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چکیده

ایران ،از سرزمینهایی استت هتا از دیرزتاز ،ززتانهتا وتوی هتا

زسیار در آن ر اج داشتا است؛ لی زتا جتود ایتن تعتوب ززتاری در

هشورمان ،عمر پژ ه

درزتار ززتانهتا ایرارتی ،چعتاان طتونری

ریست زاصورت اساسی تخصصی ،از یک ساه تجا ز رمیهعتا.

در موارد ریز هعوز مطالعة علمی درزار ززانها یا ووی هتا شتر ب
رشاه آواهی ما از زرختی ززتانهتا وتوی هتا ایرارتی ،ارتا

 پی رویس این مقالا در همای

معطقاا ززان ووی ها محلی ویالن ها در د ازدهم استنعا  0830در دارشتااه

آزاد اسالمی ،احا رشت زروزار شاه زود ،زاصورت سخنراری عرضا شا زعا از دریافت اِعمال رظرهتا تممیلتی

استادان ،زا شمل حاضر درآما.
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استتتتادیار عهتتتو هیتتتات علمتتتی وتتتر ه ززتتتان ادزیتتتات فارستتتی دارشتتتااه آزاد استتتالمی احتتتا رشتتتت؛

sabzalipor@gmail.com
2
هارشعاس ارشا ززان ادزیات فارسی دارشااه آزاد اسالمی احا رشت؛ mrn-art-life@yahoo.com
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است .یمی از ر شها مورداستناده زرا معرفتی ززتان یتا وویشتی

ختتا  ،تتتا ین فرهع ت لغتتت زتترا آن استتت .زتتاطتتور هلتتی ،هتتر
مجموعاا از اژهها وردآماه را میتوان فرهع

رامیا؛ امتا زترا

معرفی ززان ،چعین فرهع هایی موردرظر ریستعا؛ زلما آنهایی هستعا
ها زار شی علمی دقیق روشتا شتاه زاشتعا .ستازقة فرهعت رویستی

زرا ززان فارسی در هشور ما رشان میدها ها فاصلة ما زتا فرهعاتی

درست علمی ،زسیار زیاد این مسئلا درزار وتوی هتا ایرارتی،
زسیار متنا ت است؛ زیرا زرا زسیار از وتوی هتا ،فرهعت

لغتتی

تا ین رشاه یا اور تا ین شاه زاشا ،زرا متخصصان حوز ززتان-

شعاسی ،قازل استناده ریستت تعهتا تعتااد از وویشتوران ،از آنهتا
لذت میزررا .روشتن فرهع لغتهایی ها اژهها یتک وتوی

را

زاطور دقیق معرفی هعا زرا اهل ززان متخصصان ،قازل استتناده
زاشا ،زا اصولی ریازمعا است ها زتا پیتر

از آن متیتتوان فرهعت

لغاتی همعیبتتر روشتت .در ایتن مقالتا هوشتیاهایتم زرختی اصتول
ضر ر درحوز فرهع راار وویشی را ذهتر زررستی هعتیم

زرا رشاندادن اهمیتت ایتن هتار ،مطالعتة متورد

آستیبشعاستی

درحوز فرهع راار زرا ززان ویلمتی صتورت ورفتتا استت .از

زخ ت هتتا ایتتن مقالتتا متتیتتتوان اصتتول فرهع ت راتتار وویشتتی،
فرهع راتار زترا ززتان ویلمتی آستیبشعاستی فرهعت هتا

ویلمی را رام زرد.

واژههااای كلیاادی :فرهعت
فرهع
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رویستتی ،فرهعت

رویستتی وویشتتی،

ها ززان ویلمی.
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 .0مقدمه
متیهععتا زتا ن ایعمتا ریتاز زتا
وویعاوان هر ززاری زا طور طبیعی از ززتان ختود استتناده 
آموزش رسمی داشتا زاشعا هرواه از ززان ختود فاصتلا زایررتا ،احستاس خطتر از دستت

متیهععتا
دادن ززارشان زتا آرهتا دستت دهتا ،یتا قصتا آمتوزش آن را داشتتا زاشتعا ،ستعی 
عمسالعملی در این زمیعة رشان دهعا اقاامی هععتا تتا فاصتلة ایجتاد شتاه را پتر هععتا یتا


هتابهایی زتا قصتا معرفتی آمتوزش آن ززتان زعویستعا.

جلو فراموشی آن را زایررا
دنیل ارایا شاه زرا روشتن ا لین فرهع یا فرهعت هتا زترا ززتان فارستی از ایتن دستتا

است .0

تا ین فرهع

اژهها زرا هر ززاری ،ضر ر است؛ زیرا ززان زتادلیتل ماهیتت پویتا

زایا خود ،همیشا درحال تغییر است؛ زاین شرح ها زرخی اژهها موجتود در آن اززتین
میر را ،زعهی اژهها زاان افز ده میشتورا یتا همتان اژههتا موجتود ،معتاریا دیاتر
میویررا دررهایت ،پیمر ززاری متحتول متیشتود .هتیز ززتاری از فرهعت

لغتت ،زتیریتاز

ریست؛ حتی اور ازروب مرده زاشا دیار زاهار رر د .زرا ززانهایی هتا سترعت تغییتر در
آنها زیاد است ،روشتن فرهع

هایی تازه یا ر زآماهردن فرهعت

هتا قتایمی ،ضتر ر

است زرا زرخی ززانها همچون ارالیسی ،زیاد اتناق میافتا.
درزار ززان فارسی ،زا جود سرعت تغییرات ،ضع فرهع

رویسی ،همتی تنتا ت دارد؛

زاین شرح ها هعوز پیمر ززتاری ریتز حتا د غغتور اژههتا آن ،معلتوم رشتاه استت
چعاین فرهع

موجود ریز تمام ریازها آن را زرآ رده رمیهععتا .درزتار دیاتر ززتانهتا

ووی ها ایراری ها هعوز هیز فرهعای زرایشان روشتا رشاه است ،مسئلا ،زیشتر قازل تأمتل
است .زرخی ووی ها ایراری ،زاارااز ززان فارسی وتاهی زتی از آن ،قتامت داررتا
واه سرعت تحول آنها همچون سرعت تحول در ززان فارسی است؛ امتا فرهعت

اژوتاری

 .0محما معین در این زمیعا روشتا است« :ایراریان زامعاستبت آرمتا ززتان فارستی ،ززتان متادر آرتان استت ،ختود را از
لغترامة فارسی ،زیریاز میدارستعا؛ از این ر  ،همتر زا تألیف فرهع

ززان خوی

توجا هردهارا» (اشرفختان:0831 ،

 .)011سعیا رنیسی ریز در این زمیعا ،در مقامة زرهان قاطع روشتا است« :درزماری ها در زعا ارتشار را وذاشتتا ،متردم قلمتر

ززان پهلو  ،خود را زا هتابهایی ریازمعا دارستا ارا هتا ززتان در را زایشتان زیتاموزد ایتن ،مقامتة فرهعت
فارسی هعوری ،یععی فارسی در است» (رنیسی :0860 ،شصت هنت).
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رویستی ززتان
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مشتملزر مجموعاا از اژهها آن ووی
فرهع

جود راارد یا همارعا ززتان فارستی ،چعتاین
هتا زتادنیلتی ،ازرتوب

لغتت زترا آن ززتان روشتتا شتاه استت؛ لتی ایتن فرهعت

غیرعلمیارا زرا متخصصان ،منیا ریستعا؛ زیرا زتا استتناده از ر شهتا علمتی اصتول
فرهع

رویسی روشتا رشاهارا.
راار  ،تاریخ پیشیعاا زستیار ههتن دارد طبتق ونتتاهتا زرختی

در ایران ،فرهع
محققان ،سعت فرهع

راار ایراری زا دستهم د هزار سال پی

میرستا .فرهعت

یتتا اژهرامتتة زرتتا پهلتتو  ،قتتایمیتتترین فرهعاتتی استتت هتتا زتترا در

اِ َ

ا یتم

اژههتتا

عبارتها موجود در ا ستا تا ین شاه است (هاشمی میعازاد .)12 :0836 ،زمان تألیف این
فرهع

 ،مشخص ریست؛ لی احتمانً در قرن سوم یا چهارم هجر قمر تألیف شاه است

(تنهلی .)823 :0816 ،ظاهراً قرن پتعجم هجتر قمتر  ،آغتاز فرهعت
فارسی است در این زمان ،د فرهع

رویستی زترا ززتان

روشتا شاه است :یمتی رستالة ازتوحنص ستغا

دیار تناسیر فی اللغت النرس از قطران تبریز ها البتتا هتیزیتک زتا دستت متا ررستیاه

است .قایمیترین هتاب موجتود در ایتن زمیعتا ،لغتت فترس استا توستی (م 361 .ه .ق).

است (معین :0811 ،سی رُتا) .فرهعت

راتار زتامععتا دقیتق علمتی آن ،زعتااز د ران

مشر طا ،زا تا ین لغتراما زادست عالما دهخاا شر ب شتا .ایتن جریتان ،زعتاها در ززتان

فارسی اداما یافت زا فرهع
فرهع

ززرگ سخن ،زاسرپرستی حسن ارور رسیا درادامتا ریتز

جامع ززان فارسی معتشر خواها شا ها در حال حاضر ،در فرهعاستان ززتان ادب

فارسی ،درحال تألیف است (ن.
درزار فرهع

 .خطیبی.)0836 ،

رویسی تاریخ ،اصول ،یژویها ارواب آنها در ایتران ،پتژ ه هتایی

صورت ورفتا است ها ازجملا آنها ،موارد ذیل ،درخور ذهررتا :هاشتمی میعازتاد ()0836

در مجموعتتامقتتانت فرهع ت
فرهع

راتتار  ،زرریختتی ( )0830در مقالتتة «دیتتاواه رظتتر درزتتار

راار » ،مشیر ( )0860در «راتاهی زتا فرهعت

هتا

اژهرامتاهتا تخصصتی»،

ملمتتان خعتتاان ( )0832در «فهرستتت مقالتتاهتتا مرزتتو زتتا فرهعتت
همّ هیف ،آسیبها ،یژویها اصول فرهع
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رویستتی» ،درزتتار

رویسی فارسی سخن ونتاارا .سیما زیرریتا
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( )0830ریتز ضتتمن معرفتی فرهعت
ر شعارارا درزار فرهع

جتتامع فارستی دفتتتر یمتتم :حترف «آ» ،در زیتتان رمتتاتی

رویسی هوشیاه است.

در دهاها اخیر ،پژ ه ها ارجامشاه درزار ززانها ایراری هم افتزای

یافتتا استت ایتن

مسئلا رشان میدها ها عال هزر ززانشعاسان داخلی خارجی هتا زتاصتورت تخصصتی ،درحتوز
شعاخت ززان فعالیت متیهععتا ،وویعتاوان وویشتوران عالقتامعتا تحصتیلهترده ریتز زتا
پژ ه

درزار ززان ر

آ ردهارا تا مارع از خطر فراموشی فر پاشی ززان یا جعباهایی از

ززان مادر خود شورا .فرهع

زامععا مجموعة لغات یتک ززتان ،معمتونً زترا هستاری

روشتا میشود ها زا آن ززان ،آشعایی رااررا یاایعما آشعاییشان زا آن ززان ،هم استت .اوتر
این اصل هلی را زپذیریم ،درمییازیم نزمة تا ین یک فرهع
قواعا است ها خوارعاوان هر فرهع

 ،رعایت مجموعتة اصتول

 ،زا استناده از آنها زاطرف فرهع

زر را آن را

زاهار ویررا.
همتر هسی است ها فرهعای روشتا از پتسلترزههتا ارتقتاد آن ،مبترا مارتاه زاشتا.

حسن ارور ها مات سی سال ،زا عالمتا دهختاا در روشتتن لغتترامتا هممتار متیهترد

(ارور  )013 :0833 ،خود ،سرپرستی فرهع

است:

فرهع

راار یا فرهع

زهترین فرهع

زتزرگ ستخن را زترعهتاه داشتت ،معتقتا

رویسی ،هار زستیار مختاطرهآمیتز استت؛ چتون اوتر هستی

را هم زعویسا ،یک رنر پیاا میشود در آن ،خطتایی پیتاا متیهعتا

علیا ا مقالا میرویسا؛ چعانها درمورد مرحوم دهخاا مرحتوم معتین ختود زعتاه،
ایتن هتار را هتتردهارتا؛ متتًالً فترن هعیتا فرهعاتتی هنتتادهتتزار متاخل دارد از ایتتن
هنتادهزار ماخل60 ،هزار ارتا درستت استت زقیتة آن ،خطتا دارد .متردم همتان
پعجش

غلط را میزیععا (همان.)011 :

ا دراداما ،ازززان دهتر جارسون ،فرهع
هر رویسعاها  ،جلب ستای

رویس معر ف ارالیسی ونتا استت« :چشتمداشتت

مردم است؛ لی دلخوشی فرهع

رویس ،وریز از سترزر

استت

تازه آران ها این پاداش معنی را رصیب داررا ،اراشتشماررا» (همان).
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ازوالحستتن رجنتتی دلیتتل قتتراررتتاادن زخ ت
ارااشتاشان فرهع

فرهع ت رویستتی در وتتر ه ززتتانشعاستتی را ستتاده-

رویسی دارستا معتقا است « :اقعاً ریاز است ها چعتین درستی وذاشتتا شتود .چترا

آنقار ساده زارظر میآیا؟ ظاهراً زارظر میرسا در مارسا ،در ا ایل  ،هار را یاد وترفتیم ختوب ،همتان

را اداما میدهیم :درمقازل لغت ،مععیاش را زایا زعویسیم زا همین سادوی!» (رجنی.)016 :0833 ،
ها زا د روب هلی تقسیم میشورا :فرهع

فرهع

ها یتکززارتا

ززارا .2در فرهع ها یکززارا مارعا لغترامتة دهختاا فرهعت
ماخلها ،توضیح یا تعریف ذهر شاه در فرهع

(زاطعی .)063 :0833 ،تا ین فرهع
یک فرهع

فارستی معتین ،درمقازتل

د ززارا ،معادلهتا آنهتا آمتاه استت

زا چعا صورت ارجام میشود :رخست ،روشتتن ازر

دیار ،مارعتا رتاظمانطبتا؛ د م ،استتخراج اژههتا از متتنهتا مختلتف مارعتا

لغترامة دهخاا؛ سوم ،وردآ ر
موارد ،اصول ر شهایی خا
فرهع

0

فرهعت

هتا د -

غبت اژهها ززان مادر ر

داررا زا رعایت اصول خا

هاغذ .هرهتاام از ایتن

هریک متیتتوان زتا یتک

خوب زا همترین عیب دست یافت؛ البتا این مسئلا تاهعون ،خیلی هتم اتنتاق افتتاده

است در این حوزه ،راتعها محققان وویشور ،زلما پژ هشاران ززان فارستی ریتز مشتمالتی
داشتاارا.
در ایران ،فرهع

ها وویشی فرا اری روشتا شاهارا؛ اما هیزواه ساماراا خا

هاایت ،آموزش حتی آسیبشعاسی این فرهع

زترا

ها جود رااشتا است؛ ورچا در مجلاهتا

ر زراماها ،واه هریک از آنهتا زتاتعهتایی رقتا زررستی شتاهارتا8؛ امتا امتر زه ،تتا ین

راهعمایی زرا راارش فرهع
فرهع

وویشتی ،نزم استت هتا شتامل اصتول علمتی تخصصتی

رویستی زاشتا .زعتااز دستتیتافتن زتا چعتین اصتولی متیتتوان ارتظتار داشتت زترا

ووی ها ایراری ،فرهع

هایی رسبتاً منیا رااشتا شود.

در این مقالا ،درپی آریم ها اهمیت فرهع

رویسی وویشی لز م توجا زا قواعتا آن را

رشان دهیم زاین معظور ،زا استناده از چعا اصل هلی فرهع

رویسی ،یمی از وتوی هتا
1. Monolingual
2. Bilingual

 .3رمورة اعال چعین رقاهایی را میتوان در آغار علیاشترف صتادقی ( )0810مجلتاهتا ضتمیمة رامتة فرهعاستتان،
مارعا ووی شعاسی پیاا هرد.
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ایراری را زاععوان رمورتا زررستی هتردهایتم تتا رشتان دهتیم فرهعت
ووی ها ایراری ،تا چا اراازه ریازمعا زازرار

هتا روشتتاشتاه زترا

آسیبشعاسی هستعا اور زازعم داشتن

پیمر ززاری هامل قازل استناده زرا اهتل فتن ززتانشعاستان ،زتا فرهعت

هتا وویشتی

موجود زسعاه هعیم ،جبران زیان حاصل از این هار ،دشوار خواها زود.
 .2اصول فرهنگنگاری گویشی

در ایعجا ،زرخی از مهمترین اصول معمول درحوز فرهع
ووی ها نزمارا؛ دراداما ،فرهع

راار را ذهر میهعیم ها زترا

ها روشتتاشتاه زترا وتوی

ویلمتی را از ایتن معظتر

آسیبشعاسی میهعیم .هاف از ذهر این اصول ،زیان یژوی ماهیت این ر شها علمی
درست است تا زاهمک آنها زتواریم زا فرهعای زرسیم ها زترا همتة خوارعتاوان ،منیتا
زاشا.
 .2-1رعایت واجنویسی

هر ووی  ،رظام آ ایی 0یژها دارد زاان سبب ،زتا تغییتر حرهتت از یتک وتوی
ووی

زتا

دیار زایا رظام آ ایی آن معرفتی شتعاختا شتود تتا تلنته اژههتا درستت زاشتا

مععایی درست ریز زادست آیا .شعاخت تنا ت رظام آ ایی ،درپتی همتی آشتعایی زتادستت
میآیا؛ اما زیتان ایتن اختتالف ،ازعهتا هرهستی زتررمتیآیتا؛ چتون نزم استت درحتوز
آ اشعاسی ،زا شعاخت درست آ اها
خا

اجها هر وتوی  ،آنهتا را زتا استتناده از عال متی

آ ارویسی هعیم.
ارجمن زینالمللی آ اشعاسی ،مجموعا عال می را زرا آ ارویسی اعالم هرده استت هتا

معمونً درحوز ززانشعاسی ،از آنهتا استتناده متیشتود .ختط اجراتار 2در ززتانشعاستی،
زاراحتی ازپس توصیف اجها یک ززان زرمیآیا .زادلیل جودداشتن زرخی تنا تها
آ ایی از وویشی زا ووی

دیار از ززاری زا ززان دیار ،هعاام روشتتن فرهعت

وویشتی

1. Phonological System
2. Phonological Transcription
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زایا حتماً در آغتاز ،مقتاماتی فتراهم آیتا از عال متی استتناده شتود هتا همچتون عال تم
راهعمایی رارعاوی ،شعاختاشاه زاشعا.
 .2-2معرفی حوزۀ جغرافیای زبانی

هر ززاری ووی ها زسیار دارد هر وویشی ریز مممن است ووراهتا ززتاریا متعتوب
زاتبع آن ،حوزهها جغرافیاییا مختلف داشتا زاشا .تجرزتا رشتان متیدهتا در ایتران ،در
زیشتر موارد ،وورة ززاری رایج در یک ر ستا زا وورة ززاری متاا ل در ر ستا دیار تنتا ت
دارد؛ البتا این تنا ت صترفاً درستطح آ ایتی دیتاه رمتیشتود؛ زلمتا وتاه ازرتوب اژوتاری،
ساخت اژ
ووی

زارارت ،رحو است؛ مًالً از مجموعة ززانها ایرارتی ،شتاخة شتمالغرزتی

ویلمی زا ووی ها ویلمی شرقی ،ویلمی غرزی ویلمی مرهز تقسیم متیَ د

در خود ویلمی شرقی میتوان زا چعاین وورا دست یافت.
فرهع

رویس وویشی زایا رشان دها محا د جغرافیا ززتاری متوردرظترش هجاستت.

هرقار این محا ده ،هوچکتر (مًالً محا د زا یک ر ستا) زاشا ،اعتبار آن زیشتتر استت
هرقار دامعة جغرافیا ززاری ،وسترده زاشا ،اممان یافتن تلنه مععایی یمسان هماپسعا،
همتر میشود.
 .2-3انتخاب درست مدخل

ذهر ماخل زرا فرهع
مًالً ارتخاب شمل مصار

 ،از مهمترین مشملترین هارها درحوز فرهع

رویستی استت؛

صرفرشا فعتلهتا یمتی از راههتا درستت متاخلوزیعتی

است؛ یععی زایا تعها شمل مصار فعلها در فرهع

ذهر از آ ردن شتمل صترفشتا

آنها صرفرظر شود؛ زیرا اور چعین زاشا ،زایا زرا یک مصار ها میتوارا در زمتانهتا
اشخا

مختلف زیایا ،چعاین شمل صرفشاه زادست داده شود ها هیز لز می راارد.

در مجموعاا زارام ززان ،هر چیز اعتمّاز آ ا ،اج ،تتک اژ ،اژه ،وتر ه ،اصتطالح،
ضربالمًل ،ترهیب ،جملا  ...میتوارا جا زایرد مممن استت ایتن رشتاراهتا ززتاری،
ازروب حرف ،ضمیر ،فعل ،صنت ،مصار  ...زاشعا .توجا زا شمل زسیط اژهها هم یمتی از
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رمات درخور توجا درحوز ماخلوزیعی است .زماری میتوان از ترهیب استناده هرد هتا
شمل جااوارة آنها تکتک زاهار رر د یا درصورت استنادهشتان ،مععتا متوردرظتر را
زیان رمعا یا دارا مععایی هعایی یا مجاز زاشا؛ مًالً در ززان فارستی ،اژ «دلویتر» (دل-
 ،غماین) (معین )0811 ،زایا ماخل زاشا؛ چون د اژ «دل» «ویر» زا هتم ،مععتایی

تع

دیار ساختاارا ها هیزیک از آنها زاتعهایی ،آن مععا را زیان رمیهعا.
 .2-4ذكر مثال برای مدخل

در هر ززان وویشی ،زرخی اژهها اصطالحات یافت میشورا ها معادل دقیتق آنهتا در
ززان مقصا جود راارد .اژهها خا
ویر

حوزهها دامدار  ،هشا رز  ،زاغدار  ،متاهی-

 ...از این دستاارا .اسمها مععی ،مصارها خا

ریز حالتها حرهات خا
هرقار هم رشاراها

پیشورا  ،رامها اجتزا زتان

ارساری ،دستاا دیار از آنهاست .هعاام تعریتف متاخل،

یژوتیهتا چعتین اژههتایی ذهتر شتود ،زتازهتم رستا رخواهتا زتود؛

مارآرما مًالی اضح زرا آنها ذهر شود .طبتق یتک مًتل فرارستو « ،فرهعت

زتیشتاها،

هالبتتا استتت زتتیجتتان» (هاشتتمی میعازتتاد)80 :0836 ،؛ متتًالً در ززتتان ویلمتتی« ،دفراشتتتن»
 /defrâštan/یععی افراشتن چیز را زا دیوار تمیادادن (مرعشتی)202 :0832 ،؛ امتا اوتر
رویسعاوان فرهع

ها میروشتعا «افراشتن یا تمیادادن؛ مًالً افراشتن فرش لولاشاه یا جمتعشتاه

زا دیوار» ،مخاطب زاراحتی ،معظور رویسعاه را درمییافت.
در فرهع

ها یکززارة فارسی زا فارسی ،مارعا لغترامة دهخاا ها زیشتتر اژههایشتان

ازمیان متنها ادزی وردآ ر شاه است ،ذهتر شتاها از متتنهتا معظتوم معًتور زترا
اغبات جود اژه مععی ،نزم زارظر میرسا؛ لی در فرهع

ها د ززارتة وویشتی ،ذهتر

شاها شعر یا شاها ازمیان متنها ادزتی ،لز متی رتاارد؛ چتون اژ متوردرظتر ،ازرتوب
وویشی است اور هم در ززان مقصا یافت شود ،رمیتوارتا مًتالی زترا آن اژه در ززتان
ال در یتک فرهعت
مباأ زاشا؛ مً َ

ویلمتی زتا فارستی ،ذهتر شتاها شتعر از ادب فارستی،

درست ریست؛ چون آن اژه اوتر در ززتان فارستی جتود داشتتا زاشتا ،فارستی استت؛ رتا
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ویلمی ،اور جود داشتا زاشا؛ اما مععای

متنا ت زاشا ،دیار رمیتوارتا مًتالی معاستب

زاشا.
 .2-5آوردن تصویر برای واژۀ موردنظر

استناده از شواها تصویر در فرهع

 ،ازتمار است ها از فرهعت

شتتاه استتت (هاشتتمی میعازتتاد .)18 :0836 ،در فرهعت
میشورا ،آ ردن تصویر زرا

اژه ،فرهع

راتار غرزتی ورفتتا

هتتایی هتتا زتترا وتتوی هتتا تتتا ین

رتویس را از توضتیح تعریتف زیتاد زتیریتاز

میهعا از طرف دیار ،زا خوارعاه همک میهعا سریعتر دقیقتر ،زا منهوم اژه زرستا؛
البتا آمادههردن رقاشی یا عمس زرا هر مورد ،مممن ریست واه هزیعاا زیاد را زادربال
دارد؛ اما درزار زعهی ظر ف اززارها قایمی ها زتا تتاریخ پیوستتاارتا وتاه حتتی در
موزهها ریز پیاا رمیشورا ،استناده از تصویر ،نزم هاروشاست.
 .2-6موضوعیكردن

فرهع

زامععا مجموعاا از اژوان یک ززان ،همارعا اربار از اززارها ززاری است ها

واه از زعهی از آنها حتی یک زار هم استناده رمتیشتود؛ لتی ربودشتان در آن مجموعتا،
زاعث رقصان میشود .زا هر حال ،این اربار اژوان زا آن چیز ها در ذهن داریتم ،متنتا ت
است .در هر فرهع

 ،زادلیل استناده از ترتیب النبایی زرا آ ردن اژهها ،یک هلما هعتار

هلماا قرار میویرد ها واه زا آن ،هیز ارتباطی راارد زاین صورت ،در فهم مطلب ،زتا
خوارعاه هیز هممی رمیشود.
در فرهع

 ،اساس هار ،النبا است؛ لی در ذهن ،اژهها النبایی ریستعا؛ زلمتا زستتا زتا

مشترهاتشان ،حوزهها مععایی تشمیل میدهعا؛ متًالً «ستنتا» در فرهعت

 ،در حترف

«سین» «زارک» در حرف «ب» میآیا؛ لی زایا توجا داشتا زاشیم ها ذهتن متا زتا ایتن
صورت هار رمیهعا (زاطعی.)060 :0833 ،

در یک فرهع

وویشی ،قتی خوارعتاه درمیتان اژههتا مترتبط زتا حتوز دامدار یتا

فرا ردهها دامی ،اژ «هت» را زا ن هیزوورا آ ارویستی حرهتتوتذار متی زیعتا ،زتا
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همی دقت در اژهها اطراف آن ،متوجا میشود احتمتانً ایتن اژه« ،هُتت» ( /KOT /شتی
پوشیاری) ریست؛ زلما اژ «هَت»  /kat/مورد رظر است؛ یععی چوب مُارّجی ها زا استناده از

آن ،مقاار یا ارتناب اقالمی مًل هاه در خرمن یا شیر داخل یک ظرف را اراازه میویررا.0
شایا موضوعیهردن فرهع
یک ووی

ها زرا زرخی خوارعاوان هتا زتادربتال اژها ختا

هستعا ،زاظاهر ،مشمل ایجاد هعا؛ یععی النباییربودن فرهع

در

 ،زاعث شود آران

رتوارعا اژ موردرظرشان را زیازعا .راهحل این مشمل ،آ ردن رمایة النبایی اژهها زاصتورت
فشرده در پایان فرهع

است .رموراهایی درخور توجا از فرهعت

صورت عبارتارا از :فرهع

خادمی ارده ،)0831 ،فرهع

تاتی (سبزعلیپور.)0801 ،

موضوعی تالشتی زتا فارستی (ن.

هتا تتا ینشتاه زتاین
 .رضتایتی هیشتاخالتا

موضوعی تاتی زتا فارستی (معراجتی لترد )0833 ،فرهعت

 .2-7نوشتن راهنما برای استفاده از فرهنگ و شرح نشانههای اختصاری

وویشی هرقار هم پیر اصول فرهع

یک فرهع

تنا تهایی هست ها زاعث میشود آن فرهعت

رویستی زاشتا ،زتازهتم در هتر وتوی ،
 ،دستتهتم از زرختی جهتتهتا ،از دیاتر

فرهع

ها متمایز زاشا این همتترین تمتایز درصتورتی اتنتاق متیافتتا هتا زرختی اصتول

فرهع

رتویس هتم از آن اصتول ،آوتاه

رویسی زرا ووی ها جود داشتا زاشا فرهعت

زاشا .در هشور ما تاهعون ،چعتین اتنتاقی رینتتاده استت هترهستی از اصتول ر شهتا
ازتمار خوی
فرهع

استناده میهعا.

رویس وویشی زایا رماتی را زا خوارعاه یادآ ر هعا تا خوارعاه زهتر راحت-

تر ،از فرهعا

استناده هعا؛ زاین معظور ،ذهر مجموعة عال م اختصار

توضیح مختصر

درزار شیو استناده از آنها زرا خوارعا غیرآشعا زا آن ووی  ،زسیار ضر ر زارظر متی-

رسا.

 .0احتمانً این «چوبِ هَت» ،همان است ها در فارسی ،زا آن« ،چوبخط» میوویعا.
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 .2-8ذكر روش گردآوری و نام افراد اطالعدهنده

همتر اتناق میافتا ها یک فرهع

رویس تحصیلهترده زرختوردار از علتم مهتارت در

روشتن ،زاارااز یک وویشور تحصیلرمرده سالخورده ،زا ز ایا ووراوون ززاری خا
مًل تلنه دقیق ،مععا مصااق یک اژه یا زا حوزهها مختلف ززان مًل اژهها متعلق زا
حوزهها هشا رز  ،دامدار  ،زربوردار  ،شالیهار
یک فرهع

 ...آشعایی داشتتا زاشتا؛ زعتازراین،

رویس وویشی ها ر ش هارش ازروب میااری استت ،ربایتا در همتة متوارد ،زتا

تلنه مععا خود از یک اژه قعاعت هعا؛ زلما نزم است زرا تممیل یا اصتالح رهتایی،
آن را رزد وویشوران آن ووی

ها اطالعاتی زیشتر داررا ،زخوارا زاپاس زحماتی ها آن

افراد در این مراحل هشیاهارا زرا قارداری از آنها ،زهتر است رامشان را همراهزا توضیح
درزار ر ش وردآ ر دادهها ززاری ،در آغاز فرهع

غبت هعا.

 .2-9مشخصكردن مرز تکواژها

در هر ززان وویشی ،یک اژه زایا رخست ،زادرستی شعاختا زعا شعاستاراه شتود .یمتی
از رمات مهم زرا هساری ها زاسو فرهع

وویشی میر را ،مسا ل ززتاری استت؛ یععتی

مهم است آران زاارعا یک اژه ها در ماخلی ختا

آمتاه ،ازرظتر دستتور  ،از چتا رتوب

است؛ ساده است یا ترهیبی؛ چعا جز دارد حا د تک اژهای
مممن است زیان چعین آواهیهایی ،در توان علمی فرهع

هجاست.
رویس رباشتا؛ امتا فرهعت

رویس میتوارا زعااز پایانیافتن هار ،زا یک یراستار ززاری مشورت آن زخت
هعا زا عبارتی ،فقط مرز تک اژ را در ماخل ،زا عالمتتی ختا
تیره) مشخص هعا .این هار ،زسیار از هاستیها فرهع

-

را تممیتل

(ترجیحتاً رقطتا یتا ختط

را در درجة ا ل ،زرا فرهعت رتویس

ر شن میهعا ا را از ذهر متاخلهتا مرهتب زتازمتیدارد در درجتة د م ،زتا خوارعتاه،
اطالعاتی فرا ان میدها.
 .2-11مشخصكردن مقولۀ دستوری واژهها
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اور مقولة دستور یتک اژه در فرهعاتی ،مشتخص شتود ،خوارعتاه در در

مععتا آن،

همتر دچار مشمل میشود حتی زاهمک آن میتوارا درزار مقولاا خا

مارعا صتنت
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یا اسم در یک ووی

یا ززان مطالعا هعا .ورچا این متورد هتم زاعتث متیشتود فرهعت

رویس ،دچار مشمل شود یا ازعها این هار زرریایا ،اور فرهع
شود ،اژوان مرتبط زا هر مقولا ،در یک زخ

-

زاصورت موضوعی تعظیم

جمع میشورا؛ مًالً در زخ

مصتار ،فقتط

مصارها میآیعا در زخ ها قیتا ،صتنت ضتمیر هتم زتاترتیتب ،قیتاها ،صتنتهتا
ضمیرها قرار میویررا .اور هم فرهع

موضوعی تعظیم رشود ،این مشمل همارعا زعتا ،2-0

زاهمک یک یراستار ززاری حل میشود.
 .2-11پرهیز از بررسیهای ریشهشناختی

ریشاشعاسی ،0یمی از شاخاها علم ززانشعاستی استت هتا قتامتی دیریعتا دارد ازجملتا
موضوعاتی است ها افراد زیاد زا آن ،عالقة زسیار رشان میدهعا« .زتا ارتاهی تستامح شتایا
زتوان این ادعا تاحا وزافمارا را پذیرفت ها تا ززان زوده ،هعجها

درزار وورتة رخستتین

مععی راستین الناظ ،زا یژه اسامی خا  ،یععی روعی ریشاشعاسی تأ یل لغو ریتز جتود داشتتا

استت» (سرهاراتی .)20 :0811 ،ریشاشعاسی زر د روب عالمارا عامیارا تقسیم میشود .رتوب
عالمارة آن ،چعاان قامتی راارد؛ اما روب عامیارة آن ها زیشتر رایج است ،قتامت زستیار دارد
(ن.

 .همان) هر فرهع

رویسی خواهراخواه زتا دام آن متیافتتا؛ ماترآرمتا زتاصتورتی

عالمارا ،خود را از افتادن در این دام حنه هعا؛ زیرا ریشاشعاسی زا جود اطالعاتی فترا ان
از ززان ،ززانشعاسی ،تاریخ ززان ،آ اشعاسی ،اجشعاسی  ...ریاز دارد.
امر زه ،دیار ،ریشاشعاسی فقط زامععا هشف رازطة صورت هعوری ماخل زا صتورت
قایمی آن یا هشف ریشة اصلی ریست؛ زلما زایا ضمن زررسی درزار تاریخ تحول صورت
اژهها ،زا پیشیعة تحول معاری هم زپردازیم (هاشمی میعازاد.)23 :0836 ،
از فرهع

رویس وویشی ارتظار رمیر د زر علومی تسلط داشتا زاشا ها استاس ریشتاشعاستی

محسوب میشورا؛ اما واه فرهع

رویسها زا ن ایعمتا زخواهعتا زاارعتا ،در فرهعت هایشتان،

زا ریشاشعاسی میپردازرا البتا زیشتر این ریشاشعاسیها ریز درست زارظر رمیرسعا.

1. Etymology
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 .2-12ذكر معادل واژه در زبان مقصد

در فرهع

ها وویشی ها ازروب د ززارا هستعا ،تعریف ماخلها زا یژه آنهایی هتا در

ززان مقصا ریز یافت میشورا ،نزم ریست؛ زلما فقط زایا زا ذهر معادل زترا آنهتا زستعاه
هرد (ن.

 .زاطعی)063 :0833 ،؛ مًالً قتی قرار است در یتک فرهعت

وویشتی زتاززتان

فارسی ،مقازل هلمة ( /Asiv/سیب) ،شرحی ذهر شود ،همان هلمة «سیب» ،یععی معادل آن
اژه در ززان فارسی ،هافی است ربایا درمقازل اژ اصلی ،شرحی هامتل از ختارواد ایتن
میوه ،ر را زاردهی ،ارواب ولها مز آن روشتا شود.
 .3بررسی موردی فرهنگهای گیلکی

ویلمی 0از ور ه ززانها ایراری شاخة شمالغرزی ور ه ززانها حاشیة خزر ،در ایتران،
زین رشتاهوهها البرز هراراها جعوزی دریا خزر ،رایج است .این ززتان یتا وتوی
زا پعج دستا زاین شرح تقسیم هردهارا :2رخست ،ووی

را

ویلمتی مرهتز غترب وتیالن یتا

«زیاپس» ها در شهرها خمام ،ارزلی ،رضوانشتهر ،شتنت ،صتومعاسترا ،فتومن ... ،ر اج
دارد؛ د م ،ووی

شرق ویالن یا «زیاپتی » هتا در شتهرها نهیجتان ،ستیاههتل ،آستتارة

اشرفیا ،لشترشا ،حسنهیاده ،لعاتر د ،ر دستر ،هالچتا

 ...رایتج استت؛ ستوم ،وتوی

رشتی ها در مرهز استان وتیالن ،یععتی رشتت حومتة آن ،رایتج استت؛ چهتارم ،وتوی
والشی ها در هوهپایاها حوز جعوب شرقی ویالن ،رایج است؛ پعجم ،ویلمی ر دزتار هتا

 .0ویلمی را همچون زیشتر ووی ها ایراری میتوان زااعتبار  ،ززتان زتااعتبتار دیاتر ،وتوی

رامیتا؛ زیترا تمتام

ووی ها ایراری ،قایم جایا ،ممتوب غیرممتوب ،زا سخنوویان زسیار یا هم ،تماماً ووی هتایی هستتعا هتا از

ایراری مشتر  ،مشتق شاهارا درجریان یک تحول طونری ،زتاصتورت ززتانهتا مستتقل درآمتاهارتا .میتان منهتوم

«ززان» «ووی » ،یک رازطة دیالمتیمی جود دارد .شاخاشاخاشان پیااشان تنتا ت میتان د ززتان یتک قبیلتا یتا
یک ملت ها دراصل ،یک ززان احا است ،معجر زا تشمیل ووی ها میوردد .زا اینهما ،در شرایط تاریخی معیّعتی،

هریک از این ووی ها میتوارا معشأ پیاای

یک ززان مستقل وردد (اُرارسمی.)23 :0813 ،

 .2اینوورا دستازعا  ،چعاان علمی مبتعیزر اصول ززتانشتعاختی ریستت ،زترا دستتازعتا جایتا در ایتن حتوزه،
شعاخت همة ووراها آن ،نزم است ها البتا هعوز صورت رارفتا است؛ زاین سبب در ایعجا زاراچار ،ایتن دستتازعتا
را زا پیر
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در جعوب ویالن ،در رستمآزتاد ،ر دزتار ،معجیتل ،لوشتان  ...رایتج استت در متوارد  ،زتا تتاتی
آمیختا است.
از استتانهتا وتیالن

همانوورا ها معلوم است ،حوز ر اج ویلمی ،معاطقی ختا

مازراران است .زرخی ساهعان استان مازراران همچتون متردم هالردشتت ،معمتونً ختود را
ویلک ززارشان را ویلمی میدارعتا؛ درحتالی هتا ززتان آنهتا زتا ویلمتی رایتج در استتان
ویالن ،تنا تی چشمویر دارد (هلباسی :0816 ،پارزده).
 .3-1پیشینۀ تحقیق

0

درزار ووی

ویلمی  ،تحقیقها زیاد ارجام شاه است ها ازجملا آنها میتوان متوارد

فعلی در ووی

ویلمی راهها زازشعاسی آنها» از احما سمیعی ویالری ()0831؛ رستالة

ذیل را رام زرد :ووی

ویلمی رشت 2از هریستنسن ()0813؛ مقالاا زاععوان «پیشتوراها

دهتتتر مستتعود پتتورریتتاحی ( )0811زتتاععتتوان زررستتی وتتوی

ویلمتتی رشتتت؛ پایتتانرامتتة

هارشعاسی ارشا از مجیا عبا لمی ( )0816زاععوان پیورتا وتوی

ویلمتی زتا ززتانهتا

زاستاری ایران (ا ستا ،فارسی زاستان پهلو )8؛ پایتانرامتة هارشعاستی ارشتا فرارتک ادیبتی

( )0811زاععوان ووی

رسایی زاععوان ووی

ویلمی رشت .درحوز زررسی ویلمی غرزی ،رسالة دهتتر ایتوب

ویلمتی فومعتات ( ،)0833درختور توجتا استت درزمیعتة وتوی

ویلمی شرقی ،پایانرامة هارشعاسی ارشا رصراهلل جعنر ( )0810زاععتوان زمتان رمتود در

 .0درزار ززان ویلمی پژ ه ها ارجامشاه درزتار آن ،د هتتابشعاستی ،موجتود استت :رخستت ،هتتابشعاستی
ویالن ها در سال  ،0831در سازمان مایریت زرراماریز استان ویالن مشتملزر  386تا  311صتنحا معتشتر شتاه

زاروعی ،جایاترین هتابشعاسی منصّتل ویلمتی استت؛ د م« ،هتتابشعاستی زررستی اژهرامتاهتا ،دستتوررامتاهتا

روشتاها ویلمی ،دیلمی تالشی از سا هشتم تاهعون» ،اغر رضا ماری ها در آن ،فهرستتی منصّتل از معتازع زتادستت
داده شاه در جلا د م از ویالنراما :مجموعامقانت ویالنشعاستی ،در ستال  0860زتاهمتت م .. .جمتتاجی چتا.

شاه است.

 .2این هتاب زادست جنعر خمامیزاده ترجما حاشیارویسی شاه در ستال  0813در ارتشتارات ستر ش چتا .شتاه
است.

 .8در این پایانراما ،رویسعاه در پی زررسی پیورا ووی

ویلمی رشت زا ززان ههتن فارستی زتوده ریشتاهتا قتایمی

اژوان ویلمی را زا ززانها د ر زاستاری میارا مقایسا هرده است.
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عبارت فعلی ووی

ویلمی ر دسر

( )0831زتتاععتتوان زررستتی وتتوی

ریز پایانرامة هارشعاسی ارشا سیاه لعیا جاللی امتام

املشتتی ،قازتتل مالحظتتاارتتا .درحتتوز مطالعتتات تطبیقتتی،

سبزعلیپور در رسالة دهتر خود زاععوان زررسی تطبیقی ساخت فعل در ووی هتا تتاتی
(خلخال) ،تالشی ویلمی ( ،)0833سا ززان یادشاه را زتاصتورت تطبیتق زررستی هترده

ساخت فعل را در رُا وورا از ززانها ،زا هم زا ززانها ایرارتی د ر زاستتان مقایستا هترده
است.

درحوز رقا زررسی فرهع راار ویلمی میتوان آغار همچون رقا فرهعت

ویتل

دیلم (صادقی )0810 ،وبی درزار ویلاوب (رضایتی هیشاخالا )0838 ،را رام زرد.
 .3-2فرهنگنویسی گیلکی

فرهع

رویسی زرا ویلمی ،قامتی زی از ش

دهتا دارد رخستتین فرهعت

0

ویلمتی را

معوچهر ستوده در سال  0882روشت هتا ختود ویلتکززتان ربتود؛ امتا در وتیالن ستمورت
داشت .پساز آن ،احما مرعشی در د روزت (یک زار در سال  0868درقالتب  231صتنحا
ازسو مرهز مردمشعاسی زار دیار ،در سال  0868ازستو ارتشتارات طتاعتی) هتتاز
چا .هرد .زعااز آن ،سرتیپپور یژویها دستتور

سال  ،0860پایعا لعار د در سال  0811فرهع

فرهعت

را

اژههتا ویلمتی را در

ویل دیلم فارسی زا ویلمی را در امیترهبیتر،

فریا ن روزاد ویلاوب را در سال  0830در دارشااه ویالن زانخره ،زخت زاد محمتود

فرهع

اژهها ویلمی را در سال  ،0833در رشر ویلمان چا .هردرا.

درهعتتار چعتتین فرهع ت

هتتایی هتتا جعب تة عمتتومی داررتتا ،زرختتی فرهع ت

وورتتاهتتا یتتا

مجموعالغات ریز یافت میشورا ها تعها تعااد از اژهها رایج در یک ززان یا اژههتا
خا

یک رشتا یا موضوب را درزر داررا همة اژهها ززان ویلمی را در آنها رمیتوان

یافت؛ مارعا اژهراما طب سعتی ویالن (ویلِتجرزتا) ،روشتتة حستن تا تب ( )0833ززتان
فرهع

ماچیان ،روشتة فرنپور ماچیاری (.)0838

 .0اخیراً ازطریق مایر محترم ارتشارات فرهع
رشر فرهع
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ایلیا ،زاخبر شایم ها این فرهع

ایلیا رشت ،تجایا چا .شاه است.

زا اجاز دهتر ستوده اخیتراً ( )0802در
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هایی ها در این پژ ه

مشخصات فرهع

زررسی شاهارا ،0زاین شرح است:

جدول 1

نام فرهنگ

فرهنگنویس

سال

محل نشر

ویلمی

معوچهر ستوده

0882

تهران:

احما مرعشی

0832

فرهع
اژهرامة ووی

نشر

ارجمن ایرانشعاسی

ویلمی،

زا ارهمام اصطالحات

رشت :طاعتی

ضربالمًلها ویلمی
ویل دیلم

فرهع

(فارسی زا ویلمی)

محمود پایعا

2

فرهع

8

فریا ن روزاد

فرهع

اژهها ویلمی

جعنر زخ زاد

در این زخ  ،فرهع

0811

لعارد د

اژهها ویلمی

ویلاوب

تهران :امیرهبیر

جهانویر سرتیپپور

0860

رشت :ویلمان

0830

رشت :دارشااه ویالن

0833

رشت :ویلمان

محمود

ها ویلمتی را زتا توجتا زتا هتریتک از رمتات یتادشتاه زررستی

میهعیم ها نزما مقاماا زرا فرهع

راار وویشی زاشمار میر را:

 .3-2-1رعایت واجنویسی

در فرهعت هتتا روشتتتاشتتاه زتترا ززتتان ویلمتتی ،شتتیوههتتایی متعتتوب زتتاهتتار رفتتتا هتتا زیشتتتر،
غیرززانشعاختیارا زاعث زتر ز ازهتام زترا خوارعتاه متیشتورا .در فرهعت
 .0فرهع

هردهایم.

هایی دیار ریز درزار ویلمتی روشتتا شتاه ارتا؛ امتا در ایتن مقالتا ،ایتن شت

 .2درزار رقا فرهع
 .8درزار رقا فرهع
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فرهعت

ستتوده ،از عال تم
را ارتختاب زررستی

ویل دیلم رااه هعیا زا صادقی 11 :0810 ،تا .13

ویلاوب رااه هعیا زا رضایتی هیشاخالا 001 :0838 ،تا .020
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آ اراار نتین استناده شاه استت .ا  /a‘/ /x/ ،/ch/ ،/zh/ ،/sh/را زتاترتیتب ،معتادل «ش»،
«ژ»« ،چ»« ،خ» «ب» زروزیاه زرا همزه

اج  ،/ə/آ اروشتی ریا رده است .مرعشی از النبتا

صوتی رشاراها نتین آ ارویسی استناده هرده؛ لی اج  /ə/همزه را ذهتر رمترده «غ» «

ق» را زا د عالمتت  /γ/ /q/رشتان داده استت .سترتیپپتور استاس النبتا آ اراتار معمتول
درحوزهها ززتان شعاستی دستوررویستی را رعایتت هترده استت .پایعتاه در آ ارویستی نتتین
فرهع

اج  /ə/عالمتت ( /6/عتاد شت

خود ،زاصورتی ازتمتار  ،زترا

نتتین) را زروزیتاه

استتت .رتتوزاد درمیتتان اجهتتا ویلمتتی ،مصتتوتی رزدیتتک زتتا ستتموت در ززتتان زاستتتاری ،مًتتل

]زرار[ b.rarرا مطرح هرده عالمت  /1/را زرا آن دررظر ورفتتا همتزه عتین (أ ،َ ،ب) در
آ اروشت ا  ،زاصورت  /,/معرفی شاه استت .ا د صتامت یتا اج  /v/را در فترهعا

معرفتی

هتترده استتت :یمتتی  /v/لتتب درتتااری همچتتون  /vabən/دیاتتر  /w/د لبتتی همچتتون
 ./dow-‘mo:n/زخت زاد محمتود در فرهعت

ختود ،از آ اراتار نتتتین استتناده رمتترده

درعون ،هشت عالمت ازتمار را زرا آ اروشت دررظر ورفتتا معتقتا استت« :خوارتان اژه-

ها ویلمی را زا رشاراها ازااعی خود ،زسیار آسانتر میدارم» (زخ زاد محمود  .)1 :0833 ،ا ایتن
هشت مشخصا را هافی دارستا است؛ اما در فرهعا  ،از ر شهایی دیاتر ریتز زترا تلنته
درست اژهها استناده هرده است .زاطور هلی ،اجرویسی در فرهع
آشنتا است در هیزهاام از فرهع

هتا ویلمتی ،زستیار

ها ،شبیا هم ریست.

 .3-2-2معرفی حوزۀ جغرافیایی زبانی

اژهها موجود در فرهع

ستوده ،زاونتة مؤلف این فرهع

 ،مختص یک وورتا ریستتعا؛

زلما « از جاها ووراوون ویالن شعیاه وردآ ر شاه است هوش

شاه ها هر اژه از چعا

هس پرسیاه شود» (ستوده :0882 ،رُا) .ا درشرح رشاراها ،تمام ووراها موردرظرش را ذهر
هرده هعار هر اژه ،رام وورا را هم آ رده است .در وردآ ر فرهعت
ر

مرعشتی« ،زیشتتر،

اژه ها رایج در مرهتز استتان حومتا هتا رستمیت زیتادتر داشتتاارتا ،تمیتا شتاه استت»

(مرعشی .)32 :0832 ،فرهع

سرتیپپور« ،مجموعاا است از اژههایی ها در محا ر متردم

رشت زاهار میر د» (سرتیپپور )010 :0868 ،مؤلف،ختود ونتتا استت «درزمیعتة النتاظ
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اصطالحات مرزو زا دریا دریاهعاران ،از محا ره آواهیها ساحلرشیعان رشت ارزلی زهره

جستاام» (همان).
در فرهع

در موارد هم از معازع ممتوب معرفیشاه استناده هرده است .پایعتاه

خود ،درزار محا د جغرافیا ززاری فرهع

ویل دیلم ستخن رانتتا استت؛

لی از عال م اختصار ا ها زاععوان رشارة ووی ها در آغاز هتتاب ا آمتاه استت ،متی-

توان دریافت ا زیشتر ویلکززاران یا جغرافیایی سیع را ماّرظر داشتا است .فرهع
شامل اژهها ونتار

رتوزاد،

روشتار مردم رشت حوما است همچعان ها خود مؤلتف در

مقاما ونتا است« ،زا همة هوش  ،پیراستا از اژهها شترق غترب شتمال جعتوب وتیالن

ریست» (روزاد :0830 ،رُا ده) .در ایتن فرهعت

 ،جملتة «ایتن اژه ،ویلمتی ریستت» درمقازتل

زسیار از اژهها درج شاه است .اژهها موجود در فرهع

زخت زاد محمتود  ،متعلتق

زا شهر راان وسمر است فرهاد محجوب هعنی ،یکصا اژ مرزو زا وویشتوران زیتا-
پی

را زا آن اضافا هرده است (زخ زاد محمتود )1 :0833 ،؛ امتا ععتوان فرعتی هتتاب،

«زامحوریتت وتوی هتا مرهتز

غترب وتیالن» ،جغرافیتا ززتاریا وستتردهتتر را رشتان

میدها .زاطور هلی ،حوز ززاری فرهع
فرهع

ها ویلمی ،زسیار وسترده استت

اژههتا آن

ها از شهرها مختلف جمعآ ر شاه است.

 .3-2-3انتخاب درست مدخل

در فرهع

ستوده ،شمل صرفشا فعل ماخل ترهیبی ،همتر یافت میشود؛ اما این اغر،

پیراستا ریست موارد همچون «اشانشا« ( /Ashâneshe/مال ایشان) را متیتتوان در آن
یافت .مرعشی در فرهعا  ،ماخلها ترهیبی زیاد آ رده است؛ مارعا« :از ا یتایی هتا»

(از آرجایی ها)« ،از ایا» (از ایعجا) «می زرارا» (همسرم) .سرتیپپور زامیزاری زیاد ،ماخل-
ها را درست ارتخاب هرده است .زیشتر فعلها موجود در فرهعت

پایعتاه ،درقالتب شت

صیغا صرف شاه واه معادلها آنها در ووراهتا مختلتف مارعتا والشتی ،ستیاههلتی،
لعار د

 ...زادستت داده شتاه استت .در فرهعت

رتوزاد ،شتمل صترفشتا فعتلهتایی

همچون «دیچا» ( /Diče/چیاه است)« ،زترس» ( /Bə.rəs/زترس ،رستیاوی هتن)« ،زرستا»
( /Bə.rəs.ə/رسیاوی هعا) «زرسا» ( /Bə.rəs.ə/رسیاوی هرد) ،ماخل قرار ورفتاارتا.
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در فرهع

زخ زاد محمود ریز صرف فعلها ماخلها ترهیبی ،زیاد دیاه متیشتود؛

مارعا« :چما دست» (دست چپ)« ،ل

زو» (زو مردار).

 .3-2-4ذكر مثال برای مدخلها

در فرهع

ستوده سعی شاه است تعریف ماخلها زتا توضتیح ،همتراه زاشتا .ایتن فرهعت ،

شواها شتعر رتاارد؛ لتی در آن ،از شتواها محتا رها استتناده شتاه استت؛ متًالً ذیتل «تبلمتا»
 /Tablama/آماه است« :آب پر مملو؛ مارعا" :می شمما ارا غذا د هودم ها تبلما زبوستتا"».
مرعشی در فرهعا  ،از شواها شعر استناده رمرده است؛ اما واه ضمن تعریف ماخلها،
مًالهایی آ رده است تا منهوم موردرظترش را زتا ذهتن خوارعتاه رزدیتک هعتا؛ متًالً ذیتل
«دسارم»  /Dase-nam/آ رده است« :رمزدن زا دست؛ مًالً درموقع اتوهشیان زا لبتاس» .پایعاه
در فرهعا  ،از مًالها محا رها زیاد استناده هرده ذیل هر مصار ،شت
را درقالب چعا زمان صرف هرده است .شایا فرهع

صتیغة آن

ا زی از همتة فرهعت هتا ویلمتی ،مًتال

داشتا زاشا .سرتیپپور در فرهعا  ،از شواها شعر

محتا رها استتناده رمترده استت؛ امتا

واه در تعریف ماخلها ،مًالهایی آ رده است؛ مًالً ذیل «دهنتن» روشتتا استت« :درافتتادن

فیالمًل در چاه یا چالا؛ همچعتین در معرهتا یتا حادغتا» (سترتیپپتور .)210 :0860 ،رتوزاد در
فرهعا  ،از شعرها شاعراری ویلکززان همچتون افراشتتا ،حستین هستمایی ،فخرایتی
شرفشاه د نزی ،زاععوان شاها استناده هرده است .زخت زاد محمتود در فترهعا  ،از
شواها شعر استناده رمرده؛ اما واه مًالهایی را درتعریف ماخلها آ رده است.
 .3-2-5آوردن تصویر برای واژۀ موردنظر

فرهع

ستوده در سال ( 0882رزدیک ش

دهتا قبتل) روشتتا شتاه استت؛ لتی در آن ،از

تصویر استناده شاه است زیشتر تصا یر رقاشیشاه در این فرهع
دارد .مرعشی پایعاه ریز در فرهع

 ،زا پرراوان اختصتا

هایشان ،از تصویرهایی رقاشیشاه از اززارها قایمی،

ظر ف ،پرراوان ،رقشاهتا جغرافیتایی ،درختتان  ...استتناده هتردهارتا .سترتیپپتور هتم
تعااد عمس رقاشی را در فرهع
فرهع
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ها ویلمی است در فرهع

استناده از تصویر ،رقطة قوت فرهع

ووراا از افراشتتا

ها اخیراً زادست آماه است ،0تعااد تصویر رقاشیشتاه دیتاه متیشتود .ایتن یژوتی در
فرهع

ها وویشی دیار ززانها همتر دیاه میشود وویتا در ززتان ویلمتی ریتز درحتال

رتتازود استتت؛ چتتون در د فرهع ت
تصویر

ویلمتتی اخیتتر (رتتوزاد زخ ت زاد محمتتود ) ،هتتیز

جود راارد.

 .3-2-6موضوعیكردن فرهنگها

در حال حاضر ،هیزیک از فرهع
فرهع

ها ویلمتی ،ازرتوب موضتوعی ریستتعا متاخلهتا در

ها ستوده ،مرعشی ،پایعاه ،روزاد زخ زاد محمود  ،زاصتورت النبتایی مرتتب

شاهارا؛ لی پایعاه فرهعای فارسی زا ویلمی روشتا در آن ،وویا رخست ،زرا

اژههتا

ویلمی ،معادل فارسی یافتا ،زعا آنها را تعریف هرده است؛ سرارجتام ،زتاجتا ایعمتا اژ
ویلمی را ماخل قرار دها ،اژ فارسی را زاععوان ماخل زروزیاه این یژوتی ،استتناده
از فرهعا

را زتاز متی-

را همی مشمل هرده است؛ زا دیار سخن ،هسی ها فرهعت

هعا ،ماخلهایی مارعا «زرا خودش»« ،زرا شما»« ،پلو جوشیا رزدیک زا پختن استت»،
«پلو دم هشیا» را میزیعتا زتاین صتورت متیتتوان ونتت اصترار مؤلتف زترا روشتتن
زاصورت فارسی زا ویلمی ،راتعها لطنتی درپتی رااشتتا؛ زلمتا مشتمالتی هتم ایجتاد هترده
است؛ درحالی ها موضوعیهردن فرهع

وویشی ،زسیار از مشمالت را حل میهعا.

 .3-2-7نوشتن راهنما برای استفاده از فرهنگ و شرح نشانههای اختصاری

ستوده در مقامة مختصر در آغاز فرهعا  ،رشاراها اختصار را شرح داده خوارعتاه را
زا شیو استناده از فرهع
خا

 ،تاحا آشعا هرده است .مرعشی در فرهع

خود ،از رشاراهتا

اختصار استتناده رمترده زعتازراین ،در مقامتا ،زتا ر ش استتناده رپرداختتا استت.

سرتیپپور ،پایعاه روزاد در آغاز فرهع

ها خود ،شرحی درزار شیو استتناده از آنهتا

 .0اخیراً رسخاا دستروشتا از زراهیاد افراشتا زادست آماه ها فرهع

وورتاا از ویلمتی استت تقریبتاً صتا ستال

پی  ،در دفترچاا  ،زا آ ارویسی نتین روشتا شاه تاهعون چا .رشاه است (ذهر این رمتا را مایون د ستت عزیتزم،

جعاب آقا هاد میرزارژاد هستم).
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ذهر هردهارا .زخ زاد محمود درزاره رحو استناده از فرهعا  ،چعتاان توضتیحی ذهتر
رمرده دلیل این مسئلا ،استنادهرشان از رشتاراهتا اختصتار

حتتی آ ایتی در فرهعت

ا ست.
 .3-2-8ذكر روش گردآوری و نام افراد اطالعدهنده

ستوده در پی ونتار فرهع
فرهع

خود ،زخشی را تحتععتوان «ر ش وتردآ ر

اژههتا ایتن

» آ رده در آن ،توضیحاتی جامع را زیان هرده استت .مرعشتی در اژهرامتة ختود،

درزار ر ش جمعآ ر اطالعات
پی ونتار فرهعت

اژهها این فرهعت

 ،ستخن رانتتا استت .پایعتاه در

ختود ،درزتار ر ش وتردآ ر اطالعتات

اژههتا ریتز متاتزمتان

وردآ ر هامل آنها سخن ونتا است:
از سال  0881هتا دلزستتة فرهعت

عامتة وتیالن شتام ،زتا شتینتای پشتتهتار ،زتا

وردآ ر هتابها مًلها اصطالحات دیلم آیتینهتا زا رداشتتهتا ویتل

دیلم  ...پرداختم از همان زمان ،هتم هتم مقتامات هتار ایتن فرهعت

را ریتز آمتاده

ساختم (پایعاه :0811 ،پی ونتار) .در وردآ ر سواد این مجموعة فرهعای ،زتی از
 21سال ،زاجان هوشیام هرها را دیام ها شینتة ادب آداب مردمان این سترزمین
است ،چیزها پرسیام زسیار از دارستعیها ازیادرفتا را از نزان هتابهتا زیتر ن
هشتتیام زارهتتا زتتا هتتزاران رمت تة زاریتتک زرتتاوی آرتتان ارایشتتیام تتتا ایتتن مجموع تة
رراارر

 ،چشمویرتر دلپذیرتر شود (همان).

سرتیپپور زاصورتی دقیق معستجم ،درزتار ر ش وتردآ ر اطالعتات
فرهعا

اژههتا در

سخن رانتا است؛ اما جملاها پراهعا ا در مقاما ،تااراازها راهوشاست:
رام اصطالحات قاعا اجرا هریک از زاز هتا ستعتی روخاستتاان روجوارتان
را ...تا جایی ها زاخاطر داشتیم ،تعریف رمودیم .درزمیعة الناظ اصتطالحات مرزتو
زا دریا دریاهعتاران ،از محتا ره آوتاهیهتا ستاحلرشتیعان رشتت ارزلتی زهتره

ورفتیم .در موارد زیر ریز از معازعی استناده هردیم ها در پاروشت آماه است (سرتیپ-
پور.)010 :0860 ،
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در فرهع

روزاد ریز درزار ر ش وردآ ر اطالعات ،ستخعی ونتتا رشتاه درمقازتل ،در
زخ زاد محمود  ،تاحا  ،زتا ر ش وتردآ ر اطالعتات پرداختتا شتاه

مقامة فرهع
است.

 .3-2-9مشخصكردن مرز تکواژها

ستوده در فرهع

خود ،مرز تک اژها را مشخص رمرده است .مرعشی واه مرز تک اژهتا

را زا استناده از خط تیره مشخص هرده در موارد مشخصشاه ،اشمالها فترا ان جتود
دارد .سرتیپپور مرز تک اژها را مشخص رمرده است .پایعاه وتاه تتک اژهتا را تتاحتا
درستتت مشتتخص هتترده استتت؛ مًتتل «د ل آ د تتن» ( /Davl.â.dân/اززیتتر هتتار دررفتتتن)
(پایعاه)368 :0811 ،؛ لی در زیشتر موارد ،اینوورا عمل رمرده یا تک اژهتا را زتاصتورتی
رادرست جاا هرده است .روزاد در مقاما روشتا است:

اجزا هلمات اضافی غیراضافی را زتارشتارة « »-مارعتا «پتر ز تن» /Par–ze:n/؛ امتا
هلمات مشتق (پیشورا

جز پیشین ،عالمت مصار

پسورا ) ریز هلماتی ها رشاراها زایتا زتر هلمتا چتون
شعاسا داررا ،زا عالمتت « ».تنمیتک شتاهارتا (رتوزاد،

 :0830پارزده).

اما همیشا در این هار ،موفق رشتاه مترز زستیار از تتک اژهتا اشتتقاقی تصترینی را
مشخص رمرده است .زخ زاد محمود زاعلت استنادهرمتردن از عال تم آ اراتار  ،مترز
تک اژها فرهعا

را معیّن رمرده است.

 .3-2-11مشخصكردن مقولۀ دستوری واژهها

درمیان مؤلنان فرهع

ها ویلمی ،فقط روزاد درزار مقولة دستور

اژهها ستخن ونتتا

توارستا است تاحا زاخوزی ،ازعها این هار زرآیا.
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 .3-2-11ریشهشناسی

ستوده ،مرعشی ،پایعاه ،روزاد زخ زاد محمود در فرهع
رپرداختاارا پوردا د در مقامة فرهع

ها ختود ،زتا ریشتاشعاستی

ستوده ،در ایتن زمیعتا روشتتا استت« :وردآ ررتا

فاضل این راما ،زرخی از لغات را آنچعانها درهعاام اقامت خود در وتیالن شتعیاه ،در ایعجتا یتاد

هرده است .چا خوب هردرا ها زا جا اشتقاق یا ریشا زن رپرداختعا!» (ستوده :0882 ،ستوم).
سرتیپپور هرجا مصار را ذهر هرده ،زنها ماضی مهارب آن را ریز آ رده است.

 .3-2-12ذكر معادل واژه در زبان مقصد

مرعشی در زیشتر موارد ،زاجا ذهر معتادل اژههتا در ززتان مقصتا ،آن اژه را شترح داده
است؛ مًالً زرا ( /âquz/ورد ) 22 ،سطر شرح ذهر هرده فایاهها علمی تبارشعاسی
ورد را روشتا تصویر از شاخا میو ورد ریز آ رده است؛ لتی زعتااز آن ،قتتی زتا
ماخل  /âquz bâzi/رسیاه فقط زا ذهر «ورد زاز » زسعاه هترده استت (مرعشتی:0832 ،
)18؛ درحالی ها میتوارست جلو ماخل ا ل ،فقط هلمة «ورد » را زعویستا درعتون،
جلو ماخل د م ،ورد زاز در رشت را شرح دها ها جا آن ،زسیار خالی زارظتر متی-
رسا .زخ زاد درمقازل «سبزقبا» (حشر آخورا ) ،زی از چهتارده ستطر درمقازتل اژ
«سُبول» (حشر هیک) ،زتی از هشتت ستطر توضتیح داده استت (زخت زاد)360 :0833 ،؛
درحالیها ریاز زا آنها ریست .زاطور هلی ،زیشتر فرهعت
رقصی داررا درمیان چعا فرهع

زررسیشاه ،فرهع

هتا ویلمتی ،زتارتوعی چعتین
سرتیپپور تاحا  ،زا ذهر معتادل

زسعاه هرده است.
موضوعات مطرحشاه در زان ،در جا ل زیر زا اختصار رشان داده شاه است:
موضوع

جدول 2

0

آوانویسی

ستوده

مرعشی

*

راقص

*

2

ذكر راهنمای آوایی

*

راقص

*

*

8

محدودبودن به یک حوزۀ

--

--

--

--

جغرافیای زبانی

0

سرتیپپور

پاینده

نوزاد

بخشزاد

راقص

راقص

--

*

راقص

--

--

 .0ستاره ،رشارة توجا زا آن یژوی خط تیره ،رشارة توجارمردن زا آن یژوی است در موارد ها زامیزاری هم ،زا
آن یژوی توجا شاه ،از هلمة «راقص» استناده شاه است.
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3

انتخاب درست مدخل

*

راقص

*

--

--

--

1

ذكر مثال برای شیوۀ كاربرد

راقص

راقص

راقص

صرف

شواها

راقص

زیاد فعلها

شعر

6

تصویر نقاشیشده

*

*

*

*

--

--

1

تنظیم موضوعی واژهها

--

--

--

--

--

--

*

--

*

*

--

*

0

راهنمای فرهنگ و شرح

*

*

*

*

*

--

01

مشخصكردن مرز تکواژ

--

راقص

*

*

*

--

 00مشخصكردن مقولۀ دستوری

--

--

--

--

*

--

02

ذكر بن فعلها و ریشهشناسی

--

--

راقص

--

--

--

08

ذكر معادل واژه در زبان

 3ذكر روش گردآوری اطالعات
نشانهها

مقصد

--

 .3-3اشکالهای عمدۀ فرهنگهای گیلکی

مهمترین اشمالها فرهع

ها رااشتاشاه در این حوزه ،عبارتارا از:

الف) زیتوجهی زا آ اراار

معرفی آ اها ززان ویلمی؛

ب) استنادهرمردن از عال م معمول شعاختاشاه درحوز آ اراار ؛
ج) متمرهزرشان زر ی

وورة ززاری یا وستردههردن حوز جغرافیا ززاری فرهعت

ذهر اژهها رایج در چعاین شهر شهرستان در یک فرهع

هتا

؛ زاووراا ها رمتیتتوان

یقین حاصل هرد یک اژه در هاام محل ،رایج است؛ مًالً اور همارعا فترنپتور ماچیتاری
( ،)0838فقط زر اژهها متاا ل در یتک وورتا (حتتی یتک ر ستتا) تمرهتز شتود ،زستیار
پسعایاه است.
د) زیتوجهی زا ماخلوزیعی درست علمی آ ردن شمل صرفشا فعتلهتا یتا اژههتا
مرهبِ زا ن مععا هعایی؛
ه) توجا زا مًالها شعر ؛ زیرا شعر زادلیل ماهیت ختود ،معمتونً زتاجتا مععتا دقیتق اژه،
مععا هعایی استعار را میرسارا؛
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) پرداختن زا مناهیم ،معاری هارهردهتا تخصصتی زعهتی اژههتا مارعتا وتلهتا
ویاهان در موارد ها معادل فارسی آنهتا موجتود استت؛ درحتالی هتا اوتر فقتط معتادل
فارسی این اژهها ذهتر متیشتا ،خوارعتاه متیتوارستت زتا توضتیحات تخصصتی آنهتا در
فرهع

ها فارسی مراجعا هعا؛

ز) تعظیمرشان ماخلها زاصورت موضوعی در هیزیک از فرهع

ها ویلمی؛

ح) تعظیم اژهها فرعی ،ذیل اژ اصلی ماخل ،مخنیشان زرخی اژهها درستایة
این مجموعاها.
 .3-4تعداد مدخلها

پیمر ززاری یا دادهها فرهع

ها ویلمی ازرظر همّی ،قازل مالحظا استت؛ لتی از یتک

رویسعاه زا رویسعا دیار ،متنا ت است زا همی دقت میتوان زا رتتایجی منیتا ستازراه
در این زمیعا دست یافت .در جا ل زیر ،تعااد اژهها ماخل در فرهعت

هتا ویلمتی

ریز تعااد هرهاام ازرظر النبایی /اجی مشخص شاه است .در این جا ل ،از فرهعت

ویتل

دیلم پایعاه ،سخن رانتاایم؛ زیرا ازرظر تعااد ماخلها ،تاحا غیر قازل شتمارش استت؛

چون ذیل مصارها ،شملها صرفشا فعلها را آ رده یا ذیل یک اژ اصتلی ،چعتاین
اژه فرعی یا همزستا

حرف  /واج

1

ازستة مععایی آن را هم ذهر هرده است:

ستوده
76

آ

جدول 3

مرعشی
152

الف

236

416

پ

291

379

227

ب
ت

 .0د مقولة حرف

291

سرتیپپور
114

نوزاد
178

318

433

299

413

343

278

269

256

بخشزاد
145

413

341

413

321

361

515

اج ،یمی ریستعا زا هم تنا تهایی داررا؛ متًالً چعتا حترف «س»« » « ،ث» ،یتک اج /s/

هستعا؛ لی چون در فرهع

ها ویلمی ریز فارسی ،ترتیب النبایی رعایت میشتود متاخلهتا ذیتل حتر ف النبتا

تعظیم میشورا ،در این مقالا ریز همان ترتیب النبایی لحاظ شاه است.
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ث

-

چ

264

ج
ح
خ
د

148

195

153

224

285

5

23

-

18

74

ر

196
-

8

91

ز
ژ

285
271

339

ذ

4

-

-

2

178

241

-

-

418

381

148

111

115

-

-

6

121

121

7

216

315

114

423
422

427

651
248
7

124

11

223

س

288

361

315

319

571

ص

12

21

-

11

31

ط

6

ش

171
-

ض

-

ظ
ع

216

158

-21

-

-

-

37

-

17

45

-

ف

221

173

148

ک

442

511

ل

168

175

ن

116

264

ه

111

21

غ

ق

گ
م

219
198

و

ی

99

349

جمع كل

25

4712

23

211
7
6

-

-

213

352

351

488

717

166

177

331

131

141

116

-

95

312

194

313

193

364

234

5883

16

21

119

31

17

67

12

117

394

84
37

4516

278

112
235
491

239

577

261

631

73
27

5713

329
167
79

9266

 .3-4-1شرح جدول

زر اساس این جا ل ،سرتیپپور هتیز اژها را ذیتل حتر ف یتا اجهتا /ث/ ،/ح/ ،/ذ،/
/ژ/ ،/
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محمود زرا آنها ،یععی زرا ماخل /ث /د اژه ،زترا /ح 13 /اژه ،زترا  /ذ /یتازده
اژه ،زرا /ژ /هنت اژه ،زترا /

 80 /اژه ،زترا /ن /هنتاه اژه ،زترا  / /شتارزده

اژه ،زرا  /ب 61 /اژه ،زرا /غ 002 /اژه زرا /ق 281 /اژه ذهر هرده است.
هنت اژه ذهر هردهارا در حتالی هتا

زخ زاد ،ستوده روزاد زرا حرف /ژ /ش

در ویلمی ،اج /ژ= /žجود راارد زاجتای / ،ج= /jتلنته متیشتود .هنتت اژها هتا
ستوده ذهر هرده ،عبارتارا از« :ژار»« ،ژوالا»« ،ژور»« ،ژوردار»« ،ژورپرده»« ،ژون ژوعتا»
«ژراال» .ش

ویلتاوتبِ رتوزاد ،عبتارتارتا از:

اژ شر بشتاه زتا اج /ژ /در فرهعت

«ژرت»« ،ژوال»« ،ژور»« ،ژوردار»« ،ژ مبیل»« ،ژ یر» «ژیمبیتل»« .ژیمبیتل» زتا «ژ مبیتل»

اژها ها زخ زاد زرا حترف یتا

«ژوار» زا «ژوال» هم یک اژه زا د تلنه هستعا .ش

اج /ژ /آ رده ،عبارتارا از« :ژست»« ،ژست وینتن»« ،ژور»« ،ژَر

»« ،ژ لیک» «ژَه».

روزاد ذیل حترف یتا اج /د 321 /زخت زاد  610اژه ،رتوزاد ذیتل /س 800 /اژه
زخ زاد 110اژه را ذهر هرده است زاایعما هرد اغر ،از آخترین فرهعت
هستعا ها زاروعی ،زا ووی ها مرهز ویلمی اختصا
است .همانوورا هتا معلتوم استت ،در فرهعت

هتا ویلمتی

داررا ،این تنتا ت ،چشتمویتر

هتا ستتوده ،مرعشتی ،زخت زاد رتوزاد،

زیشترین اژه زا حرف  / /شر ب شاهارا؛ لی در فرهعت

سترتیپپتور ،زیشتترین اژههتا

ذیل حرف /د /جمع شاهارا .درهل ،زیشترین اژهها ویلمی ،ذیل حرف  / /آماهارا
همترین آنها زا حر فی مرزو است ها در جا ل ،زا عالمت « » -مشخص شاهارتا؛ یععتی
هیز اژها در آن زخ

رااررا .زادلیل جود پیشوراها فعلتی (də-, fə-, jə-, vâ-, â-

 ), fu-در ویلمی ،در زیشتر فرهع

ها این ززتان ،اژههتا ذیتل حتر ف یتا اجهتا /د،/

/ ،/./ف/ ،/ج/ / / ،/ا ،/ازرظر همّی ،چشمویر است این مسئلا ،هامالً طبیعی است.
در جمع هل اژهها ،اختالف ززاد زین فرهع

رتوزاد فرهعت

زخت زاد محمتود

جود دارد؛ یععی حا د چهارهزار اژه ها رقمتی قازتل مالحظتا استت ایتن مستئلا از د
حالت ،خارج ریست :یا زخ زاد محمود چهارهتزار متاخل رادرستت یتا از حتوز ززتاری
دیاتتر را زتتا فرهعت
فرهعا
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 .4نتیجهگیری

ایتتران ،ستترزمیعی زتتا وتتوی هتتا زستتیار استتت هتترهتتاام از وتتوی هتتا شایستتتة تحقیقتی

وستردهارا؛ زعازراین ،نزمة جمعآ ر پیمر ززاری زرا آنها ،زسیار زیاد احساس میشتود؛
اما زادنیلی ،هعوز چعانها زایا شایا ،درزار وتوی هتایی ایرارتی حتتی ززتان فارستی،
چعین اتناقی رینتاده است .ش دها فرهع

راار زرا ززان ویلمی ،زمتاری قازتل مالحظتا

است؛ امتا ربتودِ اصتول متا ن علمتی زترا فرهعت

راتار وویشتی یتا پتا زعتاربتودن

رویسعاوان آنها زا اصولی هماپسعا معمول ،زا فرهع
دیار ووی ها ایراری ریز هم زی
فرهع ت
فرهع

آنها آسیبی اساستی زده استت

اینووراارا.

هتتا وویشتتی ایتتران ،آنچعتتانهتتا زایتتا شتتایا ،رظتتاممعتتا مطتتازق اصتتول

راار ریستعا اشمالهتا فترا ان داررتا؛ ورچتا درطتول ایتن متات ،ززروتان

رویسعاوان فرهع
فرهع
یک فرهع

ها زحمتها زیاد هشیاهارا؛ مًالً در ووی

ریز فرهع

ها فرهع

ووراهایی ها در این مقالا ریاماهارا ،هعوز ریاز زتا تتا ین

لغت احساس میشود؛ مشر

قبلی توجا زا اصول فرهع
مقایسة ا لین فرهع

ویلمی ،زا جتود شت

زر آرما زا لحتاظ آستیبشعاستی فرهعت

هتا

راار وویشی روشتا شورا.

ویلمی ها در سال  0882روشتا شتاه آخترین فرهعت

ها در سال  0833پایا آماه است ،درمییازیم سیر هینتی فرهعت
رز لی است مجموب یژویها فرهع
امتیاز محسوب میشود .زیشتر فرهع

ویلمتی

راتار ویلمتی ،ازرتوب

ستوده زا توجا زا وذشت زمان ،هعوز زترا آن،

ها ذهرشاه ،زرا وویشوران ویلمتی ،منیارتا؛ امتا

زرا جستجووران غیرویلکززان ،هعاام استناده ،مشمالتی ایجاد میهععتا .درپتی زررستی
ووی ها دیار ایرارتی از ایتن معظتر متیتتوان زتا رتتایجی زهتتر دستت یافتت هتا جامعتة
ززانشعاسی را زاسو تا ین آموزش اصول فرهع

راار وویشی ،زیشتر راغب خواهتا

هرد.
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منابع

-

ادیبی ،فرارک ( .)0811گویش گیلکی .پایانرامتة هارشعاستی ارشتا ززتانشعاستی هماتاری .دارشتااه
تهران.

-

ارارسمی ،یوسیف م .)0813( .زبانهای ایرانی .ترجمة علیاشرف صادقی .تهران :سخن.

ارور  ،حسن (« .)0833هلیات تعریف راار » .فرهنگنویسی .ج .2 .ش .2 .صص 011 .تا .063

زاطعی ،محمارضا (« .)0833رماتی درزار فرهع راتار » .فرهنگنویسی .ج .2 .ش .2 .صتص063 .
تا .011

-

زخ زاد محمود  ،جعنر ( .)0833فرهنگ واژههای گیلکی ،بامحوریت گویشهاای مركازی

-

پایعا لعار د  ،محمود ( .)0811فرهنگ گیل و دیلم فارسی به گیلکی .تهران :امیرهبیر.

-

و غرب گیالن .رشت :ویلمان.

پورریاحی ،مسعود ( .)0811بررسی دساتور گاویش گیلکای رشات .رستالة دهتتر ززتانشعاستی
همااری .دارشااه تهران.

-

پورهاد  ،مسعود ( .)0831زبان گیلکی .رشت :فرهع

ایلیا.

تایب ،سیا حسن ( .)0833واژهنامۀ طب سنتی گیالن (گیلتجربه) .رشت :فرهع

ایلیا.

جعنر  ،رصراهلل ( .)0810زمان و نمود در گویش لنگرودی .پایانرامة هارشعاسی ارشا ززانشعاستی
همااری .دارشااه عالما طباطبایی.

-

جاللی امام ،سیاه لعیا ( .)0831بررسای گاویش املشای .پایتانرامتة هارشعاستی ارشتا ززتانشعاستی
همااری .دارشااه آزاد اسالمی ،احا تهران مرهز .

-

خطیبی ،ازوالنهل (« .)0836فرهع

-

رسایی ،ایوب ( .)0833گویش گیلکی فومنات .رسالة دهتر ززانشعاسی .دارشااه عالما طباطبایی.

-

جامع ززتان فارستی ،پیمتره در فرهعت

ززاری رایاراا » .فرهنگنویسی .د ر  .0ش .0 .صص 3 .تا .61

رویستی پیمتر

رضایتی هیشاخالا ،محرّم (« .)0838وبی درزار ویلاوب» .گویششناسی .ج .0 .ش .2 .صتص001 .
تا .020

-

رضایتی هیشاخالا ،محرّم ازراهیم خادمی ارده ( .)0831فرهناگ موضاوعی تالشای باه فارسای.
رشت :دارشااه ویالن.

-

زرریخی ،ازوالنهل (« .)0830دیاواه رظر درزار فرهع راتار » .كتاب ماه ادبیاات و فلسافه .ش.
 .13صص.61 63 .
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-

سازمان مایریت زررامارزز استان ویالن ( .)0831كتابشناسی گیالن .رشت :ستازمان متایریت
زرراماریز استان ویالن.

-

سبزعلیپور ،جهاند ستت ( .)0833بررسی تطبیقی ساخت فعل در گویشهای تاتی (خلخاال)،

-

 .)0801( ------------------فرهنگ تاتی .رشت :فرهع

-

تالشی و گیلکی .رسالة دهتر ززان ادزیات فارسی .دارشااه ویالن.

ایلیا.

ستوده ،معوچهر ( .)0882فرهنگ گیلکی .تهتران :رشتریة ارجمتن ایترانشعاستی /شترهت چتا.خارتة
فرد سی.

-

سرتیپپور ،جهانویر ( .)0860ویژگیهای دستوری و فرهنگ واژههاای گیلکای .رشتت :رشتر
ویلمان.

ریشاشتعاختی ززتان فارستی ضتر رت تتا ین آن» .ناماۀ

-

سرهاراتی ،زهمن (« .)0811درزار فرهع

-

سمیعی ویالری ،احما (« .)0830پیشوراها فعلتی در وتوی

فرهنگستان .س .3 .ش .08 .صص 20 .تا .12

مجموعهمقاالت نخستین هماندیشی گاویششناسای ایاران .رهتم تتا یتازدهم اردیبهشتت .0831
زاهوش

-

ویلمتی راههتا زتازشعاستی آنهتا».

حسن رضایی زاغزیا  .فرهعاستان ززان ادب فارسی .صص 200 .تا.231

صادقی ،علیاشترف ( .)0810نگاهی به گویشنامههای ایرانی :مجموعهای از نقدها و بررسیها.

تهران :فرهعاستان ززان ادب فارسی .زاهممار مرهز رشر دارشااهی.

لمی ،مجیا ( .)0816پیوند گویش گیلکی با زبانهاای باساتانی ایاران (اوساتا ،فارسای

-

عبا

-

فرنپور ماچیاری ،مصطنی (« .)0838ززان فرهع

باستان ،پهلوی) .پایانرامة هارشعاسی ارشا فرهع

ززانها زاستاری .دارشااه شیراز.

ماچیتان» .نشریۀ دانشاکدۀ ادبیاات تبریاز .س.

 .06صص 211 .تا  310 206تا 311؛ س .01 .صص 010 .تا  260 023تا .233

-

هریستنسن ،آرتتور ( .)0813گویش گیلکی رشات .ترجمتا تحشتیة جنعتر خمتامیزاده .،تهتران:
سر ش.

-

هلباسی ،ایران ( .)0816گویش كالردشت (رودبارک) .تهران :پژ هشااه علتوم ارستاری مطالعتات
فرهعای.

-

ماری ،رضا (« .)0860هتابشعاسی زررسی اژهراماها ،دستورراماها روشتاها ویلمتی دیلمتی
تالشی از سا هشتم تتاهعون» .مجموعهمقاالت گایالنشناسای .ج .2 .زتاهوشت

م .. .جمتتاجی.

رشت :طاعتی.
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 / 96فرهنگنگاری گویشی (مطالعۀ موردی :بررسی فرهنگنگاری در گیلکی)

-

مرعشی ،احما ( .)08.32واژهنامۀ گویش گیلکی باهانضامام اصاطالحات و ضاربالمثالهاای

گیلکی .رشت :طاعتی.

مشیر  ،مهشیا (« .)0860ساختار فرهع ها

اژهراماها تخصصی» .مجلۀ علاوم انساانی ،ش8 .

 .3صص 018 .تا .016
-

معراجی لرد ،جواد ( .)0833فرهنگ موضوعی تاتی به فارسی .رشت :زلور.

معین ،محما ( .)0811فرهنگ فارسی .تهران :امیرهبیر.

ملمان ،مجیا احما خعاان (« .)0832فهرست مقالاها مرزو زا فرهع رویسی» .نامۀ فرهنگساتان.
ضمیمة شمار  .03صص 1 .تا .63

-

رجنی ،ازوالحسن ( « .)0833اژهها عامیارا در فرهع

جامع ززتان فارستی» .فرهناگنویسای .ج.2 .

ش .2 .صص 016 .تا .001
-

رنیسی ،سعیا (« .)0860فرهع ها پارسی» .مقامة برهان قاطع .ج .0 .صص 63 .تا  .11تهتران :امیتر

هبیر.
-

روزاد ،فریا ن ( .)0830گیلهگب :فرهنگ گیلکی -فارسی .رشت :مرهتز پتژ ه

وتیالنشعاستی

دارشااه ویالن.
-

هاشمی میعازاد ،حسن ( .)0836مجموعه مقاالت فرهنگنگاری دفتر دوم .تهتران :فرهعاستتان ززتان
ادب فارسی.
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