به مبحث: وند نفی)



 215   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

فعل کمکی  از جمله ،نشانگر زمان و نمود در زبان گیلکی افعال کمکیِ تمامی
که در زبـان فارسـی فعـل     در صورتی، کنند از گرایش جهانی تخطی نمی ،»داشتن«

که این امر بـا ترتیـب کلمـات    ، یابد از فعل اصلی حضور میپیش » داشتن«کمکی 
  . همبسته نیست »sov«هاي  زبان

کـارکرد   ،گیلکـی  ترکیبیهاي  که در ارتباط با این مقوله در ساخت از آن جایی
قدر کافی توضـیح   هب ،»بودن / شدن«ناي به مع /buon/فعل  خصوصاً ،یافعال کمک

  . کنیم آن خودداري میاز تکرار مجدد  ،داده شده است
  

 dâštәnداشتن . 2. 3. 15
بـراي کمـک بـه     ترکیبیهاي  در ساخت ،فعل کمکی عنوان به /dâštәn/در گیلکی 

اش در زبـان فارسـی    شابهاز این نظر از ساخت م. رود میکار  به» نمود کامل«القاي 
کار  به» نمود جاري و در جریان بودن«براي بیان » داشتن«در فارسی . متفاوت است

کارکردي بین زبان فارسی و گیلکی این است که هاي  یکی دیگر از تفاوت. رود می
در  ،اسـت » پیشـین «فعـل کمکـی   ، در ساختار زبـان فارسـی  » داشتن«فعل کمکی 

  . رود میکار  به» پسین« تصور بهصورتی که در گیلکی 
 bu. xurdә dâštim  خورده بودم  ي کامل گذشته

  خانه هزارتا  االن بایدتو   کامل التزامی
  داشته باشی 

bâ tu alan hizârtâ xânә bә. dâštәbi  

  bu. xurdә dârәm  ام خورده  حال کامل
  

سـی  هایی با زبـان فار  در کارکردهایش تفاوت همدر گیلکی » داشتن« فعل تامِ
ي  گذشـته ، بـراي مضـارع التزامـی   » داشتن«دارد: از آن جمله در زبان فارسی فعل 

هـاي   ي گونه استمراري و فعل امر کاربرد ندارد؛ در صورتی که در گیلکی در همه
  رود: میکار  بهگذشته و مضارع و امر 

 dâr. әm  دارم  مضارع اخباري
  bә. dâr. әm  بدارم  مضارع التزامی

  bә. dâr  داشته باش  امر

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    216
  bә. dâšt. әm  داشتم  ي ساده گذشته
  dâšt. im  داشتم می  ي استمراري گذشته
  bәdâštә bum  داشته بودم  ي بعید گذشته
  bәdâštә bim  داشته باشم  التزامی گذشته
  dâštân dubum  در حال داشتن بودم  ي در جریان گذشته
  dâštân dibim  حال داشتن باشم در  التزامی  جریان در  ي گذشته

  

  . سازد فعل مرکب می ،در ترکیب با اسم و صفت ،فعل همکرد عنوان بههمچنین 
  arnâmos dâštәn                                                       داشتنرودربایستی 
                                                                               kәl dâštәn فاسق داشتن

  
  ساز افعال کمکی منفی. 16

  ساز وجود دارد: در گیلکی دو فعل کمکی منفی
  /nәbâ/یا  /nәvâ/فعل  الف:
مضارع  ي هاي ایرانی که با استفاده از ماده منحصربه فرد فعل کمکی در زبان ي گونه

/ nәbâ/ یا /nәvâ/ صورت بهو  آید می دست به/ bâyәstәn/ یا /vâstәnفعل کمکی /
ماننـد افعـال    /nәbâ/یـا   /nәvâ/. کند رود و فعل را منفی می میکار  به پیش از فعل

مصـدر ظـاهر    صورت بهکند که فعل جمله  شرکت می يکمکی وجهی در ساختار
  . دشو می

                                                                         nәvâ fәndәrәstәn نگاه نکن
هاي غیرشخصی اشتباه گرفت یـا   عنوان با ساخت هیچ ساخت فوق را نباید به

هاي  عالوه فعل اصلی در ساخت وابستگی به - آنکه آن را معادل فعل کمکی وجهی
اما ساخت فوق در ، پذیرند هاي غیرشخصی فاعل نمی ساخت. غیرگذشته پنداشت

  پذیرد: جانشین فاعل می ضمیرِ ،گیلکی
                             tu unâ nәvâ xurdәnتوآن را نباید خوردن (نباید بخوري) 
 hasәn. â nәvâ goftәn                    به حسن نباید گفتن (به حسن نگو)

  . (براي مطالعه بیشتر نگاه شود به مبحث: وند نفی)



 217   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  تواند) در گونه شرقی (نمی /manne/فعل  ب:
از فعل  /mannes/و نتوانست  /manne/تواند  این فعل صورت منفی به معناي نمی

tonәsәn/ / کار  بهي ساده و مضارع اخباري منفی  توانستن است که فقط در گذشته
  . رود می

 mannes bә. xon. ә  نتوانست بخواند
  manne bә. xon. ә  تواند بخواند نمی

  
  اسنادي -  افعال ربطی. 17
دهنـد و   سند را به نهاد نسـبت مـی  م هایی هستند که فعل، اسنادي - هاي ربطی فعل

روند و معنـاي   میکار  بهخود معنی کاملی ندارند و فقط براي اثبات یا نفی نسبت 
  در مثال زیر:» است«مانند ، شود اي دیگر کامل می ها با آوردن صفت یا کلمه آن

       dәryâ sân. ә                     دریا آرام است                                               
» آرام«رفته و صفت کار  بهبراي اثبات نسبت  ،»است«/ به معناي әاین جمله /در 

  . کند معنی آن را کامل می
/ә /برده کار  بهبستی فعل بودن است و فقط در ساخت حال / آینده  صورت پی
   :آن بدین گونه است ي گانه شود و شکل شش می

)em          -im(i- 
i              -id(i) –in-  
e             -id(i)  -en  -ed-  

  . هاي افعال گیلکی ندارند که از نظر شکلی تفاوتی با شناسه
  

  . شدن بودن و گروه شوند: گروه افعال ربطی به دو گروه تقسیم می
مشترك این دو  ي مشخصه. است» بود«و » است«دن متضمن دو عضو بو گروه

وجه حرکت و  ارند و به هیچعضو این است که به حالت و وضعیتی ایستا داللت د
  . حالتی هستند - نظر شبیه افعال برآیندي از این و رسانند جابجایی و تغییر را نمی

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    218

  زیر است: صورت به»  buonبودن /« ي ساختار صرفی گذشته
 xob bum   خوب بودم             xob bimخوب بودیم           
 xob bi          خوب بودي         xob bimخوب بودید           
  xob bu        خوب بود             xob bimخوب بودند           

اسـتفاده   »هستن، وجود داشتن«به معناي  /isan/براي بیان حال / آینده از فعل 
  . ي دیگري است شود که از ریشه می

  به معناي شدن بدین گونه است: /bostәn/یا  /buon/ساختار صرفی گذشته 
 xob. â b. әm        خوب شدم              xob. â bo. y. im            خوب شدیم

 xob. â b. i              خوب شدي       xob. â bo. y. id      خوب شدید    
  xob. â b. e             خوب شد               xob. â b. әd                خوب شدند  

  رود: میکار  بهزیر  صورت هببراي بیان امور حال / آینده 
 xob. â bo. m        شوم      خوب می      xob. â b. imشویم           خوب می
 xob. â bo. y. i       شوي     خوب می       xob. â b. idشوید           خوب می
   .xob. â bo             شود      خوب می      xob. â bo. d          شوند  خوب می
bo:n// مثالًهاي آن و گونه: /bostәn .du/  و  شدن اندربه معناي/du. bo:n/  به

گذشته و ، التزامی بعیدي  هاي گذشتهجزء ثابت و آخر فعل ،هم »اندر بودن«معناي 
 1و هـم جداگانـه   اند حالتی - برآینديي مصدرهاي و حالِ گذشته حال در جریان

  . ها صرف نشوندخواه در تمام صیغه ،روند؛ خواه کامل صرف شوندمیکار  به
  هایی برخوردار است: ي نفی در این افعال از ویژگی نشانه

این ، آیدنفی در آغاز ترکیب می /n(v)/ ي هاي ترکیبی نشانهاز آن جا که در فعل
  شود:وصل نمی» ...  بو، بی، بوم«نشانه به 

  

  bušo bum  رفته بودم
                                                

  . شودهاي مختلف صرف میها در زمانشکل مستقل آن مانند سایر فعل.  1
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وجه حرکت و  ارند و به هیچعضو این است که به حالت و وضعیتی ایستا داللت د
  . حالتی هستند - نظر شبیه افعال برآیندي از این و رسانند جابجایی و تغییر را نمی
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  زیر است: صورت به»  buonبودن /« ي ساختار صرفی گذشته
 xob bum   خوب بودم             xob bimخوب بودیم           
 xob bi          خوب بودي         xob bimخوب بودید           
  xob bu        خوب بود             xob bimخوب بودند           

اسـتفاده   »هستن، وجود داشتن«به معناي  /isan/براي بیان حال / آینده از فعل 
  . ي دیگري است شود که از ریشه می

  به معناي شدن بدین گونه است: /bostәn/یا  /buon/ساختار صرفی گذشته 
 xob. â b. әm        خوب شدم              xob. â bo. y. im            خوب شدیم

 xob. â b. i              خوب شدي       xob. â bo. y. id      خوب شدید    
  xob. â b. e             خوب شد               xob. â b. әd                خوب شدند  

  رود: میکار  بهزیر  صورت هببراي بیان امور حال / آینده 
 xob. â bo. m        شوم      خوب می      xob. â b. imشویم           خوب می
 xob. â bo. y. i       شوي     خوب می       xob. â b. idشوید           خوب می
   .xob. â bo             شود      خوب می      xob. â bo. d          شوند  خوب می
bo:n// مثالًهاي آن و گونه: /bostәn .du/  و  شدن اندربه معناي/du. bo:n/  به

گذشته و ، التزامی بعیدي  هاي گذشتهجزء ثابت و آخر فعل ،هم »اندر بودن«معناي 
 1و هـم جداگانـه   اند حالتی - برآینديي مصدرهاي و حالِ گذشته حال در جریان

  . ها صرف نشوندخواه در تمام صیغه ،روند؛ خواه کامل صرف شوندمیکار  به
  هایی برخوردار است: ي نفی در این افعال از ویژگی نشانه

این ، آیدنفی در آغاز ترکیب می /n(v)/ ي هاي ترکیبی نشانهاز آن جا که در فعل
  شود:وصل نمی» ...  بو، بی، بوم«نشانه به 

  

  bušo bum  رفته بودم
                                                

  . شودهاي مختلف صرف میها در زمانشکل مستقل آن مانند سایر فعل.  1
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  nu. šo bum  نرفته بودم
 xufte bud  دنددرخواب بو

 nu. xufte bud  در خواب نبودند

نفی به  ينشانه، رودمیکار  بهی فعل ربط عنوان به» ...  بو، بی، بوم«اما آن گاه که 
  شود:آنها وصل می

 mәn xәstә bum/nu. bum  من خسته بودم/ نبودم
  tu xәstә bi/ ni. bi  تو خسته بودي/ نبودي

  un xәstә bu/nu. bu  اون خسته بود/ نبود
وابسـته بـه   ، رونـد مـی کـار   بـه  فعل ربطی عنوان بهگاه که  آن» ...  بو، بی، بوم«

معناي روشنی ، ها ساخته شوداي با این فعلبدون صفت جمله اگر یعنی ،ندا صفت
سـخنی  ، بـود » چـه «(الف بود) اما ندانیم الف » الف بو«در واقع اگر بگوییم . ندارد

  اً صفت یا اسمی همراه آن بیاید:ایم؛ باید حتممعنا گفته بی
  havâ târik bu  هوا تاریک بود

  mәrâ vištâ bu  ام بودگرسنه
. متضمن تغییرحالت است چون. نیازمند صفت است  / bostәn/یا/ bo:n/اساساً 

مثالً اگر . باید در جمله بیاید تا جمله بامعنا شودبنابراین حالت حادث یا محو شده 
چون معلوم نیست  ،اندسخنی بامعنا نگفته» الف بوبستو بو«یا  »الف بوبست«بگویند 
  . شده است» چه«که الف 

 xuškâ bostә bu  خشک شده بود

 vârәš. ә jir hist. â bostә bud  زیر باران خیس شده بودند

/bo:n/ مضـارع ت خفقط در سـا » بستی یپ« صورت به ،غیر از کاربرد جداگانه 
  . رودکار می به

متضمن تغییر حالت و تحول  ،براي بیان امور گذشته /bon/یا  //bostәnمصدر 
وجود ، هستن، به معناي بودن /isan/اما براي بیان امور حال و آینده از مصدر ، است

  . کند که متضمن حرکت استاستفاده می، داشتن
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  غربی  شرقی

/h/is. әm is. әm 
/h/is. i  is. i 
/h/is. ә  is. ә 
/h/is. im is. im(i) 
/h/is. in is. id(i) 
/h/is. an is. әd(ә) 

  

  . گیردبستی به خود مییپشکلی  ،این فعل در ترکیب با اسم و صفت ي شناسه
 xob. әm  خوبم xob. im  خوبیم

 xob. I  خوبی xob. id  خوبید

 xob. ә  خوب است xob. әd  خوبند
  . گیردها قرارمیآن بین /y/میانجی  همخوان، منتهی شود مصوتاگر جزء اول به 

 fučurda. y. i  ايافسرده

هم براي زمان  /isan/نفی ، آمد حالتی - برآینديطوري که در صرف افعال همان
 /ni/نفی  ي نشانه. اندحال مستقل این فعل و هم براي ساخت پی بستی آن یکسان

  شود:هاي گوناگون صرف میآید و در صیغهاز شناسه می پیش
 xob ni/y/әm  خوب نیستم  xob ni/y/im  خوب نیستیم

 xob ni/y/i  خوب نیستی xob ni/y/id  خوب نیستید

 xob ni/y/ә  خوب نیست xob ni/y/әd  خوب نیستند

هاي وابسته به محمولند و مختص وصف فعل ي از زمره /isan/فعل پی بستی 
» نبود«که صورتی از فعل  /na:n/رزندگان از فعل یمعموالً براي وصف غ .زندگان

 - برآینـدي افعـال   ←نـک  ( شـود برده میکار  بهاست و وابسته به محمول نیست 
  .)isa:n و na:n:حالتی

اثر فعالیت پیشوندهاي اشتقاقی  در گیلکی بر» وجود داشتن«معناي  به» بودن«فعل 
  تري برخوردار است: و متنوعبیشتر هاي  نسبت به زبان فارسی کنونی از شکل

 du. bo:n  چیزي ریختن درون، بودن درجایی
  fu. bo:n  فروریختن، ریختن برسطح
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  vâ. bo:n  گشوده شدن، باز شدن
  ruxân. â âb du. bu tâhabә. sәr  در رودخانه لبالب آب بود

  dәr xu. re xu. re vâ. bo  در خود به خود باز شد
  dârân. ә vәlg hamә zәrә fu. bo  ي برگ درختان ریخت همه

  
17 .1 .)dәbo:n(  

  »در درون و میان جاییریختن ، بودن در جایی، بودن اندر«
/dә/ هاي و گونه/di/, /bu/, /da/ که در ترکیب با  پیشوند اشتقاقی است/bo:n/ 

 .دهد میبه فعل  و حال براي بیان امور گذشته را» در جایی بودن، اندر بودن«معناي 
در جریان و افعال ي فعل کمکی در ساخت ترکیبی گذشته عنوان بهاین فعل معموالً 

فعل ربطی براي بیان امـور   عنوان به همرود و به تنهایی میکار  به حالتی - برآیندي
  . رودمیکار  به مضارعگذشته و 

 ?unә me:n dubum  در میان آن بودم؟

  در میان همه چیزم بودي
  کردي)(در همه کارهایم دخالت می

mi hamә či me:n dibi 

  بود چشمت به خانه و زندگی او
  . داشتی) اش نظر(از حسد یا طمع به خانه و زندگی

ti čәšm unә xânә zәndәgi 
me:n dubu 

 / bum / bi / bu / dubum / dibi / dubu /  د نبر بودن و ماندن داللت دارها  این؛
متضمن تغییـر   /bostәn/ .نامید» ایستا«ها را توان آنمی براین اساس، نه حرکت و شدن

 ،هـا بـه صـفت نیـاز ندارنـد     این فعل. متضمن تغییر موضع /du bostәn/، حالت است
به شـرط آن کـه    ،جمله بامعناست، یعنی اگر صفت موضوع یا نهاد جمله را بیان نکنند

مثالً اگر بگوینـد  . چارچوب یا محدودة وقوع یا عدم وقوع پدیده مشخص شود، مکان
/mast gulә me:n dubu/     صـفت ماسـت (سـفیدي   (ماست در کـوزه بـود)؛ گرچـه ،

 دیگـر  به سخنی. انداند اما مکان و موضع محسوس آن را بیان کردهرا نگفته ...) شیرینی
در تمـام  ، اسـت » ...  بـودن در «یـا  » ...  شـدن در «متضمن  /du. Bostәn/از آن جا که 

بنابراین اگـر  . موضوع یا نهاد جمله است» چارچوب و محدوده«مستلزم  اشکال صرفی
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بـرخالف گیلکـی    ،رشتی در گیلکیِ. معناست جمله بی، موضع بیان نشودارچوب و چ
اول و دوم شخص (فـرد و  ویژه  بهندرت در وصف انسان ـ   ها بهاین فعل، شرق گیالن

  آورند:را حتماً می /me:n/» مئن«در این موارد واژه . روندمیکار  بهجمع) ـ 
         bәjâr. ә me:n dubum  در میان شالیزار بودم

اگر بودن . ها موردنظر استنه روي مرز کرت» بودن در شالیزار«در این جمله 
 isâ//، توي گل ـ موردنظر باشدویژه  بهها و در شالیزار ـ نه لزوماً درون یا میان کرت

   .برند که به معناي ماندن در یک محدوده استمیکار  به
ي هـا و برآینـدها  ی (سـازه هاي انسانهها در مورد پدیدناگفته نماند که این فعل

  کمی و کیفی مردم) کاربرد دارند:
 mi dilâ dubu bәšәm, nubostә   نشد، خواست) برومدر دلم بود (دلم می

dubum/  // dibi  dubu / / dibim  dibid  / /dubud اند و؛ گذشته  
/dәr. әm   /dәr. i   /dәr. ә  /dәr. id  / dәr. im    //  dәr. әd  تفاوت حالند که
  اي با ماده گذشته دارند. ریشه

بودن  بستی فعل پی + rمیانجی  +  dә پیشونددر گیلکی از  /bo:n/حال  ي ماده
ساخت زمـانی فعـل را    ،که در ترکیب با افعال دیگر شود تشکیل می در زمان حال

حـال  «کند و به تنهایی نیز براي بیان امور مربوط به دستخوش در جریان بودن می
  رود:میکار  به »مستمر

  ruxân. â tâhabәsәr âb dәrә  رودخانه لبالب از آب است
  bәjâr sәr dәr. әm  در مزرعه هستم

  âsәmân. â sәtârә dәrә  در آسمان ستاره هست
  شود:زیر منفی می صورت بهها این صیغه

  bәjâr sәr dinnem  در مزرعه نیستم
  bәjâ sәr dinneyi  در مزرعه نیستی

 sәtârә dinne  نیست ستاره اندر
 bәjâr sәr dinneyim  در مزرعه نیستیم
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به شـرط آن کـه    ،جمله بامعناست، یعنی اگر صفت موضوع یا نهاد جمله را بیان نکنند

مثالً اگر بگوینـد  . چارچوب یا محدودة وقوع یا عدم وقوع پدیده مشخص شود، مکان
/mast gulә me:n dubu/     صـفت ماسـت (سـفیدي   (ماست در کـوزه بـود)؛ گرچـه ،

 دیگـر  به سخنی. انداند اما مکان و موضع محسوس آن را بیان کردهرا نگفته ...) شیرینی
در تمـام  ، اسـت » ...  بـودن در «یـا  » ...  شـدن در «متضمن  /du. Bostәn/از آن جا که 

بنابراین اگـر  . موضوع یا نهاد جمله است» چارچوب و محدوده«مستلزم  اشکال صرفی

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    222

بـرخالف گیلکـی    ،رشتی در گیلکیِ. معناست جمله بی، موضع بیان نشودارچوب و چ
اول و دوم شخص (فـرد و  ویژه  بهندرت در وصف انسان ـ   ها بهاین فعل، شرق گیالن

  آورند:را حتماً می /me:n/» مئن«در این موارد واژه . روندمیکار  بهجمع) ـ 
         bәjâr. ә me:n dubum  در میان شالیزار بودم

اگر بودن . ها موردنظر استنه روي مرز کرت» بودن در شالیزار«در این جمله 
 isâ//، توي گل ـ موردنظر باشدویژه  بهها و در شالیزار ـ نه لزوماً درون یا میان کرت

   .برند که به معناي ماندن در یک محدوده استمیکار  به
ي هـا و برآینـدها  ی (سـازه هاي انسانهها در مورد پدیدناگفته نماند که این فعل

  کمی و کیفی مردم) کاربرد دارند:
 mi dilâ dubu bәšәm, nubostә   نشد، خواست) برومدر دلم بود (دلم می

dubum/  // dibi  dubu / / dibim  dibid  / /dubud اند و؛ گذشته  
/dәr. әm   /dәr. i   /dәr. ә  /dәr. id  / dәr. im    //  dәr. әd  تفاوت حالند که
  اي با ماده گذشته دارند. ریشه

بودن  بستی فعل پی + rمیانجی  +  dә پیشونددر گیلکی از  /bo:n/حال  ي ماده
ساخت زمـانی فعـل را    ،که در ترکیب با افعال دیگر شود تشکیل می در زمان حال

حـال  «کند و به تنهایی نیز براي بیان امور مربوط به دستخوش در جریان بودن می
  رود:میکار  به »مستمر

  ruxân. â tâhabәsәr âb dәrә  رودخانه لبالب از آب است
  bәjâr sәr dәr. әm  در مزرعه هستم

  âsәmân. â sәtârә dәrә  در آسمان ستاره هست
  شود:زیر منفی می صورت بهها این صیغه

  bәjâr sәr dinnem  در مزرعه نیستم
  bәjâ sәr dinneyi  در مزرعه نیستی

 sәtârә dinne  نیست ستاره اندر
 bәjâr sәr dinneyim  در مزرعه نیستیم



 223   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

 bәjr sәr dinneyid  در مزرعه نیستید
 sәtârә dinnedә  ستاره نیستند

ي  گذشـته ن صـرف  درا با حذف شناسه و افـزو » ...  دري، درم«معموالً منفی 
  برند: میکار  بهگذشته نیز  وجه منفی عنوان به ...) بو، بی، (بوم »بودن«

  
 dubum  دوبوم  dinne bum  دینن بوم

 dibi  دیبی  dinne bi  دیننِ بی
 dubu دوبو dinne bu  دیننِ بو

 dibim دیبیه dinne bim  دیننِ بیم
 dibid دیبید dinne bid  دیننِ بید
 dubud دوبود dinne bud  دیننِ بود

، /du/ندباید پس از پیشـو ، طبق قاعده منفی شوند» ...  دوبو، دیبی، دوبوم«اگر 
/n(v)/ :نفی را بیاورند و مثالً بگویند  

  dunubum یا dunbum 
 /- fu/در ترکیـب بـا پیشـوند    /bo:n/هاي دیگري از مصدر در گیلکی صورت

  . کند می» ریختن«را دستخوش تغییر به  وجود دارد که مفهوم بودن در جایی
  

17 .2 .»fubo:n «)ریختن از بلندي)، در سطح ریختن  
fubo:n// یا /fuvo:n / شکل دیگري از مصدر / bo:n/ هـا  است که مانند سایر فعل

این فعل نیز مانند دیگر اشـکال بـودن در   . شودهاي مختلف صرف میدر ساخت
 و موضوع یا نهاد جمله اسـت  ي تمام اشکال صرفی نیازمند چارچوب و محدوده

  جمله کامل نخواهد شد:، اگر چارچوبی و موضعی بیان نشود
 dârânә titi fubo  وفه درختان ریختشک  گذشته

  dârânә titi fibe  ریزد شکوفه درختان می  گذشته نقلی
  agәr dârânә titi fәbә  اگر شکوفه درختان بریزد  التزامی مضارع

  dârânә titi fubostân. dәreә  شکوفه درختان در حال ریختن است  حال در جریان
  dârânә titi fubosti  ریخت شکوفه درختان می  ي استمراري گذشته

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    224
  dârânә titifuboatә bu  شکوفه درختان ریخت بود  ي بعید گذشته
  agәr dârânә titi fubostә bi  اگر شکوفه درختان ریخته باشد  ي التزامی گذشته
  dârânә titi fubostân bubu  شکوفه درختان در ریختن بود  ي در جریان گذشته
  agәr dârânә titi fubostân dibi  اشدب ختان درریختن میاگرشکوفه در  ي در جریان التزامی گذشته

  fubu    فعل امر
 funbuیا  funubu    فعل نهی

نقلـی   يبراي بیان گذشته ،»داشتن«از مصدر  /dâšt/و  /dâr/این فعل با ستاك 
  . شودترکیب نمیتجربی (گذشته کامل)  ي بعیدو گذشته (حال کامل)

  
  فعل آغازي. 18

بـر   و آیـد  می حساب به» کمکی پیشین«هاي  فعل ي لکی از زمرهفعل آغازي در گی
یا بر  آید که فعل در جمله می پس آنچه که تا موقع روي دادنش انجام نشده و از آن

براي داللت  ،به عبارتی دیگر کند. ، داللت میپیوندد به وقوع می، شود زبان رانده می
که تا زمـانی خـاص   ، رود میکار  بهانجام گرفتن و یا انجام دادن امري  به بر شروع

  . نامحقق بود
 ي وجـود دارد کـه ترکیبـی از مـاده     يدر گیلکی صورتی قدیمی از فعل آغـاز 

 )وجود داشـتن ، قرار دادن ،نهادن( /na:n/و  )کردن( /kudәn/ي مصدرهاي  گذشته
که  شروع موقعیتیبراي بیان  /bәnâ bәgud/یا  /bәnâ bukud/ صورت به که است

اي  در گیلکـی مـتمم جملـه   . رود مـی کار  ، بهشود گر می تمم فعل جلوهم صورت به
؛ رود کـه تقریبـاً نقـش جملـه را دارد     مـی کـار   بـه بلکـه مصـدري   ، وجود نـدارد 

»bәnâbukud…«  دهـد را به جمله می» شروع کرد«آید و معنی آغاز جمله میدر. 
  شود از:این ساخت تشکیل می

 مصدر صرف نشده ماده ترکیبی آغازي + جزء غیرفعلی +
  

 bәnâ bukud arzu fukudәn  شروع کرد به اشک ریختن

 bәnâ bukud. ә bu xurâ pәrkâne:n  شروع کرده بود خود را لرزانیدن
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 dibim دیبیه dinne bim  دیننِ بیم
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 )وجود داشـتن ، قرار دادن ،نهادن( /na:n/و  )کردن( /kudәn/ي مصدرهاي  گذشته
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»bәnâbukud…«  دهـد را به جمله می» شروع کرد«آید و معنی آغاز جمله میدر. 
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 225   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

مختلـف و در اشـکال زمـانی     هـاي  توانـد در صـیغه  ترکیبی آغازي می ي ماده
  :هاي حال / آیندهاز آن جمله در ساخت. گوناگون صرف شود

 bәnâ kune xu čumâ luč. â kudәn  کردن چشمان خود لوچآغاز کرد به 

   /kudәn/آغاز فعـل  به نفی  /nu/ ي افزوده شدن نشانه صورت بهشکل منفی آن 
  :رود میکار  به

 bәnâ nu. kun mi dәhanâ vazâ kudәn  شروع نکن که دهانم را باز کنم

اسـت و   /bәna/ ي ي دیگري از آن نیز وجود دارد که مبتنی بر تکرار ماده گونه
آید که متمم آن افعـال واژگـانی هسـتند کـه      به وجود می  /bәnâ bәna/ صورت به

  روند:  میکار  بهمضارع و امر ، هاي گذشته شوند و در ساخت صرف می
 bәnâ bәna mәrâ čitin. â kunә  مرا خراب کندقصدکرد 

  bәnâ bәnә ibče bu. xusi  کمی بخوابیقصدکن 
نیز » گرفتن«در گیلکی مانند فارسی از فعل ، اي منحصربه فرده گونه عالوه براین

  شود: برده می  براي آغازکردن و یا انجام دادن کار بهره
  bigir biniš  بگیر بنشین

  :مانند، »گذاشتن«ویا از فعل 
 bәnâ buxuft  گذاشت خوابید

و برخی از افعـال   /šuru bukud/» شروع کرد«تحت تاثیر زبان فارسی ترکیب 
  . هستندگیلکی  افعال آغازي در حال جانشین شدن بجاي شکل قدیمی، گردی
  

  فعل نقل و حکایت. 19
عمدتاً شود و د و گاهی جمله با آن آغاز مینهایی که معنی نقل و حکایت دارفعل

  . هستندمفعول فعل جمله  ي به منزله
 gunan /gidi / guyәdә /gәdә// صورت به» گویندمی«در گیلکی این ساخت با 

  فعل صرف شده است: یا مصدر و صورت بهشود و تابعش آغاز می
 guyәdә tu tiper. â nideyi                 تو پدرت را ندیدي، گویندمی

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    226
   gәdә pâbәrândә meman u nuxurәmekә jâ bâ tәrse:n 

  خورم باید ترسیدن (ترسید)گوید نمیگویند از میهمان پا برهنه و آن کسی که میمی
 gunon divârә gal dayti   هاي دیوار را گل گرفتیگویند سوراخ سمبهمی

  
  هاي غیر شخصی فعل. 20

در ، شـد)  / (مـی šâsti/، شود) / (میsâ/، / (بایستی)vâsti/، / (باید)vâدر گیلکی با /
شود)  / (میbunә/ با فومنیي  گونهدر شود)  / (میbuxuمرکزي و رشتی با / ي گونه

در ایـن  . هاي غیرشخصی سـاخت  توان فعل / (باید) میbâ/ قی باي شر در گونه و
 آید: مصدر می صورت بهساخت تابع عمدتاً 

  

  šo:n šâ  شود رفت/ رفتن می
  vâ amo:n  باید آید/ آمدن

  vâsti xurdәn  بایستی خورد/ خوردن
   âšsti den  شددید/ دیدن می

  nә. buxu(nu) vә. sadәn  شود برداشتن نمی
  bunә gutәn  (گفتن)شود گفت  می

سـوم شـخص    ي شناسـه  و پذیرند گاه فاعل نمی هاي غیرشخصی هیچ ساخت
  . گردد و نیز ویژگی شخص و شمار ندارند مفرد فعل به شخص خاصی برنمی

فعل از شناسه ، شوند که با گذشته و مضارع التزامی ترکیب میاین افعال هنگامی
  شود: سوم شخص برخوردار می

  vâsti bugofti bi  باید گفته باشی
 vâ biši  باید بروي

  

نزدیکی بیشتري دارند / به حالت قیدي šâ/ و /vâرسد / می نظر بهدر این حالت 
  . هرچند برخالف قید قابل حذف نیستند، تا حالت فعلی
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   /kudәn/آغاز فعـل  به نفی  /nu/ ي افزوده شدن نشانه صورت بهشکل منفی آن 
  :رود میکار  به

 bәnâ nu. kun mi dәhanâ vazâ kudәn  شروع نکن که دهانم را باز کنم

اسـت و   /bәna/ ي ي دیگري از آن نیز وجود دارد که مبتنی بر تکرار ماده گونه
آید که متمم آن افعـال واژگـانی هسـتند کـه      به وجود می  /bәnâ bәna/ صورت به

  روند:  میکار  بهمضارع و امر ، هاي گذشته شوند و در ساخت صرف می
 bәnâ bәna mәrâ čitin. â kunә  مرا خراب کندقصدکرد 

  bәnâ bәnә ibče bu. xusi  کمی بخوابیقصدکن 
نیز » گرفتن«در گیلکی مانند فارسی از فعل ، اي منحصربه فرده گونه عالوه براین

  شود: برده می  براي آغازکردن و یا انجام دادن کار بهره
  bigir biniš  بگیر بنشین

  :مانند، »گذاشتن«ویا از فعل 
 bәnâ buxuft  گذاشت خوابید

و برخی از افعـال   /šuru bukud/» شروع کرد«تحت تاثیر زبان فارسی ترکیب 
  . هستندگیلکی  افعال آغازي در حال جانشین شدن بجاي شکل قدیمی، گردی
  

  فعل نقل و حکایت. 19
عمدتاً شود و د و گاهی جمله با آن آغاز مینهایی که معنی نقل و حکایت دارفعل

  . هستندمفعول فعل جمله  ي به منزله
 gunan /gidi / guyәdә /gәdә// صورت به» گویندمی«در گیلکی این ساخت با 

  فعل صرف شده است: یا مصدر و صورت بهشود و تابعش آغاز می
 guyәdә tu tiper. â nideyi                 تو پدرت را ندیدي، گویندمی

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    226
   gәdә pâbәrândә meman u nuxurәmekә jâ bâ tәrse:n 

  خورم باید ترسیدن (ترسید)گوید نمیگویند از میهمان پا برهنه و آن کسی که میمی
 gunon divârә gal dayti   هاي دیوار را گل گرفتیگویند سوراخ سمبهمی

  
  هاي غیر شخصی فعل. 20

در ، شـد)  / (مـی šâsti/، شود) / (میsâ/، / (بایستی)vâsti/، / (باید)vâدر گیلکی با /
شود)  / (میbunә/ با فومنیي  گونهدر شود)  / (میbuxuمرکزي و رشتی با / ي گونه

در ایـن  . هاي غیرشخصی سـاخت  توان فعل / (باید) میbâ/ قی باي شر در گونه و
 آید: مصدر می صورت بهساخت تابع عمدتاً 

  

  šo:n šâ  شود رفت/ رفتن می
  vâ amo:n  باید آید/ آمدن

  vâsti xurdәn  بایستی خورد/ خوردن
   âšsti den  شددید/ دیدن می

  nә. buxu(nu) vә. sadәn  شود برداشتن نمی
  bunә gutәn  (گفتن)شود گفت  می

سـوم شـخص    ي شناسـه  و پذیرند گاه فاعل نمی هاي غیرشخصی هیچ ساخت
  . گردد و نیز ویژگی شخص و شمار ندارند مفرد فعل به شخص خاصی برنمی

فعل از شناسه ، شوند که با گذشته و مضارع التزامی ترکیب میاین افعال هنگامی
  شود: سوم شخص برخوردار می

  vâsti bugofti bi  باید گفته باشی
 vâ biši  باید بروي

  

نزدیکی بیشتري دارند / به حالت قیدي šâ/ و /vâرسد / می نظر بهدر این حالت 
  . هرچند برخالف قید قابل حذف نیستند، تا حالت فعلی
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  فعل مرکب گیلکی. 21
، ماننـد: کـردن  » همکـرد «شود که از پیوند یک فعـل   فعل مرکب به فعلی گفته می

نامیـده  » یار فعل«آن که  جز با یک اسم یا صفت یا قید و...  و، زدن، دندا، کشیدن
ه واژگانی متفاوت با اجـزاي ترکیـب   ریک فق ،ترکیب ي و نتیجهآید  می پدید، شود می

  . )2/127: 1366، (خانلريآورد  وجود می اي را در زبان به است که مفهوم فعلی تازه
آینده در اشخاص و شـمارهاي   همکرد فعل مرکب براي زمان گذشته و حال/

در ارتباط با فعل مرکب عنصر دیگري بین دوجز مالحظه . شود مختلف صرف می
حضـور و  . انـد  شناسان آن را پیشوند محسوب داشـته  که برخی از گویش دشو می

ابهاماتی را دامن زده است که نیازمند بررسی ، / استâ/ مصوتنقش این عنصر که 
 4بررسی آن به طور جداگانه در پیوست شماره ، خاطر تر است و به همین گسترده

  . شود آورده می
  

  فعل مرکب ضمیري. 22
ها  شود که در آن هاي شبیه به فعل مرکب یافت می در زبان گیلکی مواردي از فعل

که بـراي شـخص و   ، ها رفته در آنکار  بهو ضمایر  رود نمیکار  بههاي فعل  شناسه
، از ترکیـب یـک اسـم   ها  این فعل .فاعلی هستندضمایر غیر ،شوند شمار صرف می

طـور   ها به که در تمام ساخت ،و یک فعل همکرد غیرفاعلیصفت یا قید و ضمایر 
  . دنشو ساخته می ،ثابت سوم شخص مفرد است

  :ها ساخت ایندر
یا به عبارت دیگر فاعل همواره در . فاقد فاعل هستند ،ها به لحاظ صوري جمله. 1

  . دارد »اضافی و ملکی«، »برایی«، »رایی«یعنی تظاهر صوري  ،است غیرفاعلیحالت 
  . فعل جمله همواره به شکل سوم شخص مفرد است. 2

» فعـل مرکـب ضـمیري   « ،حضور دایمی یک ضـمیر در آن  دلیل هاین ساخت ب
مایر ضـ هـاي مسـتقلی از    ضمایر غیرفاعلی در زبان گیلکی صورت. شود نامیده می
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 ي هاي ایرانـی باسـتان و دوره   هاي حالت در زبان ژگیفاعلی دارند که برخی از وی
هاي ساختاري این جمالت  که یکی از سازه از آنجایی. میانه در آن حفظ شده است

هاي این  نمونه کارکرد تر شدنِ براي در دسترس، ضمایر غیرفاعلی است ،در گیلکی
هـایی از   نـه پـردازیم و سـپس نمو   بندي این ضمایر در زیر می ابتدا به طبقه ،مبحث

 . ها را در جمالت مختلف ارائه خواهیم داد کارگیري آن به
  

  ضمایر فاعلی
  مفرد                      جمع                                   

                     mәn/ tu/ un(an)     *     amâ / šumâ / u. šân (a. šân)/  
  / من /  تو /  آن ،این     *            ما  / شما /  آنها ،اینها

  اي) به - (راییضمایر مفعولی 
/mә. r. â/  tә. r. â/  un. â(an. â)/    *  / amә. r. â /  šәmә. r. â /  u. šân. â(a. šân. â)  

  /من هب ، مرا /به تو ،تورا/ به او ،او را *   /   /به ما ، مارا  / به شما ، شمارا / به آنها ، آنها را  

  مفعولی (برایی)ضمایر 
me. r. e/  te. r. e / un. e (an. e)  /   *  / ame. r. e/ šeme. r. e/ u. šâne (a. šân. e)//  

  /براي من /براي تو   /براي او  /  *           /براي ما  /براي شما     /  ي آنهاابر  /      
  

  اي و ملکی مفعول حرف اضافه
mi/ ti/ un. i(ә) (an. i(ә)) / ami / šimi / u. šân. i(ә) (a. šân. i (ә))/ 

یا  /vâsi /براي، خاطر هب،  /arâبا /، /jâ/ این ضمایر در ترکیب با حروف اضافه: از 
xâni/ / ،پهلو (، کنارvirjâ( ،در . سازند اي را می ضمایر مفعولی حرف اضافه...  و

  مانند:. آیند این حالت حروف اضافه پس از ضمایر می
                                                mi jâ                                               از من

                                              ti arâ                                               باتو
                                       unә vâsi                                              بخاطر او

  کنند: مالکیت را هم بیان می، این ضمایر در حالت ملکی عالوه بر ضمیر بودن
                                  mi xânә                                                ي من خانه

                                  mi kitâb                                                 کتابِ من
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  فعل مرکب گیلکی. 21
، ماننـد: کـردن  » همکـرد «شود که از پیوند یک فعـل   فعل مرکب به فعلی گفته می

نامیـده  » یار فعل«آن که  جز با یک اسم یا صفت یا قید و...  و، زدن، دندا، کشیدن
ه واژگانی متفاوت با اجـزاي ترکیـب   ریک فق ،ترکیب ي و نتیجهآید  می پدید، شود می

  . )2/127: 1366، (خانلريآورد  وجود می اي را در زبان به است که مفهوم فعلی تازه
آینده در اشخاص و شـمارهاي   همکرد فعل مرکب براي زمان گذشته و حال/

در ارتباط با فعل مرکب عنصر دیگري بین دوجز مالحظه . شود مختلف صرف می
حضـور و  . انـد  شناسان آن را پیشوند محسوب داشـته  که برخی از گویش دشو می

ابهاماتی را دامن زده است که نیازمند بررسی ، / استâ/ مصوتنقش این عنصر که 
 4بررسی آن به طور جداگانه در پیوست شماره ، خاطر تر است و به همین گسترده

  . شود آورده می
  

  فعل مرکب ضمیري. 22
ها  شود که در آن هاي شبیه به فعل مرکب یافت می در زبان گیلکی مواردي از فعل

که بـراي شـخص و   ، ها رفته در آنکار  بهو ضمایر  رود نمیکار  بههاي فعل  شناسه
، از ترکیـب یـک اسـم   ها  این فعل .فاعلی هستندضمایر غیر ،شوند شمار صرف می

طـور   ها به که در تمام ساخت ،و یک فعل همکرد غیرفاعلیصفت یا قید و ضمایر 
  . دنشو ساخته می ،ثابت سوم شخص مفرد است

  :ها ساخت ایندر
یا به عبارت دیگر فاعل همواره در . فاقد فاعل هستند ،ها به لحاظ صوري جمله. 1

  . دارد »اضافی و ملکی«، »برایی«، »رایی«یعنی تظاهر صوري  ،است غیرفاعلیحالت 
  . فعل جمله همواره به شکل سوم شخص مفرد است. 2

» فعـل مرکـب ضـمیري   « ،حضور دایمی یک ضـمیر در آن  دلیل هاین ساخت ب
مایر ضـ هـاي مسـتقلی از    ضمایر غیرفاعلی در زبان گیلکی صورت. شود نامیده می
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 ي هاي ایرانـی باسـتان و دوره   هاي حالت در زبان ژگیفاعلی دارند که برخی از وی
هاي ساختاري این جمالت  که یکی از سازه از آنجایی. میانه در آن حفظ شده است

هاي این  نمونه کارکرد تر شدنِ براي در دسترس، ضمایر غیرفاعلی است ،در گیلکی
هـایی از   نـه پـردازیم و سـپس نمو   بندي این ضمایر در زیر می ابتدا به طبقه ،مبحث

 . ها را در جمالت مختلف ارائه خواهیم داد کارگیري آن به
  

  ضمایر فاعلی
  مفرد                      جمع                                   

                     mәn/ tu/ un(an)     *     amâ / šumâ / u. šân (a. šân)/  
  / من /  تو /  آن ،این     *            ما  / شما /  آنها ،اینها

  اي) به - (راییضمایر مفعولی 
/mә. r. â/  tә. r. â/  un. â(an. â)/    *  / amә. r. â /  šәmә. r. â /  u. šân. â(a. šân. â)  

  /من هب ، مرا /به تو ،تورا/ به او ،او را *   /   /به ما ، مارا  / به شما ، شمارا / به آنها ، آنها را  

  مفعولی (برایی)ضمایر 
me. r. e/  te. r. e / un. e (an. e)  /   *  / ame. r. e/ šeme. r. e/ u. šâne (a. šân. e)//  

  /براي من /براي تو   /براي او  /  *           /براي ما  /براي شما     /  ي آنهاابر  /      
  

  اي و ملکی مفعول حرف اضافه
mi/ ti/ un. i(ә) (an. i(ә)) / ami / šimi / u. šân. i(ә) (a. šân. i (ә))/ 

یا  /vâsi /براي، خاطر هب،  /arâبا /، /jâ/ این ضمایر در ترکیب با حروف اضافه: از 
xâni/ / ،پهلو (، کنارvirjâ( ،در . سازند اي را می ضمایر مفعولی حرف اضافه...  و

  مانند:. آیند این حالت حروف اضافه پس از ضمایر می
                                                mi jâ                                               از من

                                              ti arâ                                               باتو
                                       unә vâsi                                              بخاطر او

  کنند: مالکیت را هم بیان می، این ضمایر در حالت ملکی عالوه بر ضمیر بودن
                                  mi xânә                                                ي من خانه

                                  mi kitâb                                                 کتابِ من
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، »گرفتن«، »آمدن« :هاي فعل، اندآیند محدود همکردهایی که در این ساخت می
نسبت به افعال دیگر از کارکرد » بودن«بستی  هاي پی و فعل» بودن و شدن«، »کردن«

  . بیشتري برخوردارند
 mәrâ tur. â kud  ام کرد) مرا دیوانه کرد    (دیوانه

  tәrâ tur. â kud  ات کرد) تو را دیوانه کرد   (دیوانه
  unâ tur. â kud  اش کرد) او را دیوانه کرد   (دیوانه

  mәrâ vištâ. yә  مرا گرسنه است
  tәrâ vištâ. yә  ترا گرسنه است

  unâ vištâ. yә  او را گرسنه است
  mәrâ xândâ git  ام گرفت) مرا خنده گرفت    (خنده

  tәrâ xândâ git  ات گرفت) نده گرفت   (خندهتو را خ
  onâ xândâ git  اش گرفت) او را خنده گرفت   (خنده

  

 این ساخت در گیلکی در اشکال مختلف گذشته و مضارع کاربرد دارد:
  

 mәrâ xuš nâmo bu  مرا خوش نیامده بود    (خوشم نیامده بود)

  mәrâ xuš nâmo bi  )اگرمرا خوش نیامده باشد ((اگر) خوشم نیامده باشد
  mәrâ gәrmâ bostân dubu  »)شد می«مرا در حال گرم شدن بود(داشت گرمم 

  mәrâ gәrmâ bostân dibi  شد) ((اگر) داشت گرمم می حال گرم شدن باشد در اگر مرا
 mәrâ xuš bâyә  مرا خوش بیاید   ((اگر) خوشم بیاید)

 mәrâ xuš aye  آید) آید   (خوشم می مرا خوش می

  mәrâ gәrmâ bostân dәrә  شود) است  (دارد گرمم می شدن مرا در حال گرم
نـه   ،کننـد  شخص و شمار را مشـخص مـی  ، در این ساخت ضمایر غیرفاعلی

این ضمایر در این جمالت نقش نهادي دارند و از ایـن نظـر بـا     را. فعل ي شناسه
  . کنند ا میمشابهت پید »تاتی«و » تالشی«هایی مانند  زبان» ارگاتیو«ساخت 

هاي متعدي به شکل  ظاهرشدن فاعل فعل ،»ارگاتیو«هاي ساخت  یکی از ویژگی
تالشی و گیلکی این ، هاي تاتی در زبان. غیرفاعلی و مفعول آن به شکل فاعلی است

  . )1392 :(سبزعلیپور است هویژگی همانند فارسی حفظ شد
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کلباسـی  . رود یمـ کـار   بهدر گیلکی فعل الزم و متعدي هر دو در این ساخت 
رایت این حالت از افعال متعدي به الزم را به نوعی از رسوبات ارگاتیو س، )1367(

  . داند هایی مانند گیلکی می زبان
دلیـل  . نامـد  افعال ناگـذر مـی  ، این افعال را) 326 - 320ص ، 1352(ناتل خانلري 

ـ  ، ها نامگذاري فعل ناگذر از نظر خانلري این است که: این فعل ه ظـاهر  اگرچـه ب
و بـه دیگـري اثـر     گذرد معناي آنها از نهاد نمی، پذیرند یعنی مفعول می، اند متعدي

از نظر روبنـایی و  ، گونه فاعل منطقی و معنایی جمالت این ،به بیان دیگر. کند نمی
  . اند مفعول ظاهري جمله، دستوري

راي ضمیر مفعولی یا گروه اسمی دا) 18 :1383(به اعتقاد درزي و داناي طوسی 
  . اند مفعول زیرساختی و فاعل روساختی جمله، هاي فوق حالت مفعولی در ساخت

ضمایر آغازین جمله  ،ت در این ساختارسمعتقدا )285 - 275: 1384( راسخ مهند
ي  ي مطابقـه  یعنی ساختارهاي ذکر شده از نشـانه ، مفعولی است ي ي مطابقه نشانه

  . مفعولی برخوردارند
توان فاعل زیرسـاختی   ضمایر را نمی این تسمعتقدا )1385( واحدي لنگرودي

مطابقتی بین شخص و شمار با فاعل زیرساختی  عنوان بهچون به هر حال ، نام نهاد
گویـد: ایـن    که در همه حالت سوم شخص است وجود ندارد و در ادامه می ،فعل

 گـرِ  توان جایگاه مشخص ها نمی گونه جمله براي این، اند جمالت فاقد فاعل نحوي
در  یعنـی ، اسـت   ها داراي تصریف نـاقص  در این جملهفعل . گروه زمان قایل شد

ي  اینکه داراي مشخصه/ شناسه زمـان اسـت (سـوم شـخص مفـرد در همـه       عین
  . هاي مطابقه است فاقد شناسه، ها) حالت

دو منشا مختلـف بـراي عـدم انطبـاق     « ي نوروزي و قربانی جویباري در مقاله
 ازیر، تابند انتصاب این ساخت به ساخت ارگاتیو را برنمی، )275ص ، 1394(» شناسه

شود و بنـابراین   فعل کمکی با مفعول هماهنگ می، معتقدند که؛ در ساخت ارگاتیو
جـاي ویژگـی انطبـاق     میانه بـه  ي ولی در اواخر دوره. فعل باید حتماً متعدي باشد
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، »گرفتن«، »آمدن« :هاي فعل، اندآیند محدود همکردهایی که در این ساخت می
نسبت به افعال دیگر از کارکرد » بودن«بستی  هاي پی و فعل» بودن و شدن«، »کردن«

  . بیشتري برخوردارند
 mәrâ tur. â kud  ام کرد) مرا دیوانه کرد    (دیوانه

  tәrâ tur. â kud  ات کرد) تو را دیوانه کرد   (دیوانه
  unâ tur. â kud  اش کرد) او را دیوانه کرد   (دیوانه

  mәrâ vištâ. yә  مرا گرسنه است
  tәrâ vištâ. yә  ترا گرسنه است

  unâ vištâ. yә  او را گرسنه است
  mәrâ xândâ git  ام گرفت) مرا خنده گرفت    (خنده

  tәrâ xândâ git  ات گرفت) نده گرفت   (خندهتو را خ
  onâ xândâ git  اش گرفت) او را خنده گرفت   (خنده

  

 این ساخت در گیلکی در اشکال مختلف گذشته و مضارع کاربرد دارد:
  

 mәrâ xuš nâmo bu  مرا خوش نیامده بود    (خوشم نیامده بود)

  mәrâ xuš nâmo bi  )اگرمرا خوش نیامده باشد ((اگر) خوشم نیامده باشد
  mәrâ gәrmâ bostân dubu  »)شد می«مرا در حال گرم شدن بود(داشت گرمم 

  mәrâ gәrmâ bostân dibi  شد) ((اگر) داشت گرمم می حال گرم شدن باشد در اگر مرا
 mәrâ xuš bâyә  مرا خوش بیاید   ((اگر) خوشم بیاید)

 mәrâ xuš aye  آید) آید   (خوشم می مرا خوش می

  mәrâ gәrmâ bostân dәrә  شود) است  (دارد گرمم می شدن مرا در حال گرم
نـه   ،کننـد  شخص و شمار را مشـخص مـی  ، در این ساخت ضمایر غیرفاعلی

این ضمایر در این جمالت نقش نهادي دارند و از ایـن نظـر بـا     را. فعل ي شناسه
  . کنند ا میمشابهت پید »تاتی«و » تالشی«هایی مانند  زبان» ارگاتیو«ساخت 

هاي متعدي به شکل  ظاهرشدن فاعل فعل ،»ارگاتیو«هاي ساخت  یکی از ویژگی
تالشی و گیلکی این ، هاي تاتی در زبان. غیرفاعلی و مفعول آن به شکل فاعلی است

  . )1392 :(سبزعلیپور است هویژگی همانند فارسی حفظ شد
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کلباسـی  . رود یمـ کـار   بهدر گیلکی فعل الزم و متعدي هر دو در این ساخت 
رایت این حالت از افعال متعدي به الزم را به نوعی از رسوبات ارگاتیو س، )1367(

  . داند هایی مانند گیلکی می زبان
دلیـل  . نامـد  افعال ناگـذر مـی  ، این افعال را) 326 - 320ص ، 1352(ناتل خانلري 

ـ  ، ها نامگذاري فعل ناگذر از نظر خانلري این است که: این فعل ه ظـاهر  اگرچـه ب
و بـه دیگـري اثـر     گذرد معناي آنها از نهاد نمی، پذیرند یعنی مفعول می، اند متعدي

از نظر روبنـایی و  ، گونه فاعل منطقی و معنایی جمالت این ،به بیان دیگر. کند نمی
  . اند مفعول ظاهري جمله، دستوري

راي ضمیر مفعولی یا گروه اسمی دا) 18 :1383(به اعتقاد درزي و داناي طوسی 
  . اند مفعول زیرساختی و فاعل روساختی جمله، هاي فوق حالت مفعولی در ساخت

ضمایر آغازین جمله  ،ت در این ساختارسمعتقدا )285 - 275: 1384( راسخ مهند
ي  ي مطابقـه  یعنی ساختارهاي ذکر شده از نشـانه ، مفعولی است ي ي مطابقه نشانه

  . مفعولی برخوردارند
توان فاعل زیرسـاختی   ضمایر را نمی این تسمعتقدا )1385( واحدي لنگرودي

مطابقتی بین شخص و شمار با فاعل زیرساختی  عنوان بهچون به هر حال ، نام نهاد
گویـد: ایـن    که در همه حالت سوم شخص است وجود ندارد و در ادامه می ،فعل

 گـرِ  توان جایگاه مشخص ها نمی گونه جمله براي این، اند جمالت فاقد فاعل نحوي
در  یعنـی ، اسـت   ها داراي تصریف نـاقص  در این جملهفعل . گروه زمان قایل شد

ي  اینکه داراي مشخصه/ شناسه زمـان اسـت (سـوم شـخص مفـرد در همـه       عین
  . هاي مطابقه است فاقد شناسه، ها) حالت

دو منشا مختلـف بـراي عـدم انطبـاق     « ي نوروزي و قربانی جویباري در مقاله
 ازیر، تابند انتصاب این ساخت به ساخت ارگاتیو را برنمی، )275ص ، 1394(» شناسه

شود و بنـابراین   فعل کمکی با مفعول هماهنگ می، معتقدند که؛ در ساخت ارگاتیو
جـاي ویژگـی انطبـاق     میانه بـه  ي ولی در اواخر دوره. فعل باید حتماً متعدي باشد
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رفته  میکار  به») شناسه تک« تر فعل بدون شناسه (یا به عبارت دقیق، شناسه با مفعول
ي این ساخت  آنها ریشه. کند فعل را مشخص می شخصِ، که در آن ضمایر، است

هـیچ الزامـی در   ، دانند و معتقدند؛ در فعـل تمنـایی   می» فعل تمنایی ماضی«را در 
بلکه مبناي عدم انطباق یا بدون شناسـه  . متعدي بودن ساخت وجود نداشته است

بنابراین سـاخت  . ت که تنها سوم شخص مفرد استاین اس، بودن ساخت تمنایی
تواند هم متعدي باشد و هم الزم و  می، تمنایی که در اصل سوم شخص مفرد است

  . میانه زبان فارسی است ي مانده از دوره که باقی ،هم ربط
سوم شخص  ي در بررسی فعل تمنایی فارسی و ریشه) 171: 1375(ابوالقاسمی 
هاي دیگر فعل تمنایی فارسی باستان به  ؛ صیغهستا آورده، میانه ي مفرد آن در دوره

فعل ماضی تمنایی پهلوي را شـکل  ، میانه نرسیده است و همین یک صیغه ي دوره
از فعل مرکب ضمیري است که در   این ساخت یکی از اشکال چندگانه. داده است

(براي مطالعـه  مورد بررسی قرار گرفت » ي التزامی تمنایی گذشته«در مبحث  ،اثر  این
  .به فعل مرکب ضمیري تمنایی) ←کبیشتر ن

در اشکال گذشته و حـال/ آینـده بـا ضـمایر     » فعل مرکب ضمیري«در گیلکی 
  رود: میکار  بهمتفاوت 

  
  در ساخت حال/ آینده:. 1. 22

 mәrâ xuš aye  آد) می1(خوشم آید مرا خوش می  مضارع 

  tәrâ xuš bâyә  د)(اگرخوشت بیایترا خوش بیایداگر   التزامی مضارع
  unâ xândә giftân. dәrә  گیرد) اش می خنده(داردگیرد خنده میرادارداو   حال در جریان

  amәrâ vištâ. y. ә  مان است) ما را گرسنه است (گرسنه  با فعل ربطی
  šәmәrâ xus. âne  خواباند شما را می  با فعل سببی

                                                
بست ضمیري  هاي باال مانند: خوش، خنده) و فعل، پی در گیلکی میان جزء غیرفعلی (در مثال. 1

  . رود، وجود ندارد میکار  بهدر فارسی گونه که  اش) آن خنده - خوشت - (خوشم
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  در ساخت گذشته . 22. 2

 mere bihe  براي من خرید  ي ساده گذشته
  tere bihe bu  براي تو خریده بود  ي بعید گذشته

  une bihe dare  براي او خریده دارد (خریده است)  داشتنحال کامل با 
  amere bihe dâšti  براي ما خریده داشت(خریده بود)  ي کامل با داشتن گذشته
  šemere bihe bi  (اگر) براي شما خریده باشد  ي التزامی گذشته
  kâški. ušâne bihebi  کاش براي آنها خریده باشد  التزامی تمناییي  گذشته
  mi arâ amo:n dubu  آمد با من داشت می  ي در جریان گذشته
  agә ti arâ amo:n dibi  اگر با من آمده باشد  ي در جریان التزامی گذشته

  bubostә bi  agә mi šin١  اگر مال من شده باشد(بوده باشد)  در ساختار ملکی ویژه گیلکی
  

  . رود میکار  بهدر ساختارهاي ترکیبی فعل مرکب گیلکی نیز 
 agә mi dәs vive bubobi  اگر دست من بریده شده باشد(شده بود)  در ساختار شرطی
  kâški a mәdrәsә zudtәr bә. sâxtә bu. bostә. bi  در ساختار تمنایی

 . شده است) (می کاش این مدرسه زودتر ساخته شده باشد
  

  ی افعال مرکب ضمیريمنفاشکال . 3. 22
، (مضارع اند غیرفعلی جزءترکیبی از فعل ساده و ساده که در افعال مرکب 

را منفی  پیوندد و آن فعل میي نفی به آغاز  نشانه، ي ساده) گذشته -  التزامی مضارع
 .شود جانشین پیشوند می، اگر فعل مبتنی بر پیشوند (از نوع صرفی) باشد. کند می
  آید: پس از پیشوند اشتقاقی می، افعالی که پیشوند اشتقاقی دارنددر 

  mәrâ xuš n. âyә  آید مرا خوش نمی  مضارع
  agә tәrâ xaš n. âyә  را خوش نیایدواگر ت  مضارع التزامی

 mere nihe  براي من نخرید  ي ساده گذشته

                                                
1 . šin  ،در گونه غربیše در فارسی است و در » مال«ي شرقی گیلکی معادل معنایی  در گونه

پس از  šinدر این ترکیب . رود میکار  ... به ترکیب با ضمایر ملکی به معناي مال من، مال تو و 
  . آید ضمیر می
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رفته  میکار  به») شناسه تک« تر فعل بدون شناسه (یا به عبارت دقیق، شناسه با مفعول
ي این ساخت  آنها ریشه. کند فعل را مشخص می شخصِ، که در آن ضمایر، است

هـیچ الزامـی در   ، دانند و معتقدند؛ در فعـل تمنـایی   می» فعل تمنایی ماضی«را در 
بلکه مبناي عدم انطباق یا بدون شناسـه  . متعدي بودن ساخت وجود نداشته است

بنابراین سـاخت  . ت که تنها سوم شخص مفرد استاین اس، بودن ساخت تمنایی
تواند هم متعدي باشد و هم الزم و  می، تمنایی که در اصل سوم شخص مفرد است

  . میانه زبان فارسی است ي مانده از دوره که باقی ،هم ربط
سوم شخص  ي در بررسی فعل تمنایی فارسی و ریشه) 171: 1375(ابوالقاسمی 
هاي دیگر فعل تمنایی فارسی باستان به  ؛ صیغهستا آورده، میانه ي مفرد آن در دوره

فعل ماضی تمنایی پهلوي را شـکل  ، میانه نرسیده است و همین یک صیغه ي دوره
از فعل مرکب ضمیري است که در   این ساخت یکی از اشکال چندگانه. داده است

(براي مطالعـه  مورد بررسی قرار گرفت » ي التزامی تمنایی گذشته«در مبحث  ،اثر  این
  .به فعل مرکب ضمیري تمنایی) ←کبیشتر ن

در اشکال گذشته و حـال/ آینـده بـا ضـمایر     » فعل مرکب ضمیري«در گیلکی 
  رود: میکار  بهمتفاوت 

  
  در ساخت حال/ آینده:. 1. 22

 mәrâ xuš aye  آد) می1(خوشم آید مرا خوش می  مضارع 

  tәrâ xuš bâyә  د)(اگرخوشت بیایترا خوش بیایداگر   التزامی مضارع
  unâ xândә giftân. dәrә  گیرد) اش می خنده(داردگیرد خنده میرادارداو   حال در جریان

  amәrâ vištâ. y. ә  مان است) ما را گرسنه است (گرسنه  با فعل ربطی
  šәmәrâ xus. âne  خواباند شما را می  با فعل سببی

                                                
بست ضمیري  هاي باال مانند: خوش، خنده) و فعل، پی در گیلکی میان جزء غیرفعلی (در مثال. 1

  . رود، وجود ندارد میکار  بهدر فارسی گونه که  اش) آن خنده - خوشت - (خوشم
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  در ساخت گذشته . 22. 2

 mere bihe  براي من خرید  ي ساده گذشته
  tere bihe bu  براي تو خریده بود  ي بعید گذشته

  une bihe dare  براي او خریده دارد (خریده است)  داشتنحال کامل با 
  amere bihe dâšti  براي ما خریده داشت(خریده بود)  ي کامل با داشتن گذشته
  šemere bihe bi  (اگر) براي شما خریده باشد  ي التزامی گذشته
  kâški. ušâne bihebi  کاش براي آنها خریده باشد  التزامی تمناییي  گذشته
  mi arâ amo:n dubu  آمد با من داشت می  ي در جریان گذشته
  agә ti arâ amo:n dibi  اگر با من آمده باشد  ي در جریان التزامی گذشته

  bubostә bi  agә mi šin١  اگر مال من شده باشد(بوده باشد)  در ساختار ملکی ویژه گیلکی
  

  . رود میکار  بهدر ساختارهاي ترکیبی فعل مرکب گیلکی نیز 
 agә mi dәs vive bubobi  اگر دست من بریده شده باشد(شده بود)  در ساختار شرطی
  kâški a mәdrәsә zudtәr bә. sâxtә bu. bostә. bi  در ساختار تمنایی

 . شده است) (می کاش این مدرسه زودتر ساخته شده باشد
  

  ی افعال مرکب ضمیريمنفاشکال . 3. 22
، (مضارع اند غیرفعلی جزءترکیبی از فعل ساده و ساده که در افعال مرکب 

را منفی  پیوندد و آن فعل میي نفی به آغاز  نشانه، ي ساده) گذشته -  التزامی مضارع
 .شود جانشین پیشوند می، اگر فعل مبتنی بر پیشوند (از نوع صرفی) باشد. کند می
  آید: پس از پیشوند اشتقاقی می، افعالی که پیشوند اشتقاقی دارنددر 

  mәrâ xuš n. âyә  آید مرا خوش نمی  مضارع
  agә tәrâ xaš n. âyә  را خوش نیایدواگر ت  مضارع التزامی

 mere nihe  براي من نخرید  ي ساده گذشته

                                                
1 . šin  ،در گونه غربیše در فارسی است و در » مال«ي شرقی گیلکی معادل معنایی  در گونه

پس از  šinدر این ترکیب . رود میکار  ... به ترکیب با ضمایر ملکی به معناي مال من، مال تو و 
  . آید ضمیر می
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ه فعل / بy/ است و با میانجی /niطور ثابت / ي نفی به نشانه ،در ساخت ربطی
  پیوندد: می شود / ظاهر میә/ ي ربطی که با نشانه

                                                       mәrâ vištâ. ni. y. әمرا گرسنه نیست
  پیوندد: در پایان جمله می به فعل کمکیِ ،در گذشته و حال در جریان

  unâ xândә. giftân denne  گیرد مرا دارد خنده نمی
 mәrâ xândә giftân dunbu  گرفت اشت خنده نمیمرا د

این . پیوندد می / همgiftân/یعنی  ،ي منفی به همکرد در این ساخت نشانه
  آید: می حساب بهنفی در این ساخت  شکل اصلیِ، شکل

mәrâ xândә nәgiftân dubu  
التزامی و هاي  صفت مفعولی و فعل کمکی در ساخت در افعال مرکب مبتنی بر

  پیوندد: شانه نفی به آغاز صفت مفعولی مین ،بعید
 agә mere nihe bi  اگر براي من نخریده باشد

  mere nihe bu  براي من نخریده بود
فی فعل کمکی را ن ي نشانه ،ي داشتن با مضارع و گذشته دوبنی در افعال مرکبِ

  . کند میمنفی 
 mere bihe nâšti  )براي من نخریده بود (خریده نداشت

  mere bihe nâre  ن نخریده است(خریده ندارد)براي م
 ي نشانه ،هاي باال و تمنایی در نمونه نظیر ساختار شرطی ،ترکیبیهاي  در ساختار

  پیوندد: نفی به صفت مفعولی که در کنار فعل کمکی قرار دارد می
kâški a xânә zudtәr bә. sâxtә. nu. bostә. bi  

  شده است) (نمیکاشکی این خانه زود ساخته نشده باشد 

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    234
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 235   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  
  
  
  

  1پیوست 
  شناسی مصدرهاي گیلکی ریشه

  
  

/ jәxәrsәstәn/ رهایی یافتن :  
صـورت  ، - hṛz*باسـتان  ایرانـی   < - jә-xәrs مـادة مضـارع  ، xәrs-әst- - jә مادة ماضـی 

 ضعیف*harz - »هندو اروپـایی   <» رها کردن*selĝ - » پوکـورنی » فرسـتادن ، رهـاکردن)، 
فارسی ، )1792: 1961 ،(بارتلمـه » آزاد ساختن، رها کردن« - harәzی قس: اوستای. )900: 1994

/ x/ هنـدواروپایی بـه /  s/ مـأخوذ از / h/. )214: 1953 ،(کنت» پیش فرستادن« - hardباستان 
  . بدل شده است

تـرك  ، هشـتن / «vahәštәnمصدر /، »رها کردن، ترك کردن« - hṛz-/*harz *ۀ از ریش
 ،(مکنـزي  hištanه است؛ قس: فارسـی میانـۀ زردشـتی    نیز ساخته شد، »جاگذاشتن، کردن
   .)81: 1373 ،(ابوالقاسمی» هشتن«فارسی ، )50: 1977 ،(بویس - hilترفانی فارسی میانۀ ، )89: 1379
  

/dәtәranәn/ گریزاندن، : دواندن  
 <» رمیـدن / «dәtәrәstәnمصدر جعلـی / ، - dә-tәrمادة مضارع، - dә-tәr-anمادة واداري 
هنـدو اروپـایی    <» عبـور کـردن  ، گذشـتن « - tar*صورت ضعیفtr - ، *ن ایرانی باستا

*ter - » قـس:  . )1074: 1994 ،(پوکـورنی » بـر چیـزي غلبـه کـردن    ، از روي چیزي گذشـتن
هر دو به معناي  )186: 1963 ،(کنت - tarو فارسی باستان  )639: 1961 ،(بارتلمه - tarاوستایی 

فارسـی  ، )157: 1379 ،(مکنـزي  widardanفارسـی میانـۀ زردشـتی    ، »عبور کردن، گذشتن«
  . )71: 1373 ،(ابوالقاسمی» گذشتن، گذردن«

 /uturәstәn/رفتـه اسـت:   کـار   به/ نیز در گیلکی - fә/ و/- uاین ریشه با پیشوندهاي /
  .»هل دادن/ «fәtәranәn/، »رماندن/ «uturanәn/، »رمیدن«

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    236
/dәxuštәn/ الغر شدن، : تکیدن  

خوشـیده  / «dәxušәstәnمصـدر جعلـی /  ، - dә-xušة مضـارع  ماد، - dә-xuštمادة ماضی 
 <» خشک شـدن « hauš*صورت ضعیفhuš -  ، * ایرانی باستان <» تکیده شدن، شدن

خشـک  « - haošقـس: اوسـتایی   . )880: 1994 ،(پوکـورنی » خشک« - saus*هند و اروپایی 
، )90: 1379 ،کنزي(م  hōšīdan ،xōšīdanفارسی میانۀ زردشتی ، )1738: 1961 ،(بارتلمه» شدن

  . )52 :1373 ،(ابوالقاسمی» خوشیدن«فارسی ، )49: 1977 ،(بویس - hōšپارتی 
رود:  مـی کـار   بـه / نیـز در گیلکـی   - va/ و /- fuبا پیشوندهاي / xuštәn*مصدر سادة 

/fuxuštәn» /کـور شـدن چشـم   ، »خشک شدن لباس« ،/vaxuštәn» /   خشـک شـدن آب
  . »مزرعه)خشک کردن آب (/ «vaxušanәn/، »چیزي
  

/dәkuštәn/ چراغ (و مانند آنها)، : خاموش شدن شعلۀ آتش  
خـاموش  / «dәkušanәnمصـدر واداري / ، - dә-kušمـادة مضـارع   ، - dә-kušt مادة ماضی

صـورت ضـعیفkuš - ،   *ایرانـی باسـتان    <» چـراغ (و ماننـد آنهـا)   ، کردن شعلۀ آتش
*kauš - »هند و اروپایی  <» نبرد کردن*keuk-s - » قـس:  . )63: 1979 ،(بیلـی » ردنستیز کـ

: 1379 ،(مکنـزي  kuštanفارسی میانۀ زردشتی ، )432: 1961 ،(بارتلمه» کشتن« - kaošاوستایی 
ــۀ ترفــانی، )102 » کشــتن«فارســی ، )215: 2004 ،(دورکــین مایسترارنســت - kuš فارســی میان

  . )69: 1373 ،(ابوالقاسمی
از مصـدر  ، افزون بر این مصدربراي خاموش شدن آتش چراغ و هیزم و همانند آنها 

/dәmurdәn/ و براي خاموش کردن آتش چراغ و هیزم از /dәmiranәn هر دو از ایرانی /
» مـردن « - mer*هنـد و اروپـایی    <» مـردن « - mar*صـورت ضـعیفmṛ - ،   *باستان 

   .شود نیز استفاده می )1142: 1961 ،(بارتلمه »مردن« - marقس: اوستایی ، )735: 1994 ،(پوکورنی
در گلسـتان  . رفتـه اسـت  کـار   بـه در همین معنـا  » کشتن«، در متون کهن ادب فارسی

  سعدي آمده است:
خود از جاي برجستم کـه چـراغم    چنان بی .شبی یاد دارم که یاري عزیز از در درآمد

چراغ بکشتی به ، بنشست و عتاب آغاز کرد که مرا در حال بدیدي...  به آستین کشته شد
دو معنی: یکی آن که گمان بردم که آفتاب برآمد و دیگـر آنکـه ایـن     چه معنی؟ گفتم: به
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  یتیم به خاطر بود:
  خیزش اندر میان جمع بکش     د     ـرانی به پیش شمع آیـچون گ

  ر و شمع بکشـآستینش بگی       لب   اي است شیرین ور شکر خنده
  )132کلیات: ، (سعدي

  . خاموش شدن آن بوده است در متون کهن فارسی مردن چراغ نیز کنایه از
  

/fatakәstәn/ خشک شدن آب لباس (در هوا و آفتاب)، : چکیدن آب  
خشـکاندن  / «fatakanәnمصـدر واداري / ، - fa-takمادة مضارع ، - fa-tak-әstمادة ماضی 

مشـتق از ریشـۀ هنـد و    ، »جـاري شـدن آب  ، دویـدن « - tak*ایرانی باستان  <» (لباس)
قـس:  . )1059: 1994 ،(پوکـورنی » جریـان داشـتن  ، ري شـدن جـا ، تاختن« - tekṷ*اروپایی 
 taxtanفارسـی میانـۀ زردشـتی    ، )624: 1961 ،(بارتلمه» جاري شدن، تاختن« - takاوستایی 

، (همانجـا)  - tažپـارتی  ، )86: 1977 ،(بـویس  - tazفارسی میانـۀ ترفـانی   ، )147: 1379 ،(مکنزي
  . )45: 1373 ،(ابوالقاسمی» تاختن«فارسی 

» جاري شدن آب بـه سـمت پـایین   «/ در گیلکی به مفهوم - fәبا پیشوند / - takریشۀ 
  . رفته استکار  به

  

/fačamәstәn/ دوال شدن، : خم شدن  
/ fačamanәnمصــدر واداري /، - fa-čamمــادة مضــارع  ، - fa-čam-әstمــادة ماضــی  

پـا  « - kṷem*هند و اروپایی  <» دویدن« - čam*ایرانی باستان  <» دوالکردن، کردن خم«
، دویـدن « - čamقس: پارتی . )640: 1994 ،(پوکورنی» به زمین کشیدن؛ جرعه جرعه نوشیدن

  . )48: 1373 ،(ابوالقاسمی» چمیدن«فارسی ، )31: 1977 ،(بویس» حرکت کردن
رود:  مـی کـار   بـه / نیز در گیلکی به همـین معنـی   - haبا پیشوند / čamәstәn*مصدر 

/hačamәstәn» /دوال شدن، خم شدن« .  
  

/fәkәlæštәn/ (پوست هندوانه و مانند آن) به دندان کشیدن :  
صورت ضعیفkṛš - ، *ایرانی باستان  <- fә-kәlæšمادة مضارع ، - fә-kәlæštمادة ماضی 

*karš - »هنــد و اروپــایی  <»کشــیدن*kṷel-s - »قــس: . )639: 1994 ،(پوکــورنی» کشــیدن

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    238
 ،(مکنـزي  kešīdanیانـۀ زردشـتی   فارسـی م ، )456: 1963 ،(بارتلمـه » کشیدن« - karšاوستایی 

» کشـیدن «فارسـی  ، )208: 2004 ،(دورکین مایسترارنست karšفارسی میانۀ ترفانی ، )100: 1379
  . / بدل شده استl/ هند و اروپایی به /l/ مأخوذ از /r/. )69: 1373 ،(ابوالقاسمی
کـار   بـه » کشیدن به سمت پـایین ، فروکشیدن«/ به معناي fәبا پیشوند / - karš*ریشۀ 
  . رفته است

رود:  مـی کار  به/ نیز در گیلکی به همین معنا - jәبا پیشوند / /kәlæštәn*مصدر سادة /
/jәkәlæštәn» /(پوست هندوانه و مانند آن) به دندان کشیدن« .  

  
/fәvәrdәn/ بلعیدن :  

 <»بلعیـدن / «fәvәrәstәnمصـدر جعلـی /  ، - fә-vәrمـادة مضـارع   ، - fә-vәrdمادة ماضی 
بـردن؛  « - bher* هنـد و اروپـایی   <»بردن« - bar*صورت ضعیفbṛ - ، *ستان ایرانی با

و فارسـی باسـتان    )933: 1961 ،(بارتلمـه  - barقس: اوسـتایی  . )128: 1994 ،(پوکورنی» آوردن
bar - 200: 1953 ،(کنت(  ی میانـۀ زردشـتی   فارسـ ، »بردن«هر دو به معنايburden   مکنـزي)

 ،(ابوالقاسمی» بردن«فارسی ، )27: 1977 ،بویس( - barپارتی فارسی میانۀ ترفانی و ، )55: 1379
1373 :36( ./b/ پس از واکه /ә/ به /v/ :بدل شده است؛ نیز نک /fuvustәn» /ریختن«  .  

رفتـه  کـار   بـه » به سمت پایین بردن، فرو بردن«/ به معنی - fәبا پیشوند / - bar*ۀ ریش
  . است
  

/fusәstәn/ پاره شدن، : گسستن  
هنـد و   <» بریـدن « - sard*صورت ضعیفsid - ، *ایرانی باستان ، - fu-sәst مادة ماضی

 ،(بارتلمه» شکافتن« - saēdقس: اوستایی . )919: 1994 ،(پوکورنی» بریدن« - skěi-d*اروپایی 
» گسســتن«فارســی ، )160: 1379 ،(مکنــزي wisistanفارســی میانــۀ زردشــتی ، )1547: 1961

  . )73همان:  ،(ابوالقاسمی
/dش از // پیt/ به /sبدل شده است / .  

/ dorsәstәnرود: / مـی کـار   بهبا پیشوندهاي مختلف در گیلکی  sәstәn*مصدر سادة 
هـاي دیگـري    / صورت- var/ و /- dor/. »پاره شدن/ «varsәstәn/، »ندرآمداز پا ، بریدن«

  .  / هستند- va/ و /- duاز پیشوندهاي /
  



 237   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

  یتیم به خاطر بود:
  خیزش اندر میان جمع بکش     د     ـرانی به پیش شمع آیـچون گ

  ر و شمع بکشـآستینش بگی       لب   اي است شیرین ور شکر خنده
  )132کلیات: ، (سعدي

  . خاموش شدن آن بوده است در متون کهن فارسی مردن چراغ نیز کنایه از
  

/fatakәstәn/ خشک شدن آب لباس (در هوا و آفتاب)، : چکیدن آب  
خشـکاندن  / «fatakanәnمصـدر واداري / ، - fa-takمادة مضارع ، - fa-tak-әstمادة ماضی 

مشـتق از ریشـۀ هنـد و    ، »جـاري شـدن آب  ، دویـدن « - tak*ایرانی باستان  <» (لباس)
قـس:  . )1059: 1994 ،(پوکـورنی » جریـان داشـتن  ، ري شـدن جـا ، تاختن« - tekṷ*اروپایی 
 taxtanفارسـی میانـۀ زردشـتی    ، )624: 1961 ،(بارتلمه» جاري شدن، تاختن« - takاوستایی 

، (همانجـا)  - tažپـارتی  ، )86: 1977 ،(بـویس  - tazفارسی میانـۀ ترفـانی   ، )147: 1379 ،(مکنزي
  . )45: 1373 ،(ابوالقاسمی» تاختن«فارسی 

» جاري شدن آب بـه سـمت پـایین   «/ در گیلکی به مفهوم - fәبا پیشوند / - takریشۀ 
  . رفته استکار  به

  

/fačamәstәn/ دوال شدن، : خم شدن  
/ fačamanәnمصــدر واداري /، - fa-čamمــادة مضــارع  ، - fa-čam-әstمــادة ماضــی  

پـا  « - kṷem*هند و اروپایی  <» دویدن« - čam*ایرانی باستان  <» دوالکردن، کردن خم«
، دویـدن « - čamقس: پارتی . )640: 1994 ،(پوکورنی» به زمین کشیدن؛ جرعه جرعه نوشیدن

  . )48: 1373 ،(ابوالقاسمی» چمیدن«فارسی ، )31: 1977 ،(بویس» حرکت کردن
رود:  مـی کـار   بـه / نیز در گیلکی به همـین معنـی   - haبا پیشوند / čamәstәn*مصدر 

/hačamәstәn» /دوال شدن، خم شدن« .  
  

/fәkәlæštәn/ (پوست هندوانه و مانند آن) به دندان کشیدن :  
صورت ضعیفkṛš - ، *ایرانی باستان  <- fә-kәlæšمادة مضارع ، - fә-kәlæštمادة ماضی 

*karš - »هنــد و اروپــایی  <»کشــیدن*kṷel-s - »قــس: . )639: 1994 ،(پوکــورنی» کشــیدن

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    238
 ،(مکنـزي  kešīdanیانـۀ زردشـتی   فارسـی م ، )456: 1963 ،(بارتلمـه » کشیدن« - karšاوستایی 

» کشـیدن «فارسـی  ، )208: 2004 ،(دورکین مایسترارنست karšفارسی میانۀ ترفانی ، )100: 1379
  . / بدل شده استl/ هند و اروپایی به /l/ مأخوذ از /r/. )69: 1373 ،(ابوالقاسمی
کـار   بـه » کشیدن به سمت پـایین ، فروکشیدن«/ به معناي fәبا پیشوند / - karš*ریشۀ 
  . رفته است

رود:  مـی کار  به/ نیز در گیلکی به همین معنا - jәبا پیشوند / /kәlæštәn*مصدر سادة /
/jәkәlæštәn» /(پوست هندوانه و مانند آن) به دندان کشیدن« .  

  
/fәvәrdәn/ بلعیدن :  

 <»بلعیـدن / «fәvәrәstәnمصـدر جعلـی /  ، - fә-vәrمـادة مضـارع   ، - fә-vәrdمادة ماضی 
بـردن؛  « - bher* هنـد و اروپـایی   <»بردن« - bar*صورت ضعیفbṛ - ، *ستان ایرانی با

و فارسـی باسـتان    )933: 1961 ،(بارتلمـه  - barقس: اوسـتایی  . )128: 1994 ،(پوکورنی» آوردن
bar - 200: 1953 ،(کنت(  ی میانـۀ زردشـتی   فارسـ ، »بردن«هر دو به معنايburden   مکنـزي)

 ،(ابوالقاسمی» بردن«فارسی ، )27: 1977 ،بویس( - barپارتی فارسی میانۀ ترفانی و ، )55: 1379
1373 :36( ./b/ پس از واکه /ә/ به /v/ :بدل شده است؛ نیز نک /fuvustәn» /ریختن«  .  

رفتـه  کـار   بـه » به سمت پایین بردن، فرو بردن«/ به معنی - fәبا پیشوند / - bar*ۀ ریش
  . است
  

/fusәstәn/ پاره شدن، : گسستن  
هنـد و   <» بریـدن « - sard*صورت ضعیفsid - ، *ایرانی باستان ، - fu-sәst مادة ماضی

 ،(بارتلمه» شکافتن« - saēdقس: اوستایی . )919: 1994 ،(پوکورنی» بریدن« - skěi-d*اروپایی 
» گسســتن«فارســی ، )160: 1379 ،(مکنــزي wisistanفارســی میانــۀ زردشــتی ، )1547: 1961

  . )73همان:  ،(ابوالقاسمی
/dش از // پیt/ به /sبدل شده است / .  

/ dorsәstәnرود: / مـی کـار   بهبا پیشوندهاي مختلف در گیلکی  sәstәn*مصدر سادة 
هـاي دیگـري    / صورت- var/ و /- dor/. »پاره شدن/ «varsәstәn/، »ندرآمداز پا ، بریدن«

  .  / هستند- va/ و /- duاز پیشوندهاي /
  



 239   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

/fuvustәn/ ریختن :  
صـورت ضـعیفbu - ،   *ایرانـی باسـتان    <fu-vu مـادة مضـارع  ، - fu-vustمادة ماضـی  

*bav - »هند و اروپایی  <» بودن*bheṷ - » 1994 ،(پوکـورنی » فزونـی یـافتن  ، رشد کـردن :
هر  )200: 1953 ،(کنت - bavو فارسی باستان  )927: 1961 ،(بارتلمه - bavقس: اوستایی . )146

فارسی میانـۀ  ، )55: 1379 ،(مکنزي būdanفارسی میانۀ زردشتی ، »بودن؛ شدن«دو به معناي 
  . )37: 1373 ،(ابوالقاسمی» بودن«فارسی ، )28: 1977 ،(بویس - baweترفانی و پارتی 

» به سـمت پـایین حرکـت کـردن    ، فروشدن«/ به مفهوم - fuبا پیشوند / - bav*ریشۀ 
  . آمده است

  

/fәvixtәn/ نخ پیچ کردن :  
 صـورت ضـعیفvig - ،  *ایرانـی باسـتان    < - fә-vičمادة مضارع ، - fә-vixt مادة ماضی

<*vaig -  هند و اروپایی*ṷeig -    پوکـورنی » تـاب دادن ، تکـان دادن «هر دو بـه معنـاي)، 
فارسـی  ، )1313: 1961 ،(بارتلمـه » چرخاندن، تاب دادن« - vaēgقس: اوستایی . )1130: 1994

  . )39: 1373 ،(ابوالقاسمی» بیختن«فارسی ، )157: 1379 ،(مکنزي wēxtanمیانۀ زردشتی 
  . / بدل شده استx/ به /t/ پیش از /gدر مادة ماضی /

: 1383 ،(حسندوسـت » پیچیـدن « - paik*از ، /vapәxtәnمصـدر / ، بر این مصـدر افزون 
  . رود میکار  به» نخ پیچ کردن«نیز در گیلکی به معناي  )300

  
/vabinәstәn/ دلمه شدن، ترش شدن شیر، : بریدن شیر  

هنـد و اروپـایی    - brī*>ایرانی باستان  < - va-binمادة مضارع ، va-bin-әstمادة ماضی 
*bhrĭ -  قس: اوسـتایی  . )166: 1994 ،(پوکورنی» قطع کردن، بریدن«هر دو به معنايbrāy - 

فارسی میانۀ ترفـانی  ، )54: 1379 ،(مکنزي brīdanفارسی میانۀ زردشتی ، )972: 1961 ،(بارتلمه
burr -  37: 1373 ،(ابوالقاسمی» بریدن«فارسی ، )29: 1977 ،ویس(ب» بریدن«همه به معناي( .  
/rدر گیلکی حذف /. / حذف شده استrی به قاعده اسـت:  همخوانهاي  / در خوشه

/gitәn» /گــرفتن« ،/bištәn» /مصــدرهاي /. »برشــتنbәn/ و /vabәn هــر دو بــه معنــاي /
  .  اند از همین ریشه مشتق شده» بریدن«

  

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    240
/vәšadәn/ رختخواب و مانند آن)، کردن (سفره نپه، : گستردن  

(بـا پیشـوند   » بسـتن « - hā*ایرانی باسـتان   - vә-šan>مادة مضارع ، - vә-šadمادة ماضی 
/*vi -/ »هند و اروپایی  <» بازکردن*)sē(i - »پوکورنی» بستن)، قس: اوسـتایی  . )891: 1994

hā(y)  - »فارسی میانۀ زردشتی ، )1800: 1961 ،(بارتلمه» بستنwišādan »بـازکردن ، گشادن ،
، )97: 1977 ،(بـویس  - wišāhفارسی میانۀ ترفـانی و پـارتی   ، )160: 1379 ،(مکنزي» آزاد کردن

  . )74: 1371 ،(ابوالقاسمی» گشادن«فارسی 
/h/ پس از /ә/ به /šبدل شده است / .  

کـردن و   پهـن / «dәšadәnرود: / مـی کـار   به/ نیز - dәبا پیشوند / šadәn*مصدر سادة 
  . »روي چیزي انداختن

  

/vamištәn/ ادرار کردن :  
صـورت ضـعیفmiz - ،   *ایرانی باسـتان  ، - va-mizمادة مضارع ، - va-mištمادة ماضی 

*maiz - »هند و اروپایی <» ادرار کردن*meiĝh -  » 713: 1379 ،(پوکـورنی » ادرار کـردن( .
: 1379 ،(مکنـزي  mistanفارسی میانۀ زردشـتی  ، )1108: 1994 ،(بارتلمه - maēzقس: اوستایی 

  .  »میختن«فارسی ، »ادرار کردن«هر دو به معناي ، )107
  . / بدل شده استš/ به /t/ پیش از /zدر مادة ماضی /

  رفته است:کار  به/ نیز در گیلکی به همین معنا - dәبا پیشوند / mištәn*مصدر ساده 
/dәmištәn» /ادرار کردن« .  

  . )1392. (به نقل از: نرجس بانو صبوري
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/fuvustәn/ ریختن :  
صـورت ضـعیفbu - ،   *ایرانـی باسـتان    <fu-vu مـادة مضـارع  ، - fu-vustمادة ماضـی  

*bav - »هند و اروپایی  <» بودن*bheṷ - » 1994 ،(پوکـورنی » فزونـی یـافتن  ، رشد کـردن :
هر  )200: 1953 ،(کنت - bavو فارسی باستان  )927: 1961 ،(بارتلمه - bavقس: اوستایی . )146

فارسی میانـۀ  ، )55: 1379 ،(مکنزي būdanفارسی میانۀ زردشتی ، »بودن؛ شدن«دو به معناي 
  . )37: 1373 ،(ابوالقاسمی» بودن«فارسی ، )28: 1977 ،(بویس - baweترفانی و پارتی 

» به سـمت پـایین حرکـت کـردن    ، فروشدن«/ به مفهوم - fuبا پیشوند / - bav*ریشۀ 
  . آمده است

  

/fәvixtәn/ نخ پیچ کردن :  
 صـورت ضـعیفvig - ،  *ایرانـی باسـتان    < - fә-vičمادة مضارع ، - fә-vixt مادة ماضی

<*vaig -  هند و اروپایی*ṷeig -    پوکـورنی » تـاب دادن ، تکـان دادن «هر دو بـه معنـاي)، 
فارسـی  ، )1313: 1961 ،(بارتلمـه » چرخاندن، تاب دادن« - vaēgقس: اوستایی . )1130: 1994

  . )39: 1373 ،(ابوالقاسمی» بیختن«فارسی ، )157: 1379 ،(مکنزي wēxtanمیانۀ زردشتی 
  . / بدل شده استx/ به /t/ پیش از /gدر مادة ماضی /

: 1383 ،(حسندوسـت » پیچیـدن « - paik*از ، /vapәxtәnمصـدر / ، بر این مصـدر افزون 
  . رود میکار  به» نخ پیچ کردن«نیز در گیلکی به معناي  )300

  
/vabinәstәn/ دلمه شدن، ترش شدن شیر، : بریدن شیر  

هنـد و اروپـایی    - brī*>ایرانی باستان  < - va-binمادة مضارع ، va-bin-әstمادة ماضی 
*bhrĭ -  قس: اوسـتایی  . )166: 1994 ،(پوکورنی» قطع کردن، بریدن«هر دو به معنايbrāy - 

فارسی میانۀ ترفـانی  ، )54: 1379 ،(مکنزي brīdanفارسی میانۀ زردشتی ، )972: 1961 ،(بارتلمه
burr -  37: 1373 ،(ابوالقاسمی» بریدن«فارسی ، )29: 1977 ،ویس(ب» بریدن«همه به معناي( .  
/rدر گیلکی حذف /. / حذف شده استrی به قاعده اسـت:  همخوانهاي  / در خوشه

/gitәn» /گــرفتن« ،/bištәn» /مصــدرهاي /. »برشــتنbәn/ و /vabәn هــر دو بــه معنــاي /
  .  اند از همین ریشه مشتق شده» بریدن«

  

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    240
/vәšadәn/ رختخواب و مانند آن)، کردن (سفره نپه، : گستردن  

(بـا پیشـوند   » بسـتن « - hā*ایرانی باسـتان   - vә-šan>مادة مضارع ، - vә-šadمادة ماضی 
/*vi -/ »هند و اروپایی  <» بازکردن*)sē(i - »پوکورنی» بستن)، قس: اوسـتایی  . )891: 1994
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 2پیوست 
  میانه و دري، پیشوندهاي فعلی در فارسی باستان

  
  اند: پیشوندهاي فعلی در فارسی باستان بر دو دسته

افعال و احیاناً کلمات دیگر هستند و کاربرد دیگري  ي هپیشوندهایی که صرفاً وابستالف)
، (کنـار  - nij، (بـاال) - ud، پـایین) ، (دور- ava، (دور)- apaانـد از:   این دسته عبارت. ندارند

  .  جدا)، (دور- vi، جلو)، (پیش- fra، بیرون)، دور
کـاربرد آزاد و  ، حرف اضافه و قید عنوان به، پیشوندهایی که عالوه بر نقش پیشوندي ب)

، سـوي)  آن، پشت، (روي- ati، به سويِ)، (به ā- اند از:  این گروه عبارت. مستقل نیز دارند
abi -سوي به، (به ،(عالوه بر ،upa - به) زیـر ، ويس ، (بـا ،upari - بـاال) ،(روي ،ni - پـایین) ،

، کنـار) ، بیـرون ، (پـیش - parā، پیرامـون) ، (اطـراف - pari، به عالوه)، (دوبارهpatiy ، زیر)
ham -با)، با هم، (هم .  

در  - pati-āمثـل:  ، رفتـه اسـت  کـار   بـه  هـم در فارسی باستان پیشوندهاي مضـاعف  
patiyābaram ، وā-ava  درājaniyāav  )KENT 1953: 70(  .  

که برخی از آنهـا   - بر وجود پیشوندهاي فعلی فارسی باستان عالوه، در متون اوستایی
  شوند: دیده می همپیشوندهاي زیر  - اند رفتهکار  بهبا اندك تغییرات آوایی و معنایی 

avi - به) ،(روي ،anu - ِدنبـال) ، (همـراه ،aipi -ِروي) ، (بـر ،antar -  (میـان))ACKSON J

210-1892: 209(.    
برشـمرده کـه   موارد متعـددي را   ،پیشوندي اوستاییربارة مختصات افعال دجکسون 

  بندي است: زیر قابل جمع صورت به
چند  که گاه پیشوند با فاصلۀ چنان، ارتباط میان پیشوند و فعل چندان استوار نبوده است. 1

شـده   می تشخیص پیشوند از قید دشوار، در این صورت. آمده است کلمه پیش از فعل می
هـا دور   مهـر! مـا را از بـدبختی   اي  کـاش : « barōišhibyō miθra ƞzaa hača apaاسـت:  

  . )38بند ، 5(وندیداد » ببرد، دور سازد: «baraiti→  apa  در کنارِ، )23بند ، 10یشت (» کردي می
سپس بـدون فاصـله   ، بار با فاصله پیش از فعل یعنی یک، شدند گاه پیشوندها تکرار می. 2

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    242
» اینجا خواسـته انبـار کننـد   « bārayәnـ   hama šaētәm ←  i ham:آمدند:  ر کنارِ آن مید

  . )44بند ، 4(وندیداد 
گـاه دگرگـونی یـا    ، )sandhi( نشـینی  براساس قاعدة هم، در ترکیب پیشوندها با افعال. 3

 صـورت  به، (رفتن) - i√با  - paraو  - upaمثالً . داده است خوردگی آوایی روي می جوش
upa+ita) upaēta -(  و)para + aēiti( شده است ظاهر می .  

فقـط پیشـوند فعـل تکـرار     ، به جاي تکرار فعل پیشـوندي ، هاي طوالنی گاه در جمله. 4
 شده است:  می

:frāvohu manō  āfrahurō mazda ašava,  fraorәntaaya daēnaya … »   بـه ایـن
) 24بنـد  ، 57(یسـن  » ...  این دین گروید) و هومنه (به، دین گروید اهوره مزداه بنا بر راستی

)IACKSON 1892: 210-211(  .  
، انـد  ایرانی باستان در اصل بر معانی مشخص داللت داشته هر چند پیشوندهاي فعلی

-KENT 1953: 164( انـد  و گاه مبهم پیدا کـرده ، مجازي، اغلب معانی ثانوي، در ترکیب با افعال

215, IACKSON 1893: 51-112(  .  
اغلب پیشوندهاي فعلـی خـود   ، به دورة میانه هاي ایرانی در گذار از دورة باستان نزبا

پیشـوندهاي فعلـی ایرانـی    ، چنان که در فارسی میانه (پهلوي) و پارتی، دادندرا از دست 
 صورت به، باستان یا کالً متروك شدند و یا تمایز معنایی و دستوري خود را از دست داده

عیناً و گاه با تحـوالت آوایـی حفـظ    ، هاي ساده تعدادي از فعلجزئی مرده در ساختمان 
  شدند؛ مانند:

ā  درāfritan  (ستودن)؛ap(OP): upa -  درapaspartan    (به خطـر انـداختن)؛an(h) 

(OP:ham - در (handāxtan  (انــــداختن)؛)fri (OP:fra -  درfristātan  ــتادن)؛ (فرســ
)gu(OP:vi -  درgumēxtan  ــتن)؛ ــتن)؛  nipištanدر  ni(آمیخ در  - ō (OP:) ava(نوش

ōžatan  (کُشــتن)؛pat(OP:) pati -  درpatmēxtan  (لبــاس پوشــیدن)؛par(OP:) pari - 
  )129- 128: 1379راستارگویوا ( (گزیدن) vičītanدر  vi)؛ (پروردن parvartanدر

هـا بـه    ایـن زبـان  ، هـاي ایرانـی دورة میانـه    با از بین رفتن پیشوندهاي کهن در زبـان 
اي نیاز پیدا کردند که از ترکیـب حـروف اضـافه و قیـدهاي بازمانـده از       ندهاي تازهپیشو

. هـاي پیشـوندي بـه وجـود آمـد      اي از فعـل  نـوع تـازه  ، هـاي سـاده   ایرانی باستان با فعل
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  اند از: هاي ایرانی میانۀ غربی عبارت پیشوندهاي فعال و زنده در زبان
1. abar -  درabar-āxistan (برخاستن)؛ 
2. andar در andar-būdan (شامل شدن)؛ 
3. abāz  درabāz-pādan باقی مانده)؛، (ماندن 
4. ēr  درēr-padidan (فروافتادن)؛ 
5. ul  درul-āmadan (برآمدن)؛ 
6. bē  درbē-kardan درآوردن)؛، (دور کردن 
7. frāz  درfrāz-griftan (انجام دادن)؛ 
8. frōd  درfrōd-šudan  (پایین آمدن)؛ 

  1. )128 - 123: 1379؛ راستارگویوا 40 - 39: 1384؛ منصوري 62: 1377(ابوالقاسمی 
بقیـۀ  ، (بـر)  - ul(زیـر) و   - ērجز ، در فارسی دري که ادامۀ طبیعی فارسی میانه است

گروه غربی با برخی تحوالت آوایی حفظ شـده   ي ههاي ایرانیِ میان پیشوندهاي فعلی زبان
هاي چهـارم   سی دري (قرنتکوین زبان فار ي هبا نگاهی گذرا به برخی از متون اولی. است

از کاربرد باالي افعال ، و در عین حال فراخ، اندازي روشن توان چشم و پنجم هجري) می
اغلـب   ي هارسـی امـروز هـر چنـد گسـتر     در زبان ف. پیشوندي در این دوره مشاهده کرد

در برخـی از  ، هاي پیشوندي محدود شده و جاي آنها را افعال ترکیبی پر کرده اسـت  فعل
بـرخالف  ، تعداد افعال پیشوندي، اند هاي ایرانی امروز که کمتر آماج تحوالت بوده گویش

اي در کنـار   کـه هـر فعـل سـاده     همچنان گسـترده اسـت؛ چنـان   ، دهاشمار محدود پیشون
  2.معموالً یک یا چند شکل پیشوندي نیز داردخود

اي فعلـی  بسـیاري از پیشـونده  ، به پیروي از فارسـی میانـه  ، در زبان فارسی دري نیز
در ، هاي معنایی و دستوري خود با از دست دادن ویژگی، چون جزئی مرده، ایرانی باستان

هـاي   اند و با مـاده  عیناً یا با تغییرات آوایی باقی مانده، هاي ساده ساختمان تعدادي از فعل
                                                

را هم جزو پیشوندهاي فعلـی   pas, pēš, tar, hamوهشگران . عالوه بر موارد فوق، برخی از پژ1
  . (نک: همان منابع)اند  ایرانی میانۀ غربی آورده

مورد رسیده اسـت   400هاي پیشوندي در گویش تالشی به بیش از  . در یک بررسی، شمار فعل2
   .)30. 7: 1385(نک: رضایتی کیشه خاله 
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بـه ایـن گونـه    . اند که امکان تفکیک آنها وجود نـدارد  فعلی بعد از خود چنان پیوند یافته

  کنیم: براي نمونه به تعدادي از آنها اشاره می. گویند هاي ساده می فعل، افعال
ā//  ؛ »آمـوختن و غیـره  ، آگندن، آفریدن«در/abi/  ؛ »افشـاندن ، افـزودن ، افراشـتن «در

/apa/  ــردن«در ــدن، افس ــادن، اوژدن«در  /ava/؛ »افکن ــره ، اوفت ــاردن و غی در  /uz/؛ »اوب
ــودن« ــکافتن، زدودن، آزمـ ــگالیدن«در  /us/؛ »شـ ــتن«در  /upa/؛ »سـ در  /ham/؛ »بایسـ
در  /fra/؛ »نمودن و غیـره ، نشستن، نواختن«در  /ni/؛ »انباشتن و غیره، انگیختن، اندوختن«
در  /pati/؛ »پـالودن ، پراگندن، پرداختن«در  /para/؛ »و غیره، فروختن، فرسودن، فرستادن«
، گـزاردن «در  /vi/؛ »پـروردن ، پرسـتیدن «در  /pari/؛ »پسندیدن و غیره، پیراستن، پیمودن«

  . هاي فوق) ذیل فعل، 1373(نک: ابوالقاسمی » گسستن و غیره، گریختن
هـاي چهـارم و پـنجم هجـري      قرنهرچند شمار پیشوندهاي فعلی که از متون منثور 

البته با نادیده گرفتن برخی نمودهـاي  ـ   از نظر تاریخی در هشت مورد، اند استخراج شده
بـا تمـام نمودهـاي آوایـی یـک      ، از آنجا که هر فعل سـاده اوالً ، شود حدود میم - آوایی

هاي آوایی پیشوندها بـا یـک فعـل     در موارد بسیار از شکل، رود و ثانیاً نمیکار  بهپیشوند 
هـر یـک از نمودهـاي آوایـی     ، آیـد  مـی دست  بهمعانی متنوع و مستقل از یکدیگر ، ساده

مجموع ایـن پیشـوندها بـه    ، رفتیم که در این صورتپیشوندها را وندي مستقل در نظر گ
  اند از:   رسد که عبارت پانزده مورد می

  .  ور، واز، وا، فرود، فرو، فراز، فرا، فر، فا، در، بر، باز، با، بـ، اندر
  

  معانی پیشوندها
در اصل حروف ، که قبالً اشاره شد پیشوندهاي فارسی دري به تبعیت از فارسی میانه چنان

در ایـن  . اند هویت دستوري دیگري پیدا کرده، اند که با پیوستن به افعال بودهقید  اضافه یا
غالباً با تحوالت چشمگیري همراه ، هر چند معانی پیشین در مواردي محفوظ مانده، جایگاه

اندازي روشن از دگرگونی معنایی پیشوندهاي باال ارائه  براي اینکه بتوانیم چشم. بوده است
  . شماریم هاي معنایی دیگر آنها را بر می سپس ویژگی، انی اصلی و اولیهابتدا مع، دهیم

  فارسی میانـه:   <. است» داخل و درون«اندر و صورت دیگر آن (در) به معنیandar 
 antár؛ سنسکریت: antarәقس اوستایی: » داخلِ، در میان«  antarفارسی باستان:  <»اندر«
 عنوان بهدر فارسی دري . )132: 1383 ،دوست (حسن enter*اند از هند و اروپایی:  ؛ مشتق»اندر«
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  اند از: هاي ایرانی میانۀ غربی عبارت پیشوندهاي فعال و زنده در زبان
1. abar -  درabar-āxistan (برخاستن)؛ 
2. andar در andar-būdan (شامل شدن)؛ 
3. abāz  درabāz-pādan باقی مانده)؛، (ماندن 
4. ēr  درēr-padidan (فروافتادن)؛ 
5. ul  درul-āmadan (برآمدن)؛ 
6. bē  درbē-kardan درآوردن)؛، (دور کردن 
7. frāz  درfrāz-griftan (انجام دادن)؛ 
8. frōd  درfrōd-šudan  (پایین آمدن)؛ 

  1. )128 - 123: 1379؛ راستارگویوا 40 - 39: 1384؛ منصوري 62: 1377(ابوالقاسمی 
بقیـۀ  ، (بـر)  - ul(زیـر) و   - ērجز ، در فارسی دري که ادامۀ طبیعی فارسی میانه است

گروه غربی با برخی تحوالت آوایی حفظ شـده   ي ههاي ایرانیِ میان پیشوندهاي فعلی زبان
هاي چهـارم   سی دري (قرنتکوین زبان فار ي هبا نگاهی گذرا به برخی از متون اولی. است

از کاربرد باالي افعال ، و در عین حال فراخ، اندازي روشن توان چشم و پنجم هجري) می
اغلـب   ي هارسـی امـروز هـر چنـد گسـتر     در زبان ف. پیشوندي در این دوره مشاهده کرد

در برخـی از  ، هاي پیشوندي محدود شده و جاي آنها را افعال ترکیبی پر کرده اسـت  فعل
بـرخالف  ، تعداد افعال پیشوندي، اند هاي ایرانی امروز که کمتر آماج تحوالت بوده گویش

اي در کنـار   کـه هـر فعـل سـاده     همچنان گسـترده اسـت؛ چنـان   ، دهاشمار محدود پیشون
  2.معموالً یک یا چند شکل پیشوندي نیز داردخود

اي فعلـی  بسـیاري از پیشـونده  ، به پیروي از فارسـی میانـه  ، در زبان فارسی دري نیز
در ، هاي معنایی و دستوري خود با از دست دادن ویژگی، چون جزئی مرده، ایرانی باستان

هـاي   اند و با مـاده  عیناً یا با تغییرات آوایی باقی مانده، هاي ساده ساختمان تعدادي از فعل
                                                

را هم جزو پیشوندهاي فعلـی   pas, pēš, tar, hamوهشگران . عالوه بر موارد فوق، برخی از پژ1
  . (نک: همان منابع)اند  ایرانی میانۀ غربی آورده

مورد رسیده اسـت   400هاي پیشوندي در گویش تالشی به بیش از  . در یک بررسی، شمار فعل2
   .)30. 7: 1385(نک: رضایتی کیشه خاله 
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بـه ایـن گونـه    . اند که امکان تفکیک آنها وجود نـدارد  فعلی بعد از خود چنان پیوند یافته

  کنیم: براي نمونه به تعدادي از آنها اشاره می. گویند هاي ساده می فعل، افعال
ā//  ؛ »آمـوختن و غیـره  ، آگندن، آفریدن«در/abi/  ؛ »افشـاندن ، افـزودن ، افراشـتن «در

/apa/  ــردن«در ــدن، افس ــادن، اوژدن«در  /ava/؛ »افکن ــره ، اوفت ــاردن و غی در  /uz/؛ »اوب
ــودن« ــکافتن، زدودن، آزمـ ــگالیدن«در  /us/؛ »شـ ــتن«در  /upa/؛ »سـ در  /ham/؛ »بایسـ
در  /fra/؛ »نمودن و غیـره ، نشستن، نواختن«در  /ni/؛ »انباشتن و غیره، انگیختن، اندوختن«
در  /pati/؛ »پـالودن ، پراگندن، پرداختن«در  /para/؛ »و غیره، فروختن، فرسودن، فرستادن«
، گـزاردن «در  /vi/؛ »پـروردن ، پرسـتیدن «در  /pari/؛ »پسندیدن و غیره، پیراستن، پیمودن«

  . هاي فوق) ذیل فعل، 1373(نک: ابوالقاسمی » گسستن و غیره، گریختن
هـاي چهـارم و پـنجم هجـري      قرنهرچند شمار پیشوندهاي فعلی که از متون منثور 

البته با نادیده گرفتن برخی نمودهـاي  ـ   از نظر تاریخی در هشت مورد، اند استخراج شده
بـا تمـام نمودهـاي آوایـی یـک      ، از آنجا که هر فعل سـاده اوالً ، شود حدود میم - آوایی

هاي آوایی پیشوندها بـا یـک فعـل     در موارد بسیار از شکل، رود و ثانیاً نمیکار  بهپیشوند 
هـر یـک از نمودهـاي آوایـی     ، آیـد  مـی دست  بهمعانی متنوع و مستقل از یکدیگر ، ساده

مجموع ایـن پیشـوندها بـه    ، رفتیم که در این صورتپیشوندها را وندي مستقل در نظر گ
  اند از:   رسد که عبارت پانزده مورد می

  .  ور، واز، وا، فرود، فرو، فراز، فرا، فر، فا، در، بر، باز، با، بـ، اندر
  

  معانی پیشوندها
در اصل حروف ، که قبالً اشاره شد پیشوندهاي فارسی دري به تبعیت از فارسی میانه چنان

در ایـن  . اند هویت دستوري دیگري پیدا کرده، اند که با پیوستن به افعال بودهقید  اضافه یا
غالباً با تحوالت چشمگیري همراه ، هر چند معانی پیشین در مواردي محفوظ مانده، جایگاه

اندازي روشن از دگرگونی معنایی پیشوندهاي باال ارائه  براي اینکه بتوانیم چشم. بوده است
  . شماریم هاي معنایی دیگر آنها را بر می سپس ویژگی، انی اصلی و اولیهابتدا مع، دهیم

  فارسی میانـه:   <. است» داخل و درون«اندر و صورت دیگر آن (در) به معنیandar 
 antár؛ سنسکریت: antarәقس اوستایی: » داخلِ، در میان«  antarفارسی باستان:  <»اندر«
 عنوان بهدر فارسی دري . )132: 1383 ،دوست (حسن enter*اند از هند و اروپایی:  ؛ مشتق»اندر«
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  .درآمدن و جز اینها، کند: اندرشان بر انجام کار به سوي درون داللت می، پیشوند فعل
  فارسی میانه:  <. است» دربرابرِ، سويِ به، به«بـ به معنیpad » فارسـی باسـتان:    <» بـه

patiy اوستایی: » به سويِ، به«؛paitiت: ؛ سنسکریpráti »؛ هنـد و اروپـایی:   »سـويِ  بـه ، به
*poti معنـی مبهمـی دارد و در   ، پیشـوند فعـل   عنـوان  بـه در فارسی دري . )220جا:  (همان

  .بداشتن (متوقف کردن) و جز اینها، شود: برسیدن (تمام شدن) ساختمان چند فعل دیده می
 اسـت » دیگربـار دوبـاره و  «واز) بـه معنـی   ، وا، با، هاي دیگر آن (فا باز و صورت .> 

؛ قس »پشتی، عقبی« apānk*مشتق از  apāča*ایرانی باستان:  <» باز« abāzفارسی میانه: 
در فارسـی دري  . )164(همـان:  » دوبـاره ، باز« abāž؛ پارتی: »پشتی، عقبی« apānkاوستایی: 

 . واخواستن و جز اینها، بر تکرار عمل داللت دارد: بازآمدن، پیشوند فعل عنوان به
 فارسی میانه:  <. است» روي و فراز«فر) به معنی ، هاي آن (ور و دیگر شکل رب<abar 

، بـااليِ « upári؛ سنسـکریت:  upairi؛ قس اوستایی »بااليِ، رويِ« upariyفارسی باستان: 
 عنـوان  بـه در فارسی دري . )183:  (همان upéri*اند از هند و اروپایی:  ؛ همگی مشتق»رويِ

 . برآمدن و جز اینها، کند: بررفتن ام کار از پایین به سوي باال داللت میبرانج، پیشوند فعل
  فارسـی میانـه:    <. اسـت » جلـو و بـاال  «فراز و صورت دیگر آن (فرا) به معنیfrāz 
؛ سنسـکریت:  fraca/franc/frāka؛ قـس اوسـتایی:   frāča*ایرانـی باسـتان    <» باال، جلو«

prānc/prācā . (IACKSON 1892:84, 1893 82) . فعـل   عنـوان  بهدر فارسی دري برانجـام  ، پیشـوند
 . جز اینهافرابودن و ، کند: فراز آمدن کار به سوي چیزي یا کسی داللت می

  فارسـی میانـه:    <. است» جلو و پایین«فرود و صورت دیگر آن (فرو) به معنیfrōd 
؛ سنسکریت: »ینبه پای، به پیش« fravata؛ قس فارسی باستان: frawata*ایرانی باستان:  <

pravátā »فعـل   عنوان بهدر فارسی دري . )159: 1384(منصوري » دامنه و کنارة کوه پیشـوند ،
 . فروباریدن و جز اینها، کند: فرود آوردن بر انجام کار از باال به پایین داللت می

در ترکیـب بـا   ، هر چند پیشوندهاي فعلی در اصل بر معانی مشخصی داللـت داشـته  
اما ایـن بـدان معنـا    ، اند کرده زمان و جهت خاصی مقید می، وم آنها را به مکانمفه، ها فعل

اغلـب  . نیست که در زبان فارسـی دري همیشـه معنـی ثابـت و واحـدي داشـته باشـند       
، دهند و این امـر  هاي ساده معانی خاص و مستقلی به آنها می پیشوندها در ترکیب با فعل

بـه سـاحت معـانی    ، اللی مفاهیم محدود اولیـه یعنی خروج و عدول پیشوندها از دایرة د
در زبـان   سـازي  توانـایی آنهـا را در وضـع و گسـترش واژه    ، مجازي و گاه متنوع، جدید
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شواهد این امر در متـون فارسـی گذشـته و معاصـر فـراوان      . دهد فارسی بیشتر نشان می

راي مثال از متون ب. خورد و در آثار ایرانی میانه و باستان نیز سابقه داشته است می چشم به
  کنیم: هایی ذکر می هاي چهارم و پنجم نمونه قرن

 ؛)1/52ترجمۀ تفسیر طبري: ( (آغاز کرد) گرفت اندرپس ابلیس گریستن  - 
 ؛)470بلعمی: ( (فارغ شد) بازآمدموسی بنشست تا او (خضر نبی) از نماز  - 
 ؛)676جا:  همان( (روا کرد) برآوردو مقصود دانیال ، و بدین قول وفا کرد - 
 ؛)906بیهقی: ( )(سرنگون شد برافتادو خاندان آلتونتاش به خوارزم  - 
 ؛ )2/1179: 1380عتیق نیشابوري ( (بخشودم) درگذاشتم، امروز هرچه با من کردید - 
 ؛)132بیهقی: ( (شرح دهم) در این تاریخ سخت روشن فرادهمو تفصیل حال وي  - 
 ؛)2/347: 1375غزالی (..  . (بسته شود) شود فرازچون مرگ درآید و این چشم ظاهر  - 
 ؛)3/1317مستملی بخاري: ( (تحمل کند) و ننالد خورد فرواي که او را پیش آید  هر تلخی - 
 )؛2/945: 1380 ،عتیق نیشابوري( (منزل کرد) فرود آمدبه قُبا ، چون رسول به کنار مدینه رسید - 
 ؛)238بیهقی: ( ده)(رها کر فرود گذاشتهلشکر خویش را بیافت پراگنده و برگشته و وي را  - 
 ؛)14: 1368رازي ( بماند دو، (کسر کنیم) برویمسه از پنج  - 
 ؛)4/2453: 1380عتیق نیشابوري ( (تمام شد) در آرزوي دیدار او برسیدالسالم صبر  آدم را علیه - 
 ؛)846بلعمی: ( (متوقف کرد) و همی جنبانید سخت بداشتو کشتی را برجاي  - 
 پرسـی کـرد)   (احـوال  1بپرسـید و نیکـو  ...  گرفتمحمود برخاست و او را اندر کنار  - 
 . )352تاریخ سیستان: (

 در، شـوند  معنی افعال مـی گسترش و یا تغییر ، با اینکه پیشوندهاي فعلی سبب تقیید

                                                
فعل اخیر (برویم، برسید، بداشت، بپرسید) جزء . ممکن است تصور شود ـب در ساختمان چهار 1

ساز. در رفع ایـن تردیـد، بـه ایـن      آغازین فعل (عنصر تصریفی) است، نه پیشوند اشتقاقی و واژه
نکته باید توجه داشت که بود و نبود ـب تصریفی، هیچ تأثیري در معنیِ فعل ندارد، اما بــ اشـتقاقی   

رد مطالعه، افعال باال صرفاً بـا بــ در معـانی مـذکور دیـده      دهد. در متون مو معنی فعل را تغییر می
کار رفته است. بر اساس این مالحظـات، بــ در    اند، صورت بدون ـب آنها در معانی دیگري به شده

حسـاب آیـد. البتـه، نخسـتین بـار مرحـوم        ساز بـه  تواند پیشوند فعلیِ واژه ساختمان این افعال می
  . )122- 120: 1369(نک: ناتل خانلري، است خانلري به این نکته توجه کرده 
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  .درآمدن و جز اینها، کند: اندرشان بر انجام کار به سوي درون داللت می، پیشوند فعل
  فارسی میانه:  <. است» دربرابرِ، سويِ به، به«بـ به معنیpad » فارسـی باسـتان:    <» بـه

patiy اوستایی: » به سويِ، به«؛paitiت: ؛ سنسکریpráti »؛ هنـد و اروپـایی:   »سـويِ  بـه ، به
*poti معنـی مبهمـی دارد و در   ، پیشـوند فعـل   عنـوان  بـه در فارسی دري . )220جا:  (همان

  .بداشتن (متوقف کردن) و جز اینها، شود: برسیدن (تمام شدن) ساختمان چند فعل دیده می
 اسـت » دیگربـار دوبـاره و  «واز) بـه معنـی   ، وا، با، هاي دیگر آن (فا باز و صورت .> 

؛ قس »پشتی، عقبی« apānk*مشتق از  apāča*ایرانی باستان:  <» باز« abāzفارسی میانه: 
در فارسـی دري  . )164(همـان:  » دوبـاره ، باز« abāž؛ پارتی: »پشتی، عقبی« apānkاوستایی: 

 . واخواستن و جز اینها، بر تکرار عمل داللت دارد: بازآمدن، پیشوند فعل عنوان به
 فارسی میانه:  <. است» روي و فراز«فر) به معنی ، هاي آن (ور و دیگر شکل رب<abar 

، بـااليِ « upári؛ سنسـکریت:  upairi؛ قس اوستایی »بااليِ، رويِ« upariyفارسی باستان: 
 عنـوان  بـه در فارسی دري . )183:  (همان upéri*اند از هند و اروپایی:  ؛ همگی مشتق»رويِ

 . برآمدن و جز اینها، کند: بررفتن ام کار از پایین به سوي باال داللت میبرانج، پیشوند فعل
  فارسـی میانـه:    <. اسـت » جلـو و بـاال  «فراز و صورت دیگر آن (فرا) به معنیfrāz 
؛ سنسـکریت:  fraca/franc/frāka؛ قـس اوسـتایی:   frāča*ایرانـی باسـتان    <» باال، جلو«

prānc/prācā . (IACKSON 1892:84, 1893 82) . فعـل   عنـوان  بهدر فارسی دري برانجـام  ، پیشـوند
 . جز اینهافرابودن و ، کند: فراز آمدن کار به سوي چیزي یا کسی داللت می

  فارسـی میانـه:    <. است» جلو و پایین«فرود و صورت دیگر آن (فرو) به معنیfrōd 
؛ سنسکریت: »ینبه پای، به پیش« fravata؛ قس فارسی باستان: frawata*ایرانی باستان:  <

pravátā »فعـل   عنوان بهدر فارسی دري . )159: 1384(منصوري » دامنه و کنارة کوه پیشـوند ،
 . فروباریدن و جز اینها، کند: فرود آوردن بر انجام کار از باال به پایین داللت می

در ترکیـب بـا   ، هر چند پیشوندهاي فعلی در اصل بر معانی مشخصی داللـت داشـته  
اما ایـن بـدان معنـا    ، اند کرده زمان و جهت خاصی مقید می، وم آنها را به مکانمفه، ها فعل

اغلـب  . نیست که در زبان فارسـی دري همیشـه معنـی ثابـت و واحـدي داشـته باشـند       
، دهند و این امـر  هاي ساده معانی خاص و مستقلی به آنها می پیشوندها در ترکیب با فعل

بـه سـاحت معـانی    ، اللی مفاهیم محدود اولیـه یعنی خروج و عدول پیشوندها از دایرة د
در زبـان   سـازي  توانـایی آنهـا را در وضـع و گسـترش واژه    ، مجازي و گاه متنوع، جدید
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شواهد این امر در متـون فارسـی گذشـته و معاصـر فـراوان      . دهد فارسی بیشتر نشان می

راي مثال از متون ب. خورد و در آثار ایرانی میانه و باستان نیز سابقه داشته است می چشم به
  کنیم: هایی ذکر می هاي چهارم و پنجم نمونه قرن

 ؛)1/52ترجمۀ تفسیر طبري: ( (آغاز کرد) گرفت اندرپس ابلیس گریستن  - 
 ؛)470بلعمی: ( (فارغ شد) بازآمدموسی بنشست تا او (خضر نبی) از نماز  - 
 ؛)676جا:  همان( (روا کرد) برآوردو مقصود دانیال ، و بدین قول وفا کرد - 
 ؛)906بیهقی: ( )(سرنگون شد برافتادو خاندان آلتونتاش به خوارزم  - 
 ؛ )2/1179: 1380عتیق نیشابوري ( (بخشودم) درگذاشتم، امروز هرچه با من کردید - 
 ؛)132بیهقی: ( (شرح دهم) در این تاریخ سخت روشن فرادهمو تفصیل حال وي  - 
 ؛)2/347: 1375غزالی (..  . (بسته شود) شود فرازچون مرگ درآید و این چشم ظاهر  - 
 ؛)3/1317مستملی بخاري: ( (تحمل کند) و ننالد خورد فرواي که او را پیش آید  هر تلخی - 
 )؛2/945: 1380 ،عتیق نیشابوري( (منزل کرد) فرود آمدبه قُبا ، چون رسول به کنار مدینه رسید - 
 ؛)238بیهقی: ( ده)(رها کر فرود گذاشتهلشکر خویش را بیافت پراگنده و برگشته و وي را  - 
 ؛)14: 1368رازي ( بماند دو، (کسر کنیم) برویمسه از پنج  - 
 ؛)4/2453: 1380عتیق نیشابوري ( (تمام شد) در آرزوي دیدار او برسیدالسالم صبر  آدم را علیه - 
 ؛)846بلعمی: ( (متوقف کرد) و همی جنبانید سخت بداشتو کشتی را برجاي  - 
 پرسـی کـرد)   (احـوال  1بپرسـید و نیکـو  ...  گرفتمحمود برخاست و او را اندر کنار  - 
 . )352تاریخ سیستان: (

 در، شـوند  معنی افعال مـی گسترش و یا تغییر ، با اینکه پیشوندهاي فعلی سبب تقیید

                                                
فعل اخیر (برویم، برسید، بداشت، بپرسید) جزء . ممکن است تصور شود ـب در ساختمان چهار 1

ساز. در رفع ایـن تردیـد، بـه ایـن      آغازین فعل (عنصر تصریفی) است، نه پیشوند اشتقاقی و واژه
نکته باید توجه داشت که بود و نبود ـب تصریفی، هیچ تأثیري در معنیِ فعل ندارد، اما بــ اشـتقاقی   

رد مطالعه، افعال باال صرفاً بـا بــ در معـانی مـذکور دیـده      دهد. در متون مو معنی فعل را تغییر می
کار رفته است. بر اساس این مالحظـات، بــ در    اند، صورت بدون ـب آنها در معانی دیگري به شده

حسـاب آیـد. البتـه، نخسـتین بـار مرحـوم        ساز بـه  تواند پیشوند فعلیِ واژه ساختمان این افعال می
  . )122- 120: 1369(نک: ناتل خانلري، است خانلري به این نکته توجه کرده 
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شود که ظاهراً شکل ساده و پیشـوندي آنهـا    ما افعال زیادي پیدا می ي، همتون مورد مطالع
از آنها اشـاره  برخی  به .آشکاري باهم ندارد تفاوت محسوس و، از نظر معنی، در مواردي

  کنیم: می
  اندر: اندر آموختن/ آموختن؛ اندر افزودن/ افزودن؛ اندر پوسیدن/ پوسیدن و جز اینها؛

تَدن/ ستدن؛ باشکهیدن/ شکهیدن و جز اینها؛با: س  
  /افزودن؛ برآشفتن/آشفتن و جز اینها؛بر: برآسودن/ آسودن؛ برافزودن

  موختن؛ درآمیختن/آمیختن؛ دراندیشیدن/ اندیشیدن و جز اینها؛در: درآموختن/ آ
  فا: فاپذیرفتن/پذیرفتن؛فاخواستن/خواستن؛ فاگرفتن/گرفتن و جز اینها؛

  فر: فرفشاندن/ فشاندن؛ فریافتن/یافتن و جز اینها؛
  فرا: فراجنبیدن/جنبیدن؛ فراستدن/ ستدن؛ فراشنیدن/ شنیدن و جز اینها؛

  ذیرفتن؛ فرازفشاردن/فشاردن و جز اینها؛فراز: فراز پذیرفتن/پ
  فرو: فروخواندن/خواندن؛ فروگداختن/گداختن؛ فروفشاردن/فشاردن و جز اینها؛ 

  فرود: فرود افشردن/ افشردن؛ فرود گذاشتن/ گذاشتن و جز اینها؛
  وا: واکوشیدن/کوشیدن؛ واشکهیدن/ شکهیدن و جز اینها؛

  جز اینها؛ ور: ورخسبیدن/خسبیدن؛ ورپوشیدن/پوشیدن و
(احمـدي  انـد   نامیـده » پیشوندهاي زایدنما«برخی از پژوهشگران این گونه پیشوندها را 

هاي باال اغلب با معانی به ظـاهر   هر چند ساخت ساده و پیشوندي فعل. )270: 1384گیوي 
رسـد شـکل    مـی  نظر به، رفته استکار  بههاي چهارم و پنجم  یکسانی در متون منثور قرن

اغلب براي تقویت و یا تأکید معنی بوده است؛ البتـه کـاربرد آن نیـز    ، افعالپیشوندي این 
هاي معنایی  نکتۀ دیگري که در بیان ویژگی. شود سادة آن بیشتر دیده می صورت بهنسبت 

پیشوندهاي این دوره اهمیت دارد معانی متضـادي اسـت کـه از ترکیـب آنهـا بـا برخـی        
  رد آن شواهد ذیل قابل ذکرند:از موا. شده است هاي ساده حاصل می فعل
 :برآوردن: باال آوردن؛ پایین آوردن 

(تـاریخ سیسـتان:   (بـاال آورد)   بـرآورد و زمانی ببود باز سر  امیرالمومنین سر فرود افکند
ملی (مسـت (پـایین آوردنـد)    برآوردنـد مرد در هوا معلق بماند تا مردم بیامدند و او را . )255

  . )1/202بخاري: 
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  شدن؛ خارج شدن:درآمدن: وارد 

قـرآن  .. ( وسلّم علیه اهللا پیغامبر ما صلی(وارد شدند) به نزد  ددرآمدنروزي این جهودان 
  . )272: 1352 ،(انصاري(بیرون آیی)  درآییباش تا به مرگ از این مستی  )48پاك: 
 :درآوردن: بیرون کردن؛ وارد کردن 

روزي ) 186: 1362 ،انصـاري ( داد میاو را ، (بیرون آورد) درآورددینار  سی، مردي درآمده
  .)1/210مستملی بخاري: ( (وارد کردند) درآوردنداو را به بهشت ...  فقیر در خواب دید که

 :فراز شدن: بسته شدن؛ باز شدن 
از  )2/347: 1375 ،غزالی(...   (بسته شود) فراز شودچون مرگ درآید و این چشم ظاهر 

  .)80: 1366سینا  (ابن ا متحیر بازگرداند از آنجاود) ت(باز شفراز شود خیرگی چشم ایشان 
  

  جایگاه پیشوندها
شـوند و تنهـا    گاه از فعلِ خود جدا نمـی  در متون فارسی این عصر هیچ پیشوندهاي فعلی

، همچنـین افعـال معـینِ خواسـتن    ،  بــ و نـدرتاً  ، مـی ، ـ (نَه و مه)نپیشوندهاي تصریفی 
مواردي از تقـدم  ، البته. و پیشوند فاصله ایجاد کنند توانند میان فعل می ،توانستن و بایستن

شـود کـه در برخـی از آثـار ایـن دوره       و می بر پیشوندهاي فعلـی مشـاهده مـی   ، مه، نَه
هرگـز فعـل برپیشـوند مقـدم     ، ولی برخالف متون منظـوم ، محدود آمده است صورت به

 . شود نمی
  

  هاي دو پیشوندي فعل
هـایی از کـاربرد    نمونـه ، باستان با وجود منـابع محـدود   یِدر فارس ،ایم که قبالً آورده چنان
هـاي چهـارم و    رسد در متون قـرن  می نظر بهاما ، هاي دو پیشوندي سابقه داشته است فعل

کـه از   ها از بین رفته یا در حال فروپاشـی بـوده اسـت؛ چنـان     تقریباً این گونه فعل، پنجم
آن هـم  ، کـه از افعـال دو پیشـوندي   تنهـا بـه دو اثـر برخـوردیم     ، مجموع آثار این دوره

  اند: شاذّ استفاده کرده صورت به
(ترجمـۀ تفسـیر طبـري:     فرودرآمدو به شام اندر به ناحیتی ، آهنگ شام کرد...  پس مریم - 
2/982( . 

: 1380 ،(عتیـق نیشـابوري  در کـیش مـا    وادرآییدگه بر اعتقاد و ظن خویش گفتند که  آن - 
2/1221( . 
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شود که ظاهراً شکل ساده و پیشـوندي آنهـا    ما افعال زیادي پیدا می ي، همتون مورد مطالع
از آنها اشـاره  برخی  به .آشکاري باهم ندارد تفاوت محسوس و، از نظر معنی، در مواردي

  کنیم: می
  اندر: اندر آموختن/ آموختن؛ اندر افزودن/ افزودن؛ اندر پوسیدن/ پوسیدن و جز اینها؛

تَدن/ ستدن؛ باشکهیدن/ شکهیدن و جز اینها؛با: س  
  /افزودن؛ برآشفتن/آشفتن و جز اینها؛بر: برآسودن/ آسودن؛ برافزودن

  موختن؛ درآمیختن/آمیختن؛ دراندیشیدن/ اندیشیدن و جز اینها؛در: درآموختن/ آ
  فا: فاپذیرفتن/پذیرفتن؛فاخواستن/خواستن؛ فاگرفتن/گرفتن و جز اینها؛

  فر: فرفشاندن/ فشاندن؛ فریافتن/یافتن و جز اینها؛
  فرا: فراجنبیدن/جنبیدن؛ فراستدن/ ستدن؛ فراشنیدن/ شنیدن و جز اینها؛

  ذیرفتن؛ فرازفشاردن/فشاردن و جز اینها؛فراز: فراز پذیرفتن/پ
  فرو: فروخواندن/خواندن؛ فروگداختن/گداختن؛ فروفشاردن/فشاردن و جز اینها؛ 

  فرود: فرود افشردن/ افشردن؛ فرود گذاشتن/ گذاشتن و جز اینها؛
  وا: واکوشیدن/کوشیدن؛ واشکهیدن/ شکهیدن و جز اینها؛

  جز اینها؛ ور: ورخسبیدن/خسبیدن؛ ورپوشیدن/پوشیدن و
(احمـدي  انـد   نامیـده » پیشوندهاي زایدنما«برخی از پژوهشگران این گونه پیشوندها را 

هاي باال اغلب با معانی به ظـاهر   هر چند ساخت ساده و پیشوندي فعل. )270: 1384گیوي 
رسـد شـکل    مـی  نظر به، رفته استکار  بههاي چهارم و پنجم  یکسانی در متون منثور قرن

اغلب براي تقویت و یا تأکید معنی بوده است؛ البتـه کـاربرد آن نیـز    ، افعالپیشوندي این 
هاي معنایی  نکتۀ دیگري که در بیان ویژگی. شود سادة آن بیشتر دیده می صورت بهنسبت 

پیشوندهاي این دوره اهمیت دارد معانی متضـادي اسـت کـه از ترکیـب آنهـا بـا برخـی        
  رد آن شواهد ذیل قابل ذکرند:از موا. شده است هاي ساده حاصل می فعل
 :برآوردن: باال آوردن؛ پایین آوردن 

(تـاریخ سیسـتان:   (بـاال آورد)   بـرآورد و زمانی ببود باز سر  امیرالمومنین سر فرود افکند
ملی (مسـت (پـایین آوردنـد)    برآوردنـد مرد در هوا معلق بماند تا مردم بیامدند و او را . )255

  . )1/202بخاري: 
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  شدن؛ خارج شدن:درآمدن: وارد 

قـرآن  .. ( وسلّم علیه اهللا پیغامبر ما صلی(وارد شدند) به نزد  ددرآمدنروزي این جهودان 
  . )272: 1352 ،(انصاري(بیرون آیی)  درآییباش تا به مرگ از این مستی  )48پاك: 
 :درآوردن: بیرون کردن؛ وارد کردن 

روزي ) 186: 1362 ،انصـاري ( داد میاو را ، (بیرون آورد) درآورددینار  سی، مردي درآمده
  .)1/210مستملی بخاري: ( (وارد کردند) درآوردنداو را به بهشت ...  فقیر در خواب دید که

 :فراز شدن: بسته شدن؛ باز شدن 
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  .)80: 1366سینا  (ابن ا متحیر بازگرداند از آنجاود) ت(باز شفراز شود خیرگی چشم ایشان 
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 . شود نمی
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هـاي چهـارم و    رسد در متون قـرن  می نظر بهاما ، هاي دو پیشوندي سابقه داشته است فعل

کـه از   ها از بین رفته یا در حال فروپاشـی بـوده اسـت؛ چنـان     تقریباً این گونه فعل، پنجم
آن هـم  ، کـه از افعـال دو پیشـوندي   تنهـا بـه دو اثـر برخـوردیم     ، مجموع آثار این دوره

  اند: شاذّ استفاده کرده صورت به
(ترجمـۀ تفسـیر طبـري:     فرودرآمدو به شام اندر به ناحیتی ، آهنگ شام کرد...  پس مریم - 
2/982( . 
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، فـراز ، فـرا ، فر، فا، با،  بـ، اندر، فوق ز میان پیشوندهاي فعلیِا، در زبان فارسی امروز
در » کـردن «و » شـدن «هـاي   با فعل »باز«. اند کامالً از بین رفته و متروك شده  و واز، فرود

نقـش پیشـوندي خـود را    ، استعمال داشته ها تنها در محل قید ۀ فعلو با بقی، مقام همکرد
بسیار محدود شـده اسـت؛    همپیشوندها  ي هکاربرد بقی ي هدایر. کامالً از دست داده است

رفـتن  ، بردن، آوردن، با آمدن »در«داشتن و گشتن؛ ، خوردن، معموالً با چیدن »بر«که  چنان
، رفـتن ، داشـتن ، دادن، بـا ایسـتادن   »وا«رفتن و کردن و نشسـتن؛  ، با دادن »فرو«و کردن؛ 

، داشـتن ، چیـدن ، پریـدن ، انداختن، فتادنا، با آمدن »ور«و گرفتن و ماندن؛ ، گذاشتن، زدن
  .  رود میکار  بهکشیدن  و رفتن

  نقل از : محرم رضایتی کیشه خاله (دانشگاه گیالن) و مهدي دیان (کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی) به 

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    250
 
  

  3پیوست 
  فعل بودن

  
 تدس بهستاك گذشته یا سوم شخص مفرد ، در گیلکی هرگاه نشانه مصدر را حذف کنیم

مصـدر   ي پـس از حـذف نشـانه   » buon / بـودن «امـا در ارتبـاط بـا فعـل     . خواهیم آورد
هـاي اروپـایی نیـز     این ناهماهنگی در فارسی و بیشتر زبان، شود هایی دیده می ناهماهنگی

ایـن فعـل در زمـان    . اسـت » بـودن «بـه معنـاي    /sein/مثالً در زبان آلمانی . شود دیده می
  ود:ش مضارع بدین گونه صرف می

  مفرد  جمع
sind bin  
seid  bist  
sind  ist  

  ي آن بدین صورت است: صرف زمان گذشته
war. en war  
war. t  war. st  
war. en  war  

  شود: گونه ساخته می در زمان حال بدین» بودن«به معناي  /to be/در زبان انگلیسی فعل 
are am  
are are 
are is  

، »اسـت «از » حال/آینـده «بـراي  ، رود میکار  بهشته براي گذ budan//در زبان فارسی 
  . برند بهره می» باشیدن«و » هست«

، اي اسـت  این ناهماهنگی در زبان فارسی از نظر زبانشناسان ناشـی از تفـاوت ریشـه   
  ي دیگر است: مضارع آن از ریشه ي آن از یک ریشه و مادهي  گذشته ي یعنی ماده
وجـود  «، »بـودن «) در مفهوم کلی - as(سانسکریت  - ahهاي ایرانی باستان ریشه  در زبان
) در مفهـوم  bhū/ bhav(سانسـکریت   - bū-/ bavو ریشه . اند رفتهکار  به» شدن«و » داشتن
در فارسی میانـه فعـل    .)1377 ،ابوالقاسـمی ( اند رفتهکار  به» وجود داشتن و شدن، بودن«کلی 

awb: būdan/ /ي از ریشه /bū/ bav: bū-ta/ وجـود  ، بـودن «ستان در مفهوم کلی ایرانی با
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- h/، »بودن«براي فعل  /)aw)b/مضارع  ي عالوه بر ماده. رفته استکار  به» داشتن و شدن
رفتـه  کـار   به /būdan/مضارع براي  ي ماده عنوان به) نیز /- ah/ ي (صورت ضعیف ریشه /

  . )37: 1373 ،(ابوالقاسمیاست 
  . ایرانی باستان است /- bāv-šya/ ي اندهبازم، در فارسی میانه /bāš/مضارع  ي ماده

bav/ -/  1ریشه باالندهصورت /bav -/   اسـت و/–šya/    آینـده   ي بـراي سـاختن مـاده
  .همانجا)( رفته استکار  به

فارسی میانـه و   ي به فارسی نو که بازمانده» باش«، »هست«، »است«، »بودن«هاي  فعل
ناهمـاهنگی موجـود در فعـل    . انـد  رسـیده  ،زبان فارسی باستان اسـت  ي آن خود بازمانده

/buon اش در کارکردهـاي چندگانـه  » شـدن «و » وجودداشتن«، »بودن«/ گیلکی به معناي، 
توانـد ماننـد زبـان خویشـاوند (فارسـی) ناشـی از        خصوصاً در نقش افعال کمکـی مـی  

ولی به علت شفاهی بودن زبان گیلکی و ناشناخته بودن ، هاي گوناگون ریشه باشد صورت
   .اند هاي متفاوت آن از کدام ریشه نشأت گرفته توان مشخص کرد که ساخت نمی ،ریشه
  هاي متفاوتی دارد که به شرح زیراند: هاي مختلف گیلکی صورت در گونه» بودن«

  

  buon  ي مرکزي گونه
  bo:n  ي رشتی گونه
  buxo(u)stәn  ي فومنی گونه
  buho(u)stәn  ي غربی گونه

                                                
  شد: در ایرانی باستان ریشه به سه صورت ظاهر می. 1

  / ندارد؛aیک: صورت ضعیف و آن صورتی از ریشه است که /
  / دارد؛aدو: صورت افزوده و آن صورتی از ریشه است که /

  . / داردa/ ،/âسه: صورت باالنده و آن صورتی از ریشه است که به جاي /
شدند، مثالً فعل مجهول از  برده میکار  بهي ریشه به منظوري خاص  گانه هاي سه هر یک از صورت

  . شد صورت ضعیف و فعل واداري از صورت باالنده ریشه ساخته می
  واداري  مجهول  معلوم
sroat sru-ya-ta  srav-aya-t  
  (ابوالقاسمی)شنوانید   شنیده شد  شنید

  

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    252
 baon  ي شرقی گونه

کـار   بـه هاي مختلف که بـراي زمـان گذشـته و مضـارع      دیلی آن در گونهصورت تب
  . / استbostәn/ صورت بهدهد  می» شدن«رود و عمدتاً معنی  می

  bâš   ماده مضارع
» ي التزامـی  گذشـته «عنوان فعل کمکی در سـاخت   به» املشی«ي گیلکی  تنها در گونه

  . شود صرف میهاي مختلف براي شخص و شمار  رود و در صیغه کار می به
فعـل پیشـوندي   ، »شـدن «براي معنـاي  » سیاهکل و دیلمان«ي گالشی منطقه  در گونه

/vâkәtәn ریشه با مصدر / برند که هم میکار  به/ راkәtәn است» افتادن«/ به معناي .  
» بـودن «ي بعید گیلکی بـه معنـاي    فعل کمکی در گذشته عنوان به/ bo:nساختار عمومی /

  زیر است:  صورت به
bum-bi-buø/bim-bid-bud .  

  هاي ثانوي) شناسه ←هاي مختلف نک  (براي اطالع از تغییرات شناسه در گونه
/bu ولی این ریشه ، آید حساب بهسوم شخص باید ریشه فعل  عنوان به/ مطابق قاعده

که در دوم شخص مفـرد   طوري هب، ي اشخاص و شمار این ساخت یکسان نیست در همه
bi//  جمع و در اول شخص/bim/  صورت بهو در دوم شخص جمع /bid/ یعنـی   ،است

  1./ استbi/ یادشده ي سه صیغه ي تکرارشونده ي ریشه
 صـورت  بـه » باشیدن«به معناي » ي التزامی گذشته«فعل کمکی براي  عنوان بهاین فعل 

  رود: میکار  بهزیر 
bim-bi-bi/bim-bid-bid .  

مبتنی بر تغییراتی اسـت کـه    ،گیلکیهاي مختلف  شناسه در گونه همدر این ساخت 
  .ي التزامی) گذشته ←نک ( چگونگی آن ذکر شده است» ي التزامی گذشته«در مبحث 

که در . / استbiصورت /، شود ها دیده می که در تمامی صیغهجزء ثابت این ساخت 
ي  گذشـته «اول شخص و دوم شخص جمع فعـل کمکـی   ، هاي دوم شخص مفرد صیغه
  . شود دیده می هم» بودن«به معناي » بعید

                                                
  . شود می هاي فعلی دیده ها و صورت است که در تمامی صیغهفعلی، جزء ثابتی  ي ریشه. 1
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  . / استbostәn/ صورت بهدهد  می» شدن«رود و عمدتاً معنی  می

  bâš   ماده مضارع
» ي التزامـی  گذشـته «عنوان فعل کمکی در سـاخت   به» املشی«ي گیلکی  تنها در گونه
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/vâkәtәn ریشه با مصدر / برند که هم میکار  به/ راkәtәn است» افتادن«/ به معناي .  
» بـودن «ي بعید گیلکی بـه معنـاي    فعل کمکی در گذشته عنوان به/ bo:nساختار عمومی /

  زیر است:  صورت به
bum-bi-buø/bim-bid-bud .  

  هاي ثانوي) شناسه ←هاي مختلف نک  (براي اطالع از تغییرات شناسه در گونه
/bu ولی این ریشه ، آید حساب بهسوم شخص باید ریشه فعل  عنوان به/ مطابق قاعده

که در دوم شخص مفـرد   طوري هب، ي اشخاص و شمار این ساخت یکسان نیست در همه
bi//  جمع و در اول شخص/bim/  صورت بهو در دوم شخص جمع /bid/ یعنـی   ،است

  1./ استbi/ یادشده ي سه صیغه ي تکرارشونده ي ریشه
 صـورت  بـه » باشیدن«به معناي » ي التزامی گذشته«فعل کمکی براي  عنوان بهاین فعل 

  رود: میکار  بهزیر 
bim-bi-bi/bim-bid-bid .  

مبتنی بر تغییراتی اسـت کـه    ،گیلکیهاي مختلف  شناسه در گونه همدر این ساخت 
  .ي التزامی) گذشته ←نک ( چگونگی آن ذکر شده است» ي التزامی گذشته«در مبحث 

که در . / استbiصورت /، شود ها دیده می که در تمامی صیغهجزء ثابت این ساخت 
ي  گذشـته «اول شخص و دوم شخص جمع فعـل کمکـی   ، هاي دوم شخص مفرد صیغه
  . شود دیده می هم» بودن«به معناي » بعید

                                                
  . شود می هاي فعلی دیده ها و صورت است که در تمامی صیغهفعلی، جزء ثابتی  ي ریشه. 1
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، بـود/ بـویم  ، بوي، هاي منسوخ شده فارسی دري؛ بوم صورت بهفعل گیلکی مشااین 
ي  گذشـته «فعل کمکی (مضارع فعل بـودن) بـراي سـاختن     عنوان بهبوند است که ، بوید

  . رفت میکار  به» التزامی
دوم / به جاي بویـد ( bid/، / به جاي بوي (دوم شخص مفرد)biصورت مخفف آن /

 در زبان پهلوي نیز؛ بوم و بوي یا بویـه وجـود داشـته   . شخص جمع) کاربرد داشته است
  .)781 :فرشیدورد(

و » بویـد «یـا  » بویـت «در کنـار  » بیت«یا » بید«، »)ب«(با » ببوید«چنین  هم ،هلويپدر 
یـز در  ن /buvim/به معنی » bim / بیم«عالوه بر آن . رفته میکار  به /buvi/نیز در کنار » بیه«

  .)137 :(راستارگویوا آن زبان هست
(سـنتاً  » کامـل التزامـی  «در سـاخت  » بودن«/ در مضارع التزامی فعل iي / حضور واکه

ي برجسته است کـه عامـل تمـایز آن از صـورت کمکـی فعـل       حد ي التزامی) به گذشته
  . است» ي بعید گذشته«در ساخت ») بودن«ي ساده  (گذشته» بودن«

/buon اسنادي در حال/ آینده - فعل ربطی عنوان بهشدن / به معناي  
  رود: میکار  بهزیر  صورت بهگیلکی 

b. әm-b. i-b. e/b. im-b. id-b. әd  
  . / استbي تکرارشونده در این ساخت / ریشه

  رود: میکار  بهزیر  صورت بهدر ساخت گذشته 
bo. m- bo. y. i- bo. ϕ/bo. y. im- bo. y. id-bo. d  

  . یابد تظاهر می/ bo/ صورت هبي گذشته  ریشه
مـاتی در  اهبا، هـاي متفـاوت   / در سـاخت buonي فعـل /  هاي تظاهر ریشه تنوع شکل

زنـد کـه نیازمنـد پژوهشـی      ي این فعل در زبان گیلکی را دامن مـی  ارتباط با تعیین ریشه
  . تر است گسترده
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  4پیوست 
  فعل مرکب گیلکی

  
  تقسیم کرد:توان به سه گروه  فعل مرکب گیلکی را می

  . شود هاي همکرد تشکیل می هایی که از یک عنصر غیرفعلی و فعل یبترک .1
سند) و فعل ربطـی شـدن / بـودن (فعـل     که از یک عنصر غیرفعلی (. مرکب اسنادي .2

  . شود اسنادي) تشکیل می
  .  شود ساخته می )کردن( / kudәn/که از یک عنصر غیرفعلی و فعل سببی . مرکب سببی .3

ن را فعل آکه ...  صفت و، هستند که ازپیوند یک کلمه (اسمهایی  لمرکب فعهاي  فعل
مجموعـاً   شـوند و  مـی  سـاخته  شود) می (که همکرد نامیده با یک فعل ساده نامند) می یار

  مانند:. رسانند می معناي واحدي را
  .lәbl. â   giftәn                                           طرفداري کردنناز کسی را کشیدن، 

یک واحد معنایی است و جزء فعلی آن از محتواي معنـایی خـود تهـی     ،فعل مرکب
 کنـد  صـفت یـا قیـد) حمـل مـی     ، شده است  و بخش اعظم معنا را جزء غیرفعلی(اسـم 

  )1384 :طباطبایی(
 دهد خود را از دست می یمرکب جزء فعلی معنی قاموس در فعلِ ،شناسان از نظر زبان

 . دهد خبر می» به وقوع پیوستن عمل و یا حالتی«این مفهوم عمدتاً از . دبیااي ب تا مفهوم تازه
غیرفعلـی   ي فعل مرکب حاصل پیوند دو سازه (عمـدتاً) مسـتقل اسـت (یـک سـازه     

مرکب  ي آن یک واژه ي نتیجهفعلی) که  ي قید و جز آن با یک سازه، صفت، همچون اسم
 .)150: 1384 ،مقدم( است

 //da:n، )زدن( /ze:n/افعالی مانند:  ،نو هاي ایرانیِ و دیگر زبان در گیلکی مانند فارسی
، بـا اسـم  ...  و )شـدن ( /bostәn/یا  /buon/، )کردن( /kudәn /،)گرفتن( /giftәn /،)دادن(

  سازند: شوند و فعل مرکب می آن ترکیب می غیرقید یا ، صفت
  mәrâq. â giftәn  دچار شدن میلی بی  شوقی و به بی
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 tâš. â  dәan    کلک زدن

       mâtâ  zәen  مبهوت شدن
 pitâ  buon  شدن رقُ، تاب برداشتن

 urәzâ  kudәn  خوشه زدن
  

 

افعال از معناي قاموسـی خـود تهـی    ، شود می باال مشاهدههاي  همان طور که درنمونه
  . یارها معناي جدیدي یافتند فعل در ترکیب با شده و

آید که  /) میâ/ مصوتعنصر دیگري ( ،از جزء اولگاه پس  ،گیلکی در افعال مرکبِ
  گیرد: در میان دو جزء قرار می

 jәxtәr. â. da:n از خاطر بردن
 tur. â. bo:n  دیوانه شدن

 avir. â. kudәn گم کردن
 kәš. â. giftәn گرفتن درآغوش

 zәrx. â. šo:n ز افتادن دست و پاگزگبه 
 tâm. â. ze:n   شدن ساکت

به صامت منتهی شود و با مصدري ترکیب شود کـه بـا صـامت شـروع      اگر جز اول
  گیرد: / میâ/ مصوتدر بیشتر موارد ، شود  می

  

  pur. â kudәn           پرکردن
 avir. â bostәn  گُم شدن

 titâl. â giftәn  بازیچه قرار دادن

جـزء  عمـدتاً دو  ، آغاز شـود  مصوتیا مصدر با ، ختم شود مصوته باگر جزء اول 
  آیند: پی در پی می صورت به، /âبدون میانوند /

  ko kudәn  توده کردن
 vâtâ ardәn پشیمانی آوردن ، زیر قول خود زدن

 use. kudәn  ، فرستادنروانه کردن
  ši zәen  ، شبنم زدنعرق کردن
 râ amo:n کنار آمدن 

 urәzâ kudәn زدن خوشه، باردار شدن خوشه برنج
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/ â/ مصوتجزء اول در ترکیب با مصدرهاي پیشوندي عمدتاً بدون  ،در این ساخت

  آیند: می
  dil dәvәstәn دل بستن

  tәk  jәze:n  به پهلو فرو کردن (خالی بستن)

 dâqulә dәgâdәn  نیرنگ به میان آوردن، دغل در انداختن

    :/ بین دو جز استâ/ مصوتولی در مواردي مبتنی برقرار گرفتن     
  sәr. â . voštәn چیزي پریدن از روي

  tәm. â dәgâdәn هوس انداختن

در میـان پژوهشـگران    ،لکـی یدر ارتباط با تبین نقش ایـن عنصـر در فعـل مرکـب گ    
یـک   ي مانده این صورت آوایی را باقی، )1371(هاي متفاوتی وجود دارد؛ کلباسی  دیدگاه

ی بین بعضی از صفات یا قیـود و  هاي گیلک در لهجه«نویسد:  داند و می پیشوند قدیمی می
مانده  گیرد که شاید باقی می این صورت آوایی قرار، آیند که به دنبال آنها می 1بعضی از افعال

  .)279(ص »یک پیشوند قدیمی باشد
کند که بین دو جزء فعل  / معرفی میhâاي از پیشوند فعلی / / را گونهâ/ 1386در سال 

  .)17ص( آید مرکب می
گیرد و دلیل پیشـوند فعـل    نیز این عنصر را پیشوند فعلی در نظر می )1380( شکري

  مانند:، آید داند که بعد از این عنصر می ي نفی می قرار گرفتن نشانه، راآن بودن 
   lus. â. kudәn لوس کردن

 lus. â. nukun لوس نکن

ی بر سـر  ي نف گوید: این عنصر پیشوند اشتقاقی است که با آمدن نشانه و در ادامه می
در افعال  :گیرد که و بر همین اساس نتیجه می ،شود ماند و حذف نمی جاي خود باقی می

                                                
اسم و بر بعضی از صفات و قیود،  در فعل مرکب گیلکی عالوه ،برخالف تصور خانم کلباسی. 1

  در ساخت افعال مرکب شرکت دارند، مانند: اي نیز اسم حرف اضافه
    azât. â. kudәn /  آزاد کردن

   / jәxtәr. â da:nاز خاطر بردن 



 255   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

 tâš. â  dәan    کلک زدن

       mâtâ  zәen  مبهوت شدن
 pitâ  buon  شدن رقُ، تاب برداشتن

 urәzâ  kudәn  خوشه زدن
  

 

افعال از معناي قاموسـی خـود تهـی    ، شود می باال مشاهدههاي  همان طور که درنمونه
  . یارها معناي جدیدي یافتند فعل در ترکیب با شده و

آید که  /) میâ/ مصوتعنصر دیگري ( ،از جزء اولگاه پس  ،گیلکی در افعال مرکبِ
  گیرد: در میان دو جزء قرار می

 jәxtәr. â. da:n از خاطر بردن
 tur. â. bo:n  دیوانه شدن

 avir. â. kudәn گم کردن
 kәš. â. giftәn گرفتن درآغوش

 zәrx. â. šo:n ز افتادن دست و پاگزگبه 
 tâm. â. ze:n   شدن ساکت

به صامت منتهی شود و با مصدري ترکیب شود کـه بـا صـامت شـروع      اگر جز اول
  گیرد: / میâ/ مصوتدر بیشتر موارد ، شود  می

  

  pur. â kudәn           پرکردن
 avir. â bostәn  گُم شدن

 titâl. â giftәn  بازیچه قرار دادن
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/ â/ مصوتجزء اول در ترکیب با مصدرهاي پیشوندي عمدتاً بدون  ،در این ساخت

  آیند: می
  dil dәvәstәn دل بستن
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  .)279(ص »یک پیشوند قدیمی باشد
کند که بین دو جزء فعل  / معرفی میhâاي از پیشوند فعلی / / را گونهâ/ 1386در سال 

  .)17ص( آید مرکب می
گیرد و دلیل پیشـوند فعـل    نیز این عنصر را پیشوند فعلی در نظر می )1380( شکري

  مانند:، آید داند که بعد از این عنصر می ي نفی می قرار گرفتن نشانه، راآن بودن 
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اسم و بر بعضی از صفات و قیود،  در فعل مرکب گیلکی عالوه ،برخالف تصور خانم کلباسی. 1

  در ساخت افعال مرکب شرکت دارند، مانند: اي نیز اسم حرف اضافه
    azât. â. kudәn /  آزاد کردن

   / jәxtәr. â da:nاز خاطر بردن 
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آید که بازمانده یک  / قبل از فعل میe/ و یا /â/ یا /aگاه یک عنصر /، گویش گیلکی مرکبِ
...  و hâ/ / ،//heهـاي   با گونه ha/1ر موارد /ته و این پیشوند به احتمال در بیشپیشوند بود

علت قرار گرفتن در شرایط آوایی خاص حـذف   آن به همخوانوده است که امروز واج ب
هنـوز   ،مازنـدرانی یـا مازنـدرانی شـرقی    ، در حالی که در گویش مجاور خود، شده است

  .)164 :ص( مانده است باقی
داند که به قسمت  این عنصر را جزء ادات مجزاکننده در فعل مرکب می »راستارگویوا«

در افعال مرکب و به هنگام ساختن افعال  نویسد: و میا .شود رکب متصل میاسمی فعل م
شـود کـه در    / اسـتفاده مـی  baو / bu/ / ،//biاز پیشوند  ،ي دور افعال تام و گذشته، امري

/ که بـه قسـمت اسـمی فعـل     - aتواند توسط ادات مجزاکننده / مواردي این پیشوندها می
  ند:مان 2تغییر یابد ،شوند مرکب متصل می

 qâle pân. â kun  قالی را پهن کن
 pa (h)n bukun  از فعل امر

 mi dil xunәk-â-bostә bu  دلم خنک شده بود
 xunәk bubostә bu  »شده بود خنک« دور ي گذشته از فعل

  ) 161 :1380 ،(به نقل از شکري
و دانـد   این عنصر را پیشـوند اشـتقاقی (قاموسـی) گیلکـی مـی      )1391( پور سبز علی

/ در گیلکی رشتی و در تعدادي از افعال مرکـب گیلکـی کـه جـزء     âنویسد: پیشوند / می
 و /  (کردن) /âkudәn/ ،)(گرفتن/ âgiftәn/ ،(دادن) /âdân/ مانند:، شان پیشوندي است فعلی

âbostәn/ (شدن) کـار   بـه فقط با افعال مرکب ، رود نمیکار  بهبا فعل ساده . مانده است باقی

                                                
تاثیر  شود ولی در شرق گیالن تحت برده نمیکار  به/ در گیلکی غرب گیالن hâ/ یا /haپیشوند /. 1
/ hتبدیل به / ،پذیرند / میfافعالی که در غرب پیشوند / ،در مواردي محدود ،جواري با مازندرانی مه

  . شوند می
/ و bیشـوند غیرثابـت /  هایی کـه نیـاز بـه اسـتفاده از پ     در ساخت ،»راستارگویوا«برخالف نظر . 2

  گیرد، مانند: / همچنان در ترکیب بین دو جزء قرار میâهاي آن نیست، / گونه
                        hamišәk mәrâ jәxtәr. â šoyi(استمراري گذشته) رفت همیشه از خاطرم می

                                      mәrâ fәrâmuš. â nibeشود (اخباري حال/ آینده)     فراموشم نمی

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    258
کارند و دیرتر از بقیه شکل خود را از دسـت   هاي مرکب بسیار محافظه چون فعل ،رود می
رفتـه   مـی کار  به/ در گیلکی بسیار فعال بوده و با افعال ساده نیز âزمانی پیشوند /. دهند می

از دست داده امـا همچنـان نقـش و عملکـرد      اما امروز معناي اصلی خود را تقریباً. است
 ،هم سیط نشده و پیشوندي باقی مانده است و دلیل آنپیشوندي خود را از دست نداده و ب

ونـد  ، هاي پیشوندي که همانند فعل. شکل نفی و هم شکل امري پیشوندهاي فعلی است
این است که ، / در گیلکیâدلیل دیگر براي پیشوند بودن /. شود منفی بعد از آنها ظاهر می

در گـویش تـاتی و   ، رونـد  می کار بهدر افعالی که در این گویش با پیشوندهاي مورد نظر 
  .)277ـ  8ص ( روند میکار  به/ âتالشی نیز با همان پیشوند /

/ در سـاختار فعـل مرکـب گیلکـی اظهـارنظر      âپژوهشگرانی که در ارتباط با عنصر /
  استدالل تکیه دارند: دوبر  عمدتاً ،تلقی کردند »پیشوند« را اند و آن کرده

  آید؛ آن می نفی پس از  ي  نشانه، هنگام نفی. 1
کـار   بـه پیشوند  صورت بهمازندرانی) این عنصر  ،تالشی ،هاي همجوار (تاتی در گویش. 2

  . رود می
/ تاتی و تالشی و یا âاین عنصر در ساختار فعل مرکب گیلکی پیشوند /، نگارنده نظر به

  چون:. / مازندانی نیستhâ/ ي کوتاه شده
، به معناي برداشتن) //usâdәnدر  uمانند اند ( یا یک واکه، در گیلکی پیشوندهاي فعلی

، پیوندنـد  وقتی به ماده فعـل مـی  ، )dә ،ji ،fu ،vâاند (مانند:  ) ختم شدهمصوتیا به واکه (
ولی در . پوشیدن)/ du. ku. dәnدهند (مانند:  ي ماده فعل تشکیل چند هجا می همراه واکه

در ، /âپیشـوند فعلـی /   ،دهزعم پژوهشـگران یادشـ   یا به، / â/ مصوتفعل مرکب گیلکی 
اي  گونه حضورش در بین دو جزء به و دهد یک از موارد با ماده فعل تشکیل هجا نمی هیچ

ي پایانی جزء اول را دستخوش  دهد و خوشه است که همیشه با جزء اول تشکیل هجا می
  کند: تغییر می

 puru  پر رو

  pu. ru. yâ ku. dәn  پر رو کردن

چون بنا بـه   ؛در اینجا حرف میانجی است براي سهولت تلفظ /y/(صامت)  همخوان
/ در â/. کند هاي تلفظی ایجاد می دشواري ،در کنار هم âو uي  نشینی واکه هم ،دالیل آوایی
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آید که بازمانده یک  / قبل از فعل میe/ و یا /â/ یا /aگاه یک عنصر /، گویش گیلکی مرکبِ
...  و hâ/ / ،//heهـاي   با گونه ha/1ر موارد /ته و این پیشوند به احتمال در بیشپیشوند بود

علت قرار گرفتن در شرایط آوایی خاص حـذف   آن به همخوانوده است که امروز واج ب
هنـوز   ،مازنـدرانی یـا مازنـدرانی شـرقی    ، در حالی که در گویش مجاور خود، شده است

  .)164 :ص( مانده است باقی
داند که به قسمت  این عنصر را جزء ادات مجزاکننده در فعل مرکب می »راستارگویوا«

در افعال مرکب و به هنگام ساختن افعال  نویسد: و میا .شود رکب متصل میاسمی فعل م
شـود کـه در    / اسـتفاده مـی  baو / bu/ / ،//biاز پیشوند  ،ي دور افعال تام و گذشته، امري

/ که بـه قسـمت اسـمی فعـل     - aتواند توسط ادات مجزاکننده / مواردي این پیشوندها می
  ند:مان 2تغییر یابد ،شوند مرکب متصل می

 qâle pân. â kun  قالی را پهن کن
 pa (h)n bukun  از فعل امر

 mi dil xunәk-â-bostә bu  دلم خنک شده بود
 xunәk bubostә bu  »شده بود خنک« دور ي گذشته از فعل

  ) 161 :1380 ،(به نقل از شکري
و دانـد   این عنصر را پیشـوند اشـتقاقی (قاموسـی) گیلکـی مـی      )1391( پور سبز علی

/ در گیلکی رشتی و در تعدادي از افعال مرکـب گیلکـی کـه جـزء     âنویسد: پیشوند / می
 و /  (کردن) /âkudәn/ ،)(گرفتن/ âgiftәn/ ،(دادن) /âdân/ مانند:، شان پیشوندي است فعلی

âbostәn/ (شدن) کـار   بـه فقط با افعال مرکب ، رود نمیکار  بهبا فعل ساده . مانده است باقی

                                                
تاثیر  شود ولی در شرق گیالن تحت برده نمیکار  به/ در گیلکی غرب گیالن hâ/ یا /haپیشوند /. 1
/ hتبدیل به / ،پذیرند / میfافعالی که در غرب پیشوند / ،در مواردي محدود ،جواري با مازندرانی مه

  . شوند می
/ و bیشـوند غیرثابـت /  هایی کـه نیـاز بـه اسـتفاده از پ     در ساخت ،»راستارگویوا«برخالف نظر . 2

  گیرد، مانند: / همچنان در ترکیب بین دو جزء قرار میâهاي آن نیست، / گونه
                        hamišәk mәrâ jәxtәr. â šoyi(استمراري گذشته) رفت همیشه از خاطرم می

                                      mәrâ fәrâmuš. â nibeشود (اخباري حال/ آینده)     فراموشم نمی

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    258
کارند و دیرتر از بقیه شکل خود را از دسـت   هاي مرکب بسیار محافظه چون فعل ،رود می
رفتـه   مـی کار  به/ در گیلکی بسیار فعال بوده و با افعال ساده نیز âزمانی پیشوند /. دهند می

از دست داده امـا همچنـان نقـش و عملکـرد      اما امروز معناي اصلی خود را تقریباً. است
 ،هم سیط نشده و پیشوندي باقی مانده است و دلیل آنپیشوندي خود را از دست نداده و ب

ونـد  ، هاي پیشوندي که همانند فعل. شکل نفی و هم شکل امري پیشوندهاي فعلی است
این است که ، / در گیلکیâدلیل دیگر براي پیشوند بودن /. شود منفی بعد از آنها ظاهر می

در گـویش تـاتی و   ، رونـد  می کار بهدر افعالی که در این گویش با پیشوندهاي مورد نظر 
  .)277ـ  8ص ( روند میکار  به/ âتالشی نیز با همان پیشوند /

/ در سـاختار فعـل مرکـب گیلکـی اظهـارنظر      âپژوهشگرانی که در ارتباط با عنصر /
  استدالل تکیه دارند: دوبر  عمدتاً ،تلقی کردند »پیشوند« را اند و آن کرده

  آید؛ آن می نفی پس از  ي  نشانه، هنگام نفی. 1
کـار   بـه پیشوند  صورت بهمازندرانی) این عنصر  ،تالشی ،هاي همجوار (تاتی در گویش. 2

  . رود می
/ تاتی و تالشی و یا âاین عنصر در ساختار فعل مرکب گیلکی پیشوند /، نگارنده نظر به

  چون:. / مازندانی نیستhâ/ ي کوتاه شده
، به معناي برداشتن) //usâdәnدر  uمانند اند ( یا یک واکه، در گیلکی پیشوندهاي فعلی

، پیوندنـد  وقتی به ماده فعـل مـی  ، )dә ،ji ،fu ،vâاند (مانند:  ) ختم شدهمصوتیا به واکه (
ولی در . پوشیدن)/ du. ku. dәnدهند (مانند:  ي ماده فعل تشکیل چند هجا می همراه واکه

در ، /âپیشـوند فعلـی /   ،دهزعم پژوهشـگران یادشـ   یا به، / â/ مصوتفعل مرکب گیلکی 
اي  گونه حضورش در بین دو جزء به و دهد یک از موارد با ماده فعل تشکیل هجا نمی هیچ

ي پایانی جزء اول را دستخوش  دهد و خوشه است که همیشه با جزء اول تشکیل هجا می
  کند: تغییر می

 puru  پر رو

  pu. ru. yâ ku. dәn  پر رو کردن

چون بنا بـه   ؛در اینجا حرف میانجی است براي سهولت تلفظ /y/(صامت)  همخوان
/ در â/. کند هاي تلفظی ایجاد می دشواري ،در کنار هم âو uي  نشینی واکه هم ،دالیل آوایی



 259   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

نشـینی دو واکـه و تغییـر     انضمام به هجاي پایانی جزء اول است که بـراي پرهیـز از هـم   
چون در گیلکی در . نیاز به میانجی دارد ،ي پایانی جزء اول از یک هجا به دو هجا خوشه
  مانند:، پذیر است واکه بدون میانجی امکان دوزمان  حضور هم، هجاي جداگانه مرز دو

                                        râ amo:n                                                              کنارآمدن
گونه که در مثال  آن، هجا هم حتی در مرز دو، ء اول است/ منضم به جزâاز این نظر /

  . شود قرار ندارد باال دیده می
/â اول در مواردي منجر به تغییرات آوایی (کاهش یا افزایش) جزء در انضمام به جزء /

  kudәn/ در پیوستن به فعل â(بزرگ) در ترکیب با / pile صفت مانند تغییرات، شود اول می
  زیر است: صورت به (شدن) bostәn(کردن) یا 

 pile  بزرگ
 pil. lâ ku. dәn  بزرگ کردن
 pil. lâ bos. tәn  بزرگ شدن

  . شود / دیگر به جزء اول افزوده میlیک /، در این ترکیب
ي اسم را به صفت و یا صفت را بـه اسـم    در مواردي منجر به تغییرات نحوي (مقوله

  مانند:، شود ء اول میکند) و یا تغییرات معنایی جز تبدیل می
 qâyәm  استوار، محکم

 qâyәmâ kudәn  پنهان کردن
 sәr  سر

 sәrâ da:n  فرستادن، روانه کردن، رهاکردن
 toq  طوق، کبوتر ردنگحلقه دور 

 toqâ dâštәn  عاشق بودن

یـا  ، در صورت حـذف آن ، م به جزء اول است؛ زیراض/ منâي / اکهوهاي باال  در مثال
 sәrâ/مـثالً در ترکیـب   . یا ترکیبی با معنـایی متفـاوت   شود حاصل می ساختبد ترکیبی

da:n // در صورت حذفâ/ از /sәr/   ترکیب/sәrda:n/ آغـاز  آید که معناي  می دست به)
 sәrâ/ت معنایی که در کلی. شود حاصل می از آن درپوش به روي چیزي گذاشتن)، کردن

da:n/  ایجادشده حاصل انضمام/â/ و /sәr/ ترکیب با فعل  درda:n// است .  
پاسـخ دادن بـه ناکـافی    ، فلسفه وجودي فعل مرکب ،برخالف تصور دکتر سبزعلیپور

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    260
هاي میانی زبان فارسی بوده است که  هاي اصلی در فعالیت علمی ـ فلسفی دوره بودن فعل

یکی  شناختی و هاي مهم زبان هاي نو ایرانی نیز سرایت کرد و از پدیده در تداوم آن به زبان
  . از عناصر مهم زایایی و نوآوري زبان است

نشـینی بـا اسـم و     مناسب هم ،علت بسامد باالي پیشوندي بودنشان ههاي اصلی ب لفع
، نیستند و گسترش معنایی هاي جدید به منظور ساختن واژهصفت و جز آن براي ترکیب 

تغییـرات   کننـد و  عمـل فعـل را کـم مـی     ي چون: پیشوندها قیدهایی هستند که محدوده
کـار   محافظـه . کننـد  خالصـه مـی   معنایی رایـج همـان فعـل   بندي  معنایی فعل را در دسته

ادمـه بایـد    در .هاي مرکب دارند تر از فعل هاي اصلی هستند که قدمتی بسیار طوالنی فعل
مانند صفت مفعولی و فـاعلی و   ،هیچ یک از افعال اصلی گیلکی و مشتقات آن که گفت
  . شود پیشوند دیده نمی عنوان به/ âنشانی از /...  غیره

منحصر به فرد  ي پدیده ،/ در افعال مرکبbv» /ب«چنین باید گفت حذف پیشوند  هم
در  ،در فارسی میانه و دري 1.شود هاي دیگر ایرانی نیز دیده می در زبان و گیلکی نیست زبان
صورت متمایز و همین دلیل ساخت مزبور  به. رفت نمیکار  به» ب«پیشوند ،هاي مرکب فعل
  . راحتی قابل تشخیص است به، هاي زبانی دیگر دهد که بین صورت میدست  بهاي را  ویژه

آیـد و یـا در    این درست است که وند نفی بعد از پیشوند فعلی (پیشوند قاموسی) می
 نظـر  بـه شود و در همین جااسـت کـه مسـئله مـبهم      / میbvافعال ساده جانشین پیشوند /

  . / پیشوند قاموسی استâاي است که گویا / یب کلمات به گونهچون ترت، رسد می
 jextәr. â dәn  فراموش کن

   jextәr. â nә. dәn  فراموش مکن
) و صـرفی  یپیشـوند اشـتقاقی (قاموسـ    تفاوت، گوید: در گویش گیلکی شکري می

ن بدین صورت که پیشوند اشتقاقی با آمد. شود شکار میآخوبی  در نفی به») ب«(پیشوند 
: 1380(شود  ي نفی حذف می ولی پیشوند صرفی با آمدن نشانه، ماند ي نفی باقی می نشانه
  . )167ـ  159
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 261   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

   :توان به نفی فعل دست یافت در زبان گیلکی به دو صورت می
و ، هاي ساده که در ابتداي ماده فعل، /nvهاي ایرانی با پیشوند نفی / مانند سایر زبان الف:

 . کند ی مینفها را م آید و آن هاي پیشوندي می پس از پیشوند در فعل
 nu. kun  نکن

             vâ. nu. kun  بازمکن
 nә/ي نفی  که از ترکیب نشانه، / به معنی نبایدnәbâ/ یا /nәvâي منحصر به فرد / نشانه ب:

 تشکیل شده و قبل از ،»نباید«، »بایسته نیست«به معنی  »باید« / bâ/یا  /vâ/فعل وجهی  /+
فعل اصلی در ایـن  . نشیند ها می گیرد و به نفی آن ماده فعل ساده یا فعل پیشوندي قرار می

  آید: مصدر می صورت به در بیشتر موارد ساخت
 nәvâ xurdәn  نخور، اننباید خورد

  nәvâ fišâdәn  دور نریز، ننباید دور ریخت
/ در âاي / که واکـه دهنده این امر است  جایگاه این نشانه در فعل مرکب گیلکی نشان

چـون در  ، / پیشوند این افعال نیستâبه سخنی دیگر/ یست.افعال مرکب مربوط به فعل ن
در ، / قـرار بگیـرد  â/ الزاماً باید پس از جزء اول و پـیش از / nәvâاین صورت فعل نهی /

  گونه نیست: صورتی که این
 gәrm. â. nәvâ kudәn  گرم مکن

  mi harf. â jextәr. â nәvâ da:n  حرفم را فراموش مکن
، جـا کنـیم   نشـینی و یـا جانشـینی جابـه     هاي ترتیب کلمات را در محور هم اگر سازه

غیرفعلی تعلـق   ي / به سازهâاي / باز خواهیم دید که واکه، غیردستوري نشوند که طوري به
  فعلی:  ي نه به سازه، دارد

 ?mi harfâ jextәr. â nә. dâyi ki  حرفم را فراموش نکردي که؟. 1
 ?jextәr. â mi harfâ nә. dâyi ki  فراموش نکردي حرفم را که؟. 2

ـیم و تفـاهم خدشـه    بدون این، این صورت با تاکید بیشتري همراه است اي  که به اصل تفه
  . باال بوده است و به همان میزان دستوري است ي وارد شود و پیام هنوز همان است که در جمله

  mi harfâ jextәr. â nә. vâ da:n  حرفم را فراموش مکن. 3
  ?mi harfâ jextәr. â bә. dâ dari  اي؟ حرفم را فراموش کرده.  4
  miharfâ jextәr. â tâni bә. di  توانی فراموش کنی حرفم را می. 5

 ti harf. â frâmuš. â nәšâkudәn  . توان کردن (کرد) حرفت را فراموش نمی. 6

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    262
کند که  نشیند و این شبه را ایجاد می / میnәي نفی / نشانه/ در کنار âي / واکه، 1در مثال

در مثال . افتد / فاصله میnәي نفی / / و نشانهâبین واکه / ،2ولی در مثال . گویا پیشوند است
/ پیشوند محسوب âدر صورتی که اگر/، آید / میâي / / پس از واکهnәvâنفی / ي  نشانه ،3

/ قـرار  bә/ در کنار پیشوند تصریفی /âي / واکه ،4ال در مث. / بیایدnәvâباید پس از/ ،شود
و  / داردbәپیشوند تصریفی / افتد و فعل اصلی فاصله می ها آن در میان ،5در مثال ، گیرد می

  . افتد شان فاصله می بین ،6در مثال 
تواند در یـک   طور هم زمان نمی یعنی به. زبان گیلکی فاقد ساختار دوپیشوندي است

بـاز  / â/اگر قرار باشد بپذیریم که  .د تصریفی بیاید و هم پیشوند قاموسیجمله هم پیشون
در آن صورت باید  ،است )کردن(/ akudәn/، )شدن(/ abostәnمانده پیشوند افعالی مانند /

  و یا در جمالتی مانند:  5و  4هاي  هایی مانند مثال بپذیریم که در حالت
     agәr avir. â bubo bi  اگر گم شده باشد
/ و هم پیشوند âیعنی هم پیشوند قاموسی /، پیشوند داشته باشد دوتواند  یک فعل می

/ bv/ با پیشوند /âزمان / حضور هم. پذیرنیست که این در گیلکی امکان، / )b(v(تصریفی /
از طرف دیگر در . غیرفعلی دارد ي / و تعلق آن به سازهâنشان از غیرپیشوندي بودن واکه /

پیشوندها همیشـه در گیلکـی    .بین فعل یا مصدر و پیشوند فاصله بیافتد تواند گیلکی نمی
  . گیرند بدون فاصله در جایگاه آغازین فعل قرار می

/âهاي غیربسیط  ساز عنصري است که در واژه صورت .باشد »صورت ساز«تواند  / می
ن اسـت  ساز ممک صورت. کند ها را تسهیل می گیرد و ترکیب آن در بین دو تکواژ قرار می

هاي پساچین و  چنان که در واژه، رودکار  بهمعنایی نداشته باشد و فقط براي سهولت تلفظ 
  . )136ـ  130: 1387، (طباطباییشود  سراسر دیده می، دمادم، تیعپیشا صن

/âهمخـوان کند که جـزء اول بـه    / در فعل مرکب گیلکی در شرایط آوایی ظهور می 
نشـینی دو   بـراي راحتـی تلفـظ در هـم    . آغاز شود انهمخومنتهی شود و جزء دوم نیز با 

/ قـرار  âي / هـا واکـه   میـان آن ، کنار هم و شکستن هجاي بلند به هجاي کوتـاه  همخوان
  . گیرد می

 jul. fâ. ku. dәn  ژرف کردن، عمیق کردن
 tu. râ. bu. on  دیوانه شدن
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کند که  نشیند و این شبه را ایجاد می / میnәي نفی / نشانه/ در کنار âي / واکه، 1در مثال
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 jul. fâ. ku. dәn  ژرف کردن، عمیق کردن
 tu. râ. bu. on  دیوانه شدن
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پژوهشگران  ،علبین جزء اول و ف نماید و در تشخیص مرزِ می این تغییرات گاه مبهم
  . شناسند ولی گویشوران بومی به خوبی مرز آن را می، کند غیربومی را دچار اشتباه می

ساز است و احتمال دارد در  در مواردي مقوله/ â/ ،هاي باال آمده که در مثال همانطوري
ش ها نق تاتی و مازندرانی باشد که در این زبان، جواري با زبان تالشی تاثیر هم مواردي تحت
هایی است که یک پیشوند  زبان گیلکی فاقد داللت ولی در ساختار کنونیِ ،پیشوندي دارد

بدون نقـش و معنـایی بـه     ،در برخی از مصدرهاي گیلکی. کند در سرشت فعل ایجاد می
ي نفـی پـس از آن    جزیی از ساختار غیرفعلی سازه فعل مرکب تبدیل شده است و نشانه

  . شود ظاهر می
/ در فعل مرکب گیلکی هنوز داراي ابهاماتی است که نیازمنـد  âنقش / هرحال تبیین هب

/ براي âولی آنچه از اجزاي ساختار افعال مرکب در رابطه با / ،تري است پژوهش گسترده
است نه بـا جـزء    یارتباط این عنصر با جزء غیرفعل، شود گویشوران گیلکی معناپذیر می

  . ابه پیشوندثفعلی به م
 ?gәrja. â dә. r. ә                                                          گرید؟ دارد می
  na,gәrj. â de. n. e                                                         . گرید نه نمی

  
  یفعل مرکب اسنادي و سببی گیلک

از زبانشناسـان   برخـی . نظرات گوناگونی مطـرح اسـت   ،در ارتباط با ساختار فعل مرکب
   معتقدند:
 »buon / بودن«فعل ، بیانگر تغییر از حالتی به حالت دیگر است »bostәn /شدن«فعل 

/ شـدن  «با فعـل  » kudәn/ کردن «فعل . نیز مبین حالت ایستایی و وضعیت موجود است
bostәn« به این معنا که مانند، تناظر استم /bostәn/   دیگـر را بـه حـالتی   تغییر از حـالتی 

   شوند فعل مرکب نیستند: می وقتی این افعال با صفت ترکیب. رساند می
  titâl. â kudәn مشغول کردن

  jamjâl. â kudәn سرگرم کردن

  fәtәrât. kudәn دعوا راه انداختن، غارت کردن

  pur. â kudәn پر کردن
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. اسـت ساز است و صفت قبل از آن مسند  / فعل ربطی سببkudәnدر این ترکیبات /

اما پـس از اعمـال فرآینـد    ، گردد مسند همواره به فاعل جمله باز می، در جمالت اسنادي
در این حالت مسـند  ، شود سببی می ي ي اسنادي مبدل به مفعول جمله فاعل جمله، سببی

  . )80ـ  79 :زاده (طبیبگردد  بازمی  همواره به مفعول جمله
اي به نتیجه رسیده را میان مفعول و مسـند   اند و رابطه اي نتیجه فعلِ ،»کردن«و  »شدن«

   .همان)( کنند بیان می
 vârәš hâvâ. yâ hunәk. â kud  باران هوا را خنک کرد (ساخت سببی دارد)

                     hâvâ hunәk. â bo  هوا خنک شد (ساخت اسنادي دارد)
 ،خت سببی هستندکه قابل تبدیل به سا »اسم /صفت + شدن/ بودن«هاي  زنجیره تمامی

   1.شوند نه فعل مرکب ساخت اسنادي محسوب می
                      qâli pân. â bo  قالی پهن شد
                 qâli pân bu  قالی پهن بود

            qâle pân. â kud  قالی را پهن کرد
نحـوي  هـاي   در زبان گیلکی نقـش  /âي / نباید فراموش کرد که واکه ،ها عالوه براین

بسیاري  در. ازي و رایی)، برایی، ن جمله نقش مفعولی (باییآاز  .کند می اي را ایفا چندگانه
 معنا حاصل دو، فعل  یار و از ترکیب فعل وي مشخصی دارد ویار نقش نح فعل، از ترکیبات

  مانند:. توان فعل مرکب نامید ترکیبات این گونه را نمی. شود می
  

kol. â giftәn                  به دوش گرفتن            
yâd. â so:nاز خاطر رفتن                                 

گیلکی دستاورد مهمی براي گویشوران این زبان در انطباق با شرایط  فعل مرکبِ
کارهاي آن است و برخالف زبان فارسی بخش مهمـی از   و  تغییریافته زندگی و ساز

ي پویاکردن این زبان  راندن افعال ساده و یا پیشوندي در ادامه ن پسبدو، این ترکیبات
  . هاي زیر شواهد این مدعاست نمونه. اند ساخته و پرداخته شده

  

                                                
تواند براي گسترش  ) می1385زاده (نک:  ) و دکتر امید طبیب1384هاي دکتر محمد دبیر مقدم (نک:  دیدگاه. 1

  بحث فعل مرکب گیلکی مفید واقع شوند. 
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  هاي مرکب گیلکی فعل
   

  با فشار چیزي را به جلو، حول دادن
  یا عقب حرکت دادن 

tәrm. â  dān 

 čâ  kudәn  تالفی کردن ، تعمیرکردن

 fәtәrât. kudәn  وا و مرافع راه انداختن دع، غارت کردن

 čo  buon  ناکار شدن، خشک شدن

  اي را با  ته و توي قضیه، انگولک کردن
  زیر و باال کردن بیرون آوردن 

ču  zēn 

 jextәr. â  dān  فراموش کردن 

 xâk. әnâ. kudәn  خاك آلود کردن 

 vәrrә  xândәn  کسی را با نجوا کردن در گوش اش برانگیختن 

 titâl. â  giftәn  بازیچه قراردادن 

 titâl. â  kudәn  مشغول کردن 

 čitin. â  bostәn  مالل آورشدن 

 gurš. â  buon  غاله شدن جز

 sәr gәmәj. â giftәn  ن دسرگرم کر
 gәrkә  bostәn  حلقه زدن به دور خود و خود را جمع کردن

 tam. â  zēn  ساکت شدن 

 jәmjâl. â  kudәn  سرگرم کردن 

 ur. amōn  اطوارداشتن ، غمزه کردن

 doršink. â  kudәn  بهم زدن و پراکندن خاك 

 pitrow  gudәn  کاربرداشت محصول را به اتمام رساندن 

 pәndâmә  gitәn  پناه گرفتن 

 buk ardәn  حالت گریه و قهر داشتن 

 tirtow  owdan  تحریک کردن

 xu ârdәn  بدخلق شدن 

 mus  ništәn  زل زدن ، کمین کردن

 kul. â  čēn  در هم پیچیدن پاها در نشستن 
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 eštow  zān  طعنه زدن 

 zâlәš ardәn  بی حس شدن از تشنگی، گرمازده شدن

 su  aytan  آب افتادن در میوه 

 kâs. â buon  زمین گیرشدن انسان و خربزه 

 sim  kәšēn  آب کشیدن زخم 

 vәl zәen  شعله ورشدن

 axm. â  čēn  دن اخم آلودش

 rәxšәn. â  giftәn  شکلک درآوردن 

 dәšt. â  kәtәn  ظاهرشدن ، آشکارشدن

 rәčәgi  dâštәn  خصلتی را به ارث بردن 

 čik. â  dәan  از دست دادن 

 muqur ardәn  اقرارکردن ، اعتراف گرفتن

 gulâz  kudәn  مباهات کردن ، افتخار کردن

 bәrâzә  kәšēn  حصارو چیزهاي دیگر  محدود کردن زمین و باغ بوسیله

 julf. â  kudәn  عمیق کردن 

 tәm. â  dәgâdәn  به هوس انداختن          ، حریص کردن

 sil  čarasan  شره کردن آب دهان از گوشه لب 

 sil. â  kudәn  فلس ماهی را گرفتن 

 tamšeyat   dān  آرایش کردن( زنان)

تن و آرزوي چیـزي داشـ   اشتیاق شدید به کسـی یـا  
  دیدارش را کردن 

tâsiyani  dâštәn 

اشتیاق شدید به کسـی یـا چیـزي داشـتن و آرزوي     
  دیدارش را کردن                          

yâss. ә  vaowdәn 

 kut. gentan   طاقت از دست دادن 

 vel. â  kudәn  آزادکردن ، رهاکردن

 doršin  zēn  آشفته و درهم برهم کردن 

 vâxâb. â  buon  شیارشدنآگاه و ه

 mәntәr. â  kudәn  الت دست کردن 
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  هاي مرکب گیلکی فعل
   

  با فشار چیزي را به جلو، حول دادن
  یا عقب حرکت دادن 
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ču  zēn 

 jextәr. â  dān  فراموش کردن 

 xâk. әnâ. kudәn  خاك آلود کردن 

 vәrrә  xândәn  کسی را با نجوا کردن در گوش اش برانگیختن 

 titâl. â  giftәn  بازیچه قراردادن 

 titâl. â  kudәn  مشغول کردن 

 čitin. â  bostәn  مالل آورشدن 

 gurš. â  buon  غاله شدن جز

 sәr gәmәj. â giftәn  ن دسرگرم کر
 gәrkә  bostәn  حلقه زدن به دور خود و خود را جمع کردن

 tam. â  zēn  ساکت شدن 

 jәmjâl. â  kudәn  سرگرم کردن 

 ur. amōn  اطوارداشتن ، غمزه کردن

 doršink. â  kudәn  بهم زدن و پراکندن خاك 

 pitrow  gudәn  کاربرداشت محصول را به اتمام رساندن 

 pәndâmә  gitәn  پناه گرفتن 
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 eštow  zān  طعنه زدن 
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 gulâz  kudәn  مباهات کردن ، افتخار کردن

 bәrâzә  kәšēn  حصارو چیزهاي دیگر  محدود کردن زمین و باغ بوسیله
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 mәndâl. â  kudәn  بدشستن لباس ، آلودن

 yarâqčin. â  kudәn  آماده شدن براي انجام کاري 

 jigâ xurdәn  پنهان شدن 

 vâčәm. â  kudәn  زیرنظرگرفتن 

 vâd. â  giftәn  اندازه چیزي را گرفتن 

 kәrč. â  bo:n  تردد و شکننده شدن 

 tuš  isān  بربر نگاه کردن 

 mât. â  bәrdәn  خیره به جایی نگریستن 

 mât. â  zēn  خیره شدن 

 mât. â  bōn  گیج شدن ، حیران شدن

 čәt. â  kudәn  خیط کردن 

 pât. â  kudәn  باقالیپه کردن دولَ

 čәf ardәn  نوعی ناسزا ، آماس کردن

 vigir  dâštәn  آموختن رموز کارخانه و زندگی 

 yapartәlâq gudәn  پرتاب کردن ، آواره کردن کسی

 avuj. â dān  پاسخ دادن به صدا ، بانگ زدن

 lučân  zәen  رکردن فابراز تن، پشت چشم نازك کردن

 mәzâq. â  giftәn  مسخره کردن ، اداي کسی را در آوردن

 vәn  ardәn  اشکال تراشی کردن 

 furuz  amōn  سربزیرشدن، افتادن از حال و هواي خاص

 âš. â  buon  له شدن 

       juduki dәkәftәn  الکن شدن ، به تته پته افتادن
 dәgal. â  dān  قالب کردن چیز تقلبی به کسی 

 duku  zēn  با دست به پهلوي کسی زدن و هل دادن 

 duskul  zēn  با دست و شانه کسی را راندن ، هل دادن

 fulk. â  dәan  اثر رطوبت یا بیماري)بادکردن( پلک و گونه بر

 fәrnә  kәšēn  بازدم شدید از راه دماغ کشیدن مانند یا بو 

 vâgu. yâ.  kudәn  بازگو کردن 
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 vâzdә  amōn  به تنگ آمدن ، به ستوه آمدن

 kәš. â  giftәn  در آغوش کشیدن 

 xuš. â  dәan  بوسیدن

 jut. â  buon  به تته پته افتادن 

 kun  ništәn  از اوج به زیر افتادن ، دنورشکسته ش

   sukul. ә pәnj fičēn  ر برتر از گناه آوردن عذ، بهانه جویی کردن
 reyo   amōn  ...) کوکوي سبزي و ، به هم خوردن(کالف نخ

 dәskәl. â  zēn  کف زدن 

 pâk čin. â kudәn  پاك کردن کشت کار از زمین( پایان کار کشاورزي)

 juk. â  buon  همدست شدن 

 xәf  kudәn  از ترس دم فروبستن 

 vilisk. â  buon  ولوشدن ، پهن شدن

 čumbur. â bostәn  پیرشدن دست و پا در حمام 

 vâsâz   kudәn  تبانی کردن 

 fit. â  kudәn  تحریک کردن 

 xәft. â  giftәn  بی زار شدن ، تنگ حوصله شدن

 kurrә  kudәn  تولیدمثل کردن ، زیاد شدن

 rәč  amōn  جورشدن ، کارن میزان درآمد

 jipit. â  dān  یواشکی در رفتن، جیم شدن

 nek  zēn  چانه انداختن 

 čilik  zēn  پرحرفی کردن 

 šim gudәn  چپاول کردن ، غارت کردن

 šәlâr  dәan  با آب و تاب حرف زدن 

 lәblâ  giftәn  طرفداري کردن از کسی 

 ârnâmus dâštәn   خجالت کشیدن، پرده پوشی کردن

 pâtәrs  dān  تهدید کردن توخالی ، خط و نشان کشیدن

 iškil nәan  pâ  ایجاد اشکال کردن 

 jәq. â  giftәn  فشردن ، در تنگنا گذاشتن
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 fәk  ardәn  بدبیاري آوردن 

 dәvâl. â   dân  جیم شدن ، در رفتن

 qurâb  zēn  الف زدن 

 dil  dәan  کار  بهدل دادن ، دقت کردن

 tur. â  buon  دیوانه شدن 

 gәr. â  dәan  غلت دادن

 mândәčin. â kudәn  ماندگی را هرس کردن ، رفع خستگی کردن

 vәr. â giftәn  دربرگرفتن ، رفیق راه گرفتن

 gilâr  vәoštәn  به رقص برخاستن 

 vәr. â  vәr. â  šōn  اُریب رفتن 

 vâj  amōn  از کار درآمدن ، دلخواه و مطیع شدن

 sәk. ә su  zēn  رونق داشتن 

 pâčuk  ništәn  چمپانه زدن 

 čәr. ә sәr  ništәn  سر راه کسی کمین کردن ، کمین کردن

 kәr. â  dān  کیف کردن 

  fit. â   dān  تحریک کردن 

 fil. â  kudәn  ها  به رشته یا قالب کشیدن آویختنی

 numud  dâštәn  جالب بودن ، جلوه داشتن

 vâlәng  zēn  منصرف گردیدن ، مدنکوتاه آ

 vâvelân  dân  دهن کجی کردن 

 vâhil. â  bostәn  به حول و هراس افتادن ، به ناامیدي دچارشدن

  vәr  dәkәftәn  پیله کردن به کسی ، لج افتادن
 vәrәk  dān  تحریک کردن به سخن و اشاراتی 

 vunhâ  kudәn  نهیب زدن 

 hačәl  dān  به چنگ حریف دادن 

 vâker. â  šo:n  به دام افتادن 

 vâ  čos. â   bōn  بی ارزش شدن 

   ašbәl. â fukudәn  ( تخم ریزي کردن)، آسوده خاطر شدن
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  kol. â  dәan  باري روي دوش گذاشتن           ، تحمیل کردن

  suk  isān  روي زاویه ایستادن
  suqultәmә zēn  سیخونک زدن

           jәndәr dәgâdәn  زیرچشمی نگریستن
زگزکردن دست و پا از سرما گ  zәrx. â  šuon  

  dâk   zēn  سرو گوش آب دادن
  tâdi  kudәn  عجله کردن، شتاب کردن

  angârә   giftәn  مقدمه چینی کردن
 Juš  kudәn  فراوان بودن چیزي در جایی

 tәm. â  dәan  چپاندن، فرو کردن

 kәr. â  dәan  فروکش کردن درد 

 fәčar  kudәn  کردن آب مزرعه فروکش 

 paxt. â  buon  در سطح پهن شدن ، هموار شدن

 jir. â šuon  به زیر حریف رفتن 

 vәzәn  dәan  کشیدن ناگهانی چیزي از جایی یا از دست کسی

 bәrzәx. â   buon  عصبانی و آزاري شدن ، کفري شدن

 lәsmә   kudәn  حالت فنري و ارتجاعی گرفتن ، کمانه کردن

 verjin. â  kudәn  هرس کردن علف و خار از باغ و مزرعه 

 mәntәr. â   kudәn  مسخره و تحقیرکردن 

 nešt. â  buon  کیس خوردن لباس و پارچه و کاغذ، چروکیدن

 guan  kudәn  پرشدن و برامدن پستان گاو نزدیک به زایمان 

 tәlm. â dәan  آبستن کردن 

 sәr. â  kudәn  پشت سرنهادن، گذراندن

 čәngәr. â bostәn  گرفتگی عضالت نوك انگشتان براثرسرما

 tušk. â zēn  گره زدن 

 toxs. â  kudәn  تقسیم کردن ، پخش کردن

 qâč. â   nәan  گریز زدن و در رفتن قاچاقی

 abč. â  bostәn  از مزه افتادن ، بودنگس 
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  kol. â  dәan  باري روي دوش گذاشتن           ، تحمیل کردن

  suk  isān  روي زاویه ایستادن
  suqultәmә zēn  سیخونک زدن

           jәndәr dәgâdәn  زیرچشمی نگریستن
زگزکردن دست و پا از سرما گ  zәrx. â  šuon  

  dâk   zēn  سرو گوش آب دادن
  tâdi  kudәn  عجله کردن، شتاب کردن

  angârә   giftәn  مقدمه چینی کردن
 Juš  kudәn  فراوان بودن چیزي در جایی

 tәm. â  dәan  چپاندن، فرو کردن

 kәr. â  dәan  فروکش کردن درد 

 fәčar  kudәn  کردن آب مزرعه فروکش 

 paxt. â  buon  در سطح پهن شدن ، هموار شدن

 jir. â šuon  به زیر حریف رفتن 

 vәzәn  dәan  کشیدن ناگهانی چیزي از جایی یا از دست کسی

 bәrzәx. â   buon  عصبانی و آزاري شدن ، کفري شدن

 lәsmә   kudәn  حالت فنري و ارتجاعی گرفتن ، کمانه کردن

 verjin. â  kudәn  هرس کردن علف و خار از باغ و مزرعه 

 mәntәr. â   kudәn  مسخره و تحقیرکردن 

 nešt. â  buon  کیس خوردن لباس و پارچه و کاغذ، چروکیدن

 guan  kudәn  پرشدن و برامدن پستان گاو نزدیک به زایمان 

 tәlm. â dәan  آبستن کردن 

 sәr. â  kudәn  پشت سرنهادن، گذراندن

 čәngәr. â bostәn  گرفتگی عضالت نوك انگشتان براثرسرما

 tušk. â zēn  گره زدن 

 toxs. â  kudәn  تقسیم کردن ، پخش کردن

 qâč. â   nәan  گریز زدن و در رفتن قاچاقی

 abč. â  bostәn  از مزه افتادن ، بودنگس 



 271   گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و 

 âzâr. i  bostәn  از کوره دررفتن

 capo. kudәn  غارت کردن

 siyâ  kudәn  سرکارگذاشتن 

 bipâ  kudәn  هدردادن

 zuzu  dәan  حسرت دادن 

 fo  kudәn  بادکردن 

 ši   zēn  عرق کردن 

 tâ  buon  دوالشدن 

 lâ   buon  حرام شدن ، هدررفتن

 vâ  dәan  دست برداشتن

 jәkә. jâ  kudәn  جابه جا کردن، مرتب کردن

 vâl. â  bostәn  گشادشدن 

 gudә  kudәn  دنگلوله کر

 avir. â bostәn  دربدرشدن، گم شدن

 avir. â kudәn  گم کردن

 tikil. â bostәn  گم شدن

 dâldә  gitәn  انزوا طلبی ، گوشه گرفتن

 šәndә  dәkәtәn  به موضوع غیردلخواه کشیده شدن، گیرافتادن

 dutә gudәn  گیسوان را بافتن 

 ajiš gudәn  سرما سیخ شدن موي بدن براثر ترس و، چندش شدن

 mât. â bostәn  مبهوت و متحیرشدن

 kolk. â bostәn  کرچ شدن

 zâq. â zēn  نگاه کردن( با چشم گشوده و بی حرکت)

 čumlis  giftәn  نیشگون گرفتن

 vâq. â  zēn  متعجب شدن 

 hapәr. â goftәn  هذیان گفتن 

 bәnâ  nәan  رسم کردن ، دادن آموزش

 vâčort. â  šōn  به چرت افتادن 
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 vâxâb. â  šon  به خواب رفتن 

 jigâ  dәan  پنهان کردن 

 tâxt. â  zēn  تاختن 

 fi  zēn  قیمت گذاشتن

 dәs usâdәn  بی اعتناء شدن و به حال خود گذاشتن، صرفنظرکردن

 vәhâr. â  bostәn  بهاري شدن ، به اوج رسیدن شوق جنسی بهاري

 lam. â  bostәn  لنگ شدن ، لمس شدن

 sәrsum šōn  سکندري خوردن 

    sәr. ә korr. â giftәn  به یادکسی افتادن 

 vēr. zēn  عبورکردن 

 kolkâlә  buon  پیچش درمو افتادن ، کالفه شدن

 âškonikâ. kudәn  ریخت و پاش کردن 

 âlâvә  kudәn  اندودن ، اندوده کردن

 alәš  kudәn  عوض کردن ، اندازه چیزي را مشخص کردن

 andifә  giftәn  ارج گذاشتن، ناء کردناعت

 ur fukudәn  غمزه و عشوه کردن 

 use kudәn  روانه کردن 

 bend. â kudәn  بندکردن ، درگیرکردن

 tәk. â dān  چیزي را به کسی تحمیل کردن 

 pâpey bostәn  دنبال کردن ، دقت عمل داشتن

 avâl dâštәn  تندرستی داشتن ، سرحال بودن

 oxt. â bostәn  مأنوس شدن 

 oxt. â giftәn  اُخت شدن 

 estef. â kudәn  تجربه کردن ، پرسیدن

 is kudәn  توقف کردن ، ماندن

رمکی شدن ک  maraš. â  nān 

 pәstâv. â  kudәn  از پی خود بیمناك بودن 

            qulây dәgadәn  غافل شدن 
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 učuk kudәn  عمودي پروازکردن پرنده ، اوج گرفتن

 ru bәrdәn  پرکردن، گیرشدنفرا

 kәl kudәn  جوانه زدن

 vâtâ ardn  زیرقول خود زدن، پشیمانی آوردن

 vâxәr. â bostәn  خرشدن ، پرروشدن

        šâx. â  fâkәšēn  رفع مزاحمت کردن
 fuzәm. â  kudәn  حرکات نمایشی در میدان کشتی گیله مردي 

 sәr. â šōn  لبریزشدن، سرریزشدن

 lisk. â kudәn  لوس کردن 

 bәbәr. â  giftәn  پذیراشدن

 bәtuk. â  giftәn  پرخاش کردن

 bәčәng. â  da:n  از دست دادن ، آسان به حریف دادن

 bәdil. â  giftәn  آزرده و مترصد تالفی کردن 

 bәsәr  amo:n  دم کشیدن ، دم آمدن

 abč. â  bo:n  بی مزه شدن ، گس شدن

 ajik. â  kudәn  ارش کردن خ، دچار بیماري پوستی شدن

 uku xurdәn  یکه خوردن 

 ivәr. â  bostәn  کج شدن ، دادن دست وسالمتی خود را از تعادل جسمی

 bâd  avәrdәn  خسته شدن از تکرار یک مطلب

 idәski giftәn  بی اهمیت گرفتن کسی ، سبک انگاشتن

 bәnә bәr kudәn  سدکردن ، راه پیش روي حریف را بستن

 piš. â  giftәn  را از کسی پرسیدن ها  هآموخت

 tәn. â  šo:n  سرشاخ شدن ، گالویزشدن

 tir. â  bo:n  تحریک شدن ، خیزش

 tir. â  kudәn  تحریک کردن ، برانگیختن

 tir  kәše:n  درد ناگهانی و انتشار آن در یک جهت 

 čәkәpәr  ze:n  دست و پا زدن به اضطراب 

 čәkәn  ze:n  وراجی، پرچانگی کردن
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 čuruš  ze:n  جراحت کردن دمل

 čilik  ze:n  براثر گریه به هق هق افتادن ، وراجی کردن

  dânә  fukudәn  دام گذاشتن 
 dәrâzә  da:n  طول و تفصیل دادن کار و گفتار 

 dәrdә  da:n  خون جگرکردن 

 dәspәr. â  giftәn  بازي دادن ، مورد تمسخر قراردادن

 dәng. â  ze:n  بدگویی، ر مگوبیان اسرا، افشاگري

 ru  amo:n  پیشی گرفتن ، باالآمدن

 bә  gul  amo:n  سرکیف آمدن ، نشئه شدن

 bә  gul  avәrdәn  کسی را سرکیف و نشاط آوردن 

 tәs. â  bostәn  دچار خوت شدن و احساس تنبلی و سستی کردن 

 turuš  ze:n  پوشیده شدن سطح بدن با عرق خفیف

 jәstәn  kudәn  خوردن غیرارادي تکان، پریدن

 jәmâ  xurdәn  پیچیدگی و ضرب خوردن عضالت 

 joqd. â  ze:n  در الك خود فرورفتن ، سردرگریبان فروبردن

 čәt. â  bo:n  شدن  حقیرپوچ و، تهی شدن

 zâfčin  avәrdәn  دل ضعف آوردن ، ناتوان شدن

 šit. â  bostәn  کارهاي غیرمنطقی کردن 

 šit. â  kudәn  کودك را لوس تربیت کردن ، کسی تحریک کردن

 fәlâsk  ze:n  روي زمین بی حال و بی رمق نشستن 

 qâqu  kәše:n  مالیدن دوره سوخته ي اسپند میان دو ابرو 

 qolq. â  ze:n  اي نشستن  حوصله درگوشه بی، سردر الك خودفروبردن

 kâm  ze:n  لنگیدن

 kәr. â  da:n  به تدریج کم شدن درد 

 kәl. â  bo:n  راست کردن ، شق شدن

 mәčә  kudәn  چانه را فشردن به حالت قهر کردن 

 nâlәš.  ze:n  ناآرامی کردن 

 nek   ze:n  هق هق کردن 
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 vâčos. â  bostәn  ر رفتن ده

 vâkәf  dâštәn  مزاحم بودن ، شدن بهانه گیر

 vәr. â  čuk. â  da:n  کسی را با کسی جفت کردن 

  dәs  usâdәn  کردنصرفنظر
 atil. â  kudәn  از اهمیت و ارزش انداختن 

 čәsk  ze:n  گشودن نلب 

 dow  amo:n  شاخ و شانه کشیدن 

            ru  dәgâdәn  توقع داشتن ، روانداختن
 vâgir. â  kudәn  تصدیق کردن 

 jir. â  šo:n  حرف کشیدن از کسی 

 su su  da:n  وسوسه کردن 

 tintir  amo:n  سوسوآمدن 

 bәfәsk. â  šo:n   لورفتن 

 bә fәsk. â  da:n  لودادن 

 bә gәz. â  giftәn  به گرفتاري دچار کردن ، به خطرانداختن

 tâv. â  da:n  انداختن ، پرتاب کردن

  jumjumә  usâdәn  دچار و هم خیال شدن 
 jiviz. â  da:n  گریختن ، دررفتن

  ču  dәgâdәn  شایعه در انداختن 
   ču   dәkәftәn  شایع شدن 

 dәrәs  kudәn  مسیرخود هاي  ایست کردن آب در فرورفتگی

 dәvâl  da:n  طفره رفتن، امروز فردا کردن

 râbә  kudәn  پیش روي رندانه به قصد تجاوزکردن

 rey  giftәn  برآورد کردن 

 zәhâr  kudәn  جیغ ودادن کردن، هوارکشیدن

 šeylân   kәše:n  ا در آوردن عزشکم از 

  šil dәvәstәn  سدبستن برگذرگاه ماهی 
 kәšk. â  bo:n  ابتذال کردن خودنمایی به حد

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    276
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 nâjә  dâštәn  آرزوداشتن 

 vâtâb  amo:n  واکنش نشان دادن ، متغیرشدن

 vâj  amo:n  سرحال آمدن 

 vâzәdә  amo:n  تاب و تحمل از دست دادن 

 vâzәdә  avәrdәn  مستاصل کردن          

 kokәl. â kudәn  دسیسه کردن
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  نامه کتاب
  تهران: آگاه. .زبان پهلوي، ادبیات و دستور آن ).1373. (احمد تفضلی آموزگار، ژاله و
مجلـه  ». فعل خواستاري، ساخت و کـاربرد آن در فارسـی میانـه (پهلـوي    «آموزگار، ژاله. 

  1371 - 1. ش 9زبانشناسی. سال 
  . ترجمه جعفر شعار، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.االرضةصور). 1345ابن حوقل. (

  )، دستور تاریخی زبان فارسی، تهران، انتشارات سمت1375اسمی، محسن. (ابوالق
  . 1373هاي فارسی دري، تهران، ققنوس،  هاي فعل ابوالقاسمی، محسن. . ماده

  . 1350، 6، ش 21ي  ي سخن، دوره ، مجله»زبان گیلکی«ابوالقاسمی، محسن؛ 
  . 1378، تهران: سخن. هاي ایرانی، ترجمه علی اشرف صادقی ارانسکی، یوسیف م. زبان

  . 1367اسالمی، محمدعلی؛ دستور زبان فارسی، اصفهان، مشعل: 
  . 1385زاد محمودي، جعفر؛ دستور زبان گیلکی، رشت: نشر گیلکان،  بخش

  . 1366پاینده لنگرودي، محمود؛ فرهنگ گیل و دیلم، تهران: انتشارات امیر کبیر، 
، »گیلکـی دوالب  شـوند در گـویش  هـاي مصـدري و پی   نشـانه «پورجعفري، محمدرضـا؛  

  . 1371، رشت: طاعتی، 3شناسی)، ج نامه (مجموعه مقاالت گیالن گیالن
ها و ساختار زبان گیلکی، گویش رشتی، رشت: فر هنگ  پورهادي، مسعود؛ بررسی ویژگی

  . 1384ایلیا، 
اي و تــداومی در زبــان فارســی امــروز،  هــاي لحظــه دخــت. فعــل پنــاه: ســیمین جهــان 
  . 1363. 100- 64. صص 2شناسی، سال اول، ش  نزبا مجله

  . 1394جهانگیري، نادر؛ زبان گیلکی (گویش الهیجان). رشت. نشر فرهنگ ایلیا، 
  1366خانلري، پرویز. تاریخ زبان فارسی، نشرنو، چاپ سوم. تهران: 

ي باستانی مریان و  شناس در محوطه هابی باستان ). کاوش1383بري. محمدرضا. ( خلعت
  تالش، میراث فرهنگی استان گیالن.  تندوبن

، »ساخت غیر شخصی در گـویش گیلکـی الهیجـان   «داناي طوسی، مریم و علی درزي؛ 
  . 1383، 1ج  2شناسی، ش  گویش

  شناختی فارسی. تهران. نشر دانشگاهی.  هاي زبان ). پژوهش1384دبیر مقدم، محمد. (
  تشارات پیام، تهران: امیر). تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز. ان1358دیاکونوف؛ (

     گیلکی در زبان مصدرتوصیف ساختمان فعل و    278
رادمرد، رقیه و محمودرنجبر؛ بررسی و توصیف گویش گالشـی، رشـت: نشـر گیلکـان،     

1382 .  
  مجموعه مقاالت » ي مفعولی در زبان فارسی ي مطابقه نشانه«راسخ مهند، محمد. 

 9طباطبایی. سال  مجله زبان و ادب دانشگاه عالمه». گویش گیلکی فومنات«رسایی، ایوب. 
  . 1385. 3 ش.

  . 1385. 4. ش2مجله زبانشناسی. سال». گیلکی در ایرانیکا«رسایی، ایوب. 
هاي تاتی، تالشی و  پور، ج. ریشه و ماده فعل در گویش رضایتی کیشه خاله، م. و سبزعلی

  . 1387. 6پژوهشی ادب پژوهشی،  - گیلکی. فصلنامه علمی
یشوندي در آثار منثـور فارسـی از   هاي پ فعل "رضایتی کیشه خاله، محرم و دیان، مهدي. 

  27 - 50. ص 5آغاز تا پایان قرن پنجم. مجله دستور شماره 
ها، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی،  زمردیان، رضا؛ راهنماي گردآوري و توصیف گویش

1379 .  
هـاي تـاتی، تـالش و     دوست. بررسی تطبیقی ساخت فعل در گـویش  پور، جهان سبز علی

  . 1391رات دانشگاه گیالن. گیلکی. رشت. انتشا
هاي تاتی و تالشی و  هاي فروپاشی ساخت ارگیتو در زبان شکل«پور، جهاندوست.  سبزعلی
. دانشگاه بـوعلی  5، ش 1392شناسی تطبیقی، بهار، تابستان  هاي زبان پژوهش». گیلکی

  سینا. همدان. 
لکی، تالشـی و  هاي حاشیۀ خزر (گی پور، جهاندوست. بررسی ریشه فعل در زبان سبزعلی

). بـه کوشـش دکتـر    1شناسـی ایـران (ج.    تاتی). مجموعه مقاالت نهمین همایش زبان
  . 1393محمددبیر مقدم. دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران. 
  . 1332شناسی،  ستوده، منوچهر؛ فرهنگ گیلکی، تهران: انجمن ایران

رشت: نشر گیلکان،  هاي دستوري و فرهنگ واژگان گیلکی، پور، جهانگیر؛ ویژگی سرتیپ
1369 .  

نامه کارشناسی ارشـد.   سرمست دستک، داود: گویش گیلکی حسن کیاده (کیاشهر)، پایان
  1371تهران، و موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: 

، مجموعه مقاالت نخسـتین  »پیشوندهاي فعلی در گویش گیلکی«سمیعی گیالنی، احمد؛ 
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  . 1381ر آثار، شناسی ایران، تهران: نش اندیشی گویش هم
  . 1363شفایی، احمد. مبانی علمی دستور زبان: نوین، 

، مجله فرهنگ، »بررسی تغییرات در افعال مرکب و اسنادي گویش گیلکی«شکري، گیتی. 
  . 1380انسانی . مطالعات فرهنگی، تهران،  ، پژوهشگاه علوم38- 37ش 

  1378. 56ش  8وا. سال ه گیلهمجل». بازتاب پویایی جهان در زبان گیلکی«شهرستانی، بیژن. 
  . 1380اشرف. مسایل تاریخی زبان فارسی، تهران، انتشارات کن:  صادقی، علی
  . 1379هاي ایرانی. مرکز نشردانشگاهی. تهران:  نامه اشرف. نگاهی به گویش صادقی، علی

صبوري، نرجس بانو و بلقیس روشن. افعال گیلکی بررسـی تطبیقـی و ریشـه شـناختی     
  . 1394ویش شرق گیالن. رشت . فرهنگ ایلیا. هاي گ گونه

، 2هاي ایرانی  ها و گویش زبان، "شناسی چند مصدر گیلکی ریشه"بانو،   صبوري، نرجس
  . 1392، ضمیمه نامه فرهنگستان. 2تهران: ش 

  1384: 26نامه فرهنگستان، ش » فعل مرکب در زبان فارسی«طباطبایی، عالءالدین: 
  ، مهر و آبان. 133وا. ش  ، نشریه گیله»ایی درباره تاریخ گیالنتزه). «1393عظیمی ناصر. (

  . 1389، رشت، ایلیا: »فرهنگ گویش تاتی رودبار زیتون «علیزاده جوبنی، علی. 
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