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ـگبيدربارهگيلهـگب
محرم رضايتي کيشهخاله )دانشگاه گيالن(
ـگيلهـگب )فرهنگ گيلکيـ فارسي(  ٬فريدون نوزاد ٬انتشارات دانشگـاه گـيالن ٬١٣٨١
 ٤٨٩صفحه.
تدوين واژهنامههاي گيلکي سابقه نسبتًا طوالني دارد .اولين کوشش موفق در اين زمينه٬
هـمت انـجمن
فرهنگ گيلکي از منوچهر ستوده است که در سال  ١٣٣٢خورشيدي ٬به ّ

اير انشناسي ٬به چاپ رسيد .بعد از اين کتاب ٬گامهاي مهمي در تأليـف واژهنـامههاي
ـگيلکي برداشته شد که خوشبختانه برخي از آنها به زيور طبع نيز آراسته شدهاند .ازجمله

اين آثار ميتوان واژهنامه گويش گيلکي ٬ ١فرهنگ گيل و ديلم ٬ ٢ويژگيهاي دسـتوري و فـرهنگ

واژههاي گيلکي ٣را نام برد.
ـگيلهـگب  ٬بيترديد مفصلترين فرهنگنامهاي است که تا کنون درباره گويش گيلکي
نوشته شده و به شکل من ّق حتري روانه بازار شده است .مؤلف فاضل آن ٬آقاي فريدون
نوزاد ٬خود ٬از مح ّق قان برجسته گيالني است .اين واژهنامه به گويش گفتاري و نوشتاري
مردم رشت و پيرامون آن اختصاص دارد.
در ديباچه کتاب ٬مؤلف به اختصار مطالبي درباره زبان ٬زبان معيار ٬گويش و لهجه
١ـ( ـ واژهنامه گويش گيلکي به انضمام اصطالحات و ضرب المثلهاي گيلکي  ٬احـمد مـرعشي ٬انـتشارات طـاعتي٬
چاپ اول ٬رشت .١٣٦٣
٢ـ( ـ فرهنگ گيل و ديلم  ٬محمود پاينده ٬انتشارات اميرکبير ٬چاپ اول ٬تهران .١٣٦٦
٣ـ( ـ ويژگيهاي دستوري و فرهنگ واژههاي گيلکي  ٬جهانگير سرتيپپور ٬نشر گيلکان ٬چاپ اول ٬رشت .١٣٦٩
١١٧

١١٨
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آورده و کوشيده است گيلکي را يک زبان و ٬گونه رشتي را زبان معيار گيلکي معرفي کند
و در پايان اين بخش ضمن تشکر از آقايان يوسفپور و تسليمي ٬استادان محترم دانشگاه
ـگيالن ٬يادآوري نموده که ويرايش متن ٬تعيين مقولههاي دستوري و آوانويسي کتاب به
هم ت آنها صورت پذيرفته است.
ّ

ويراستاران محترم نيز ٬در گـفتاري جـداـگـانه بـه چگـونگي تـنظيم مـطالب و شـيوه

ويرايش کتاب پرداختهاند .ازجمله درباره ترتيب مدخلها ٬شيوه آوانويسي واژههاي ساده
و مرکب ٬منشأ کلمات دخيل ٬لغات مترادف و همخانواده ٬هويت دسـتوري کـلمات و
تـجزيه و تـحليل مـدخلها ٬تـوضيحات نسـبتًا مشـبعي دادهانـد و در پـايان ايـن بـخش٬
مصدرهاي رفتن =  § so:nو برداشتن =
ـکردهاند.

'us âd¡n

را در زمانها و صيغههاي مختلف صرف

ـگيلهـگب عالوه بر لغات گيلکي امروز ٬برخي واژهها و اصـطالحات گـيلکي قـديم٬
واژههاي دخيل و لغات مشترک را نيز دربر ميگيرد .ابتدا به ويژگيها و فوايد اين اثر ٬که
بهحق از آثار ارزشمند در حوزه گويششناسي گيلکي است ٬ميپردازم ٬سپس به برخي
ـکاستيها و اشکاالت آن اشاره ميکنم .به آن اميد که در چاپهاي بعدي مورد توجه قرار
ـگيرد.
بارزترين ويژگي و مزيت اين کتاب ٬نثر روان ٬يکدست و ٬در عين حال ٬استوار آن
است ٬امري که در برخي از فرهنگنامهها کمتر بدان اهتمام داشتهاند.
آوانويسي به شيوه تقريبًا درستي انـجام پـذيرفته است چـنان کـه پـژوهشگران غـير
ـگويشور نيز ميتوانند واژهها را به آساني تلفظ کنند.
خصوصيت ديگر اين کتاب کميت آن است .گيلهـگب حدود  ٦٠٠٠واژه يا به تعبيري
دقيقتر ٬مـدخل دارد و از ايـن نـظر ٬مـواد آن از ديگـر فـرهنگنامهها افـزونتر است و
اطالعات ارزشمند و مفصلي پيرامون پـارهاي از غـذاهـاي سـنتي ٬مشـاغل ٬بـازيها و
سرگرميهاي محلي ٬باورها ٬و آداب و رسوم قومي و ...ميدهد.
ـگيلهـگب صرفًا به معاني قاموسي و اوليه کلمات ٬ترکيبات و تعبيرات بسنده نکرده٬
بلکه در بسياري از موارد ٬به وجوه ديگر معاني ٬يعني مفاهيم مجازي و کنايي ٬هم نظر
داشته است .در حوزه معاني اوليه هم از مفاهيم متعدد واژهها غـفلت نـورزيده است.
هرچند ٬گاه ٬با افزوني مترادفات ٬به اطناب غيرضرور نيز گراييده است.
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تعيين هويت دستوري کلمات در فرهنگنامههاي گـيلکي سـابقه نـداشـته است .در
ـگيلهـگب ضمن توجه به اين مسئله ٬مرز واژهها و تکواژها نيز مشخص شده است .البته از
اين امر در موارد متعددي غفلت شده است.
شواهد شعري از مختصات ديگر اين اثر است .مجموعًا به حدود  ٤٠٠بيت شـعر
ـگيلکي از شاعراني چون افر اشته ٬ميرزا حسين کسمايي ٬کريم يميني ٬ابراهيم فخرايي٬
ابراهيم سراج ٬شرفشاه دوالبي ٬علي ريحاني ٬مـيرزا کـوچک جـنگلي ٬عـلي فـروحي٬
اسماعيل پورسعيد ٬و هـمچنين خـود نـويسنده ٬بـه خـط فـارسي و آوانـوشت التـيني
استشهاد شده است .اما بـه اشـعار افـر اشـته ٬عـنايت بـيشتري نشـان داده شـده است.
نظير خاقاني ٬نظامي ٬مسعود سعد٬
همچنين به اشعار تني چند از شاعران پارسيگويِ ٬
مولوي ٬رودکي ٬فخرالدين گرگاني ٬ايرجميرزا از طريق برخي مراجع ٬به مـناسبتهايي
استناد گرديده است.
صرف نظر از نامصور بودن گيلهـگب ــــ امري که حتي در اولين فرهنگنامه گيلکي ٬ولو
به طور محدود و مختصر ٬بدان اهتمام شده بود و ويراستاران محترم نيز ٬به عنوان يک
ايراد ٬به آن اشارت کردهاندـــ اـکنون به طرح برخي از اشکاالت و کاستيهاي ايـن اثـر
ميپردازم:
محسوسترين اشکال گيلهـگب  ٬در نگاه نخست ٬استنادات و شواهد شعري فراوان٬
بهويژه ٬در شيوه استشهاد است .چنان که ميدانيم برخي از لغات و ترکيبات ٬معني واحد
و آشکاري دارند .اما بسياري ديگر ٬ضـمن مـعني اوليـه ٬مـمکن است مـفاهيم ثـانوي
متعددي ٬اعم از اصطالحي ٬مـجازي و کـنايي داشـته بـاشند و حـتي در سـطح داللت
نخستين نيز ٬محدود به يک معني نباشند و يا اين که به مفاهيم متروک و مهجور داللت
ـکنند .در موارد اخير است که استفاده از شواهد ٬هم به اقتضاي حال خواننده ٬و هم به
لحاظ ايضاح ٬تثبيت ٬و تأـکيد مطلب ٬امري ضروري به نظر ميرسد.
در گيلهـگب  ٬مالـک و نگرش خـاصي در نـقل شـواهـد نـمييابيم .اغـلب واژههـاي
چندمعنايي ٬بدون شاهد آمدهاند .اما به عکس ٬براي بسياري از لغات با مفهوم واحد و
مشخص يک و حتي دو شاهد شعري نقل شده است .شگفت آنکه هيچيک از شواهد
ـکتاب معني نشدهاند و عمالً از حيز انتفاع خوانندگان غـيرگويشور خـارجانـد .بـه نـظر
ميرسد استنادات شعري اين اثر ٬صرفًا نوعي اداي دين به سخنوران تلقي شده است٬
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چنانکه در انتهاي مقدمه ٬مؤلف محترم اظهار اميدواري کـرده است کـه در چـاپهاي
بعدي از شعر شعراي ديگر نيز استفاده نمايد.
نـظير
در گيلهـگب به ندرت ميتوان اشعار عاميانه يافت .شواهد غيرشعري اين اثـر
ِ
امثال و جمالت منثور ٬حداـکثر از  ٤٠مورد تجاوز نميکند.
مسئله بعدي ٬مدخل قراردادن صيغههاي فعلي است ٬موضوعي که در فرهنگنويسي
فارسي ٬شيوهاي متعارف و مقبول نيست .ذيل اغلب مصدرها ٬صيغههايي از افعال ٬به
عنوان مداخل فرعي آمده است .البته روش مشخصي در گزينش ساخت و حتي عـدد
فعلها ديده نميشود ٬چنان که صيغههاي فعلي ٬بين يک تا دوازده ٬متغير است.
هرچند در گيلهـگب سعي شده است اصل و منشأ واژههاي دخيل مشخص گردد ٬در
عين حال ٬پارهاي لغات ترکي ٬عينًا ٬يا با تـحول آوايـي و مـعنايي ٬بـدان راه يـافته ٬امـا
اشارهاي به بيگانگي آنها نشده است .ازجمله:
 bâšـ :چيره ٬برتر) ...در ترکي :سر(؛  bâjiـ :زن گداي غيرگيلکي) ...در ترکي :خواهر(؛  'orâqـ:
ـگونهاي داس) ...در ترکي :به همين مفهوم(؛  dâqdân-vâqdânـ :سخن نادرست) ...جز ِء اول در
ترکي :از کوه(؛  sâqـ :تندرست) ...در ترکي :به همين مفهوم(؛  sânjuـ :سينهپهلو) ...در ترکي به
صورت  sânjiـ :دلپيچه(؛  bunjâqـ :سند مالکيت) ...در ترکي :بـه هـمين مـفهوم(؛  sâruqـ:
بقچه) ...در ترکي :به همين مفهوم(؛  q•r•-qušـ :گونهاي عقاب) ...جز ِء اول با تحول آوايـي
) (garaدر ترکي :سياه(؛  qazanjـ :ذخيره ٬پسانداز) ...در ترکي :به همين مفهوم(؛  yâmânـ:
بيماري خاص اسب و چارپايان) ...در ترکي :بد و زشت(؛  quroqـ :علفزار حفاظتشده) ...در
ترکي :به همين مفهوم( و...

ـگيلهـگب  ٬بنا بر نظر مؤلف ٬مجموعه واژههاي نوشتاري مردم رشت و پـيرامـون آن
است ٬اما گاه ٬واژههاي اختصاصي شهرهاي شرق ٬غرب و شمال رشت هم به آن راه
يافتهاند .مثالً موارد زير را نيز ميتوان در آن ديد:
شکاتم

š•kât•m

در تداول الهيجانيها به خوردهريزههاي چوب که بزرگتر از تراشه باشند

ـگويند.
اـگرده

•'ag•rd

شيريني بومي ويژه ماسوله و بسيار مطبوع و دلنشين.

همچنين نقل شواهد از ديوان شـرفشاه  ٬از شـعراي گـيلکي زبـان قـرن هشـتم دوالب
)منطقهاي در شهرستان رضوانشهر( ٬نشان ميدهد واژههاي گيلکي ديگر مناطق نيز در
آن راه پيدا کردهاند ٬مگر آنکه چنين واژههايي از لغات مشترک گيلکي باشند.
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برخي از توضيحات کتاب بسيار مفصل است و ارتباطي به فرهنگ و گويش گيلکي
ندارد .مثالً بيش از دو صفحه )چهار ستون( ٬درباره شانهبهسر از کتب مختلف ذـکر شده که
صرفًا اندکي از آن به فرهنگ و باورهاي مردم گيالن ارتباط دارد و يا در توضيح يکي از
معاني عراده )به نقل از فرهنگ فارسي معين( آمده است» :قسمت زيرين هواپيما که چرخها به آن

پيوسته و هنگام فرود آمدن هواپيما نخست بر روي زمين قرار ميگيرد« .به نظر نميرسد در گويش
ـگيلکي اين معني مستعمل باشد.
نکته آخر اينکه ديباچه گيلهـگب از نظر شيوه نگارش ٬استواري و رسايي نثر با متن
فرهنگنامه چندان تناسبي ندارد .مسلمًا تحرير دوباره آن در چاپهاي بعدي بر ارزش
ـکتاب بسيار خواهد افزود .براي نمونه ٬جملهاي نقل ميشود:
بهـکارگيري شماري از واژهها ٬ساختار جمله و کالميش با باريکبيني و نگاهداشت بنيادهاي
دستوري ٬و رواني گفتار و خوشآهنگي بيان و برخورداري از توان تفاهم ميان بهـکارگيرندگان
باشنده در يک گستردگي خرد يا کالن جغرافيايي ٬زبان مردم آن گستره جغرافيايي بـه شـمار
است) .ص سه(.

البته مسائلي که در طرح اشکاالت اين اثر برشمرديم ٬ممکن است کم و بيش در هر
اثر ديگري نيز وجود داشته باشد ٬امّ ا در جنب فوايد اين کتاب ارزشمند ٬بيترديد وزني
ندارد و از اهميّ ت آن چيزي نميکاهد .به اميد توفيق بيشتر براي مؤلف فاضل گيلهـگب.

©

