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گویش گیلکی لنگرودی
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چکیده
زابنها و گویشهای ایراین در عرص حارض اب چالشهای بس یاری مواجه هستند و این امر
موجب شده بریخ از ویژگیهای کهن خود را از دست بدهند .گیلگی از زابنهای ایراین
شاخۀ شاملغریب است که گویشهای متنوعی دارد .لنگرودی یکی از گویشهای گیلکی
است که در شهر لنگرود و توابع آن اکربرد دارد .این گویش که از گویشهای رشیق گیلکی
است ،اب گیلکی غریب و مرکزی تفاوتهای بس یاری دارد .هدف این پژوهش برریس
جنبههای لکی گویش لنگرودی است .مسائل لکی آوایی (تعداد واکهها ،مهخوانها و هجا)،
ساختواژه (طرز ساخت امس و فعل و ویژگیهای هر کدام از ساختهای فعیل این گویش،
بریخ از ساختهای خاص مهچون مایض غریحمقق و مایض حمققالوقوع) ،مسایل لکی حنوی
و واژگاین از خبشهای این مقاهل است .تأثری زابن فاریس بر این گویش و نزی تأثریپذیری از
زابن عریب در خبش واژگان ،از مسائیل هستند که در خبش واژگان و معناش نایس این گویش
بهآساین قابل مشاهدهاند.

لکیدواژهها :گویشش نایس ،زابن گیلکی ،گویش لنگرودی ،گیلکی رشیق ،ساخت آوایی،
مایضغریحمقق

دانش یار زابن و ادبیات فاریس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت

sabzalipor@gmail.com
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 -1مقدمه
لنگرود یکی از شهرهای اس تان گیالن است که در جنب شهرهای الهیجان ،املش ،س یاهلک
طاقور (اب دهس تانهای
و رودس قرار دارد .این شهرس تان دارای سه خبش به انمهای ُا َ
اطاقور و التلیل) ،کومهل (اب دهس تانهای درایس و مریدان) و مرکزی (اب دهس تانهای
چاف ،دیوشل و گلسفید)؛ و چهار شهر به انمهای لنگرود ،شلامن ،کومهل و اطاقور است.
امس این شهر در بریخ منابع لنگابرود مه آمدهاست (اصالع عرابین .)1801 ،1793 :1387
انم لنگرود ،نس تنی ابر در بعیض توارخی قرن ششم جهری مضن توایل حوادث اترخیی ذکر
البدلان ابوالفداء و نزهةالقلو ِب
شدهاست ،ویل در منابع جغرافیایی سدههای بعد ،مانند تقومی ِ
محدهللا مس تویف اثری از این دایر در میان نیست .بهنوش ته دایرةاملعارف سزمنی و مردم
ایران« ،لنگرود در روزگاران پیشنی درای بوده و در زمان آخرین پادشاه هخامنشی ،از مجهل
یکصد و بیست والییت [بوده] که خشک شده و لنگرود انمیده شدهاست» ،اما چون منبع ِ
دایرةاملعارف مذکور مشخص نیست ،ابید اب استناد به رابینو در والیت داراملرز ایران (گیالن)،
اترخی لنگرود را از قرن ششم پیگریی کرد .آچنه رابینو اب قید اترخی  513ق و بهعنو ِان نس تنی
برخورد اب انم لنگرود در توارخی اید میکند ،حادثۀ اترخیی زنداین شدن فرامرزبنمردانشاه
لنگرودی است که ظهریادلین مرعشی در اترخی طربس تان و رواین و مازندران آوردهاست
(هامن .)1801:این شهر امروز یکی از شهرهای همم اس تان گیالن است .ماهیگریی ،چایاکری،
صنایع ابریشم ،گلمیابیف ،قالبدوزی ،حصریابیف و سفالگری از اکرهای مردم لنگرود است.
غار ابس تاین لیارود ،حموطۀ ابس تاین خانهپش تان ،مجموعۀ آقاس یدحسن ،پل خش یت لنگرود ،پل
خش یت بلورداکن ،عامرت س یگارودی ،از بناهای اترخیی و گردشگری این شهرس تان است .لنگرود
دوازده اثر ثبتشده اترخیی دارد (برای آگاهی بیشرت نکـ  .هجاین .)628 -619 :1398
جنوب
زابن مردم لنگرود گیلکی است .گیلكی از زابنهای ایراین شاخۀ شامل غریب در حوزۀ ِ
غریب درایی اکسپنی است كه اب زابنهای مازندراین ،مسناین ،اتلشی و اتیت هامنندیهایی دارد .در یك
نگاه لکی ،گیلكی به چهار شاخۀ غریب (گیلكی راجی در شهرهایی مهچون فومن ،صومعهسا ،شفت)؛
شاخۀ مركزی (گیلكی راجی در رشت و شهرهایی مثل خامم ،انزیل ،سنگر و كوچصفهان)؛ گیلكی رشیق
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(گیلكی راجی در شهرهایی مانند الهیجان ،آستانۀ ارشفیه ،كیاشهر ،س َ
یاهلک ،لنگرود و رودس) و نزی
گالشی (گونۀ راجی در مناطقی مهچون خبش كوهستاین دیلامن ،اشكَورات و َاملَش) تقسمی شدهاست.
اخریًا دواندل استیلو )2018: 659( 1گیلكی را در گروه زابنهای حوزۀ اکسپنی قرار داده و برایش
دستهبندی خاص ارائه كردهاست .استیلو گیلكی را به سه قسمت اکس پنی مركزی (رامرسی،
تناکبین و الکردش یت)؛ گیلكی رشیق (الهیجاین ،لنگرودی و ماچیاین) و گیلكی غریب (رشت،
فومن و انزیل) تقس می كردهاست (.)ibid.
هدف این پژوهش توصیف خمترصی از گیلکی بر مبنای دادههای گویش لنگرودی است.
دادههای این حتقیق اغلب به روش میداین 2گرد آمده و گاه نزی از منابع کتاخبانهای استفاده شدهاست.
برای اجنام این پژوهش پیکرهای از مجالت گیلکی لنگرودی در دسرتس نگارنده بوده که گنجینهای از
امثال و حمک لنگرودی است و بیش از سههزار مجهل دارد و در آینده نزدیک اب مکک یکی از
گویشوران این گویش به چاپ خواهد رسید .در این پژوهش تالش میشود به بریخ از ویژگیهای
خاص این گویش اشاره شود که در منابع دیگر مکرت درابره آهنا خسن به میان آمدهاست.
 -2پیشینه پژوهش
درابره زابن گیلکی بهویژه زابن گیلکی رشت و نوایح مرکزی ،پژوهشهایی صورت گرفته ،اما در مورد
گویش لنگرودی حتقیق مکرتی اجنام شدهاست .آچنه در زیر میآید شامری از پژوهشها درابرۀ گویش
لنگرودی است.
واحدی لنگرودی ( )1382در مقالۀ «ترتیب لکامت اصیل در مجالت ساده و جفتهای مهبستگی
در گویشی گیلکی لنگرود» 3ترتیب اصیل لکامت گیلىک لنگرود را برریس کرده و به این نتیجه
رسیدهاست که ترتیب اصیل لکامت در این گویش  sovاست .این مطالعه نشان ىم دهد که از مجموعه

Donald L. Stilo

1

 2در مهنی جا از جناب آقای اندر زیکپور تقدیر و تشکر میکمن که در مجعآوری دادههای گویشی این حتقیق به بنده
مکک فراوان کردند.
 3مقاهل مزبور اب مهنی عنوان و اندیک تغیریات در جملۀ پژوهشهای زابنهای خاریج ( )1381نزی به چاپ رس یدهاست.
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چهارده مورد جفت مهبستگى معترب و قابل برریس در این گویش ،در ن ُه مورد اب ترتیب اصیل لکامت در
این گویش ،یعین  sovو در پنج مورد اب ترتیب  svoمهبستگى وجود دارد.
رسمتی سامک و مهاکران ( )1395در مقاهلای حتتِعنوان «ساخت غریخشیص در گیلکی شهرستان
لنگرود» به این نتیجه رسیدهاند که ساخت های غریخشیص قالیب ،دارای گزاره مرکباند و فعل آهنا از نوع
انمفعویل است .عنرص غریفعیل بهعنو ِان هسته گزاره ،نقش معنایی جتربهگر به گروه امسی ابتدای مجهل
اعطا میکند .این گروه امسی در حقیقت ممتم حرف اضافه پساین ِد را است و اب آن ،یک گروه حرف
اضافهای تشکیل میدهد و در زیرساخت حنوی ،در جایگاه شاخص گروه اسنادی (حمول غریفعیل)
ادغام میشود.
پنام ( )1398در پااینانمۀ اکرشنایس ارش ِد «برریس تغیریات واژگاین در جامعه زابین شهر لنگرود،
بر اساس متغریهای اجامتعی سن ،جنسیت ،و حتصیالت» نشان داده که متغری حتصیالت و جنسیت
رابطه معناداری اب متغری واژگان دارند و تأثری آهنا مستقمی است ،یعین هرچه حتصیالت ابالتر ابشد،
مزیان اکربرد واژگان گویش گیلکی بیشرت است و مردان بیشرت از زانن سعی در استفاده از زابن مادری
خود دارند .افراد اب سننی ابالتر نزی متایل بیشرتی به استفاده از زابن مادری خود دارند و سعی میکنند
واژگان زابن اصیل خود را حفظ کنند.
اماین ( )1399در گنجینۀ گویشهای ایراین :اس تان گیالن ( )1هفت گویش از دامنۀ الربز،
ِ
مجالت هفت گونه از گویشهای گیلکی رشق گیالن را برریس کردهاست که
تعدادی از لغات و
لنگرودی یکی از این موارد است.
 -3حتلیل دادهها
در زیر تالش میشود گویش لنگرودی بهطور لکی توصیف شود .آچنه بیش از مهه در این پژوش همم
است ،معریف شاخصهایی از زابن گیلکی بر مبنای گونۀ زابین لنگرودی است .در زیر تعدادی از
ویژگیهای آوایی ،ساختواژی ،حنوی و واژگاین این گویش بهترتیب ذکر خواهد شد.
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 -1-3ویژگیهای آوایی گیلکی لنگرودی
در این گویش  23واج مهخوان وجود دارد که بهنوعی هامن واجهای مهخوان زابن فاریس
هستند ،البته در کیفیت ،تفاوتهایی اب یکدیگر دارند .در لنگرودی برخالف گونههای زابین
راجی در اطراف آن ،بعیض از مهخوانها مانند واج  /b/و  ،/h/در جایگاه نس تنی ظاهر
منیشوند (نکـ  .اماین  .)57 :1399مهخوان  /h/در تعدادی از لکامت در وسط تلفظ منیشود.
مانند« matâb :همتاب» ،این در حایل است که در گونههای املشی و آس تانهای این واژه به
صورت  mahtowتلفظ میشود و واج مورد نظر در آن به تلفظ درمیآید .گاهی نزی در
لنگرودی در آغاز تعدادی از واژهها ،برخالف سایر گونهها ،واج  /h/در جایگاه نست تلفظ
میشود ،مانند( hun :مضری خشیص ،سومخشص مفرد« :او»)؛ در گونههای کناری مهچون
الهیجاین این واژه  unتلفظ میشود.
مهزه در این گویش هامنند سایر گویشهای گیلکی مکرت به اکر میرود .در جایگاه میاین
لکامیت مهچون « qelâقلعه» و « afiافعی» این واج تلفظ منیشود.
دارد .در
واجهای واکهای ای صامتهای گویش لنگرودی اب فاریس تفاوتهای بس یاری ن
این گویشها ،تعداد نُه واکه در پیکرۀ مورد اس تفاده در این پژوهش ایفت شد که به رشح
زیر است:
واکههای گویش گیلکی لنگرودی:

/a/, /e/, /o/,/â, /u/, /ü/,/i/, /ō/, /ə/

واکۀ  /ə/مه یک واکۀ بس یار راجی است .برای اثبات واج واکهای  /ü/میتوان جفت
مکینههای زیر را بیان کرد:
« büبو ،مش»

( buفعل سومخشص مفرد از مصدر «بودن»)

« tülگلآلود ،کثیف ،صفت آب»

« tulطول ،درازا»
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«آب را ِگــلآلود کـــردهای ،میخـــواهی مـــاهی
بگریی»؟
«آب از سچشمه گلآلود است».

?âvə tül âgudi, xâyi mâhi bagiri

âb az sarĉašmə tülǝ.

برای اثبات واج واکهای  /ō/میتوان این جفت مکینه را بیان کرد:
«میداند» (فعل سومخشص مفرد).

« dōnəدانه»donə/

âdam xâ xu falə pâya bǝzana xu dōna fiĉinǝ.

«آدم ابید شلتوک (حاصل) خود را چـوب بزنـد و ساجنـام دانـۀ خـودش را برچینـد» (آدم ابیـد
سش به اکر خودش ابشد؛ بـهرت این است که در اکر دیگران دخالـت نکنـد و دنبـال کشـ ته و
حمصول خود ابشد).
اماین ( )1399 :58در حبث آواهای گیلکی رشق گیالن نوش تهاست« :وضعیت واکهها
در گیلکی بس یار متفاوت است و گیلکی زابین است اب گوانگوین واکهها .افزون بر واکههای
راجی در فاریس ،واجگونههای واکهای بس یاری در گیلکی اکربرد دارد  ...در مجموع نوزده واج
واکهای در گیلکی اکربرد دارد که دوازده مورد آن واجگونه واکهای است .در جدول،
نشانههای آوایی مهه این موارد اب ذکر مثال توصیف شدهاست» .ایشان در جدول آوایی فقط
واکههای( /a/, /â/, /i/, /u/, /o/, /e/ :ای به تعبریی دیگر هامن شش واکۀ راجی در زابن
فاریس) را واکۀ اصیل گیلکی دانس ته و بقیه را واکهگونه حمسوب کردهاست .اما اب دقت در
زابن گیلکی و پیکرهای که برای این پژوهش در دست بود ،مشخص شد که در زابن گیلکی
افزون بر واکههای راجی در زابن فاریس واکههای دیگری نزی وجود دارند که خییل مه
پراکربردند و نه واکهگونه بلکه خود یک واج واکهای مس تقل حمسوب میشوند.
در گویش گیلکی لنگرود ،تعدادی واکۀ مرکب مه به اکر میرود .اغلب این واکهها از
ترکیب  -yبه دست آمدهاند ،مانند« biday :دیدی»« asbay ،اسب (معرفه)»« rikay ،به
(معرفه)» .در َمث َلهای زیر این لکامت آمدهاند:
«اگر آدم را دیدی ،سالم مرا به او برسان».

âdamǝ biday, mi salâmǝ barâsân.
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«این به برای ما ابزاررونده منیشود».
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asbay nibeyne bâra.
i zak ame bâzâr šu rikay nǝbuna.

واکۀ مرکب  /ey/نزی یکی از واکههای مرکب گیلکی گویش لنگرودی است ،مانند:
« sakeyسگ (معرفه)»« varey ،ور ،کنار»« folon kasey ،فالین» .در َمث َلهای زیر این
لکامت آمدهاند:
«پلو به سگ دادم و سگ پامی را گاز گرفت».

pǝla badam sakaye sakey bayte
lagaye.

«رفت ابزار ،آمد کنار دست من».

bušo dikon varey buma mi künǝ varey.

folon kasey bǝštowɂǝsǝ āstona anjil fǝrāvonǝ, zǝbil u čun pāyǝ vite bušu
bāriyā.

«فالین شنیده آس تانه اجنری فراوان است ،زنبیل برداش ته که برود و بیاورد».
واکۀ مرکب /ow/یکی دیگر از واکهها مرکب گیلکی لنگرودی است ،مانند« low :پارس
سگ»« gow ،گاو».
از نظر دس تهبندی ،گیلکی یکی از زابنهای ایراین شاخۀ شاملغریب است .اب متام حتوالیت
که این گویش داش ته ،هنوز مه تعدادی از ویژگیهای آوایی این شاخه را حفظ کردهاست که
در زیر به بریخ از آهنا اشاره میشود:
 -1حفظ  *v-آغازی ایراین ابس تان مانند:
«بیین» (در ترکیب « vinizikآبِ بیین»).
 -2حتول  *xt-ایراین ابس تان به  -t-مانند«( dut- :دوخت» ،مادۀ مایض دوخنت) که از
 *dauxtaمش تق شدهاست. -3حتول  *ʥ-ایراین ابس تان ( -z-اوس تایی -d- ،فاریس ابس تان ،از *k᷇(h)-
هندواورپایی) به  ،-z-مانند« zomə :داماد».
« varfبرف»vâreš ،

«ابرش»،

vini
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 -4حتول  *-ts-ایراین ابس تان (  -sp-اوس تایی -s- ،فاریس ابس تان ،از  *k᷇w-هندواروپایی)
به  ،-sb-مانند«( subuj :شپش» < – ).)*ʦviš(ā
ساخامتن هجای گیلگی لنگـرودی هامننـد زابن فـاریس اسـت و هجاهـای cv/ cvc/ cvcc

در آن اکربرد دارند .تکیه در این گویش عامل متایز اسـت و بعضــی از سـاختهای ایـن گـویش
بدون تکیه ،از مه متایز داده منیشوند .مانند افعال پیشوندی مضارع الزتامی و مضارع اخباری که
عامل متایز آهنا از یکدیگر تکیه است ،مانند:
برمیدارم (مضارع اخباری)
بردارم (مضارع الزتامی)

vi-gir-əm'.
vi'-gir-əm.

در اغلب مقوهلهای دس توری تکیه در آخر ظـاهر میشـود ،در فعلهـای پیشـوندی تکیـه
روی پیشوند است .در مواردی مانند مثال ابال ،تکیه فعل به آخر میرود ات متایز را حفـظ کنـد.
تفاوت تعدادی از خوشههای آوایی دو گویش گیلکی مرکزی و گیلکی لنگرودی در جدول زیـر
آمدهاست:

گیلکی مرکزی (رشت و نوایح آن)

گیلکی رشیق :لنگردی

-xt-

-t-

دوخنت
سوخنت

duxtən
suxt.ən

دوخنت
سوخنت

-ft-

افتادن
خوابیدن

dut.ən
sut.ən
-t-

kaft.ən
xoft.an

افتادن
خوابیدن

kat.ən
xot.an
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 -2-3ساختواژه
 -1-2-3امس
امس در این گویش شامر ،حالت و تعریف را نشان میدهد .امس مفرد یبنشانه است ،ویل امس
مجع نشانهاش  -unاست ،مانند« ruz-un :روزها»« šab-un ،شبها».
ruz-un šuna tâ kâ:kašon, šab-un hane fak âmujon.

«روزها ات کهکشان میروند ،اما شب ،به دنبال ایفنت آش یانه هستند».
عالمت مجع انساین  šun-در این گویش برای اشـاره بـه افـراد و انسـان بـه اکر مـیرود کـه
قابل قیاس اب «اینا» در زابن فاریس است.
hale abâsə-šune xōne danga sar isa.

«فع ًال در خانۀ عباساینا ،روی دنگ برجنکویب است».
امسهای خانوادگی نظری « zaزاده ،پرس»« zan ،زن ،هـمرس»« mərd ،مرد ،هــمرس»
چنــد شــلک دا نرــد کــه طبــق نقــش حنــوی خــود ،در مجــهل ظــاهر میشـوند (بـرای آگــاهی بیشــرت
دراینابره ،نکـ  .سزبعلیپور .)78 -57 :1398
امس در این گویش دو حالت لکی فاعیل و غریفاعیل دارد .حالت فاعیل بدون نشانه است و
زماین به اکر مـیرود کـه امس در نقـش فـاعیل /هنـادی ابشـد« hasan vigit .حسـن گرفـت»،
« maryam ami xōna isaمـرمی خانـۀ مـا اسـت» .در حالتهـای مفعـول رصحیـی ،اضـایف،
مفعول ابیی ،مغعول برایی ،مفعول ازی و مفعول دری ،امس حالت غریفاعیل دارد .امس در حالت
غریفاعیل اگر در نقش مفعول رصحیی (اب مفعول انش ناس) ،مفعول بـهای و اضـایف ابشـد ،بـدون
نشانه است .امسهـایی کـه در نقـش مفعـول رصحیـی معرفـه ابشـ ند ،عالمـت  -re ،o-میگرینـد؛
امسهایی که در نقش برایی ابش ند ،نقشمنایِ be؛ امسهایی که در نقش مفعول ازی ابش ندji ،؛
و امسهــایی کــه در نقــش مفعــول دری ابش ـ ندmiyen ،؛ و ابالخــره امسهــایی در نقــش اضــایف
ابش ند -ə ،به آخر آهنا اضافه میشود.
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مفعول رصحیی
(نکره)
مفعول رصحیی
(معرفه)
مفعول برایی

i ta asb haʔitəm.

«یک اسب خریدم».

šime asbə bidem.

«اسب شام را دیدم».

hasanə be sivâ dukudəm.

مفعول بهای

piča bǝɂutan ti gü
darmunǝ, har jā rinǝ
hurǝ dafn ākunǝ.
puĉe āquzǝ bāzi darim.

مفعول ازی

âtašə ji xâkastar bǝ amal
hane.
pira talāy, xābə miyen
inə karkə mutə.

مفعول ابیی

مفعول دری
اضایف
ندایی

baqale

pāye buxurdǝ
pučǝ sar.
?mârey kuyi isayi

«برای حسن جداگانه رخیمت».
«به گربه گفتند مدفوع تو درمان است ،هر
جا که میریند ،هامن جا دفنش میکند».
«اب گردوی پوک و خراب دارمی ابزی
میکنمی».
«از آتش خاکسرت به معل میآید».
«خروس پری کون مرغ را در خواب میبیند».
«چوب خورد بر س ابقالپز».
«مادر کجایی»؟

معرفه بودن امس در این گویش به چند روش مشخص میشود .روش نست اس تفاده از
وند  -ay, -eyاست ،مانند« rikay :پرسه»؛ روش دوم اس تفاده از ضامیر اشاره و نزی ابفت
الکم است .امس نکره نزی اب عالمت  i/ i tâقابل تشخیص است.
xudâ ye ta dolati hadene ye ta nigbati.

«خدا به یک نفر دولت میدهد و به یک نفر فقر و حمنت».
اماین ( )79 :1399در حبث ش ناختگی (معرفه و نکره بودن) معتقد است که در گیلکی
 /k/مهخواین میاجنی است .این در حایل است که در لکامیت مانند « zanakزن» و mardak
«مرد» ،وند  -akنشاندهندۀ معرفهبودن در تعدادی از امسهای خویشاوندی گیلکی ،اتیت،
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اتلشی و دیگر گویشهای ایراین است .حالتهای دیگر لکمه زن و مرد عبارتاند از:
mardakə/mardak/marday؛ ( zanakə/zanak/zanayنکـ  .سزبعلیپور .)72 :1398
 -2-2-3صفت
صفت در این زابن بعد از امس میآید ،مانند:
«لباس پوس تنی و چرم»

posin libâs

xane posin libas dakone amma nodune tabostun dokunen ya zomostun.

«میخواهد لباس پوس تنی بپوشد ،منیداند این لباس را در اتبس تان میپوش ند ای زمس تان».
نوعی صفات لیاقت ،در این گویش اب اس تفاده از مصدر صفت اصیل و مضری مبهم «کس»
ساخته میشود .در این موارد صفت معنای فاعیل مه به خود میگرید ،مانندâb ardan kas :
«آب آورنده»« kas .کس» در این ابفت بهمعنایِ کس ای خشص نیست ،یعین دچار دس توریشدگی
شدهاست.
pasâr age bāzār-šun-kasǝ, pēre nagonǝ bāzārǝ kulākat kure nây.

«پرس اگر ابزار رفتین ابشد ،از پدرش منیپرسد چوب خمتص به حامیل زنبیل کجاست».
صفت مفعویل در این گویش از وند  b(v)-به اضافۀ مادۀ مایض فعل مربوط و نزی وند
ساخته میشود ،مانند« bədutə :دوخته»« bəgutə ،گفته».

-ə

صفت برتر در این گویش هامنند فاریس از  -tarبه اضافۀ صفت ساده ساخته میشود و
صفت برترین در این گویش از صفت ساده به اضافۀ تکواژ « tə/ tâات» به دست میآید .به
مثال زیر (← اماین  )95 :1399توجه کنید:
«کوچکرتین برادرم شهید شد».

mi kuš-tə bərâr šahid bobu.

البته انگفته پیداست که در زابن فاریس مه بهنوعی برای بیان صفت برترین گاه از صفت
ساده اس تفاده میشود ،مث ًال مجلۀ فوق بهشلکِ «برادر کوچمک شهید شد» مه به اکر میرود؛ اما
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تفاوت در این است که در زابن فاریس مههجا منظور از «برادر کوچک»« ،کوچکرتین برادر»
نیست.
 -3-2-3ضامیر
ضامیر خشیص لنگرودی مه اغلب دو شلک فاعیل و غریفاعیل دارند .روش به اکر بردن ضامیر
فاعیل و غریفاعیل هامنند امس است؛ یعین بهعنو ِانمثال ،مهچنان که امس اب حالت غریفاعیل در
نقش مفعول برایی ،نقشمنایِ  beمیگرید ،مضری نزی چنان است.
جدول ضامیر خشیص گیلکی لنگرودی
مضری خشیص فاعیل
مضری خشیص غریفاعیل
مضری ملکی

ušan/
ušun
ušunə

šomo

amu

)u(n

to

mo

šime

ame

unə

ti

mi

ušunə-ši

šime-ši

ame-ši

unə-ši

ti-ši

mi-ši

مضری اشاره در این گویش برای نزدیک« i(n) ،این» و برای دور« u(n) ،آن» است.
شلک مجع این دو بهترتیب  išonو  ušonاست .مضری اشاره تأکیدی برای نزدیک  hinو hišon
«مهنی و مهنیها» و برای دور مه  hunو « hušonهامن و هامنها» است.
 -4-2-3عدد
عدد در این گویش از نظر ساخامتن و جایگاه بیشرت شبیه فاریس است و در بریخ موارد
ویژگیهای کهن خود را حفظ کردهاست .عدد اصیل ،ای ساده ای ترکییب است .در بنی دو خبش
عدد ترکییب حرف عطف  /o/, /u/, /ə/ظاهر میشود ،مانند« si :یس»bist-ə-yek ،
«بیستویک» .عدد ترتییب اب پسوند  -om/ -omiساخته میشود (اماین  .)98 :1399عدد
کرسی در این گویش اب تکواژ  -iدر بنی دو خبش عدد کرسی ساخته میشود ،مانندsad-i :
« panjپنج صدم».
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 -5-2-3حروف
حروف اضافه در این گویش اغلب پسنی هستند و اکرشان تمکیل کردن نقش امسهای دارای حالت
غریفاعیل در مجهل است .امس در حالت فاعیل اغلب حرف اضافه منیگرید .گاهی حتتتأثری زابن
فاریس حرف اضافه پیشنی نزی در این گویش دیده میشود ،مانند:
az du sang xu arde xānə.

از بنی دو س نگ آرد خود را میخواهد.

 -6-2-3فعل
فعل در این گویش از دو مادۀ مضارع و مایض ساخته میشود .مادۀ مضارع در گیلکی
لنگرودی در اغلب موارد هامن ریشه است .عالمت خاص مادۀ مضارع در این گوش مهخوان1
 -nاست (مانند« čin :چیدن») ،در مواقعی که مادۀ مایض ریشه است ،مادۀ مضارع چننیمهخواین میگرید .از مادۀ مضارع در ساخت مضارع اخباری ،مضارع الزتامی و وجه امری
اس تفاده میشود.
مادۀ مایض در این گویش ،اب ونـــدهای مایضساز  -d ،-tو  -(v)s(t)2و (تکواژگونههای -

 )ss, -esمهراه است .گاهی به مادۀ مایض عالمت خاص اضافه منیشود ،مانند:
«زدم» .در مادههای ابقاعده این وندها به مهنی صورت به اکر میروند ،ویل در مادههای
یبقاعده ،تغیریات آوایی خاص رخ میدهد .وند اصیل مادۀ مایض  -tاست ،وند  -d-ظاهر ًا
تغیریایفته وند قبیل است و وند مایضساز ) -(v)s(tمه به مادههای جعیل میپیوندد ،مانند:
« bə-niš-t-əmنشس مت»« bə-bur-d-ə ،برد»« bə-jov-əs-əm ،جویدم» .در گیلکی از
مادۀ مایض در ساخت فعلهای مایض ساده ،مایض نقیل ،مایض اس متراری ،مایض مس متر،
مایض الزتامی و صفت مفعویل اس تفاده میشود.
bə-za-m

 1اب مهخوان  -n-که بهعنو ِان میاجنی در افعال مضارع این گویش ظاهر میشود ،اشتباه نشود .در این گویش به مادۀ
مضارع خمتوم به مصوت ،هنگام اتصال به ش ناسه ،واج میاجنی اضافه میشود ،مانند« gu-n-əm :میگومی»gu- ،
« n-iمیگویی».
 2واج ( vبه ِ
صورت کج ای ایتالیک) خمفف لکمۀ  vowelای واکه است؛ یعین در این جایگاه یک واکه میتواند
ظهور کند.
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تعدادی از ریشههای فعل ایراین ابس تان در این گویش به اکر میرود ،مانند:
«افتادن» که از ریشۀ « kap-/kaf-افتادن» است؛ قس .فاریس میانه>( [kaf-]/kaftan :
فاریس نو :کفنت «مخ شدن ،افتادن») ،پاریت« kaftan/kaf- :افتادن» (حسندوست /4 :1393مشــ
 .)4039ای « pise:nپوس یدن» که از ریشۀ « pav-تباه شدن؛ پوسیدن» (قس .سنسکریت← :
« [p yati] pūپوسیدن») است؛ قس .فاریس نو :پوس یدن ،مشتق از ( *pūsa-ماده آغازی)(هامن/2 :مشـ .)1280
katan

مصدر در این گویش از مادۀ مایض به اضافۀ وند مصدری  -ənو  -anساخته میشود ،مانند:
« gut-anگفنت»« xut.an ،خوابیدن»« va-gard-əst-ən ،برگشنت» .مصادری که واداری
هستند اب وند  -enمهراهاند ،مانند« tâb-ân-en :اتابندن».
در این گویش مصدر مرمخ مه بهنوعی اکربرد دارد ،مانند:
«خوردن» است:
«انگار دارد پاالنش را میخورد».
«الان مه به یک مشت جو خود میکوبد».

xor

که مصدر مرخم

xordən

aza xu pâlona xor dare.
alon am xu ye ĉekâl jowvǝ dang zá dare.

عبارتدیگر ،هامنند
از آجنایی که در این گویش تفاویت بنی افعال الزم و متعدی وجود ندارد ،ای به ِ
تعدادی از گویشهای ایراین ،ساخت کُنایی ای ارگتیو ندارد ،ش ناسههای مایض الزم و مایض متعدی
در این گویش یکسان به اکر میروند.
اولخشص

مفرد
دومخشص

سومخشص

-(v)m
boxord-am

-(v)i
boxord-i

-Ø
boxord

-(v)im
boxord-im

bə-ništ-əm

bə-ništ-i

bə-ništ

bə-ništ-im

«گاو نر ُمرد ،غهل مه سوخت؟»

اولخشص

مجع
دومخشص
-(v)in
boxord-in

boxord-ən

bə-ništ-in

bə-ništ-ən

سومخشص
-(v)ən

?varzə bəmurd, qəllan bəsut
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ش ناسههای مایض نقیل نزی در این گویش ،اندیک اب دیگر ش ناسههای مایض که در جدول
ابال آمده ،تفاوت دارند .تفاوت این دو در ش ناسههای سومخشص مفرد است .در مایض نقیل
ش ناسه  -əاست ،ویل در سایر ساختهای مایض ش ناسه هتیی است.
ش ناسههای مضارع در این گویش عبارتند از:
اولخشص

مفرد
دومخشص

سومخشص

-(v)m
gen-am
xorniš-əm

-(v)i
gen-i
xor-i
niš-i

-ə
gen-ə
xor-ə
niš-ə

اولخشص

مجع
دومخشص

-(v)im
gen-im
xor-im
niš-im

-(v)id/-ən
gen-id
xor-id
niš-in

سومخشص
-an /-(v)ən

gen-an
xor-an
niš-ən

تفاوت ش ناسههای مضارع و مایض در این گویش در سومخشص مفرد و دومخشص مجع است.
در مایض ،ش ناسۀ سومخشص مفرد ،هتیی است ،اما در مضارع چننی نیست ،در دومخشص مجع نزی،
ش ناسه مضارع میتواند  -idابشد ،در مایض چننی نیست.
پیشوندهای فعیل در این گویش عبارتاند از:
â-/ a-

f(v)-

v(v)-

d(v)-/ dar-

ha-

sard â.bun.ə

fu-duš-t

vi-git-əm

dar-gan-ə

ha-yt-əm

«سد میشود»

«مکید»

«گرفمت»

«میآویزد»

«گرفمت»

qarx â.kun-ə

fa.n.qân.e

va-ʔud-ən

da-kat-ə

ha-kəlâš-im

«غرق میکند»

«فرو منیکند»

«ابز کردن»

«افتاده»

«میتراش می»

birun a.bene

fi-čin-ən

vâ-bišk.ân-en

di-čēn

haman

«برمیچینند» «برشنت ،سخ کردن»

«چیدن»

«آمدن»

«بریون میآورد»
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هر پیشوندی در گیلکی تکواژگونههایی دارد که در کنار هر یک ذکر شدهاسـت .پیشـونــد
 -âو گونـۀ دیگـرش  -aاب افعـال سـاده ظـاهر منیشـوند و فقـط در افعـال مرکـب ابیق ماندهانـد.
منونـــههای ایـــن افعـــال مرکـــب ،در پـــژوهش امـــاین ( )368-375 :1399در مـــورد گیلکـــی
آمدهاست ،البته اماین در پژوهش فوق متعرض این نکته نشده و فقط مثالها را ذکر کردهاست
(برای آگاهی بیشرت دراینابره ،نکـ  .سزبعلیپور /محیده عامثونداین .)1398
ساختهای خمتلف فعل در گویش لنگرودی
ساخت مضارع اخباری در این گویش اب اس تفاده از ماده فعل ( +وند  + )n-ش ناسۀ مضارع ساخته
میشود ،مانند« gu-n-əm :میگومی»« âb xōne xus.an.ə ،آب میخورد ،میخوابد» .البته
ابید گفت ساخیت که وند مضارع دارد ،گاه بدون وند نزی به اکر میرود ،مانند« šənâ kun-ə :ش نا
میکند» ،ظاهرًا این ساخت قدميی است و در حال فرامویش است.
ساخت مضارع اخباری یکی از پیچیدهترین ساختهای فعل در گـویش گیلکـی لنگـرودی
است؛ دلیل آن مه تنوعِ وند خاص مضارع در این فعل است .وند  -n-و گونههای دیگرش ،در
این فعل ابعث گمراهی خوانندگان انآش نا اب این گویش میشود .انـواع ونـد مضـارع  -n-در ایـن
گویش به رشح زیر است:
الف) وند خاص مادۀ مضارع :مهچنان که در خبش ماده و ریشـه گذشـت ،در ایـن گـویش
تنها عالمت خاص مادۀ مضـارع ،ونـد ای عالمـت  -n-اسـت .ایـن زمـاین اسـت کـه مـادۀ مـایض
ریشه ابشد و نیازی به افزودن وند برای سـاخت مـادۀ مـایض نباشـد ،ویل بـرای سـاخت مـادۀ
مضارع ،وندی بـدان افـزوده شـود ،ماننـد « čienچیـدن» کـه از ریشـه  kay-či-اسـت .قـس.
فــاریس میانــه« čīn-/čīdan :مجــعآوری کــردن ،روی مه انباشــنت» (> فــاریس چــنی /-چیــدن)
(حسندوست /2 ،1393مشــ  .)1930در ایـن مواقـع  či-مـادۀ مـایض و مـادۀ مضـارعش čin-
است ،این وند بیشرت در ریشۀ اترخیی تعدادی از افعال ظاهر میشود.
ب) وند خاص فعل مضارع :در زابنها و گویشهای ایراین وندی خاص برای فعل مضـارع
اخبــاری ای مستـــمر بــه اکر مــیرود کــه اب ونــد مادهســاز مکــی تفــاوت دارد .ســزبعلیپور و غیــیب
( )100 :1396در این زمینه نوش تهاند« :این وند هنوز در شاخۀ زابنهای شاملغریب ایران از
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مجــهل اتیت ،اتلشــی ،هــرزین ،گیلکــی ،ما نزــدراین بــه اکر مــیرود .در زابن فــاریس مه ایــن ونــد
مضارعساز و مادۀ مضارع اترخیی به اکر مـیرود .ایـن ونـد در بسـ یاری از زابنهـای ایـراین ابیق
ماندهاست و از آجنا که این ونـد مشـابه صـامت میـاجنی اسـت ،ممکـن اسـت اب صـامت میـاجنی
اشتباه گرفته شود .در بعیض از گویشهای ایراین مه این وند شبیه وند خشیص ای ش ناسـه اسـت
که در مضارع ظاهر میشود ،نباید آن دو را اب مه یکـی فـرض کـرد»؛ مثـال از هـرزینhöš-n- :
« enدوســت دارم»؛ مثــال از اتلشــی شــامیل« hârd-ina-m :دارم میخــورم»؛ nəšt-ina-n
«دارند مینش ینند» (هامن جا).
ج) وند  :-b-برای ساخت آن دس ته از افعال مضارعی که دارای مادۀهای  -n-ای وند
واداری  –(v)n-هستند ،وند  -b-بعد از ماده ای وسط ماده افزوده میشود ،مانندva- :
« gard-b-en-əبرمیگرداند»؛ در این فعل که واداری است ،وند سبیب  -ən-وجود دارد و
برای درست کردن فعل مضارع به وند  -n-نیاز است .چون تلفظ دو مهخوان  -n-کنار مه
دشوار است ،برای سهولت تلفظ ،یک وند  -b-ظاهر میشود که بهنوعی جانشنی وند خاص
افعال مضارع است (اب وند خاص مادۀ مضارع خلط نشود) .مثالهای دیگر:
مثال « fōs.b.en.ǝ )1پاره میکند»؛ مادۀ مضارع آن « fosinپاره کن» است.
مثال « var-šik-b.en-ə )2ورشکست میشود»؛ فعل امر آن
«میشکند».

 bəškənاستšikbenə ،

مثال « a.g.b.en.ə )3میاندازد» از ماده مضارع  ،gən-در این مثال وند  b-وسط ماده
افزوده شدهاست.
مثال « xas.b.en.ə )4میفرستند» از مادۀ مضارع
«فرس تادن») ،در این مثال  -enوند واداری است.

xas-

(قس .رودسی:

xas-ân-en

مثال « va-n-gard-b-en-ə )5برمنیگرداند» ،این فعل واداری است و وند واداری آن ən-

است.
âdame bene daryâ vasat, une pâ ow naganse pasâ va.gard.b.en.ǝ.

«آدم را ات وسط درای میبرد ،ویل پاهایش آب نورده به عقب برمیگرداند».
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ow aga zur bâre, qurbâqe zanjil fōs.b.en.ǝ.

«اگر آب فشار بیاورد (مهراهی کند) ،قورابغه زجنری پاره خواهد کرد».
د) مهخوان  -n-به جای مهخوان  :-r-در تعدادی از افعال مضارع اخباری گویش لنگرودی،
مهخوان  -n-جای مهخوان  -r-ظاهر میشود ،مانند« nə-dân-ə :ندارد» (در این فعل -n-
مقلوب مهخوان  -r-است)؛ « ben.əمیبَرد»؛« dar-ben-əمیبَرد ،میدزدد»؛ « minəمیمرید»،
در متام این مثالها مهخوان  -nجانشنی  -rشدهاست.
برای ساخت مضارع الزتامی ،از وند وجه  + b(v)-مادۀ مضارع  +ش ناسه مضارع اس تفاده
میشود.
âdam aga xân laqad buxorə, beɂtare asbə laqadə buxorə na xarǝ laqade.

«اگر آدم قرار است لگد خبورد؛ بـهرت است لگد اسب را خبورد ،نه لگد خر را».
برای ساخت مضارع مس متر گویش گیلکی لنگرودی ،از صفت مفعویل فعل اصیل /مصدر
مرخم به اضافۀ حرف اضافه  da-بهمهرا ِه ش ناسـۀ مضـارع سـاخته میشـود ،ماننـدpur uʔde :
« dareدارد پــر میکنــد»؛ « sute dareدارد میســوزد»؛ aza xu pâlona xor dare
«انگار دارد پاالنش را میخورد».
فعل امر در این گـویش از ونـد امـر ،مهـراه اب مـادۀ مضـارع و نـزی ش ناسـۀ مضـارع سـاخته
میشود ،مانند:
«گردو را بشکن و داخلش را ببنی».
«اگر ست درد میکند ،اب دس امتل ببند».

aquzǝ ba.škan, dela bayin.
age ti sar dard kune, sasmâl da.bad.

فعل مایض ساده در این ساخت از وند تصـریفی  b(v)-ای پیشوندهای اش تقایق فعل ،مـاده
مایض و نزی ش ناسه مایض ساخته میشود:
«کردی» bə-ʔud-i
«در رفت» dar-bušo
ساخت مایض نقیل در این گویش برخالف تعدادی از گویشهای دیگر گیلکی اب مایض
ساده تفاوت ساختاری دارد .در این گویش مایض نقیل از مادۀ مایض بهمهرا ِه ش ناسۀ خاص
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مایض نقیل ساخته شدهاست .تفاوت دو فعل مایض ساده و نقیل در سومخشص مفرد است،
در این خشص ش ناسۀ فعل هتیی نیست ،مانند« bə-kat-ə :افتادهاست» .در بقیه موارد تفاوت
از نظر حمل تکیه و نزی ابفت الکم مشخص میشود؛ بهعنو ِان مثال در مجلۀ زیر ابفت الکم
نشان میدهد که فعل مایض نقیل است:
«مگر برف آتش گرفته است»؟
«حاال دیگر به تفنگ ما چهل افتادهاست».
«درش را خدا بس تهاست».

?vərfə âtəš bəgitay məgər
ame tifange ĉalle dakate.
ine dare xudâ dabaste.

در مواردی که ساخت مایض نقیل و ساده شـبیه مه هسـتند ،تکیـه عامـل متـایز اسـت .در
مایض سـاده تکیـه روی ش ناسـه ،ویل در مـایض نقـیل تکیـه روی مـادۀ فعـل اسـتxut-im' :
«خوابیدمی»« xot'-im ،خوابیدهامی».
مایض بعید در این گویش از صفت مفعویل مهراه اب شلکهایی از فعل معنی « bōnبـودن»
ساخته میشود:
guta bun

guta bin

guta bu guta bim

guta bi

guta bum

«گفتهبودی»

«گفتهبودم»

«گفتهبودند» «گفتهبودید» «گفتهبودمی»

«گفتهبود»

«من مگر کف دس مت را بو کرده بودم».

?mu məgər dəskəf bu bogudə bum

مایض الزتامی ،هامنند مایض بعید ،از صفت مفعویل مهراه اب شلکهایی از فعـل معـنی bōn

«بودن» به دست میآید .تفـاوت ایـن دو سـاخت در سـاخت نیسـت ،بلکـه در حمـل تکیـه آن
است .گویشـوران ایـن گـویش اب ادای درسـت ایـن دو فعـل ،یعـین قـرار دادن تکیـه در جـای
خود ،تشخیص میدهند که کدام مـایض بعیـد و کـدام مـایض الزتامـی اسـت .در مـایض بعیـد،
تکیه روی صفت مفعـویل« guta' bin ،گفتـه بودیـد» ،و در مـایض الزتامـی ،تکیـه روی فعـل
معنی است ،مانند« guta bin' :گفته ابش ید» .جوانترها این سـاخت را اب ذکـر لکـامت رشطـی
مهچون اگر از مه متایز میدهند.
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مایض اس متراری ایـن گـویش از مـادۀ مـایض بهاضـافۀ ش ناسـههای مـایض بـه اکر مـیرود،
مانند« xut-im :میخوابیدم»« xord-in ،میخوردید».
مایض مس متر در گویش گیلکی لنگرودی از ترکیب مصدر مرخم فعل اصیل ،به اضافۀ ونـد
منود اسـ مترار  -daبهاضـافۀ ش ناسـۀ مـایض اسـ تفاده میشـود ،ماننـد« xotə da-bum :داشـ مت
میخوابیـدم»؛ « xu ye bune dâre sabz uʔde dareدارد یـک بوتـه گیـاه خـود را سـزب
میکند».
مایض غریحمقق نزی در این گویش اکربرد دارد و برای بیان معیل در گذش ته ،بـه اکر مـیرود
که یقین ًا حمقق نشده و اجنام نپذیرفتهاست .در گیلکی لنگرودی ساخت خـاص بـرای بیـان ایـن
دس ته از افعال وجود دارد .به این صورت که از مصدر فعل اصیل بهمهرا ِه مضارع الزتامـی فعـل
« bōnبــودن» اسـ تفاده میشــود .ایــن ســاخت هرگــز در مجــهل ،تنهــا بــه اکر منــیرود ،بلکــه در
مجهلای مرکب از پایه و پریو به اکر میرود .در تعـدادی از زابنهـای ایـراین اینگونـه افعـال بـه
روش دیگری ساخته میشوند؛ مث ًال در فاریس به ِ
مکک حـرف رشط اگـر و مـایض استــمراری
بیان میشود (اگر میرفت ،منیسوخت ،حامتً نرفته که سوخته) .در اینگونه مجالت حـامتً دلـییل
برای واقع نشدن فعل وجود دارد.
اگر سگ خانهساز میبود چرا زیر چپرها میخوابد.
اگر زننده بود ،میزد دیگر!

sak age xōna sâz bi, čerâ čaparə jir
xotan âbu.
zán kas bi, zán âbu de.

رشیک اگر خوب بود ،خدا مه رشیک اختیار
میکرد.

šərik agər xub bi, xudâ ni šərik gitən
âbu.

اگر آب گرم قدرت میداشت ،پس قورابغه مه
طناب پاره میکرد.

garma ow zu dâša bi, qurbaqa lâfənd
fōben âbu.

دلیل اینکه مجهل نست حمقـق نشـده ،ایـن اسـت کـه اگـر سـگ خانهسـاز بـود دیگـر زیـر
چپرها منیخوابید ،در بقیۀ مجالت مه دلییل ذکر شدهاست.
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در زابن اتیت دروی مه برای بیان چننی افعایل وند  -bayبـه اکر مـیرود (نکــ  .سـزبعلیپور،
 ،)86 :1391مانند:
«حسن اگر رفته بود ،ات حاال رس یده بود»hasan agar šiya bay tâ həsâ ârasəsa bə. .

مایض حمققالوقوع مه در کنار ساخت غریحمقق ،در ایـن گـویش وجـود دارد .ایـن سـاخت
برخالف ساخت قبیل بـرای بیـان افعـایل بـه اکر مـیرود کـه در آهنـا اکری بـهقطع و یقـنی اجنـام
شدهاســت و در مجــهل مه دلــییل ب ـرای اجنــام شــدن آن وجــود دارد .در بس ـ یاری از گویشهــا
ندارد ،یعین از ابفت خسن میتوان درایفت که منظور چیست.
اینگونه مجالت ساخت خاص ن
مفعـویل فعـل اصـیل ،بـهمهرا ِه افعـایل
طرز ساخت این فعل به این صورت اسـت کـه از صـفت
ِ
مهچون« nubu bi, dubu bi :میبود ،منیبود» ،فعل ساخته میشود .این افعال معـنی ،نشـانۀ
ویژه این ساخت هستند .از پیکرهای که برای این پژوهش هتیه شده ،مشخص میشود که ایـن
افعال اغلب اس نادی و سومخشص مفرد هسـتند .ایـن سـاخت نـه مـایض اسـ متراری ،نـه مـایض
الزتامی و نه مایض بعید است ،چرا که در ساختهای اخری ،شلک دومخشص مفرد فعـل معـنی
 buاست ویل در ساخت حمققالوقوع ،سومخشص مفر ِد فعل معنی  biاست.
«اگر گاوم انزا نبود ،هر ساهل دوقلو میزایید».
«اگر به لکهات خـریی بـود ،انمـت را خـریهللا
میخواندند».
«اگـر او نبـود ات بـه حـال مـا را شـغال خـورده
بود».
«پلنگ میگوید اگـر دُم مـن نبـود ،گـاو را در
جــای پــای خــودش (در تنــگترین جــا) خفــه
میکردم».
«اگر گدایی عار نبود ،مانند پادشاهی بود».
«اگـر او نبـود ات بـه حـال مـا را شـغال خـورده
بود».

age mi gow qasar nubu bi, har sâle
dublayi ĉēn ābu.
age ti kalla xair dubu bi, ta duxondan
ābun xâirolla.
un aga nubu bi ivarde amarǝ šâʔâl
boxurde bi.
palang gune age mi dum nubu bi, gowe
pa ĉâlə mēn xaf gudanabum.

gedâyi âr nubu bi padišâyi bu.
un aga nubu bi ivarde amarǝ šâʔâl
boxurde bi.
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آینده در این گویش اغلب اب اسـ تفاده از سـاخت مضـارع و گـاه اب اسـ تفاده از فعـل معـنی
خواسنت ساخته میشود:
«ژاکت مال من است ،میخوامه از مه ابزش کمن».

kəmiše mi še, xâ vâčin.əm.

فعلهای امر و نـهیی در این گویش ،بـهمکک مـادۀ مضـارع و ونـد امـری سـاخته میشـود،
مانند« nu-šu :نرو»« bi-niš ،بنشنی» .در افعال پیشوندی بـه جـای ونـد امـر ،خـود پیشـوند
فعل ظاهر میشود ،مانند« du-kun :بریز» .برای منفی کردن ،ونـد نفـی بعـد از پیشـوند ظـاهر
میشود؛ « va-n-gard-ən-əبرمنیگردد» .بـهطورلکی در مهـه فعلهـای پیشـوندی ایـن گـویش
وند نفی بعد از پیشوند ،ای به ِ
عبارتدیگر ،بنی پیشوند و مادۀ فعل ظاهر میشود.
فعل پییبس یت ،ای افعایل که مهچون یک پییبست 1بـه امس و صـفت متصـل میشـوند ،در
این گویش عبارتاند از:
اولخشص
-(v)m

مفرد
دومخشص سومخشص
-(v)i

-ə/- e

اولخشص

مجع
دومخشص سومخشص

-(v)im

-(v)ən

-(v)in

مانند« vâš-ə :علف است»« pir-ən ،پری هستند».
چند فعل معنی پربسامد در این گویش به اکر میرود؛ مشـ تقایت از مصـدر « bōnبـودن»،
فعـــل « manneمنیتوانـــد» ،مشـــ تقایت از فعـــل « tonəsanتوانســـنت»« bâyad ،ابیـــد»،
« xâstənخواسنت» از این دس تهاند.
xutabu âdama šane xoreji bidarodan amma harka xudaša baxâb beza
našane.

«آدمی را که خوابیده ،میشود از خواب بیدار کرد؛ اما او کـه خـود را بـه خـوابزده ،منـیشـود
بیدارش کرد».

Clitic

1
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افعال سـبیب در ایـن گـویش اب اسـ تفاده از ونـد سـبیب ای واداری  -(v)nسـاخته میشـوند،
مانند« tars-an.en :ترساندن»« suj-ân-en ،سوزاندن».
 -3-3حنو
از نظر حنوی گیلکی رش یت در مواردی شبیه زابن فاریس است و در مـواردی مه اب آن تفـاوت
دارد .ترتیــب لکــامت  sovاســت؛ یعــین نســت فاعــل ،ســپس مفعــول و در آخــر فعــل ظــاهر
میشود .واحدی لنگرودی ( )57 :1382در پژوهش خود نوش تهاست« :از مجموعه چهارده مـورد
جفت مهبستگى معترب و قابل برریس در این گویش ،ن ُه مـورد اب ترتیـب اصـیل لکـامت در ایـن گـویش،
یعین  ،sovمهبستگى دارد و در پنج مورد ،اب ترتیب  svoمهبستگى وجود دارد».
البته هامنند زابن فـاریس گـاه تفاوتهـایی مه وجـود دارد؛ وابسـ تههای امس ،ماننـد صـفت،
مضافالیه ،شاخص ،اغلب قبل از هس ته ظاهر میشوند ،مانند« sorx.ə gol :چش ِم سـ یاه»،
ٌ
« hasan.ə xânaخانــۀ حســن»« maš mara ،مشــهدی حمــرم» .عالمــت صــفت در ایــن
گویش برای صفت خمتوم به صامت ə- ،است .صفت خمتوم به مصـوت و نـزی ٌ
مضـافالیه خمتـوم
به مصوت عالمت خاص ندارد« siyâ čum :چش ِم س یاه»« rezâ mâr ،مادر رضا».
افعال اس نادی سومخشص مفرد ،مث ًال «است» اغلب حذف میشوند.
«خانه یبزن طویهل گاو است».
«خودش انخداست ،اما ش ناکردن منیداند».

xoneyǝ bi zan gow tavila.
xudaŝ mala, ama sinow balad niye.

 -4-3واژگان
از نظر واژگـاین ایـن زابن بسـ یاری از لغـات اصـیل خـود را از دسـت داده و لغـات فـاریس را
جــایگزین آن کردهاســت .اب ایــن حــال هنــوز تعــدادی زایدی از واژهــای اصــیل خــود را حفــظ
کردهاســـت؛ ماننـــد اســـامی مربـــوط بـــه اعضـــای خـــانواده« mâr- :مـــادر»« pēr- ،پـــدر»،
« bərâr/bərâب ـرادر»« xâxor- ،خ ـواهر»« mard(ak)- ،مــردک»« zan(ak)- ،زن»،« šuشوهر»« zomə ،داماد»« dətar ،دخرت»« rikə ،پسـر»« amjân ،معـو»xâljon ،«خاهل».
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تعدادی از لغات این گویش که تلفظ خاص دارند ،در زیر ذکر میشوند:
 gə/geحرف ربطِ «که»« čušm ،چشم»« andaraz ،اندَرز»« beys ،پس»« jalf ،ژرف»،
« filikآب دهان»« vinizik ،آب بیین»« gârəš ،آروغ»« arsu ،اشک»« püzi ،پاش نۀ پا»،
« pilikپلک»« nâk ،چانه»« gâz ،دندان»« čapur ،دنده»« iškânjə ،سکسکه»səparz ،
«طحال»« dim ،صورت»« qurtənəg ،سیب آدم»« goli ،گلو»« sisə ،لثه»« mjiik ،مژه»،
« mütمقعد»« daški ،مفصل»« viliskin ،نیشگون»« mü ،مو»« tiən ،تیان ،دیگ بزرگ».
در این گویش تعداد زایدی لغات عریب نزی اب اندک تفاوت آوایی و معنایی اکربرد دارند .در
پیکرهای که اماین ( )1399فرامه کردهاست ،تعداد زایدی از این واژهها به چشم میخورد،
بهعنو ِانمثال:
« qabulتأیید ،قبول»« tarjuba ،جتربه»« təlesm ،طلسم»« hesâdat ،حسادت»،
«صرب»« rxxâsi ،رقص»« fâreq ،زاميان»« qasam ،سوگند»« ʔâšiq ،عاشق»ʔâqil ،
«عاقل»« ʔajala ،جعهل»« qeyrat ،غریت»« faqr ،فقر».
sabr

 -5-3نتیجه
گیلگی لنگرودی از گویشهای گیلکی رشق گیالن است که ویژگیهایی آوایی خاص دارد .تعدادی از
واکههای این گویش در زابن فاریس وجود ندارد .از نظر ساخت لکامت ،لنگرودی تفاوتهایی اب زابن
فاریس دارد ،اما از نظر هجایی چندان اب فاریس متفاوت نیست .طرز ساخت افعال این گویش اب زابن
فاریس و دیگر گویشهای ایراین متفاوت است .مایض نقیل و مایض ساده اب مه شباهتهای ساخیت
دارند و تفاوتشان فقط در سومخشص مفرد است .تفاوت مایض بعید و مایض الزتامی تنها اب تکیه قابل
تشخیص است .فعلهای پیشوندی مضارع الزتامی و مضارع اخباری نزی اب تکیه از مه مامتیز میشوند.
فعل مایض غریحمقق و نزی حمققالوقوع روش ساخت خاص دارند که آهنا را از دیگر افعال مامتیز میکند.
شناسههای مایض و مضارع در سومخشص مفرد ،از مه متایز دارند .ترتیب سازهای در این گویش اغلب
 sovاست .از نظر واژگاین ،گیلکی لنگرودی ،اب متام تغیریات هنوز تعدادی از لغات اصیل خود را
حفظ کرده و بعد از فاریس ،زابن عریب بیشرتین تأثری را بر واژگان این گویش گذاشتهاست.
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Abstract
Iranian languages and dialects are facing many challenges these days
and therefore, they have lost some of their ancient characteristics.
Gīlakī is one of the North-Western Iranian languages that has a variety
of dialects. Langarūdī is one of the Gīlakī dialects that is spoken in the
city of Langarūd and its outlaying regions. This dialect is one of the
Eastern dialects of Gīlakī and is different from Western and Central
Gīlakī. This article aims to investigate the general aspects of Langarūdī
dialect. General phonetic issues (number of vowels, consonants, and
syllables), morphology (internal structure of nouns and verbs and the
structural features of verbal forms, including constructions such as past
perfect (impossible) tense, and the simple past tense), and general
syntactic and lexical aspects of this Langarūdī are discussed in this
article. The influence of Persian on Langarūdī along with the influence
of the Arabic language on its vocabulary are evident in lexicon and
semantics of this dialect.
Keywords: Dialectology, Gīlakī Language, Langarūdī Dialect, Eastern
Gīlakī, Phonetics, Past Perfect

