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 لنگرودیگویش گیلکی 

 هجاندوست سزبعلیپور

 چکیده

 های بس یاری مواجه هستند و این امرهای ایراین در عرص حارض اب چالشها و گویشزابن

های ایراین های کهن خود را از دست بدهند. گیلگی از زابنشده بریخ از ویژگی موجب

های گیلکی یشعی دارد. لنگرودی یکی از گو های متنو  غریب است که گویشلشاخۀ شام

ی های رشیق گیلککه از گویش است که در شهر لنگرود و توابع آ ن اکربرد دارد. این گویش

دارد. هدف این پژوهش برریس  بس یاری هایغریب و مرکزی تفاوت است، اب گیلکی

ها و هجا(، مهخوان ،های آ وایی )تعداد واکهل لک  ئلنگرودی است. مسا ی گویشهای لک  جنبه

های فعیل این گویش، هر کدام از ساخت هایویژگی)طرز ساخت امس و فعل و  واژهساخت

ی حنوی الوقوع(، مسایل لک  قق و مایض حمق  مهچون مایض غریحمق   های خاص  بریخ از ساخت

 ری ازذیهای این مقاهل است. تأ ثری زابن فاریس بر این گویش و نزی تأ ثریپو واژگاین از خبش

ش که در خبش واژگان و معناش نایس این گوی هستندیل ئاز مسا ،زابن عریب در خبش واژگان

 .اندآ ساین قابل مشاهدهبه

 

ش نایس، زابن گیلکی، گویش لنگرودی، گیلکی رشیق، ساخت آ وایی، : گویشهالکیدواژه

 قغریحمق  مایض

                                                                        
دانش یار زابن و ادبیات فاریس، دانشگاه آ زاد اسالمی، واحد رشت               sabzalipor@gmail.com    
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 مهمقد   -1

 یکی از شهرهای اس تان گیالن است که در جنب شهرهای الهیجان، املش، س یاهلک لنگرود

های نر )اب دهس تاطاقوَ های اُ و رودس قرار دارد. این شهرس تان دارای سه خبش به انم

های های درایس و مریدان( و مرکزی )اب دهس تانلیل(، کومهل )اب دهس تاناطاقور و الت

است.  ی لنگرود، شلامن، کومهل و اطاقورهابه انمسفید(؛ و چهار شهر ، دیوشل و گلچاف

 .(1801 ،1793: 1387 )اصالع عرابیناست مه آ مده لنگابرود منابعبریخ ر امس این شهر د

 ذکری توایل حوادث اترخی در بعیض توارخی قرن ششم جهری مضن انم لنگرود، نس تنی ابر     

 ِب القلو ةنزهابوالفداء و  البدلانِ تقومی مانندبعد،  هایسدهدر منابع جغرافیایی  ویل ،استشده

ردم ماملعارف سزمنی و ةدایر  ته  نوش  ری از این دایر در میان نیست. بهاثمحدهللا مس تویف 

هل مجی، از لنگرود در روزگاران پیشنی درای بوده و در زمان آ خرین پادشاه هخامنش»، ایران

، اما چون منبعِ «استکه خشک شده و لنگرود انمیده شده [بودهصد و بیست والییت ]یک

، ن(ن )گیالایرا در والیت داراملرزرابینو  به استناد نیست، ابید ابص املعارف مذکور مشخ  ةدایر 

 نس تنی عنوانِ و به ق 513بینو اب قید اترخی اترخی لنگرود را از قرن ششم پیگریی کرد. آ چنه را

مردانشاه بنکند، حادثۀ اترخیی زنداین شدن فرامرزد اب انم لنگرود در توارخی اید میربرخو 

است آ ورده اترخی طربس تان و رواین و مازندرانین مرعشی در که ظهریادل  لنگرودی است 

 اکری،ی، چایرین گیالن است. ماهیگاس تا این شهر امروز یکی از شهرهای همم   .(1801)هامن:

  سفالگری از اکرهای مردم لنگرود است. و دوزی، حصریابیفابیف، قالبگلمی صنایع ابریشم،

رود، پل حسن، پل خش یت لنگدس ی  پش تان، مجموعۀ آ قاابس تاین خانه حموطۀ غار ابس تاین لیارود،     

 رودخش یت بلورداکن، عامرت س یگارودی، از بناهای اترخیی و گردشگری این شهرس تان است. لنگ

 .(628 -619: 1398 . هجاینکـ بیشرت ن آ گاهی)برای  اترخیی دارد شده  ثر ثبتدوازده ا

 جنوِب غریب در حوزۀ  های ایراین شاخۀ شاملگیلكی از زابناست.  زابن مردم لنگرود گیلکی     

هایی دارد. در یك های مازندراین، مسناین، اتلشی و اتیت هامنندیاکس پنی است كه اب زابن یدرای غریب

سا، شفت(؛ معهراجی در شهرهایی مهچون فومن، صو  ی، گیلكی به چهار شاخۀ غریب )گیلكینگاه لک  

راجی در رشت و شهرهایی مثل خامم، انزیل، س نگر و كوچصفهان(؛ گیلكی رشیق  ییلكشاخۀ مركزی )گ 
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الهیجان، آ س تانۀ ارشفیه، كیاشهر، س یاهلَک، لنگرود و رودس( و نزی  مانندراجی در شهرهایی  ی)گیلك

است. تقس می شده تاین دیلامن، اشكَورات و اَملَش(گالشی )گونۀ راجی در مناطقی مهچون خبش كوهس  

و برایش های حوزۀ اکس پنی قرار داده زابن در گروهگیلكی را  (2018 :659) 1ًا دواندل استیلواخری 

استیلو گیلكی را به سه قسمت اکس پنی مركزی )رامرسی، است. ارائه كرده خاص   یبنددس ته

تناکبین و الکردش یت(؛ گیلكی رشیق )الهیجاین، لنگرودی و ماچیاین( و گیلكی غریب )رشت، 

 .(.ibid) استانزیل( تقس می كردهفومن و 

های گویش لنگرودی است. هدف این پژوهش توصیف خمترصی از گیلکی بر مبنای داده     

است. ده شدهای اس تفاانهاز منابع کتاخبنزی و گاه گرد آ مده  2های این حتقیق اغلب به روش میداینداده

ای از در دسرتس نگارنده بوده که گنجینه ای از مجالت گیلکی لنگرودیپیکره پژوهش برای اجنام این

نزدیک اب مکک یکی از  هزار مجهل دارد و در آ ینده  ل و حمک لنگرودی است و بیش از سهامثا

های شود به بریخ از ویژگیگویشوران این گویش به چاپ خواهد رس ید. در این پژوهش تالش می

 . استآ هنا خسن به میان آ مده ه  درابر  منابع دیگر مکرت این گویش اشاره شود که در خاص  

 پژوهش ه  پیشین -2

د ر مورا دام   ،هایی صورت گرفتهپژوهشویژه زابن گیلکی رشت و نوایح مرکزی، زابن گیلکی به رابره  د

ش درابرۀ گوی هاپژوهشاز  شامری آ یدمی است. آ چنه در زیراجنام شدهق مکرتی یگویش لنگرودی حتق 

 لنگرودی است.

های مهبس تگی ترتیب لکامت اصیل در مجالت ساده و جفت»در مقالۀ  (1382)گرودی واحدی لن     

و به این نتیجه  گیلىک لنگرود را برریس کرده ترتیب اصیل لکامت 3«در گویشی گیلکی لنگرود

این مطالعه نشان ىم دهد که از مجموعه  است.  sov که ترتیب اصیل لکامت در این گویش ستارس یده

                                                                        
1 Donald L. Stilo 

های گویشی این حتقیق به بنده آ وری دادهکمن که در مجعر میپور تقدیر و تشک  در مهنی جا از جناب آ قای اندر زیک 2

 مکک فراوان کردند.
 است.( نزی به چاپ رس یده1381) های خاریجای زابنهپژوهشاب مهنی عنوان و اندیک تغیریات در جملۀ  مزبور مقاهل   3
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نُه مورد اب ترتیب اصیل لکامت در در جفت مهبس تگى معترب و قابل برریس در این گویش، چهارده مورد 

  جود دارد.و مهبس تگى  svo در پنج مورد اب ترتیبو  sov  این گویش، یعین

ن خشیص در گیلکی شهرس تاساخت غری »عنوان  ِای حتتدر مقاهل (1395)مهاکران رس متی سامک و      

از نوع  اند و فعل آ هنامرکب ه  ت های غریخشیص قالیب، دارای گزار اند که ساخس یدهبه این نتیجه ر  «لنگرود

هل مجتدای گر به گروه امسی اب گزاره، نقش معنایی جتربه ه  هس ت عنوانِ رص غریفعیل بهانمفعویل است. عن

رف حیک گروه  ،است و اب آ ن را  پسایندِ ه  م حرف اضافکند. این گروه امسی در حقیقت ممت  اعطا می

( فعیلگاه شاخص گروه اس نادی )حمول غریدهد و در زیرساخت حنوی، در جایای تشکیل میاضافه

 شود. ادغام می

، هر لنگرودش زابین  برریس تغیریات واژگاین در جامعه  » انمۀ اکرش نایس ارشدِ در پااین (1398)پنام      

  حتصیالت و جنسیتمتغری  ده که نشان دا «های اجامتعی سن، جنسیت، و حتصیالتبر اساس متغری  

ابشد،  الترا مس تقمی است، یعین هرچه حتصیالت اب واژگان دارند و تأ ثری آ هنمعناداری اب متغری   رابطه  

دری ن ماتفاده از زابمزیان اکربرد واژگان گویش گیلکی بیشرت است و مردان بیشرت از زانن سعی در اس  

کنند یمو سعی  ل بیشرتی به اس تفاده از زابن مادری خود دارندمتاینزی افراد اب س ننی ابالتر  خود دارند.

  .واژگان زابن اصیل خود را حفظ کنند

 ،هفت گویش از دامنۀ الربز (1اس تان گیالن ) :های ایراینویشگنجینۀ گدر  (1399)اماین      

که  تسایلکی رشق گیالن را برریس کردههای گ هفت گونه از گویش تعدادی از لغات و مجالِت 

 لنگرودی یکی از این موارد است. 

 هاحتلیل داده -3

م ی توصیف شود. آ چنه بیش از مهه در این پژوش هملک   طورشود گویش لنگرودی بهزیر تالش میدر 

ز هایی از زابن گیلکی بر مبنای گونۀ زابین لنگرودی است. در زیر تعدادی ایف شاخصاست، معر  

 ترتیب ذکر خواهد شد.وی و واژگاین این گویش بهاژی، حنو های آ وایی، ساختویژگی
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 گیلکی لنگرودی های آ واییویژگی -1-3

های مهخوان زابن فاریس اجنوعی هامن و دارد که بهوجود  واج مهخوان 23در این گویش 

 های زابینهایی اب یکدیگر دارند. در لنگرودی برخالف گونهت، تفاوتالبته در کیفی   ،هستند

 ، در جایگاه نس تنی ظاهر/h/و   /b/ها مانند واجاف آ ن، بعیض از مهخوانراجی در اطر 

شود. ظ منیدر تعدادی از لکامت در وسط تلف   /h/مهخوان . (57: 1399 . اماینـ )نکشوند منی

ای این واژه به های املشی و آ س تانهاست که در گونهحایل  ، این در«همتاب» matâb مانند:

در آ ید. گاهی نزی ظ درمیشود و واج مورد نظر در آ ن به تلف  یظ متلف   mahtowصورت 

ظ لف  تدر جایگاه نست  /h/ها، واج ها، برخالف سایر گونهتعدادی از واژه آ غازدر لنگرودی 

های کناری مهچون ؛ در گونه(«او»خشص مفرد: )مضری خشیص، سوم hunمانند:  ،شودمی

 شود.ظ میتلف   unالهیجاین این واژه 

یاین م رود. در جایگاه های گیلکی مکرت به اکر میمهزه در این گویش هامنند سایر گویش     

 شود. ظ منیاین واج تلف   «افعی» afiو  «قلعه» qelâلکامیت مهچون 

د. در نهای بس یاری دار های گویش لنگرودی اب فاریس تفاوتای ای صامتهای واکهواج     

ح که به رش  پژوهش ایفت شد مورد اس تفاده در اینر پیکرۀ تعداد نُه واکه د ،هااین گویش

 زیر است:

  /a/, /e/, /o/,/â, /u/, /ü/,/i/, /ō/, /ə/ گیلکی لنگرودی:های گویش واکه      

توان جفت می /ü/ای واکه مه یک واکۀ بس یار راجی است. برای اثبات واج /ə/واکۀ      

 های زیر را بیان کرد:مکینه

bü          «  بو، مش» bu ( بودن»از مصدر  مفردخشص سومفعل)» 

tül          «آ لود، کثیف، صفت آ بگل» tul  «طول، درازا» 
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خـــواهی مـــاهی ای، میآ لود کـــردهآ ب را ِگــل»

 ؟«بگریی

âvə tül âgudi, xâyi mâhi bagiri? 

 .âb az sarĉašmə tülǝ .«آ لود استآ ب از سچشمه گل»

 donə /«دانه» dōnəرا بیان کرد:  توان این جفت مکینهمی /ō/ای واکه برای اثبات واج

 خشص مفرد(. )فعل سوم «داندمی»

                 âdam xâ xu falə pâya bǝzana xu dōna fiĉinǝ. 

)آ دم ابیـد  «د و ساجنـام دانـۀ خـودش را برچینـدآ دم ابید شلتوک )حاصل( خود را چـوب بزنـ»

ال کشـ ته و بـه در اکر دیگران دخالـت نکنـد و دن هرت این است کـ شد؛ ب سش به اکر خودش اب

 حمصول خود ابشد(.

 هاوضعیت واکه»است: گیالن نوش تهدر حبث آ واهای گیلکی رشق  (1399: 58اماین )     

های بر واکه ها. افزونار متفاوت است و گیلکی زابین است اب گوانگوین واکهیدر گیلکی بس  

واج  هنوزد... در مجموع  ای بس یاری در گیلکی اکربرد داردهای واکهگونهجراجی در فاریس، وا

 ،ای است. در جدولواکه گونه  مورد آ ن واج دوازدهای در گیلکی اکربرد دارد که هواک

قط فایشان در جدول آ وایی «. استاین موارد اب ذکر مثال توصیف شده های آ وایی مهه  نشانه

زابن  )ای به تعبریی دیگر هامن شش واکۀ راجی در /a/, /â/, /i/, /u/, /o/, /e/های: واکه

در  تاست. اما اب دق  گونه حمسوب کردهفاریس( را واکۀ اصیل گیلکی دانس ته و بقیه را واکه

در زابن گیلکی  که ص شدای که برای این پژوهش در دست بود، مشخ  زابن گیلکی و پیکره

های دیگری نزی وجود دارند که خییل مه ریس واکههای راجی در زابن فاواکه افزون بر

 شوند.ای مس تقل حمسوب میگونه بلکه خود یک واج واکهپراکربردند و نه واکه

ها از رود. اغلب این واکهدر گویش گیلکی لنگرود، تعدادی واکۀ مرکب مه به اکر می     

 هب  » rikay، «(معرفه) اسب» asbay، «دیدی» bidayمانند:  ،اندبه دست آ مده y-ترکیب 

 اند:های زیر این لکامت آ مدهدر َمثَل. «(معرفه)

 .âdamǝ biday, mi salâmǝ barâsân .«اگر آ دم را دیدی، سالم مرا به او برسان»
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 .asbay nibeyne bâra .«برداسب کوچک ابر را منی»

      .i zak ame bâzâr šu rikay nǝbuna   .«شودرونده منیاین ب ه برای ما ابزار»

مانند:  ،های مرکب گیلکی گویش لنگرودی استنزی یکی از واکه /ey/واکۀ مرکب      

sakey «(معرفه) سگ» ،varey «ور، کنار» ،folon kasey «های زیر این در َمثَل. «فالین

 اند:لکامت آ مده

 pǝla badam sakaye sakey bayte .«پلو به سگ دادم و سگ پامی را گاز گرفت»

lagaye. 

 .bušo dikon varey buma mi künǝ varey .«آ مد کنار دست من ،ابزار رفت»

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

bāriyā. 

 .  «بیاورد ان است، زنبیل برداش ته که برود وفالین شنیده آ س تانه اجنری فراو »

پارس » lowمانند:  ،ب گیلکی لنگرودی استها مرک  دیگر از واکه یکی /ow/بواکۀ مرک       

 .«گاو» gow، «سگ

الیت و  حتغریب است. اب متام لهای ایراین شاخۀ شامبندی، گیلکی یکی از زابناز نظر دس ته     

 که استای آ وایی این شاخه را حفظ کردههکه این گویش داش ته، هنوز مه تعدادی از ویژگی

 :شودبریخ از آ هنا اشاره می یر بهدر ز 

  vini،«ابرش»  vâreš،«برف» varfآ غازی ایراین ابس تان مانند:  -v*حفظ  -1

 (.« بیین ِآ ب» vinizikدر ترکیب ) «بیین»

ه از ک، مادۀ مایض دوخنت( «دوخت») -dutمانند:  -t-ایراین ابس تان به  -xt*ل حتو   -2

*dauxta- است.مش تق شده 

 -k᷇(h)*فاریس ابس تان، از  -d-اوس تایی،  -z-)ایراین ابس تان  -ʥ*ل حتو   -3

 .«داماد» zomə، مانند: -z-اورپایی( به وهند
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اروپایی( هندو  -k᷇w*فاریس ابس تان، از  -s-اوس تایی،  -sp-ایراین ابس تان )  -ts-*ل حتو   -4

 (.*viš(ā)ʦ –>  «شپش»)  subujمانند:  ،-sb-به 

 cv/ cvc/ cvccن فـاریس اسـت و هجاهـای ساخامتن هجای گیلگی لنگـرودی هامننـد زاب     

های ایـن گـویش از سـاخت ـیایز اسـت و بعضـدارند. تکیه در این گویش عامل مت در آ ن اکربرد

باری که شوند. مانند افعال پیشوندی مضارع الزتامی و مضارع اخ از مه متایز داده منی ،بدون تکیه

 مانند: ،ل متایز آ هنا از یکدیگر تکیه استعام

 

             .'vi-gir-əm                  ارم )مضارع اخباری(دبرمی

              .vi'-gir-əm دارم )مضارع الزتامی(بر

 

هـای پیشـوندی تکیـه شـود، در فعلهای دس توری تکیه در آ خر ظـاهر میدر اغلب مقوهل     

 کنـد. ود ات متایز را حفـظر خر میفعل به آ   ابال، تکیه   روی پیشوند است. در مواردی مانند مثال

ودی در جدول زیـر کی لنگر های آ وایی دو گویش گیلکی مرکزی و گیلتفاوت تعدادی از خوشه

 :استآ مده

 

 

 گیلکی رشیق: لنگردی گیلکی مرکزی )رشت و نوایح آ ن(

-xt- -t- 

 dut.ən دوخنت duxtən دوخنت

 sut.ən سوخنت suxt.ən سوخنت

-ft- -t- 

 kat.ən تادناف  kaft.ən افتادن

 xot.an خوابیدن xoft.an خوابیدن
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 واژهساخت -2-3

  امس -1-2-3

 ویل امس ،نشانه استدهد. امس مفرد یبامس در این گویش شامر، حالت و تعریف را نشان می

 .«هاشب» šab-un، «روزها» ruz-unمانند:  ،است un-اش مجع نشانه

ruz-un šuna tâ kâ:kašon, šab-un hane fak âmujon. 

   .«به دنبال ایفنت آ ش یانه هستند ،روند، اما شبکهکشان میات روزها » 

رود کـه در این گویش برای اشـاره بـه افـراد و انسـان بـه اکر مـی -šunعالمت مجع انساین      

 در زابن فاریس است.« اینا»قابل قیاس اب 

hale abâsə-šune xōne danga sar isa.    
 . «کویب استاینا، روی دنگ برجناسفعاًل در خانۀ عب»

 «مرسـ مرد، هـ » mərd، «رسم ـ ه زن، » zan، «زاده، پرس» zaهای خانوادگی نظری امس     

آ گــاهی بیشــرت )بــرای شــوند چنــد شــلک دارنــد کــه طبــق نقــش حنــوی خــود، در مجــهل ظــاهر می

 .(78 -57: 1398. سزبعلیپور ـ نک ابره،ایندر

ت و ی فاعیل و غریفاعیل دارد. حالت فاعیل بدون نشانه اسالت لک  امس در این گویش دو ح     

، «حسـن گرفـت» hasan vigitرود کـه امس در نقـش فـاعیل/ هنـادی ابشـد. زماین به اکر مـی

maryam ami xōna isa «هـای مفعـول رصحیـی، اضـایف، در حالت. «مـرمی خانـۀ مـا اسـت

لت امس حالت غریفاعیل دارد. امس در حا مفعول ابیی، مغعول برایی، مفعول ازی و مفعول دری،

ای و اضـایف ابشـد، بـدون بـه غریفاعیل اگر در نقش مفعول رصحیی )اب مفعول انش ناس(، مفعول

؛ گرینـدمی o- ،-reرصحیـی معرفـه ابشـ ند، عالمـت  هـایی کـه در نقـش مفعـولنشانه است. امس

 ؛jiازی ابش ند،   در نقش مفعوله هایی کامس؛ be منایِ در نقش برایی ابش ند، نقشهایی که امس

در نقــش اضــایف  هــاییابالخــره امسو  ؛ miyenدری ابشــ ند، در نقــش مفعــولهــایی کــه امسو 

 شود.به آ خر آ هنا اضافه می ə-د، نابش  
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مفعول رصحیی 

 )نکره(

i ta asb haʔitəm. «یک اسب خریدم». 

مفعول رصحیی 

 )معرفه(

šime asbə bidem. «اسب شام را دیدم». 

 .«برای حسن جداگانه رخیمت» .hasanə be sivâ dukudəm برایی مفعول

 piča bǝɂutan ti gü ایبه مفعول

darmunǝ, har jā  rinǝ 

hurǝ dafn ākunǝ. 

ست، هر ا به گربه گفتند مدفوع تو درمان»

 .«کندجا دفنش می ریند، هامنجا که می

ی پوک و خراب دارمی ابزی اب گردو» .puĉe āquzǝ bāzi darim مفعول ابیی

 .«کنمیمی

 âtašə ji xâkastar bǝ amal مفعول ازی

hane. 

 .«آ یداز آ تش خاکسرت به معل می»

  pira  talāy,  xābə  miyen مفعول دری

inə  karkə mutə. 

 .«بیندکون مرغ را در خواب میخروس پری »

 pāye buxurdǝ baqale اضایف

pučǝ sar. 

 .«ابقالپزچوب خورد بر س »

 ؟«مادر کجایی» ?mârey kuyi isayi ندایی

 

اس تفاده از  نست شود. روشص میبه چند روش مشخ   معرفه بودن امس در این گویش     

فت ؛ روش دوم اس تفاده از ضامیر اشاره و نزی اب«پرسه» rikayمانند:  ،است  ay, -ey-وند

 خیص است.قابل تش  i/ i tâنکره نزی اب عالمت امس الکم است. 

xudâ ye ta dolati hadene ye ta nigbati. 
 . «دهد و به یک نفر فقر و حمنتت میخدا به یک نفر دول»

که در گیلکی  است ( معتقدبودن در حبث ش ناختگی )معرفه و نکره (79: 1399)اماین      

/k/ .ست که در لکامیت مانند ا حایل این در مهخواین میاجنی استzanak «و  «زنmardak 

های خویشاوندی گیلکی، اتیت، بودن در تعدادی از امسدهندۀ معرفهنشان ak-، وند «مرد»
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 :از اندزن و مرد عبارت های دیگر لکمه  حالت های ایراین است.لشی و دیگر گویشات

mardakə/mardak/marday ؛zanakə/zanak/zanay  (72: 1398 . سزبعلیپورـ )نک. 

 صفت -2-2-3

  :مانند ،آ یدزابن بعد از امس می ت در اینصف

                                 posin libâs «لباس پوس تنی و چرم»

 xane posin libas dakone amma nodune tabostun dokunen ya zomostun. 

 .«پوش ند ای زمس تانداند این لباس را در اتبس تان میخواهد لباس پوس تنی بپوشد، منیمی»

 «کس»صفات لیاقت، در این گویش اب اس تفاده از مصدر صفت اصیل و مضری مبهم نوعی      

 âb ardan kasمانند:  ،گریدت معنای فاعیل مه به خود میشود. در این موارد صفساخته می

شدگی کس ای خشص نیست، یعین دچار دس توری معنایِ در این ابفت به «کس» kas .«آ ب آ ورنده»

  است.شده

pasâr age bāzār-šun-kasǝ, pēre nagonǝ bāzārǝ kulākat kure nây. 

 .«به حامیل زنبیل کجاست پرسد چوب خمتص  پرس اگر ابزار رفتین ابشد، از پدرش منی»

 ə-ند به اضافۀ مادۀ مایض فعل مربوط و نزی و  -b(v)صفت مفعویل در این گویش از وند      

 .«فتهگ » bəgutə، «دوخته» bədutəمانند:  ،شودساخته می

شود و به اضافۀ صفت ساده ساخته می tar-صفت برتر در این گویش هامنند فاریس از      

به آ ید. به دست می «ات» tə/ tâصفت برترین در این گویش از صفت ساده به اضافۀ تکواژ 

ه کنید (95: 1399 اماین← )زیر  مثال  :توج 

  .mi kuš-tə bərâr šahid bobu .«شهید شد موچکرتین برادر ک»        

گاه از صفت  نوعی برای بیان صفت برترینه پیداست که در زابن فاریس مه بهه انگفتالبت       

ا رود؛ ام  مه به اکر می« برادر کوچمک شهید شد» شلکِ مثاًل مجلۀ فوق به ،شودساده اس تفاده می
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« وچکرتین برادرک»، «برادر کوچک»جا منظور از در این است که در زابن فاریس مههتفاوت 

 نیست. 

 ضامیر -3-2-3

بردن ضامیر  اکر فاعیل و غریفاعیل دارند. روش به ضامیر خشیص لنگرودی مه اغلب دو شلک

در  فاعیلمثال، مهچنان که امس اب حالت غری عنوانِ به یعین ؛فاعیل و غریفاعیل هامنند امس است

 ن است. چنا نزی گرید، مضریمی be منایِ برایی، نقش نقش مفعول

 جدول ضامیر خشیص گیلکی لنگرودی

 /ušan مضری خشیص فاعیل

ušun 

šomo amu u(n) to mo 

 ušunə šime ame unə ti mi خشیص غریفاعیل مضری

 ušunə-ši šime-ši ame-ši unə-ši ti-ši mi-ši مضری ملکی

 

است.  «آ ن» u(n)برای دور،  و «این» i(n)مضری اشاره در این گویش برای نزدیک،      

 hišonو  hinکیدی برای نزدیک أ  ت است. مضری اشاره   ušonو   išonترتیبشلک مجع این دو به

 است. «هاهامن و هامن» hušonو  hunو برای دور مه  «هاو مهنی مهنی»

 عدد -4-2-3

د عدد در این گویش از نظر ساخامتن و جایگاه بیشرت شبیه فاریس است و در بریخ موار 

ای ساده ای ترکییب است. در بنی دو خبش  ،است. عدد اصیلکهن خود را حفظ کردههای ویژگی

  bist-ə-yek، «یس» siمانند:  ،شودظاهر می /o/, /u/, /ə/عدد ترکییب حرف عطف 

. عدد (98 :1399 )اماینشود ساخته می om/ -omi-عدد ترتییب اب پسوند . «یکوبیست»

 sad-i مانند: ،شودنی دو خبش عدد کرسی ساخته میب در i-کرسی در این گویش اب تکواژ 

panj «پنج صدم». 
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 حروف  -5-2-3

ارای حالت های دنقش امس کردنرشان تمکیل و اک پسنی هستندحروف اضافه در این گویش اغلب 

تأ ثری زابن گرید. گاهی حتتمجهل است. امس در حالت فاعیل اغلب حرف اضافه منی غریفاعیل در

 مانند: ،شودیپیشنی نزی در این گویش دیده م ضافه  فاریس حرف ا

az du sang xu arde xānə.                       خواهد.از بنی دو س نگ آ رد خود را می 

 فعل -6-2-3

شود. مادۀ مضارع در گیلکی این گویش از دو مادۀ مضارع و مایض ساخته می فعل در

 1مادۀ مضارع در این گوش مهخوان ت خاص  لنگرودی در اغلب موارد هامن ریشه است. عالم

-n-  :مانند( استčin «چیدن») در مواقعی که مادۀ مایض ریشه است، مادۀ مضارع چننی ،

و وجه امری  اخت مضارع اخباری، مضارع الزتامیگرید. از مادۀ مضارع در سمهخواین می

 شود. اس تفاده می

-های و )تکواژگونه -)s(t)v(2 و -t- ،dساز دهای مایضـــدر این گویش، اب ون مادۀ مایض     

ss, -es  مانند:  ،شود اضافه منی( مهراه است. گاهی به مادۀ مایض عالمت خاص bə-za-m 

های روند، ویل در مادههای ابقاعده این وندها به مهنی صورت به اکر میدر ماده. «زدم»

ظاهرًا  -d- است، وند t-دۀ مایض دهد. وند اصیل ما رخ میقاعده، تغیریات آ وایی خاص  یب

مانند:  ،پیونددهای جعیل میمه به ماده s(t)(v)-ساز وند قبیل است و وند مایض ایفته  تغیری

bə-niš-t-əm «نشس مت» ،bə-bur-d-ə «برد» ،bə-jov-əs-əm «در گیلکی از . «جویدم

ایض مس متر، راری، مهای مایض ساده، مایض نقیل، مایض اس متمادۀ مایض در ساخت فعل

 شود.صفت مفعویل اس تفاده می و مایض الزتامی

                                                                        
شود، اشتباه نشود. در این گویش به مادۀ میاجنی در افعال مضارع این گویش ظاهر می عنوانِ که به -n-اب مهخوان  1

-gu، «گومیمی» gu-n-əmمانند:  ،شودش ناسه، واج میاجنی اضافه می صال بهت، هنگام ات  مضارع خمتوم به مصو  

n-i «گوییمی». 
تواند یعین در این جایگاه یک واکه می ؛ای واکه است vowel ف لکمۀ کج ای ایتالیک( خمف   صورِت )به vواج  2

 ظهور کند.
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 katanمانند:  ،رودس تان در این گویش به اکر میهای فعل ایراین ابتعدادی از ریشه     

< ) kaftan/[-kaf]فاریس میانه:  .قس ؛است «افتادن» -kap-/kafکه از ریشۀ  «افتادن»

 مشــ/4: 1393 دوستحسن)« افتادن» -kaftan/kaf، پاریت: «(مخ شدن، افتادن» کفنتفاریس نو: 

  ←  سنسکریت: .قس)« تباه شدن؛ پوس یدن» -pavکه از ریشۀ  «پوس یدن» pise:n. ای (4039

[p  yati] pū- «مش تق از پوس یدنفاریس نو:  .قس ؛است («پوس یدن ،*pūsa- آ غازی(  ه  )ماد

  .(1280مشـ /2 :هامن)

مانند:  ،شودساخته می an-و  ən- به اضافۀ وند مصدری در این گویش از مادۀ مایض مصدر     

gut-an «گفنت» ،xut.an «خوابیدن» ،va-gard-əst-ən «مصادری که واداری  .«برگشنت

 .«اتابندن» tâb-ân-enمانند:  ،اندمهراه en-هستند اب وند 

 xordənم خ  که مصدر مر xor مانند:  ،وعی اکربرد داردنمه به مصدر مرمخ   در این گویش     

 :است «خوردن»

  dare xoraza xu pâlona. .«خوردانگار دارد پاالنش را می»

 dare zádang  ǝalon am xu ye ĉekâl jowv. .  «کوبدمه به یک مشت جو خود می الان»

     

گر، هامنند دی ِعبارتی وجود ندارد، ای بهکه در این گویش تفاویت بنی افعال الزم و متعد   آ جنایی از     

ی تعد  م های مایض الزم و مایض های ایراین، ساخت کُنایی ای ارگتیو ندارد، ش ناسهتعدادی از گویش

 روند.در این گویش یکسان به اکر می

 مجع مفرد

 خشصسوم خشصدوم خشصلاو   خشصسوم خشصدوم خشصلاو  

-(v)m -(v)i -Ø -(v)im -(v)in -(v)ən 

boxord-am boxord-i boxord boxord-im boxord-in boxord-ən 

bə-ništ-əm bə-ništ-i bə-ništ bə-ništ-im bə-ništ-in bə-ništ-ən 

 

    varzə bəmurd, qəllan bəsut?                          «گاو نر ُمرد، غهل  مه سوخت؟»            
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ل های مایض که در جدو اندیک اب دیگر ش ناسه ،مایض نقیل نزی در این گویش هایش ناسه     

 خشص مفرد است. در مایض نقیلسومهای ابال آ مده، تفاوت دارند. تفاوت این دو در ش ناسه

 های مایض ش ناسه هتیی است.یر ساختویل در سا ،است ə-ش ناسه 

 های مضارع در این گویش عبارتند از:ش ناسه     

 مجع مفرد

 خشصسوم خشصدوم خشصلاو   خشصسوم خشصدوم خشصلاو  

-(v)m -(v)i -ə -(v)im -(v)id/-ən -(v)ən/ -an 

gen-am gen-i gen-ə gen-im gen-id gen-an 

xor- xor-i xor-ə xor-im xor-id xor-an 

niš-əm niš-i niš-ə niš-im niš-in niš-ən 

 

ست. خشص مجع اخشص مفرد و دوممضارع و مایض در این گویش در سومهای تفاوت ش ناسه     

خشص مجع نزی، ا در مضارع چننی نیست، در دومخشص مفرد، هتیی است، ام  در مایض، ش ناسۀ سوم

 ابشد، در مایض چننی نیست.  id-تواند مضارع می ش ناسه  

 :اند ازی فعیل در این گویش عبارتپیشوندها     

â-/ a- f(v)- v(v)- d(v)-/ dar- ha- 

sard â.bun.ə  

 «شودسد می»

fu-duš-t 

 «مکید»

vi-git-əm 

 «رفمتگ»

dar-gan-ə 

 «آ ویزدمی»

ha-yt-əm  

 «گرفمت»

qarx â.kun-ə 

 «کندغرق می»

fa.n.qân.e 

 «کندفرو منی»

va-ʔud-ən 

 «ابز کردن»

 da-kat-ə 

 «افتاده» 

ha-kəlâš-im 

 «تراش میمی»

birun a.bene 

 «آ وردبریون می»

fi-čin-ən 

 «چینندبرمی»

vâ-bišk.ân-en 

 «سخ کردن برشنت،»

di-čēn 

 «دنچی»

haman 

 «آ مدن»
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د ـونــاسـت. پیشهایی دارد که در کنار هر یک ذکر شدههر پیشوندی در گیلکی تکواژگونه     

-â  و گونـۀ دیگـرش-a انـد. مانده ب ابیقشـوند و فقـط در افعـال مرکـ اب افعـال سـاده ظـاهر منی

ـــه ـــن افعـــال مرک ـــمنون ـــژوهش امـــاین های ای در مـــورد گیلکـــی  (375-368: 1399)ب، در پ

 استها را ذکر کردهو فقط مثال ض این نکته نشدهه اماین در پژوهش فوق متعر  است، البت  آ مده

 .(1398 عامثونداین محیده /سزبعلیپور کـ .ن ابره،اینآ گاهی بیشرت در)برای 

 های خمتلف فعل در گویش لنگرودیساخت

اخته ( + ش ناسۀ مضارع س-nفعل )+ وند  فاده از ماده  در این گویش اب اس ت ساخت مضارع اخباری

البته . «خوابدخورد، میآ ب می» âb xōne xus.an.ə، «گومیمی» gu-n-əmمانند:  ،شودمی

ش نا » šənâ kun-ə :مانند ،رودگاه بدون وند نزی به اکر می ابید گفت ساخیت که وند مضارع دارد،

 در حال فرامویش است. ، ظاهرًا این ساخت قدميی است و «کندمی

ی فعل در گـویش گیلکـی لنگـرودی هاترین ساختساخت مضارع اخباری یکی از پیچیده     

 های دیگرش، درو گونه -n-مضارع در این فعل است. وند  وند خاص   عِ دلیل آ ن مه تنو   ؛است

 در ایـن -n-د. انـواع ونـد مضـارع شو نندگان انآ ش نا اب این گویش میاین فعل ابعث گمراهی خوا

 گویش به رشح زیر است:

که در خبش ماده و ریشـه گذشـت، در ایـن گـویش  : مهچنانمضارعوند خاص مادۀ ( الف     

اسـت. ایـن زمـاین اسـت کـه مـادۀ مـایض  -n-مادۀ مضـارع، ونـد ای عالمـت  تنها عالمت خاص  

ادۀ اخت مـریشه ابشد و نیازی به افزودن وند برای سـاخت مـادۀ مـایض نباشـد، ویل بـرای سـ

 .اسـت. قـس -kay-či از ریشـه   کـه «چیـدن» čienماننـد  ،مضارع، وندی بـدان افـزوده شـود

چیــدن(  /-فــاریس چــنی« )< آ وری کــردن، روی مه انباشــنتمجــع» čīn-/čīdanفــاریس میانــه: 

 -činمـادۀ مـایض و مـادۀ مضـارعش  -či. در ایـن مواقـع (1930مشــ /2، 1393 دوستحسن)

 شود. در ریشۀ اترخیی تعدادی از افعال ظاهر میاین وند بیشرت  ،است

مضـارع برای فعل  های ایراین وندی خاص  و گویش ها: در زابنفعل مضارع وند خاص  ( ب     

 غیــیب و ســاز مکــی تفــاوت دارد. ســزبعلیپورهرود کــه اب ونــد مادبــه اکر مــی ای مستـــمراخبــاری 

غریب ایران از لهای شامنوز در شاخۀ زابنن وند ه ای»اند: در این زمینه نوش ته (100: 1396)
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ــه اکر مــی ــدراین ب ــد مجــهل اتیت، اتلشــی، هــرزین، گیلکــی، مازن ــن ون ــاریس مه ای رود. در زابن ف

هـای ایـراین ابیق ی از زابنرود. ایـن ونـد در بسـ یارساز و مادۀ مضارع اترخیی به اکر مـیمضارع

ی اسـت، ممکـن اسـت اب صـامت میـاجنی است و از آ جنا که این ونـد مشـابه صـامت میـاجنمانده

های ایراین مه این وند شبیه وند خشیص ای ش ناسـه اسـت اشتباه گرفته شود. در بعیض از گویش

-höš-nهـرزین: از مثـال  ؛«شود، نباید آ ن دو را اب مه یکـی فـرض کـردکه در مضارع ظاهر می

en «اتلشــی شــامیل: از مثــال  ؛«دوســت دارمhârd-ina-m «؛«خــورمدارم می nəšt-ina-n 

 (. جا )هامن «نش یننددارند می»

ای وند  -n-های برای ساخت آ ن دس ته از افعال مضارعی که دارای مادۀ: -b-وند ج(      

-vaمانند:  ،شودماده ای وسط ماده افزوده می بعد از -b-هستند، وند  -n(v)–واداری 

gard-b-en-ə «ند سبیب در این فعل که واداری است، و  ؛«گرداندبرمی-ən-  وجود دارد و

 کنار مه -n-ظ دو مهخوان نیاز است. چون تلف   -n-برای درست کردن فعل مضارع به وند 

 نوعی جانشنی وند خاص  شود که بهظاهر می -b-ظ، یک وند است، برای سهولت تلف   دشوار

 های دیگر:مثال .نشود( خلطافعال مضارع است )اب وند خاص مادۀ مضارع 

 است.   «پاره کن» fosinمادۀ مضارع آ ن  ؛«کنده میپار » fōs.b.en.ǝ(  1 مثال     

  šikbenə،است bəškənفعل امر آ ن  ؛«شودورشکست می» var-šik-b.en-ə( 2ثال م      

 «.شکندمی»

وسط ماده  -bدر این مثال وند  ،-gənمضارع  از ماده   «اندازدمی» a.g.b.en.ə(  3مثال      

 است.افزوده شده

 xas-ân-enرودسی:  .)قس  -xasاز مادۀ مضارع «فرستندمی» xas.b.en.ə( 4مثال      

 وند واداری است. en-در این مثال  ،(«فرس تادن»

 -ənاین فعل واداری است و وند واداری آ ن  ،«گرداندبرمنی» va-n-gard-b-en-ə( 5مثال      

 است.

.ǝva.gard.b.en.asâ âdame bene daryâ vasat, une pâ ow naganse p  

 .«گرداندبرد، ویل پاهایش آ ب نورده به عقب برمیآ دم را ات وسط درای می»
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   .ǝfōs.b.en.ow aga zur bâre, qurbâqe zanjil  

 .  «اگر آ ب فشار بیاورد )مهراهی کند(، قورابغه زجنری پاره خواهد کرد»

فعال مضارع اخباری گویش لنگرودی، : در تعدادی از ا-r-به جای مهخوان  -n-د( مهخوان      

 -n-در این فعل ) «ندارد» nə-dân-əمانند:  ،شودظاهر می -r-جای مهخوان  -n-مهخوان 

، «مریدمی» minə ؛«دزددبَرد، میمی»dar-ben-ə ؛«بَردمی» ben.ə (؛است -r-مقلوب مهخوان 

 است.شده r-جانشنی  n-ها مهخوان در متام این مثال

مضارع اس تفاده  + مادۀ مضارع + ش ناسه   -b(v)، از وند وجه اخت مضارع الزتامیسبرای      

 شود.می

âdam aga xân laqad buxorə, beɂtare asbə laqadə buxorə na xarǝ laqade. 

 .«هرت است لگد اسب را خبورد، نه لگد خر راـ اگر آ دم قرار است لگد خبورد؛ ب »

لکی لنگرودی، از صفت مفعویل فعل اصیل/ مصدر گویش گی مضارع مس متربرای ساخت      

 pur uʔdeماننـد:  ،شـودش ناسـۀ مضـارع سـاخته می مهراهِ به -daم به اضافۀ حرف اضافه مرخ  

dare «؛«کنــددارد پــر می sute dare «؛«ســوزددارد می aza xu pâlona xor dare  

 .«خوردانگار دارد پاالنش را می»

ش ناسـۀ مضـارع سـاخته  و نـزیمـادۀ مضـارع ونـد امـر، مهـراه اب در این گـویش از فعل امر      

 مانند:  ،شودمی

 .aquzǝ ba.škan, dela bayin  .«گردو را بشکن و داخلش را ببنی»

 .age ti sar dard kune, sasmâl da.bad .«کند، اب دس امتل ببنداگر ست درد می»

 

 ه  ای پیشوندهای اش تقایق فعل، مـاد -b(v)وند تصـریفی در این ساخت از  فعل مایض ساده     

  :شودساخته می مایض مایض و نزی ش ناسه  

                            bə-ʔud-i dar-bušo     «کردی»               « در رفت» 

های دیگر گیلکی اب مایض در این گویش برخالف تعدادی از گویش ساخت مایض نقیل     

ش ناسۀ خاص  مهراهِ گویش مایض نقیل از مادۀ مایض به ر اینساده تفاوت ساختاری دارد. د
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 ،خشص مفرد استدو فعل مایض ساده و نقیل در سوم است. تفاوتمایض نقیل ساخته شده

تفاوت  موارد در بقیه   .«استافتاده» bə-kat-əمانند:  ،در این خشص ش ناسۀ فعل هتیی نیست

مثال در مجلۀ زیر ابفت الکم  عنوانِ به ؛دشو ص میتکیه و نزی ابفت الکم مشخ   نظر حمل   از

 دهد که فعل مایض نقیل است:نشان می

  ?vərfə âtəš bəgitay məgər ؟«مگر برف آ تش گرفته است»

  .ame tifange ĉalle dakate .«استاال دیگر به تفنگ ما چهل  افتادهح»

 .ine dare xudâ dabaste . «استدرش را خدا بس ته»

 

دی که ساخت مایض نقیل و ساده شـبیه مه هسـتند، تکیـه عامـل متـایز اسـت. در در موار      

 'xut-im :مـایض نقـیل تکیـه روی مـادۀ فعـل اسـتمایض سـاده تکیـه روی ش ناسـه، ویل در 

 .«امیخوابیده» xot'-im، «خوابیدمی»

« بـودن» bōnهایی از فعل معنی این گویش از صفت مفعویل مهراه اب شلکدر  مایض بعید     

 شود:ساخته می

guta bun 

 «بودندفتهگ »

guta bin 

 «بودیدگفته»

guta bim 

 «بودمیگفته»

guta bu 

 «بودگفته»

guta bi 

 «بودیگفته»

guta bum 

 «بودمگفته»

 

 .«من مگر کف دس مت را بو کرده بودم»     

 

mu məgər dəskəf bu bogudə bum?    

 bōnهایی از فعـل معـنی از صفت مفعویل مهراه اب شلک، هامنند مایض بعید، مایض الزتامی     

آ ن  تکیـه   آ ید. تفـاوت ایـن دو سـاخت در سـاخت نیسـت، بلکـه در حمـل  به دست می «بودن»

است. گویشـوران ایـن گـویش اب ادای درسـت ایـن دو فعـل، یعـین قـرار دادن تکیـه در جـای 

، مـایض بعیـددر  اسـت. بعیـد و کـدام مـایض الزتامـی دهند که کدام مـایضخود، تشخیص می

الزتامـی، تکیـه روی فعـل  ، و در مـایض«گفتـه بودیـد» guta' binتکیه روی صفت مفعـویل، 

اخت را اب ذکـر لکـامت رشطـی ترها این سـجوان. «گفته ابش ید» 'guta binمانند:  ،معنی است

  دهند.از مه متایز می اگرمهچون 
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 ،رودهای مـایض بـه اکر مـیفۀ ش ناسـهاضـاایـن گـویش از مـادۀ مـایض بهمایض اس متراری      

 .«خوردیدمی» xord-in ،«خوابیدممی» xut-imمانند: 

م فعل اصیل، به اضافۀ ونـد مایض مس متر در گویش گیلکی لنگرودی از ترکیب مصدر مرخ       

داشـ مت » xotə da-bumماننـد:  ،شـوداضـافۀ ش ناسـۀ مـایض اسـ تفاده میبه da-منود اسـ مترار 

یـک بوتـه  گیـاه خـود را سـزب دارد » xu ye bune dâre sabz uʔde dare ؛«خوابیـدممی

 .  «کندمی

رود یبرای بیان معیل در گذش ته، بـه اکر مـ و نزی در این گویش اکربرد دارد قق  مایض غریحم     

یـن ا بـرای بیـان است. در گیلکی لنگرودی ساخت خـاص  ق نشده و اجنام نپذیرفتهکه یقینًا  حمق  

عـل مضارع الزتامـی ف مهراهِ این صورت که از مصدر فعل اصیل بهعال وجود دارد. به دس ته از اف

bōn «رود، بلکــه درتنهــا بــه اکر منــی ،شــود. ایــن ســاخت هرگــز در مجــهلاســ تفاده می «بــودن 

گونـه افعـال بـه هـای ایـراین ایناز زابن رود. در تعـدادیب از پایه و پریو به اکر میمرک   ایمجهل

مراری ـو مـایض استـ اگـرحـرف رشط  مکِک  در فاریس بهمثالً  ؛شونداخته میروش دیگری س

یل مجالت حـامتً دلـیگونه حامتً نرفته که سوخته(. در این سوخت،رفت، منی)اگر می شودبیان می

 برای واقع نشدن فعل وجود دارد. 

 sak age xōna sâz bi, čerâ čaparə jir خوابد.بود چرا زیر چپرها میساز میاگر سگ خانه

xotan âbu. 

 .zán kas bi, zán âbu de زد دیگر! اگر زننده بود، می

رشیک اگر خوب بود، خدا مه رشیک اختیار 

 کرد.می

šərik agər xub bi, xudâ ni šərik gitən 

âbu. 

پس قورابغه مه  ،داشتاگر آ ب گرم قدرت می

 کرد. طناب پاره می

garma ow zu dâša bi, qurbaqa lâfənd 

fōben âbu. 

 

ز بـود دیگـر زیـر سـاایـن اسـت کـه اگـر سـگ خانه ،ق نشـدهحمقـ  نست دلیل اینکه مجهل       

 است. در بقیۀ مجالت مه دلییل ذکر شده ،خوابیدچپرها منی
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یپور، سـزبعل  ـ .)نکـرود بـه اکر مـی bay-در زابن اتیت دروی مه برای بیان چننی افعایل وند      

 ند:مان  ،(86: 1391

 hasan agar šiya bay tâ həsâ ârasəsa bə.       .«س یده بودحسن اگر رفته بود، ات حاال ر » 

سـاخت  وجـود دارد. ایـنق، در ایـن گـویش در کنار ساخت غریحمق   مه الوقوعقمایض حمق        

 قطع و یقـنی اجنـامرود کـه در آ هنـا اکری بـه بـرای بیـان افعـایل بـه اکر مـیساخت قبیل رخالفب

ــرای اجنــام شــدن آ ن دهش ــییل ب  هــاوجــود دارد. در بســ یاری از گویشاســت و در مجــهل مه دل

که منظور چیست.  رایفتتوان د، یعین از ابفت خسن میدن ندار گونه مجالت ساخت خاص  این

افعـایل  مهراهِ فعـل اصـیل، بـه ن فعل به این صورت اسـت کـه از صـفت مفعـویلِ یطرز ساخت ا

، نشـانۀ این افعال معـنی .شودمی، فعل ساخته «بودمنیبود، می» nubu bi, dubu biمهچون: 

که ایـن  شودص میه شده، مشخ  ای که برای این پژوهش هتی  پیکره ازویژه این ساخت هستند. 

مـایض اسـ متراری، نـه مـایض  خشص مفرد هسـتند. ایـن سـاخت نـهافعال اغلب اس نادی و سوم

خشص مفرد فعـل معـنی خری، شلک دوماهای ساخت درچرا که  ،تنه مایض بعید اس و الزتامی

bu خشص مفرِد فعل معنی الوقوع، سومقق  است ویل در ساخت حمbi .است 

 age mi gow qasar nubu bi, har sâle .«زاییداگر گاوم انزا نبود، هر ساهل دوقلو می»

dublayi ĉēn ābu. 

ات خـریی بـود، انمـت را خـریهللا اگر به لک ه»

 .«دخواندنمی

age ti kalla xair dubu bi, ta duxondan 

ābun xâirolla. 

حـال مـا را شـغال خـورده  اگـر او نبـود ات بـه»

 .«بود

un aga nubu bi ivarde amarǝ šâʔâl 

boxurde bi. 

گوید اگـر ُدم مـن نبـود، گـاو را در پلنگ می»

ــای خــودش )در تنــگ ترین جــا( خفــه جــای پ

 .«کردممی

palang gune age mi dum nubu bi, gowe 

pa ĉâlə mēn xaf gudanabum. 

 .gedâyi âr nubu bi padišâyi bu .«اگر گدایی عار نبود، مانند پادشاهی بود»

حـال مـا را شـغال خـورده  اگـر او نبـود ات بـه»

 .«بود

un aga nubu bi ivarde amarǝ šâʔâl 

boxurde bi. 
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گـاه اب اسـ تفاده از فعـل معـنی  و سـاخت مضـارعتفاده از اغلب اب اسـ   در این گویشآ ینده      

 :شودساخته می خواسنت

    .kəmiše mi še, xâ vâčin.əm      .«کمن خوامه از مه ابزشمال من است، میژاکت »     

 ،شـودۀ مضـارع و ونـد امـری سـاخته میمکک مـادبـه در این گویش، هییـ های امر و ن فعل     

در افعال پیشوندی بـه جـای ونـد امـر، خـود پیشـوند . «شنیبن » bi-niš، «نرو» nu-šuمانند: 

ونـد نفـی بعـد از پیشـوند ظـاهر  ،برای منفی کردن. «بریز» du-kunمانند:  ،شودر میفعل ظاه

یش هـای پیشـوندی ایـن گـو ی در مهـه فعللک  طوربـه. «گرددبرمنی» va-n-gard-ən-ə ؛شودمی

 شود. نی پیشوند و مادۀ فعل ظاهر میدیگر، بعبارِت وند نفی بعد از پیشوند، ای به

ـ 1بست، ای افعایل که مهچون یک پییبس یتفعل پیی      شـوند، در ل میبـه امس و صـفت متص 

 ند از:ااین گویش عبارت

 مجع مفرد

 خشصسوم خشصدوم  خشصلاو   خشصسوم  خشصدوم  خشصلاو  

-(v)m -(v)i -ə/- e -(v)im -(v)in -(v)ən 

      

 . «پری هستند» pir-ən، «علف است» vâš-əند: مان      

، «بـودن» bōnمشـ تقایت از مصـدر  ؛رودبه اکر میپربسامد در این گویش  فعل معنیچند      

ـــل  ـــدمنی» manneفع ـــل«توان ـــد» bâyad، «توانســـنت» tonəsan ، مشـــ تقایت از فع ، «ابی

xâstən «اند.از این دس ته «خواسنت 

xutabu âdama šane xoreji bidarodan amma harka xudaša baxâb beza 

našane. 
شـود زده، منـیشود از خواب بیدار کرد؛ اما او کـه خـود را بـه خـوابآ دمی را که خوابیده، می»

 .«بیدارش کرد

                                                                        
1 Clitic 
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 ،شـوندسـاخته میn(v)- افعال سـبیب در ایـن گـویش اب اسـ تفاده از ونـد سـبیب ای واداری      

 .«سوزاندن»suj-ân-en ، «ترساندن» tars-an.enمانند: 

 حنو -3-3

از نظر حنوی گیلکی رش یت در مواردی شبیه زابن فاریس است و در مـواردی مه اب آ ن تفـاوت 

مفعــول و در آ خــر فعــل ظــاهر  ســپسفاعــل،  نســت یعــین ؛اســت sovدارد. ترتیــب لکــامت 

 چهارده مـورد از مجموعه  »: استدر پژوهش خود نوش ته (57: 1382) شود. واحدی لنگرودیمی

جفت مهبس تگى معترب و قابل برریس در این گویش، نُه مـورد اب ترتیـب اصـیل لکـامت در ایـن گـویش، 

 «.جود داردو  مهبس تگى svo و در پنج مورد، اب ترتیب مهبس تگى دارد، sov یعین

ت، های امس، ماننـد صـفوابسـ ته ؛داردوجـود هـایی مه ه هامنند زابن فـاریس گـاه تفاوتالبت       

، «سـ یاه چشمِ » sorx.ə gol ، مانند:شوند، اغلب قبل از هس ته ظاهر میشاخصالیه،  ٌمضاف

hasan.ə xâna «خانــۀ حســن» ،maš mara «عالمــت صــفت در ایــن . «مشــهدی حمــرم

الیه خمتـوم ت و نـزی مضـاٌف است. صفت خمتوم به مصـو  ə - ،برای صفت خمتوم به صامتش یگو 

 .«مادر رضا» rezâ mâr، «یاهس   چشمِ » siyâ čum : نداردت عالمت خاص  به مصو  

 شوند. اغلب حذف می «است»مثاًل  ،خشص مفردافعال اس نادی سوم     

      .xoneyǝ bi zan gow tavila  .«گاو است   زن طویهل یب  خانه»  

 .xudaŝ mala, ama sinow balad niye .«داندخودش انخداست، اما ش ناکردن منی»  

 واژگان -4-3

ین ایـن زابن بسـ یاری از لغـات اصـیل خـود را از دسـت داده و لغـات فـاریس را از نظر واژگـا

هــای اصــیل خــود را حفــظ اژاســت. اب ایــن  حــال هنــوز تعــدادی زایدی از و جــایگزین آ ن کرده

ـــانواده: ؛اســـتکرده ـــه اعضـــای خ ـــوط ب ـــد اســـامی مرب ـــادر» -mâr مانن ـــدر» -pēr، «م ، «پ

bərâr/bərâ- «ــرادر ، «زن» -zan(ak)، «مــردک» -mard(ak)، «خــواهر» -xâxor، «ب

šu- «شوهر» ،zomə «داماد» ،dətar «دخرت» ،rikə «رـپس» ،amjân «معـو» ،xâljon 

 .«خاهل»
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  :شونددارند، در زیر ذکر می ظ خاص  تعدادی از لغات این گویش که تلف       

gə/ge  ِکه»حرف ربط» ،čušm «چشم» ،andaraz «انَدرز» ،beys «پس» ،jalf «ژرف» ،

filik «آ ب دهان» ،vinizik «آ ب بیین» ،gârəš «آ روغ» ،arsu «اشک» ،püzi «پاش نۀ پا» ،

pilik «پلک» ،nâk «چانه» ،gâz «دندان» ،čapur «دنده» ،iškânjə «سکسکه» ،səparz 

، «مژه»mjiik ، «لثه» sisə، «گلو» goli، «سیب آ دم» qurtənəg، «صورت» dim، «طحال»

müt «مقعد» ،daški «مفصل» ،viliskin «نیشگون» ،mü «مو» ،tiən «تیان، دیگ بزرگ.» 

 د دارند. درریب نزی اب اندک تفاوت آ وایی و معنایی اکربر عدر این گویش تعداد زایدی لغات      

 ،خوردها به چشم میواژهداد زایدی از این ، تعاستهفرامه کرد (1399)ای که اماین پیکره

 مثال:عنوانِ به

qabul «،قبول تأ یید» ،tarjuba «جتربه»، təlesm «طلسم» ،hesâdat «حسادت» ،sabr 

 ʔâqil، «عاشق» ʔâšiq، «سوگند» qasam، «زاميان» fâreq، «رقص» rxxâsi، «صرب»

 «.فقر» faqr، «غریت» qeyrat، «جعهل» ʔajala، «عاقل»

 نتیجه -5-3

ز ا دارد. تعدادی آ وایی خاص  هایی های گیلکی رشق گیالن است که ویژگیگیلگی لنگرودی از گویش

 هایی اب زابنهای این گویش در زابن فاریس وجود ندارد. از نظر ساخت لکامت، لنگرودی تفاوتواکه

ابن زاب  این گویش طرز ساخت افعال .متفاوت نیستا از نظر هجایی چندان اب فاریس فاریس دارد، ام

خیت های سامایض ساده اب مه ش باهت و ایراین متفاوت است. مایض نقیلهای فاریس و دیگر گویش

قابل  اب تکیه تنهامایض بعید و مایض الزتامی تفاوت خشص مفرد است. دارند و تفاوتشان فقط در سوم

شوند. اب تکیه از مه مامتیز مینزی های پیشوندی مضارع الزتامی و مضارع اخباری تشخیص است. فعل

. کندیمیز ش ساخت خاص دارند که آ هنا را از دیگر افعال مامتالوقوع روقق و نزی حمق  فعل مایض غریحمق  

غلب ای در این گویش اخشص مفرد، از مه متایز دارند. ترتیب سازههای مایض و مضارع در سومش ناسه

sov  را  یل خوداست. از نظر واژگاین، گیلکی لنگرودی، اب متام تغیریات هنوز تعدادی از لغات اص

 است.ری را بر واژگان این گویش گذاش تهعریب بیشرتین تأ ثزابن ریس، فا حفظ کرده و بعد از
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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. 
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