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 چکیده

های انمهژهدارد و اکنون واای نسبتًا طوالین انمه، سابقههای گیلکی در قالب واژهگردآ وری واژه

کر است که گیلکی به احامتل شااین ذپژوهشگران است. متعددی از این زابن در اختیار 

ین اانمه تدوین شده است. قریب به یقنی، خنس تنی زابن حمّل ایراین است که برای آ ن واژه

انمه خبشی از کتاب همم الکساندر خودزکو، خاورش ناس و دیپلامت لهس تاین است که واژه

های حمّل آ ذری، انههایی از تر ( انم دارد و به منونه1842) هایی از اشعار حمبوب ایرانمنونه

کواته  ترانۀ 30های گیلکی این مجموعه حدود مازندراین، اتلشی و گیلکی پرداخته است. منونه

برخالف  -حمّل گیلکی است که توضیحات هر کدام زیر ترانه آ مده است، اما خودزکو 

گان برای گیلکی یک فهرست واژ  -های این مجموعههای دیگر زابناش در ثبت دادهش یوه

قاهل، مانمۀ گیلکی به شامر آ ید. این تواند خنس تنی واژهدست داده است، که میجداگانه مه به

های دیگر ها، آ ن را اب فرهنگسازی واژهمضن معریف و برریس این اثر، اب آ وانگاری و مرتب

 کند. ( و امثال آ هنا مقایسه می1381(، نوزاد )1332گیلکی مانند س توده )
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 مقدمه

( از مجهل کساین است که در گردآ وری فرهنگ مردم ایران 1891 -1804) 15الکساندر خودزکو

ش نایس و شاعری ویژه ایرانسپس به خاورش نایس بهاست. وی در لهس تان به دنیا آ مد. کوش یده 

زمان اب سلطنت دمحمشاه قاجار به ایران سفر کرد و قرن نوزدمه میالدی مه 30پرداخت و در دهه 

 کنسول دولت روس یۀ تزاری در رشت بود.  

خودزکو طی اقامت در گیالن به برریس و حتقیق در ادبیات و اترخی گیالن مهت گامرد. 

(، 1842) 16اشعار حمبوب ایرانهایی از آ اثر فراواین از او به جای مانده که عبارتند از: منونه

ای انمهمهچننی خودزکو توانست واژه(. 1852) دس تور زابن فاریس(، 1845) در ایرانتئاتر 

هایی انمه خبشی از کتاب همم وی است و به ارائۀ منونهدر زابن گیلکی گردآ وری کند. این واژه

های گیلکی این مجموعه های حمّل آ ذری، مازندراین، اتلشی و گیلکی پرداخته است. منونهاز ترانه

خودزکو ده است. یک زیر ترانه آ مترانۀ کواته حمّل گیلکی هستند که توضیحات هر  30ود حد

برای گیلکی، فهرست واژگان  های این مجموعه،های دیگر زابندهاش در ثبت دابرخالف ش یوه

 نویسد:این کتاب می   خودزکو در مقدمهدست داده است. جداگانه مه به

یح از مردم شامل ایران و افراد ساکن در نوا مجموعۀ حارض شامل شعرهایی است که

های خمتلفی من این شعرها را در دورانآ وری شده است. مرزی درایی خزر مجع

، ام و حیت بریخ اوقاتآ وری کردهدر طول ایزده سال از گفتارهای مردم عامه مجع

یین ای بقۀ پسواد بودند و به ط آ وری کردم که یباینها را برحسب گفتگوی افرادی مجع

 های گردآ وری شده، موثق هستند.بنابراین، منونه از جامعه تعلق داشتند؛

لییس های شعر عامه در ایران، هفده شعر و ترانه اب الفبای فاریس و ترمجۀ انگ در منونه

 ابو  (Chodzko, 1842: 568)گوید سه ابر طول مازندران را پمیوده آ مده است.  خودزکو می

 گوید:ندراین و گیلکی آ ش نا شده است. او میهای گوانگون ماز لهجه

این است و حیطۀ مازندر یـج رود رارود ات دهانۀ پلچال پلگیلکی در گیالن از دینه

 سو که رسحد ایران اب ترکامانن میوت است دانست.توان از این جا ات قرهرا می

(idem, 454.) 

ها وقوف داشت و در سال نهکو که خود شاعر بود، به ارزش ادیب و فوللکوریک ترادز خو 

                                                                        
15 Alexander Chodźko 

16 Specimens of the Popular Poetry of Persia 
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های خودزکو، خواه انگلییس و های بومی پرداخت. چننی است که ترمجهبه ترمجۀ ترانه 1952

گرید. مهچننی خواه فرانسوی، به زیور صناعات ادیب آ راس ته است و از زابن مبدآ  فاصهل می

)برجیان، است ها سکوت کرده شااین ایدآ وری است که وی درابرۀ حمل گردآ وری اغلب ترانه

1387 :165). 

پژوهش حارض در حمدودۀ خایص صورت خواهد پذیرفت: خنست اینکه رصفًا به برریس 

ین که فرهنگ پاایپردازد که پس از هر ترانه آ ورده شده است؛ دوم اینای میهای گیلکیواژه

آ وری ی مجعهااثر مذکور را به زابن فاریس آ وانوییس خواهد کرد و در هنایت، به مقایسۀ واژه

 شده اب فرهنگ گیلکی دیگری خواهد پرداخت.  

 

 مروری بر فرهنگ گیلکی خودزکو

رانه ت 30، حدود مجموعۀ اشعار حمبوب ایرانهای گیلکی چناچنه در خبش پیشنی گفته شد، منونه

ط از آ جنا که در خهرکدام زیر هر ترانه آ مده است.  کواته حمّل گیلکی است که توضیحات

وییس آ وان شود، خودزکو در پاینی هر ترانه لکامیت را برگزیده وها منایش داده منیهفاریس، واک

 (idem, 546)کو ز . خود)نک: مقدمه(کرده است و در پااین فهرس یت ترتیب داده است 

 گوید: می

ریخ ام. بهای آ هنا را آ وردهاز واژههای گیلکی، فهرس یت به منظور درک بیشرت ترانه

 .ده استآ هنا منسوخ گردی   ند ای الًک اس تفادهاشده فاریس مدرن، کهنهها در از منونه

وی دس توری مدخل آ ورده است.    ریخ موارد توضیحی در مورد مقوهلبکو در دز خو 

ح داده توضی مهچننی در مواردی به اکربرد آ ن واژه نزی اشاره کرده و اب ذکر مثال، اکربرد آ ن را

 است. مانند: 

 ;ترا for Persian  تو ti, is employed 1) in the oblique case of ,یت

2) it serves to corroborate an oath for example, یت خدا "I 

beseech thee' or "I swear to thee by God".  

 jakul, rice in grain, when not quite ripe: a favorite ,جکول

dainty among the inhabitants of the southern hanks of the 

Caspian: they pound it in a mortar with sugar and then eat 

it. 
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 کوتوضیح انگلییس خودز  آ وانوییس واژه به گیلکی گیلکی

 ābru an oar پارو

 asetāna اس تانه
a holy spot where miracles are 
performed, commonly near the 
tomb of some saint or imam 

 ešpil fishspawn, fry, caviar اشپیل
 aquz a walnut آ غوز

 ākā when ااک

 ellazi a ship's yard الزی

 allus charcoal الوس

 ami we both امی

 awu َاوو
voice, sound, echo, a kind of 
vessel for measuring wheat or 
other com 

 umassān "don't touch, don't take it اومسان

 undersi second person singular دریساون

 usān take it, catch it اوسان

 une put it, place it اونه

 uya there اویه

 aya here اای

 aiem I come امی

 ay thou comest ای

 aye he comes ایه

 amā ayim we come اما ایمی

 šume ayid you come مشه ایید

 ušān ayim they come اوشان ایند

 issama I am ایسمه

 issaye he/ she is ایسه یه

 issami we are ایسه می

 issid you are ایس ید

 issen they are ایسن

 istelx/ salx اس تلخ/ سلخ
a pond, a reservoir for watering 
the rice fields and for other 
agricultural purposes 

 be precedes, as a prefix, all the past به
tenses 

 be-kudi thou bast done بکودی
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 کوتوضیح انگلییس خودز  آ وانوییس واژه به گیلکی گیلکی

 be-gifte he took it بگیفته

 be-jir downwards (adverb) جبری

 busti a drinking-cup بوس یت

 bul an early sprout of a plant بول

 bowven to be بوون

 bij rice بیج

 bija a cat بیجه

 ,pāč/ pāča cat, perhaps from Turkish pishak پاچ/ پاچه
2) little, small, 3) a dwarf 

 pādes a stocking, a sock پادس

 pelā boiled, rice, with no  condiments پال

 .pelā naxordam I have not eaten anything پال خنوردم

 puyna pepper mint پوینه

 picha a cat پیچه

 pila great, big پیهل

 tu pile dabesti you cheat me  دبس یتتو پیهل
 ti oblique case of you یت

 .ti qorbān I would be sacrificed for thy sake یت قرابن

 tāvvādem I threw it اتوادم

 tāvvaden to throw, to cast اتوادن

 tureng pheasant تورنگ

 telxām the palate تلخام

 tala a kind of iron trap for catching تهل
foxes, otters, jackals, etc. 

 tameš black raspberry tree متش

 tengar probably from Persian tagarg, hail تنگر

 tussah alder tree توسه

 tolxumak a turtle-dove تلخومک

 tumajār توجمار

the furrow where the rice is sown 
in order to be, when grown up, 
transplanted thence to the rice-
field 

 tunni distaff توین

 titi chalice of flowers تییت

 tix a thorn تیخ

 hassā now, this very momen هسا
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 کوتوضیح انگلییس خودز  آ وانوییس واژه به گیلکی گیلکی

 xāš a bone خاش

 xālu-bāl all the branches of a tree, great خال و ابل
and small 

 xāle "a needle," and "a branch of a خاهل
river;" 

 xānafarru broom خانفارو

 xarkāra frying-pan خراکره

 xes a thorn خس

 xuj a kind of pear, not unlike the خوج
bergamot 

 xudqa widgeon, a little wild duck خودقه

 xuš a kiss خوش

 xuli a kind of plum خویل

 jabad جبد

a netted basket, which the farmers 
hang from under the roofs of their 
houses, and keep in it plates, fits, 
etc.  

 jogla or joglan a boy, a youth جگهل

 jender an angry look, frown جندر

 jukā whence جواک

 jakul جکول

rice in grain, when not quite ripe: 
a favourite dainty among the 
inhabitants of the southern hanks 
of the Caspian: they pound it in a 
mortar with sugar and then eat it 

 čeltuk rice in grain, not yet cleaned for چلتوک
eating, rice-seed 

 jur upwards جور

 jir downwards جری

 čābin heron چابنی

 čečar a lizard چچر

 čambu a strawberry مچبو

 čemuš مچوش
a kind of shoe made from one 
piece of raw skin, in use among 
the Ghilek highlanders 

 čur a spoon چور

 dār tree, a mast of a ship دار
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 کوتوضیح انگلییس خودز  آ وانوییس واژه به گیلکی گیلکی

 dāreš دارش
a covert, an underwood thickly 
overgrown with bushes and small 
trees;" 

 dare a sickle داره

 dassar xān table cloth درسخوان

 rāb a snail, destroying the plantations راب
of mulberry trees 

 rešk a nit رشک

 rameš a quickset hedge, fences رمش

 rey a boy, a man ری

 ris otherwise ریس

 varies a rope وریس

 zek a child زک

 zamā son-in-law زما

 sās a bug ساس

 sāf plate ساف

 sarāčina straw of rice, used as hay for رساچنه
feeding horses and cattle 

 sekā black-bird ساک

 saqule alias سقوهل

 sel pond, reservoir سل

 semeddār a kind of elm tree مسددار

 sim a bream (fish) س می

 šex/ šey fog, mist, dew خش

 šelxet wild goose شلخت

 šenk otter ش نک

 fekeš draw it فکش

 fānder/ fāner look, see فاندر

 fakud he poured down فکود

 feku a bundle of straw فکو

 fel bran, com husk فل

 fuxāst he put in فوخاست

 geb word, speech گب

 kejgā chicken کجگا

 gorz a reed, with its fruit not unlike a گرز
pine-apple 
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 کوتوضیح انگلییس خودز  آ وانوییس واژه به گیلکی گیلکی

 garmālata pepper گرمالته

 golfatane a mesh, a hole, a button-hole گلفتنه

 golkā a pitcher گلاک

 guzga frog گوزگه

 kāre cradle اکره

 kāvel a plough, a ploughshare اکول

 keterā 1) resin, 2) a kitchen spoon, a کرتا
skimmer 

 keč silkworm کچ

 ,kerdi stick with a hook at its extremity کردی
used to draw the water from wells 

 kalāne a brazier الکنه

 kala verzu a bull, an ox لکه ورزو

 kilka/ kela girl, young woman لککه

 kolfek a kind of snake لکفک

 kamej a kettle, a caldron مکج

 kanaf hemp کنف

  kuy کوی

 koyā where کوای

 qātoq a dish قاتق

 qātij a small caldron قاتیج

 qallive قالیوه

an earthen vessel used for 
batching silkworms' egg as well as 
to the silkworms when yet too 
young to be fed elsewhere 

 qal.lagah oven, stove قهل گه

 qombel a sea-gull مقبل

 qop a mat قوپ

 qope straw stack قوپه

 qomeš a tortoise قومش

 lābetān spider, and also its web البتان

 lāfen a rope الفن

 lār a kind of boat الر

 lāsu paste السو

 lable a fruit-basket لبهل

 le anti a snake هل انیت



  انمۀ گیلکی از قرن نوزدمهترین واژهکهن 31

 کوتوضیح انگلییس خودز  آ وانوییس واژه به گیلکی گیلکی

 li/ liq the weeds, dry grass یل/ لیغ

 leyley swing لیّل

 malā fisher مال

 mānda calf, veal مانده

 māye a female animal مایه

 merzel a kind of little black cormorant مرزل

 malāqa a spoon مالغه

 male gerde small shot مهل گرده

 mamij dry raisins ممیج

 mušak racket موشک

 now a boat نو

 noxon cover, lid خوننو 

 wābbin cut off وابنی

 vāpušte roasted, broiled واپوش ته

 vādār a column وادار

 vāssin imperative rub it واسن

 vejin weeding وجنی

 verā female bird of every description ورا

 verja before ورجه

 veštā hungry وش تا

 velk a leaf ولک

 vašan stretch it, spread it over وشن

 hatara, hateru so, in this manner هرته، هرتو

 behen buy it هبن

 

 هامقایسۀ فرهنگ خودزکو اب سایر فرهنگ

 آ وری فرهنگ گیلکی به فاریس مهت گامرد. طبق مقدمۀبه مجع 1332منوچهر س توده در سال 

ده آ وری و کوشش کر طق گوانگون گیالن گردهای این فرهنگ را از منااین کتاب، س توده واژه

 های هر پیشه را از صاحبان هامن پیشهاست که هر واژه را از چند نفر بپرسد. وی واژه

ده و داری را از کدابنواین ساخلورهای خانهشنیده و ضبط کرده است؛ به عنوان منونه، واژه

 های جانوران را از شاکرچیان پرس یده است. انم

توان به های گیلکی متعددی به فاریس تدوین شده که از میان آ هنا مینگاتکنون فره 
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اثر محمود پاینده  فرهنگ گیل و دیمل( و 1363نوش تۀ امحد مرعشی ) انمۀ گویش گیلکیواژه

 ( اشاره کرد.  1366لنگرودی )

در سال دیگری است که فریدون نوزاد فاریس –فرهنگ گیلکی ،گبگیهلافزون بر آ هنا، 

ن این واژه انمه به گویش گفتاری و نوش تاری مردم رشت و پریامو .أ لیف کرده استت 1381

. نوزاد سعی کرده است که گونۀ رش یت را زابن معیار گیلکی معریف کند. آ ن اختصاص دارد

های واژهها و اصطالحات گیلکی قدمی، واژه عالوه بر لغات گیلکی امروز، بریخ گبگیهل

آ وری های آ نالین بس یاری نزی به مجعاکنون فرهنگ .گریدمیبردر دخیل و لغات مشرتک را نزی

توان به فرهنگ گیلکی جامع وبگاه پردازند که از آ ن مجهل میهای گیلکی میواژه

https://fa.glosbe.com/glk/fa .اشاره کرد 

های ذکر شده در فرهنگ خودزکو و فرهنگ ، پژوهش حارض به مقایسۀ مدخلدر ادامه

و  ها را به حلاظ آ واییپردازد و هر یک از مدخل( و فرهنگ آ نالین مذکور می1332س توده )

 کند.معنایی اب دو اثر دیگر مقایسه می

 

ل در 
ترمجه مدخ

گ خودزکو
ن فره

یلکی   یس واژۀ گ
وانوی آ 

گ خودزکو
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
توده س 
 

یلکی  یس واژۀ گ
وانوی آ 

توده گ س 
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
الین

ن آ 
 

و  آ 
یلکی  یس واژۀ گ

انوی
الین

ن گ آ 
ن در فره

 

 ābru پارو
پارویی که برای 
راندن قایق به اکر 

 رودمی
ābru پارو ābru 

آ س تانه، ماکن 
 asetāna Ø Ø Ø Ø مقدس

خاوایر، 
های داخل ختم

 شمک ماهی
ešpil 

رشت ضیابر و  در
اش بل ختم ماهی 
است و در اکرث 
نقاط گیالن از آ ن 

 کنند.کوکو هتیه می

ašbol خاوایر ašpul 

 aquz گردو āquz گردو aquz گردو

 ākā Ø Ø Ø Ø وقیت
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ل در 
ترمجه مدخ

گ خودزکو
ن فره

یلکی   یس واژۀ گ
وانوی آ 

گ خودزکو
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
توده س 
 

یلکی  یس واژۀ گ
وانوی آ 

توده گ س 
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
الین

ن آ 
 

و  آ 
یلکی  یس واژۀ گ

انوی
الین

ن گ آ 
ن در فره

 

 ellazi عرشه کش یت

چویب که روی لبه 
کریج قرار دارد و 

های ابدابن طناب
به آ ن بس ته 

 شود.می

ālizuār Ø Ø 

 allus Ø Ø Ø Ø زغال چوب
)برای( ما دو 

 amo حرف مهراهی amo اب ami ات، اب

آ وا، حرف انم
 au' Ø Ø Ø Ø تعجب

امر، نگری، 
 برندار

umassān Ø Ø Ø Ø 

 undersi Ø Ø Ø Ø نگاه کن

امر بگری، 
 بردار

usān 
برداشنت، گرفنت، 

 usād گرفت usādan س تاندن

 une Ø Ø Ø Ø بگذار
 oye آ نسو، آ ن طرف oyā آ جنا، آ ن طرف uya آ جنا
 āyān اینجاها ayā اینجا، این طرف aya این جا
 ayem Ø Ø Ø Ø آ میمن می
 ay Ø Ø Ø Ø آ ییتو می
 aye Ø Ø Ø Ø آ یداو می
 amā ayim Ø Ø Ø Ø آ یمیما می
 šume ayid Ø Ø Ø Ø آ ییدشام می
 ušān ayim Ø Ø Ø Ø آ یندآ هنا می

 issama Ø17 Ø Ø18 Ø من ... هس مت
 issaye Ø Ø Ø Ø او ... است
 issami Ø Ø Ø Ø ما ...هستمی

                                                                        
17isān .بودن، اسنت ، 

18isan  .از مصدر بودن 
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ل در 
ترمجه مدخ

گ خودزکو
ن فره

یلکی   یس واژۀ گ
وانوی آ 

گ خودزکو
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
توده س 
 

یلکی  یس واژۀ گ
وانوی آ 

توده گ س 
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
الین

ن آ 
 

و  آ 
یلکی  یس واژۀ گ

انوی
الین

ن گ آ 
ن در فره

 

 issid Ø Ø Ø Ø شام ...هس یت
 issen Ø Ø Ø Ø ا ... هستندآ هن

 /istelx اس تخر
salx Ø Ø Ø Ø 

پیشوند 
 be Ø Ø Ø Ø سازگذش ته

 be-kudi Ø Ø Ø Ø اجنام دادی
 be-gifte Ø Ø Ø Ø گرفته

 be-jir پاینی، زیرین
پاینی آ مدن، به زیر 

 آ مدن
bejir 
āmon 

 bejir پاینی

ظرف 
نوش یدن 
 مایعات

busti 

کوزه سفالنی 
ای دار که دار لعاب

دو دس ته در 
 .طرفنی است

busti Ø Ø 

 bul جوانه

ی نرم متشک ساقه
را گویند که 
پوست کنده و 

 خورند.می

bul Ø Ø 

 bovve مصدر بودن bowven Ø Ø بودن
برجن، 
 bij آ دم انباکر bij حرامزاده bij حرامزاده

 bija Ø Ø Ø Ø گربه

گربه، کوچک، 
 قد کواته

pāč/ pāča خشص کواته قد pāč هکوات pāč 

 pādes Ø Ø Ø Ø جوراب
 palā پلو palā/ pale پلو pelā پلو

پلو خنوردم 
)هیچی 
 خنوردم(

pelā 
naxorda

m 
Ø Ø Ø Ø 

 piče گربه pičā گربه pica گربه
 pile بزرگ pille بزرگ pila بزرگ
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ل در 
ترمجه مدخ

گ خودزکو
ن فره

یلکی   یس واژۀ گ
وانوی آ 

گ خودزکو
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
توده س 
 

یلکی  یس واژۀ گ
وانوی آ 

توده گ س 
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
الین

ن آ 
 

و  آ 
یلکی  یس واژۀ گ

انوی
الین

ن گ آ 
ن در فره

 

تو رسم را 
 الکه گذاش یت

ti pile 
dabesti Ø Ø Ø Ø 

 ti ši مال تو ti Ø Ø تورا
 ti qorbān Ø Ø Ø Ø قرابنت
 tāvvādem Ø Ø Ø Ø پراتب کردم

 tāvvaden پراتب کردن
انداخنت، پراتب 

 tāvadan پراتب کردن tāvadan کردن

 turang قرقاول turang قرقاول tureng قرقاول

 tala تهل
تهل، س نگ 
 tale خروس tale بزرگ، خروس

 tameš بوته متشک tameš خار، تیغ tames متشک
 tangar Ø Ø های ریزتگرگ tengar تگرگ

 tussah نوعی درخت
از انواع درختان 
 tuse درخت انگور tuskā جنگّل است.

 tolxumak Ø Ø Ø Ø مقری

زمنی خشم زده 
 tumajār برجن

قطعه زمیین که 
های شلتوک

زده را در آ ن جوانه
 اکرند.می

tumbijār Ø Ø 

 tuni Ø Ø آ ب، دوک tunni دوک

 titi شکوفه titi شکوفه titi شکوفه
 tiq تیغ tij تزی tix تیغ
 hassā Ø Ø Ø Ø الان

 xāš تیغ
اس تخوان ای تیغ 

 xāš Ø Ø ماهی

 xālu-bāl Ø Ø Ø Ø شاخ و برگ
سوزن، شعبه 
 xāle رودخانه

قسمت، شاخه، 
 xāle تقس می xāle شعبه رودخانه

 xānafarru Ø Ø Ø Ø جارو کردن
 xarkāre اتبه xarkāre ماهی اتبه xarkāra ماهی اتبه
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ل در 
ترمجه مدخ

گ خودزکو
ن فره

یلکی   یس واژۀ گ
وانوی آ 

گ خودزکو
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
توده س 
 

یلکی  یس واژۀ گ
وانوی آ 

توده گ س 
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
الین

ن آ 
 

و  آ 
یلکی  یس واژۀ گ

انوی
الین

ن گ آ 
ن در فره

 

 xosb خواب xob خواب xes خواب

 xoj گالیب وحشی xuj نوعی گالیب
نوعی گالیب که 
در گیالن 

 رویدمی
xuj 

 xudkā انم یک پرنده xutkā ای درایییپرنده xudqa مرغایب وحشی
 xušāda:n Ø Ø بوس یدن xuš بوسه
 xuli آ لوچه جنگّل xuli آ لوچه وحشی xuli آ لوچه

 jabad س بد

ای که به بند ربهچن
اتصال دارد و 
هندوانه را در آ ن 

 گذارندمی

jabad Ø Ø 

 jogla or پرس جوان
joglan 

 jowkol Ø Ø جوان

امخ، نگاه 
 jender انمنظم و شلخته jender پارهش ندره، پاره jender عصباین

 jukā Ø Ø Ø Ø از کجا؟

ای که جوانه
از شلتوک 

 رویدمی
jakul 

ای که از جوانه
 jakul ی شلتوکجوانه jakul رویدوک میشلت

 šaltuk شلتوک šaltuk شلتوک čeltuk شلتوک
 jur ابال jur ابال jur ابال
 jir پاینی jir پاینی jir پاینی

 čābin Ø Ø Ø Ø ماهیخوار
 čučār مارمولک čučār مارمولک čečar چلپاسه
 čambu Ø Ø Ø Ø توت فرنگی
 čamuš مچوش čamuš اسب رام نشده čemuš نوعی کفش
 čur Ø Ø Ø Ø نوعی قاشق
 dār درخت dār درخت dār درخت
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ل در 
ترمجه مدخ

گ خودزکو
ن فره

یلکی   یس واژۀ گ
وانوی آ 

گ خودزکو
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
توده س 
 

یلکی  یس واژۀ گ
وانوی آ 

توده گ س 
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
الین

ن آ 
 

و  آ 
یلکی  یس واژۀ گ

انوی
الین

ن گ آ 
ن در فره

 

 dare اب داس بریدن
های دایس که لبه
 dāre دار استآ ن دندانه

 داس نوع یک
 برای که کوچک

 ازآ ن بریدن برجن
 کنند.می اس تفاده

dare 

 dassar سفره
xān Ø Ø Ø Ø 

 rāb حلزون

انواع حلزون در 
لنگه، ابزی لنگ

 که برنده کیس
شود، او را راب 

 خوانند

rāb حلزون rub 

 rešk Ø Ø ختم ای نوزاد شپش rešk رشک

 rameš پرچنی
پرچنی اطراف 
 rameš حصار rameš هامزارع و خانه

 rey پرس، مرد

گیاهی از نوع ین و 
هنگام خطاب و 
دجلویی به پرس ای 

 شودمرد گفته می

rey پرس rike 

 res خط risin رشنت ris خن به مه اتبیده
 zak چبه zuā پرس zek یک چبه
 zamā Ø Ø Ø Ø داماد
 sāz Ø Ø ساس sās ساس

 sāf Ø Ø Ø Ø ورقه، صفحه
ی برجن مانده

پس از وجینی 
که برای 
خوراک دام 
 رودبه اکر می

sarāčina 

آ چنه از لکش که 
نتوان بس ته کرد، 
برگهای سزب ای زرد 

 برجن

sarāčine 
نوعی غذای دام 

 sarāčine رجناز ب

 sekā تواک، طرقه
سق، مببو برای 
بریون آ وردن منونه 
 برجن از کیسه

sokā Ø Ø 
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ل در 
ترمجه مدخ

گ خودزکو
ن فره

یلکی   یس واژۀ گ
وانوی آ 

گ خودزکو
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
توده س 
 

یلکی  یس واژۀ گ
وانوی آ 

توده گ س 
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
الین

ن آ 
 

و  آ 
یلکی  یس واژۀ گ

انوی
الین

ن گ آ 
ن در فره

 

 sal اس تخر sal اس تخر sel اس تخر

 semeddār نوعی درخت

از انواع درختان 
جنگّل است که 
برای الوار به اکر 

 رودمی

samad Ø Ø 

 sim ماهی س می
گیاهی که برای 
ابفنت حصری به اکر 

 ی ماهیرود. نوعمی
sim نوعی ماه sim 

 šey رطوبت، مه šey شبمن šex/ šey مه
 šalaxt Ø Ø نوعی غاز šelxet غاز وحشی
جانور 
 šenk ماهیخوار

از انواع ماهیان 
 šang Ø Ø درایی خزر

 fekeš بکش
کشش آ ب از 

 fākeš مکش fākeš ساحل به طرف درای

 /fānder ببنی
fāner Ø Ø Ø Ø 

 fakud Ø Ø Ø Ø او انداخت
 feku Ø Ø Ø Ø حصری، ین
 fal پوست برجن fal پوست شلتوک fel شلتوک
 gab/ gap گپ، گفتگو gab گفتگو، خسن geb لکمه، گفتار
 gorz گرز gorz ختم نوعی ین gorz گرز

garmālat فلفل
a 

 garmālat فلفل garmālat فلفل س یاه

 golfatane Ø Ø Ø Ø روزنه
 gozgā وزغ gozgā وزغ guzga وزغ
 kārā Ø Ø زمنی قابل کشت kāre گهواره

 katare نوعی قاشق katare کفگریی چوبنی keterā مصغ، مالقه
 kač نوعی کرم kaj ابریشم keč کرم ابریشم
منقل آ تش، 

 kalāne سازیبرجن
ااتیق که دیوارهای 
 kalāne Ø Ø خشت و گّل دارد
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ل در 
ترمجه مدخ

گ خودزکو
ن فره

یلکی   یس واژۀ گ
وانوی آ 

گ خودزکو
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
توده س 
 

یلکی  یس واژۀ گ
وانوی آ 

توده گ س 
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
الین

ن آ 
 

و  آ 
یلکی  یس واژۀ گ

انوی
الین

ن گ آ 
ن در فره

 

پاتیل، کرتی 
 بزرگ

kamej انبار برجن kandoč انبار kaduj 

بوته شاهدانه، 
 kanaf مزد

گیاه معروف 
صنعیت است که 
گوین و طناب از 

های آ ن رش ته
 ابفند.می

kanaf Ø Ø 

     kuy کدو
 kurā کجا kurā کجا koyā کجا

 qātoq نوعی غذا
آ چنه به عنوان 
خورش اب پلو 

 شودخورده می
qātuq غذا qātok 

 qātij Ø Ø Ø Ø دیگ کوچک

 qallive Ø Ø Ø Ø ظرف گّل

 qal.lagah Ø Ø Ø Ø گاز، اجاق
قاز، خشص قره

 qombel پرخور
ای است پرنده

 qombel Ø Ø شاکری

 qabdun ظرف میس qupi ترش توخایل qop حصری
 qope جحم زاید qube قبا qope کومه برجن

 qomeš Ø Ø Ø Ø پشتالک
 lābdum اتر عنکبوت lābdān عنکبوت lābetān عنکبوت
 lāfan ریسامن lāfan طناب lāfen یک طناب

 lār نوعی قایق
تنه درخیت که 
داخل آ ن خایل 

 شده
lār Ø Ø 

 lāsu Ø Ø چانه مخری آ رد برجن lāsu مخری
 lable س بد lable س بد میوه lable ظرف میوه
 li Ø Ø درخت انرون li/ liq مچن خشک
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ل در 
ترمجه مدخ

گ خودزکو
ن فره

یلکی   یس واژۀ گ
وانوی آ 

گ خودزکو
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
توده س 
 

یلکی  یس واژۀ گ
وانوی آ 

توده گ س 
ن در فره

گ  
ن یس در فره

فار
الین

ن آ 
 

و  آ 
یلکی  یس واژۀ گ

انوی
الین

ن گ آ 
ن در فره

 

 leyley Ø Ø Ø Ø معلق بودن

 mālā Ø Ø گریماهی malā گریماهی
مه ساقه پا، نر 

 mānda Ø Ø گوساهل mānda گوساهل

 merzel Ø Ø Ø Ø قازنوعی قره

 malāqa مالقه
قاشق بزرگ 

 malāqe مالقه malāqe چویب

 male سامچه
gerde Ø Ø Ø Ø 

 mamij مویز
قاقایل، میوه 
 mama Ø Ø خشک

 nou قایق now قایق کوچک now قایق
 noxon Ø Ø Ø Ø درپوش

 vābbin Ø Ø پریدن wābbin بپر، جدا شو
 vāpušte Ø Ø Ø Ø رسخ شده
 voodār Ø Ø س تون چویب vādār س تون

 vessin مالش دادن vessin مالیدن vāssin امری مالیدن
 vijin وجنی vijin وجینی کردن vejin بیل زدن
 verja Ø Ø Ø Ø قبل از
 vāštā گرس نه vāštā گرس نه veštā گرس نه

 velg برگ valg برگ velk برگ

 vaštan Ø Ø آ زاد کردن vašan کش یدن
 

 گریینتیجه

توان شاهد مواردی بود که در فرهنگ خودزکو ذکر شده پس از مقایسۀ این سه فرهنگ می

 توان آ ش نا بودن فاریسویل در دو فرهنگ دیگر آ ورده نشده است. یکی از دالیل آ ن را می

 گیلکی ، در فاریس و«آ س تانه»هایی نظری ها دانست؛ برای مثال، تلفظ واژهها اب آ ن واژهزابن

 بس یار به یکدیگر نزدیک است.
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ست ای رصف شده ای به صورت امر به اکر رفته خودزکو آ ن را آ ورده ادر مواردی که واژه

د مانن اند که نیازی به رصف ندارد؛در حایل که دو فرهنگ دیگر اغلب به ذکر مواردی پرداخته

undersi فعال هنیی و امر از مجهل مواردی است که تنها در فرهنگویژه ا)نگاه کن(. به 

 خودزکو ذکر شده است.

در بریخ موارد در فرهنگ خودزکو یک لغت اب بیش از یک معین آ ورده شده است، 

عین م)گربه، آ دم قدکواته( و این در حایل است که در دو فرهنگ دیگر تنها یک  pāčمانند: 

هل د در بریخ موارد خودزکو به معین واژه در ابفت مجرسبرای آ ن ذکر شده است. به نظر می

 ت.نزی توجه داش ته و جز معین حتت اللفظی به ثبت معین برخاس ته از منت نزی پرداخته اس

ه سها بیانگر آ نند که تلفظ یک واژه در دو ای هر افزون بر این، در بریخ موارد داده

زده برجن( در فرهنگ خودزکو و  )زمنی خشم tumajārفرهنگ، متفاوت بوده است، مانند: 

tumbijār اکرند( در فرهنگ س توده. زده را در آ ن میهای جوانه)قطعه زمیین که شلتوک

 این اختالف ممکن است انیش از تفاوت گویشی در مناطق خمتلف ابشد ای به تلفظ متفاوت

 توان انآ ش ناییهای مذکور ابزگردد. مهچننی در مواردی میها در زمان تدوین فرهنگاین واژه

ها خودزکو اب ش یوۀ درست ضبط لکامت و عدم تسلط اکیف بر زابن گیلکی را علت تفاوت تلفظ

 دانست.

 نگلییسگیلکی را به زابن ا انمه  کو خنس تنی واژهتوان گفت خودز های اجنام شده مییساب برر

ییس ن انگل ایراین به زابیک زابن حمّل    انمهامتل قوی، این خنس تنی واژهآ وری کرده و به احمجع

 بوده است.
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 هتران: آ یینه مریاث. متون طربی،(، 1387برجیان، حبیب )
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Abstract 
Compiling dictionaries for Iranian languages has basically been 
concentrated on Persian. Since the 19th century onwards, almost all the 
bilingual dictionaries of Persian are also limited to some major 
European languages such as English, French, and Russian. However, in 
this almost uniform set, we can across a glossary in the 19th century, 
which is a Gilaki-English one, compiled by Alexander Chodźko (1804-
1891). In his book Specimens of the Popular Poetry of Persia as Found in 
the Adventures and Improvisations of Kurroglou (1842), Chodźko has 
provided the very first glossary of an Iranian language other than 
Persian, with the English equivalents. This book is a collection of songs 
of the inhabitants of northern Iran, and the Gilaki ones contain 
glossaries too. The current article aims to introduce this glossary on 
one hand, and compare it with some other glossaries published later 
on top show how the words have undergone semantic changes from 
the time of Chodźko up to that of ours. 
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