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  ندها و نقش آنها در ساخت اسم در گویش رودبار گیالنو

  

 *alializadehjuboni@gmail.com علی علیزاده جوبنی

   و ادبیات فارسی دکتراي زبان

  

  چکیده

با این استان  مرز در و  گیالندر جنوب این استانشهرستانی است پهناور که رودبار زیتون 
در این پژوهش شماري از پربسامدترین پسوندهایی که . استان هاي زنجان و قزوین قرار دارد

 تاکنون  اي کهواژه نامها شواهدي از شش به کار می روند ب در ساخت اسم در گویش رودباري
هاي اسم این پژوهش نشان می دهد این وند. شده استاز گویش رودباري ارائه شده اند معرفی 

به اسم، صفت یا ستاك فعل افزوده می شوند، بیشتر معناي نسبت و وابستگی و غالباً ساز که 
در . از این وندها هم زیادتی در معنا ایجاد نمی کنندپاره ايالبته . مانندگی را به آن می افزایند
ل و یا چند وند متفاوت به یک اسم، صفت یا ستاك فعدگاهی گونه هاي مختلف گویشی، 

استفاده از وندها در ساخت واژه، کاربران . افزوده می شوند و معناي واحدي را به آن می افزایند
نیاز می سازد و  این نکته را از تولید واژگان بسیط تازه که هزینه هاي زبانی را باال می برند بی

و ن رودباري بررسی این وندها به ریشه شناسی واژگا. در اقتصاد زبان داراي اهمیت بسیار است
یاري می رساند چرا که این وندها گویش هاي همسایه که با گویش رودباري قرابت بسیار دارند 

 بنیاديدر ساخت واژگانی بویژه در نامگذاري ابزارها، موجودات، پدیده ها و جاینام ها نقش 
  . دارند

   22/11/1399:  پذیرش مقالهتاریخ                                 8/11/1399: تاریخ دریافت مقاله

  

  

  واژگان کلیدي
  رودبار زیتون *

  گویش رودباري *

  وند *

 پسوند *
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  پیشینۀ پژوهش و ضرورت انجام آن

 انجام یافته که در این مقاله به پاره اي يي گویش رودبار کتاب ها و مقاله هایی در بارهتاکنون
  .در گویش رودباري یافت نیامدوندها  در بارة ي جداگانه ااز آنها استناد شده است اما پژوهش

  مقدمه

 از شمال به رشت و شفت، که در استان گیالن است ی پهناوریتون شهرستانشهرستان رودبار ز
از شرق به سیاهکل و رودسر، از جنوب به استان قزوین و از غرب به شفت و استان زنجان، 

پهناوري شهرستان، بافت کوهستانی آن و وجود سفیدرود در دل شهر که آن . شود محدود می
هاي گویشی شهرستان از  کند، موجب فاصلۀ گونهرا به دو پارة شرقی و غربی بخش می

نامه از گونه هاي مختلف گویش رودباري ارائه از این رو تاکنون شش واژه. یکدیگر شده است
منتشر شده و یک واژه نامه ضمیمۀ پایان نامه مستقل نامه به صورت کتاب پنج واژه. شده است

ساخت اسم به کار می روند ودباري در گویش روندهایی که در پس به بررسی این پژوهش. است
  .می پردازد

وندهاي . بندي کلی به دو دسته اشتقاقی و تصریفی تقسیم می شوندوندها در یک تقسیم
ش هاي دستوري  به واژگان امکان می دهند تا نق در خدمت نحو زبان هستند وتصریفی

اخت واژه به کار می روند و به در سمند نیستند، ندهاي اشتقاقی قاعدهاما ومتنوعی را بپذیرند، 
براي نمونه در زبان فارسی وند ) 24:1371کلباسی، .(کار بردن آنها در زبان تابع شنیدن است

–mi در مضارع اخباري و وند –beوندهاي تصریفی و وندهاي ، در فعل امر –gâr در 
ی روند  در خریدار که در ساخت صفت فاعلی به کار مâr– در کارگر و gar–آفریدگار و 

  .همگی وندهاي اشتقاقی هستند

تنوع وندهاي اشتقاقی در زبان . روندشمار میوندهاي اشتقاقی مهمترین ابزار در واژه سازي به 
سازي در آنها به طور شگفت فارسی و نیز در گویش هاي ایرانی موجب شده است امکانات واژه

وندهاي . ی و زایایی زبان می شودانگیزي باال باشد و این امتیاز بزرگی است که موجب پویای
شمار پسوندهاي در زبان فارسی، . پسوند باشندتقاقی ممکن است پیشوند، میانوند یااش

در فرایند تکامل زبان فارسی، برخی از این وندها از زبان . اشتقاقی بیش از دیگر وندها است
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 از جمله وند .ز میان رفته اند به زبان فارسی امروز راه یافته و برخی ا با تغییراتیهاي باالدستی
–išnبه صورت  در فارسی نو که –ešبرخی از وندها در گویش در عین حال.  به کار می رود 

در این مقاله به . د یا حضور کمرنگی دارندنها به چشم می خورد که در فارسی امروز وجود ندار
که در این مقاله معرفی پسوندهایی .  گویش رودباري می پردازیمدربررسی پسوندهاي اشتقاقی 

فارسی معیار یا در دیگر زبان ها می شوند مختص به گویش رودبار نیستند و شماري از آنها در 
 دیده نیز...و ایرانی نو بویژه در گویش هاي همجوار گیلکی، تاتی، تالشی، تبري گویش هايو 

ی توجه شده و گویش هاي میانشباهت، از این رو گاه با نگاهی تطبیقی به این می شوند
به دلیل وسعت موضوع، تمرکز ما در این مقاله بر . شواهدي از این گونه ها هم آورده شده است

 این  و بررسیشناسایی.پسوندهایی است که در ساخت اسم در گویش رودباري به کار می روند
  . استسودمندرودباري براي پژوهشگران ژگان ریشه شناسی وادر واژه سازي و وندها 

  وندهاي اسم سازپسی و بررسی معرف

واکۀ پایانی در لهجه هاي گویش رودباري به نخست اینکه : در اینجا ذکر دو نکته ضروري است
 /xo:naبراي مثال خانه ممکن است به سه صورت دیده می شود /a/eصورت سه 

xo:ne/ xo:nاین تفاوت را باید در واکۀ پایانی وندها نیز در نظر داشت.  دیده شود.  

دیگر اینکه به دلیل کثرت ارجاع به واژه نامه ها، در متن مقاله به سال انتشار واژه نامه هاي 
در منابع پایان مقاله آمده واژه نامه ها بدیهی است که اطالعات کامل . رودبار اشاره نشده است

ي که موارد. بسنده شده است) ع(در ارجاع به ) 1389علیزاده جوبنی، ( به جاي ارجاع به .است
  . فاقد ارجاع هستند، از پژوهش هاي میدانی به دست آمد اند

ā-این وند گاهی به پایان صفت یا ستاك مضارع افزوده می شود و اسم می سازد .  

این واژه ) 267:ع()پارچه اي که براي برداشتن ظرفهاي داغ به کار می رود(vâ.gir.âواگیرا
– تلفظ می شود که در این صورت وند آن  همvâgireدر برخی آبادي هاي رودبار به صورت 

eمی باشد .  

 صفت و به »تور«.)265:ع () واژه یا عبارت بی معنا چرت و پرت،مل،مه(vâ.tur.âواتورا
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  . معناي دیوانه است

را در گیلکی معادل » پیشا«را نمونه آورده و » پیچا«شمیسا براي این وند در گویش گیلکی 
. را هم نشان نسبت دانسته است» جان شورا« در â– وند وي. در فارسی دانسته است» پیشی«
  ) 127:1374شمیسا، (

و گاه قید احتمال که صفت فاعلی دیده می شود این وند در فارسی بیشتر بعد از ستاك مضارع 
  .ماناگویا و روا، ، گیرا،  مانند بینا،می سازد

-ar/ -are /-âr/ -âreیا ستاك مضارع صفت،به پایان اسم که ی اسم ساز هستندپسوندهای  
 در فارسی معیار در âr–وند . دن را می رسان یا دارندگیمعناي نسبتافزوده می شوند و 

واژگانی همچون زنگار به معناي زنگ دیده می شود ولی بیشتر آن را در ساخت صفت هاي 
مانند (فاعلی، مفعولی و اسم مصدر می بینیم که در مورد اخیر معموالً به ستاك گذشته 

) مانند پرستار(و به ندرت به ستاك حال ) ریدار، برخوردار، گرفتار، دادار، گفتار و کردارخ
  .افزوده می شود

به معناي تشک که از ) 43: عبدالهی (xostarو خُستَر ) 31: برهانی نیا  (xos.arخُسر
  .  گرفته شده استxosستاك مضارع 

البته . به کار می رود... در جوبن رودبار وخارپشت که یا   یعنی جانور تیغ دار ti.y.areتیره
 وند نسبت و are– به معناي تیغ و "تی"از احتماالً تیره .  را هم به کار می برندfiyareفیره 

  .  استدارندگی ساخته شده 

مل اشیا، آن را روي سر  به معناي پارچه اي که آن را گرد می کنند و براي حgel.areگِلَره
  . از گِرد گرفته شده استمی گذارند که ظاهراً

. صمغ و شیره اي که از تنه بعضی درختان مثل آلو و زردآلو بیرون می زندzeq.araزقَرَه
: ع ( در گونه جوبنی)آب دماغ، ترشحات بینی (vini zoqکه با وینی زق ) 178: جعفري(

ی سنجیدن) 259:1381نوزاد،  ( در گویش گیلکی به معناي ترشحات بینیzakزك و ) 274
  .است
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 که ممال لوش و به معناي لجن liš به معناي جاي لیش و لجنزار که از لیش liš.ârلیشار 
لوش به معناي لجن و گل سیاه تیره است که در زیر آب . گرفته شده است) 241:ع(است 
  ) لغت نامه دهخدا. (نشیند

همراه خود . .. کردن و پیچیدن، شال و کاله و به معناي تدارك و تجهیزda.peč.ârدپِچار
 در âr–نقش معنایی وند . استpeč از ستاك حال  اسم مصدرکه) 41:1398حیدري، (بردن

  .در فارسی سنجیدنی است» کشتار«اینجا با 

 گونه اي شیرینی بومی که از آرد برنج xušk.ârخوشکاردر گویش همجوار گیلکی نیز 
 xuškخوشک . شده استبر همین سیاق ساخته ) 206:1381نوزاد، (خمیرشده فراهم کنند 

  .در گیلکی همان خشک است که صفت است

 ساخته شده )کوه(ku که از کو ... به معناي کوه و انبوهی از محصول، شن وku.âreکُواره
  .است

 و با گلره که از گِرد ساخته شده است)249: برهانی(  به معناي مردمک چشم gel.âraگالره
gel.areسنجیدنی است  .  

  

-al افزوده می شود و معناي نسبت را می  یا ستاك فعلبه پایان اسممعموالً که   وندي است 
  : رساند، مانند

 به معناي -kartاز ریشه ) 212:ع(.  صندلی کوچک و ساده اي که از چوب سازندkat.alکتل
دار و پرتگاه  به معناي کوه شیبkatele کتله وkatal  و کتل katکَت .  بریدن و تراشیدن

 که همان کَرت زمین کشاورزي kel و کِل katerز همین ماده است و نیز کتِر  در رودبار ا
  )118 :برهانی نیا. (در گویش الکهkardکَرد ، سنجیدنی با است

 به معناي نوك bašبه کار می رود و از بش ...  که به معناي بلنداي درخت وbaš.alبشَل
 به معناي bašnبرگرفته از بشن  احتماالً گرفته شده است و آن )159 :جعفري... (درخت و
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 به معناي بلند -barz ایرانی باستان از ریشه -baršnu*از ) 91:1386فره وشی، (قلّه و نوك 
  . باشد می)493:1393حسندوست، (بودن 

به هم l و  rواج هاي غلتان نمونه هاي تبدیل  سنجیدنی است، بویژه که ar– با وند al–وند 
  .اري فراوان استپس از واکهدر گویش رودب

-âlو معموالً معناي نسبت را می رسانداین وند اسم ساز به پایان اسم یا صفت افزوده می شود  
  :مانند.   سنجیدنی استar- و âr-و با وند 

 از اِسکیف به گمانکه) 44:ع(کسی را با دست به عقب هل دادن و راندن eškef.âlفالشکِاِ
eskif 43:ع و 245 :برهانی نیا( به معناي آرنج (گیلکی اشکُفeškof) سرتیپ پور ،

  . گرفته شده است) 122:1369

تِک و چِک .  و پرتگاه و مانند آن، لبهنوك بلندي، ستیغ کوهček.âlچِکال  و  tek.âlتِکال
 تِکال در معناي لبه و کنارة بام به کار ،رخن رودباردر دره س. به کار می روندهم به همین معنا

  )164 :جعفري. (می رود

 این واژه) 128 :برهانی نیا. ( جایی از کوهستان که امکان پرت شدن در آن هستčetâlچتال
 که از سنگ  استزمینیدار سنگی و گرفته شده است و آن به معناي کوه شیبčetاز چِت
  )همان. (باشده دتشکیل شسست 

  . ست  که همچون کَند در گویش رودباري به معناي تپه و بلندي ا kand.âlکَندال

  )155:1398خوشدل، . (که صفت و به معناي شخص تپل می باشد gerd.âlردالگِ

 ساخته âl– و وند k–-و افزونۀ ) پوچ(که از پیچ به معناي پوست و تفاله pičk.âlپیچکال
  . صفت به معناي خشک از همین ماده استpišk پیشک .شده است

به معناي ) قز: معرب آن(از قژ که ) 140: شوقی(  دارنده ي موي ژولیده qožq.âlقُژقال
: ع (qežqenقژقن و با ابریشم یا کرم ابریشم گرفته شده است و ق دوم در آن افزونه است، 
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 qežqو قِژق آزین ) 140 :شوقی( ژولیده و نامرتب شدن qožâziyan قژ آزین و) 206
âziyanسنجیدنی است در گونه جوبنی .  

مرعشی،  (mijgâl، مانند میجگال ر می رودفراوان به کادر گویش گیلکی هم این وند 
) 446:1381نوزاد، ( به معناي مژه mižə و میژه که اسم است و از میجک)  423:1382

  . ساخته شده است

 مانند گودال، دیده می شود،در پایان اسم، صفت و ستاك فعل بیشتر در زبان فارسی âl–وند 
یرفعال براي نسبت و شباهت پسوند غیک  را âl-فرشیدورد .  چنگالدنبال وپوشال، روال، 

  ) 148:1384فرشیدورد، . ( استهدانست

 همراه هستند که ay- و ak–برخی از اسم هایی که به این وند ختم می شوند با وند تصغیر
 از بیب محدود نمی شود و معانی متعدددر گویش رودبار معناي آن البته به خوارداشت و تح

  : مانند.جمله نسبت را افاده می دهد

به معناي میوة qand.el.ayیقندلَ که بابه معناي گیاه مریم تیغالti.y.âl.akکتیالَ
 فارسی استدر زبان ulak /-ule- وند تصغیر معادلelay- اینجا در.  سنجیدنی استتمشک

  .  سنجیدنی است زنگولهو با

-âle /-âlaًنسبت و وابستگی معناي با  و به پایان اسم افزوده می شود و اسم می سازدمعموال
  :مانند.همراه است

  )249: ع و 250 :برهانی نیا( اندازه یک مشت از چیزي mošt.âlaمشتاله

 در ترکیباتی چون پساله کاوي به معناي بدگویی پشت سر دیگران pas.âlaپساله
  ) 41:شوقی(

 . باغ و کشتزار سازند، کوچک و موقت که درمعناي کلبه و خانه سادهبه kum.âleکوماله
اسم از آن رو است که  پایانی واکۀحذف و شدهساخته به معناي کلبه kumeاز کومهکوماله 

  .وندبه واکه آغاز می شود
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خوراکی است که از درآمیختن شیر گونه اي و آن ) 19:شوقی( به معناي فرنی ârd.âleآرداله
  .و آرد می سازند

مربوط سیفَه به که ) 16 :الهیعبد( به معناي لثه در گویش علی آباد رودبار sif.âlaسیفاله
  .است در برخی آبادي هاي رودبار از جمله لویه به معناي لثه sifaسیفَه . می شود

  )33 :عبدالهی( به معناي بوتۀ انگور در گویش علی آباد رودبار raz.âlaرزالَه 

 در گویش gondeگُنده. )232:ع( از چیزيرد بزرگ و گِتودةبه معناي gond.âleگُنداله
 اسم وبه معناي چیز در فارسی نیزو ) همان (...ول ار به معناي چانۀ خمیر یا تودة گرد از گِرودب
  ) برهان قاطع (. است و از جمله به معناي بیضهگرد

در گویش رودباري، . )75:ع (پیچیده و مچاله شده و لقمه شدهبه معنایpetek.âleپتکاله
عناي پیچیدن است که بیشتر به صورت  به مpetanتَنک و پِته صفت مفعولی از مصدر پتَپ

 لقمه pata با  و دپتن دیده می شود می رود و در فعلهایی مانند آپتن وپیشوندي به کار
  . سنجیدنی است)28: برهانی(

را مثال آورده اسم هایی چون تفاله، دنباله، کشاله و ترساله در فارسی، âle- براي وندفرشیدورد
–پسوند ) 148:1384فرشیدورد، . (نسته استي غیرفعال دا پسوند امروز،در فارسیو آن را 

âl.e را می توان مرکب از –âl و –eدانست .  

-âluمانند.  افزوده می شود و بیشتر معناي نسبت را می رساند یا صفتبه پایان اسم:  

  کاسه کوچکی که براي بازي از گِل می ساختند و با آن سنگی بزرگ را dez.âluدِزالو  
ظرف و آوند مربوط می دیگ و  به معناي dezکه به دز ) 61:1396برهانی، . (فتندنشانه می ر

  .  و دیزي به همین واژه مربوط استشود

...  به معناي چوب تراشیده به شکل مخروط که کودکان با آن بازي کنندgerd.âluگِردالو
  ) 107: خدابنده(
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-aki/-akeشتر به صفت افزوده شده به در فارسی بویژه فارسی غیررسمی وندي است که بی
زار آن را در زبان ال.  و زیرزیرکی، دزدکیعنوان پسوند قیدساز به کار می رود مانند یواشکی

الزار، . (کید عاطفی و در نقش صفت ساز و قیدساز فعال تر دانسته استخودمانی با تأ
 yevârakiی ،این وند جدا از ساخت قیدهایی همچون یِوارکدر گویش رودباراما ) 303:1384

bو بن بنکه ) 281:ع(به معناي یکباره و به طور ناگهانی  n b nake زیر زیرکی به معناي 
وقارقارکی ) 63: همان( بازي پریدن از ارتفاع vâz vâz.akeو )210:1396برهانی نیا، (

qâr.qâr.əki در ساخت اسم هم به کار می رود، بدین ) 205:ع( یعنی به حالت قهرآمیز
. افزایدمی به اسم  را  یا شباهته پایان اسم افزوده می شود و معناي نسبتبالباً غصورت که 

مرکب از آن را  می توان . صورت هاي واجی متفاوتی می پذیرد،یش بسته به گونۀ گویاین وند
  .دانست نسبت i– و ak–وند 

ز زیر دم ااز یراق پاالن است و آن قطعه اي است که که   اسم منسوب به ران ron.əkiرونکی
چهارپا عبور می کند و مماس به ران هاي چهارپا از دو سمت به پاالن وصل می شود و مانع از 

  .جلو رفتن پاالن بویژه در سراشیبی ها می شود

است که  پاالن و به شکلنواري قالی مانند  و آن از یراق اسم منسوب به پهلوpel.akiپلکی
 و حلقه هایی دارد که ر بارکش وصل می شود جانوهايپهلوباالتر از رونکی و مماس به 

ریسمان هایی که از رونکی می آیند از این حلقه ها عبور می کنند و بدین ترتیب پلکی مانع از 
  . به معناي پهلو ساخته شده استpəli از  ظاهراًاین واژه. افتادن رونکی می شود

که به ) 53: شوقی. ( گیرد یکی از ملزومات پاالن که روي کفل حیوان قرار میtulakiتولکی
  .مربوط می شودتوله 

) هویج(گزر به  که )34 :عبدالهی( از گیاهان در گویش علی آباد رودبار gazar.akiگزرکی
  . شده استنسبت داده

 نسبت دادهترب به که ) 34:عبدالهی( از گیاهان در گویش علی آباد رودبار torb.akiتُربکی
  .شده است



                                       1399پانزدهم زمستان شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان  ...در ساختوندها و نقش آنها 
 

170

  .)سیب(به قیاس اسیف ) 9: شوقی(ینی وحشی  سیب زمasif.akiاسیفکی 

 به معناي چاییدن و سرد شدن â.čâst.an سرماخوردگی که با آچاستن čâd.akiچادکی
  .مرتبط است) 29:ع(

که مقلوب کرته است ) 212: ع (katerکه به کتر ) 70: عبدالهی( قالب kater.akiکَترَکی 

  از جمله دردیده می شود ار هم این وند در جاینام هاي رودب. نسبت داده شده است

کنار رودخانه، زمین هاي ماسه اي : التبه  که  رودبار از جاینام هاي جوبنlât.əkiالتکی
  .بویژه زمین هاي شالیزار منسوب است

 صخرهزمین ه معناي  بker /kər به از جاینام هاي جوبن رودبار کهKer.akiکِرکی
  .نسبت داده شده است) 129 :برهانی نیا(اي

  . که به کاریز منسوب است از جاینام هاي لویه نزدیک به آب گرمkerez.akiرزکیک

  .  از جاینام هاي آلیزه در مجاورت سپیدرودlâtegerdâv.akiالتِ گردآوکی

 و اسم می سازد مانند می چسبدبه ستاك گذشته گاهی هم در گویش رودباري aki-وند 
 "آواز خواندن" را به معناي »دکی خوندنخون«، چنانکه  به معناي آوازxond.əkiخوندکی 

می به پایان صفت مفعولی i–در این حالت وند به اعتباري می توان گفت که. به کار می برند
  . اسم می سازدچسبد و 

  xond.ək.i: ،  ساخت اسمxonde←xondak:  ، صفت مفعولیxond: ستاك گذشته

: سبت و شباهت را می رسانند مانند می آید که با هم معناي نâl– گاه پس از وند aki-وند
  )100:1391 ،هاشمی(جوجه تیغی ti.y.âl.ak.e  یا  ti-y-âl.akiتیالکی 
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-en /-anافزوده می شود و معموالً معناي نسبت یا ستاك فعل، صفت این وند به پایان اسم 
بسیاري اسم هایی که با این روش ساخته می شوند در اصل صفت هستند و را می رساند، 

  :مانند. رکرد اسمی یافته اندکا

 و از افزایش وند )114:ع(. استاز زمان زایش تا غسل چلّه  اسم به معناي نوزاد čel.anچلَن
 چون به عنوان اسم به کار می رود، ویژگی هاي اسم را . چهل ساخته شده استčel عددبه

  . و به عنوان معدود به کار می روددارد و مثالً جمع بسته می شود

 یا پارچه ابریشمی  به معناي نوعی ابریشم پست)الس( اله  به معناي ریسمانکهازlâh.enالهن
سنجیدنی با الهیج و . گرفته شده است)فرهنگ برهان قاطع و فرهنگ جهانگیري (بی کیفیت

الهن در گونۀ .  در قدیم مرکز پرورش کرم ابریشم و تولید ابریشم بوده استالهیجان که
- هپارآن  به کار می رود که از ابزارهاي شخم است و lâhen.čuنچوجوبنی در اسم مرکب اله

و الفُند ) 146 :هاشمی(الفِن . جفت را به ورزا وصل می کندی است که  و ریسمانچوب
  . الهن هستندوجوهی از هم ) 235:ع(

  . به معناي جهیدن گرفته شده استvaz آفت پنیر که به گمان از وز vaz.enنوزِ

 در  و چانهبه معناي فک و آروارهčakمرتبط بابه معناي آرواره čak.en یا ček.anچکن
čهبا چکرکه )51:نیبرگ (زبان پهلوي k. r 169:1381نوزاد، (مفاصل دست و پا (

  .سنجیدنی است

هر دو از جاینام ) سرخ( منسوب به سر sor.enو سرندرختچۀ گز منسوبه به gaz.anگزن
  . شده اندهاي رودبار مرکزي به همین سیاق ساخته

 به معناي -tačبه معناي رود تازنده به همین سیاق و از ریشۀ ن جتَ نام رودگفتنی است که
 از ایرانی باستان -âna– و -ana–این وند را می توان با وند . تاختن ساخته شده است

 و روزنه و روزن برگرفته از -darzana*سنجید که در واژگانی همچون درزن برگرفته از 
*raučana- ایرانی باستان و گردن برگرفته از *gartana- به کار رفته است ایرانی باستان.  

 در گویش دارستان به معناي fis.an tâtu در گویش کفته و فیسن تاتو tes.anتسن
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خرچسونه، سوسک سرگین غلطان که بوي بدي می دهد، سنجیدنی با فیسِ کنُ تاتو در الکه 
هاشمی ( در تکلیم gâvegi gârdonردون و گاوِگی گا) 62:1396برهانی، (

 در tes kone guâl و تِس کنِ گوال fis kone tâtu، فیس کنِ تاتو )162:1391تکلیمی،
سنجیدنی با تِس تِس ) 50: شوقی( در جیرنده tosa kona totuتسه کنِ تتو جوبنی، 

ر می به نظ که tes از ریشه  در جوبنی به معناي نفس نفس زدنtes tes kordanکردن 
  .رسد نام آوا باشد

  . به معناي آفتابه در گویش کلیشمlul.an.goleلولَن گُله

-e / -aشباهت  افزوده می شود و معناي  صفت یا ستاك مضارع،وندي است که به پایان اسم
  :نسبت را می رساند مانندو 

نۀ که در گودال ها و جاي پست و در دام... برف وبه معناي در گویش جوبن past.eپسته
  .بادخیز تپه ها و بلندي ها انباشته شود

روستاییان آن را از معادن طبیعی فراهم می کردند  سفید کهلگِ  به معناي espi.y.eاِسپیه
 گرفته شده  سفیدespi از اِسپیو) 43:ع(. بردندراي رنگ کردن خانه هاي گلی به کار می و ب

  .است

 و گرفته شده است) شپش( از اسبیج که) 40:ع( به معناي شپشک ماکیان esbij.eاِسبیجه
  .معناي تصغیر دارد

  .گرفته شده و معناي مشابهت دارد) آب(که از آو ) 40:ع(نطفه  âv.eآوه

 نیز به  و)231:ع( به معناي دانه که ممیز است و در شمارش اشیا به کار می رودgel.eگِله
  .گِالره سنجیدنی است گلره و گرفته شده و با گِرداز ظاهراً که... معناي پستان گاو و

و چهره و روي به معناي ) دیم (dam از دم) 128 :برهانی نیا( زمین شیبدار dam.aدمه
  .به کار می رودو نیز زمین شیبدار کناره و مرز 
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و از ...  به معناي بافت نرم اللۀ گوش که گوشوار در آن کنند و نیز بافت نرم پا وnarm.eنرمه
  .صفت نرم گرفته شده است

  از ابزارهاي گهواره که به آلت نوزاد وصل می شود و ادرار را تا مرِج یا مرخج piš.eیشه پ
  .  و به پیش مربوط استهدایت می کند

به معناي توده گِرد گرفته شده و با  از گُند )232:ع( چانه و گلولۀ خمیر یا گِل gond.eگُنده
  .گُنداله سنجیدنی است

  .شده استنسبت داده خر به  که )125:ع(انبوه از چیزي  به معناي کوه و تپۀ xar.eخَره

به کار می ...  به معناي شیار و قاچ که در ترکیبات اسمی مانند کینِ خاجه وxâj.eخاجه
  )121 :ع(.رود

  )126 :ع( به معناي یبوست و خشکی مزاج xošk.eخُشکه 

  )166:عبدالهی (  به معناي شرم و آزرمšarm.eرمهشَ

  .که از بر به معناي در گرفته شده است) 63:ع(ي دریچه  به معناbar.eبره

  . که از بن گرفته شده است)68 :ع( به معناي اصلۀ درخت و غدة سیر و مانند آنbon.eبنه

 به کار می )116 :ع(به معناي مقداري از چیزي که در چنگ آدمی جا شودčeng.eچِنگه
نیز به همین قیاس )  از چیزيیک مشت (mošte مشته .رود و از چنگ گرفته شده است

  .ساخته شده است

در اصل  ساخته شده و činکه از ستاك مضارع ) 113:هاشمی( به معناي دیوار čin.aچینه
  . ی است مفعولصفت

  . که در اصل صفت مفعولی است) 162: جعفري( به معناي لقمه اي از نان pič.aپیچه 
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به معناي کاشتن kâr مضارعه از ستاك به معناي ابزار کِشت در گویش کفته کkâr.eکاره 

  . استگرفته شده

 ،بر جاي ماندفرو ریزد یا  به معناي ریزه و پودري که از چیزي فراهم شود یا xâk.aخاکه
  .ه شده استت از خاك گرفکه)120 :هاشمی (مانند قندخاکه و اره خاکه

به فارسی دري به  در زبان پهلوي سنجیدنی است که در گذار از پهلوي ak–این وند با وند 
 چون دسته، پایه، گوشه، واژگان بسیارياین وند در فارسی . ه است درآمدe / -a–صورت 
پس گاه .و بیشتر معناي شباهت و تصغیر را می رساندرا ساخته ...  و، گردنه، دماغه، تنهچشمه

 گیره، خوره،می سازد مانند ...  معناي اسم مفعول، گاه اسم ابزار و می آید واز ستاك فعل 
  .شانه، ماله

ختم می شوند ...  وâr/-ar-  یا  âl/-al– یا ej / -ij–ند و که به یواژگانگاه به پایان این وند 
ور با دو صورت واجی تلفظ می شوند مانند هم افزوده می شود و از این رو برخی از واژگان مزب

  . ایجاد نمی کندچنانکه دیدیم این وند در برخی واژگان تغییر معنایی .سرخجه/ سرخِج

-eje /-ije/ -je / -ejدلیل فرایندهاي تفاوت هاي گونه ها و به به با توجه وندي است که
به پایان اسم و صفت افزوده می بیشتر این وند. واجی به صورت هاي متفاوتی دیده می شود

  : شود و معناي نسبت و مانندگی را می رساند، مانند

  .که از سرخ گرفته شده است) 174 :ع( بیماري سرخکsorx.ejسرخج

 که در گویش علی آباد به گونه اي قارچ dev âl.ejترکیب اسمی دیو آلج  مانند âl.ejآلِج
از  (آل موجودي خیالی.به آل نسبت داده شده است و )169 :عبدالهی(سمی گفته می شود 

 رو که آل از آن)118: و خوشدل155:جعفري (. که به نوزاد و مادرش آسیب می زنداست) اجنه
سنجیدنی با الیجه )114:1369سرتیپ پور، . (سرخروي است، به معناي سرخ هم آمده است

al.ija471:1392عمادي، (دار  گونه اي پارچه دستباف سرخرنگ و خط(.  
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  )اددرخت آز( در گویش گلیون به معناي بوته ها و درختچه هاي سغ seq.ejeسِغِجه

 و آن ریشه ضخیم و حجیم بوته است که از دل  به معناي قُندريqondori.jaقندریجه
  )141:شوقی. (کشتزار و علفزار بیرون می آورند و مانند هیزم می سوزانند

 زاییدن که -zanاز ریشۀ ) 100 :شوقی(به معناي دام شیرده داراي فرزند zâh.âjزاهاج
 باشد که میانجی در اینجا می تواند -h–.  می باشد-zâستاك مضارع آن در گویش رودباري 

 بسامد دارد و در واژگانی مانند يرودبارگویش در و در همآیی دو واکه u و âبویژه پس از واکۀ 
 âhâyو آهاي )می رود (šuhu، شوهو )مادر(mâhâr ماهار ،)گریه و زاري (zâhârزاهار 

وم  و البته تلفظ این واژگان با حذف میانجی و با حفظ تکیۀ واکۀ ددیده می شود... و) می آید(
  . است بلکه وجه غالبنیز روا

 ضبط زرچ در معناي کبک  قاطعدر برهان.)164 :علیزاده و 222:هاشمی (  کبکzer.ejرجزِ
   (morgenstierne,1927:103). زرد استوابسته بهزر و این واژه . است

 :ع(.فرآوري می شود درخت ون گونه اي جویدنی که از شیرةسقز،  آدامس، vən.ijeونیجه
272(  

  )164 :ع(. که از زرد گرفته شده استزردچوبهzərd.ijeزردیجه

  به معناي موسیر که به اعتبار شباهتی که با سیر دارد از نام سیر مشتق sir.ejeسیرجه
  )179 :جعفري( سیریجه .شده است

با که ي  کلشتربرخی گونه هاي رودبار از جمله در گونۀ به معناي خروس در talâ.jeتَالجه
نام پرنده در گیلکی که kark.əjeکرکجه سنجیدنی با . اي خروس سنجیدنی استبه معنطال 

  ) 95:1354فخرایی، . (اي است

هللیجlal.ija که ظاهراً از للـه ) 34 :عبدالهی( از گیاهانی که خوراك دامها استlale به 
  .ساخته شده استمعناي گیاه نی 
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 که از مل به معناي پرنده گرفته )416:1393آقاجانی، ( به معناي گنجشک mal.ijeملیجه
 به معناي مرغ و murvبرگرفته از احتیاطرا با حسندوست جزء نخست این واژه . شده است

  )2640:1393حسندوست، . ( دانسته استپرنده

 از گوله  ظاهراً به معناي یقه و دگمۀ باالیی پیراهن و ناحیه زیر گردن کهgolen.jeهگُلنجِ
  . در اینجا نتیجۀ فرایند افزایش استnامت ص. ساخته شده است) گلو(

  ). 226:1385مسرور، (نشین در تالشی  به معناي کوهkoajکوئَج 

منسوبه (یوشیج و از جاینام ها ) منسوب به تور( و تورج )منسوب به ایر(ایرج از اعالم مشهور، 
بر ) شم بافیل ابریمح(و الهیج )  است دژ دز که معربمنسوب به( و دیزج )به یوش مازندران

  . همین سیاق ساخته شده اند

  تا اینجا

-Kâ / -ke / -kaمکان،  افزوده می شود و معناي  و ستاك فعلبه اسمبیشتر ها این وند
در نامگذاري جاینام ها نیز  و گاه معرفه ساز هستند. نسبت، تصغیر و تحبیب را می رسانند

  . فعال و پرکاربرد هستند

مسرور، . ( به معناي دختربچه استkileدر تالشی . چه  به معناي دختربkel.kâکلکا
 این واژه ممکن است به کیل کیل .در رودباري کیل به معناي ریز و خرد است) 231:1385

 به معناي بریدن و تکه -kartو آن به ) 223:ع(آکردن به معناي در هم شکستن و تکه کردن 
  .کردن مربوط باشد

غذایی است که از برشتن گوشت در و آن گیلکیگویش رودباري و در vâ.viš.kâواویشکا
 و وند برشتن/ ستاك مضارع از فعل بیشتن  و vâ–پیشوند این اسم از . روغن فراهم می شود

در گویش فعلی  پیشوند این ساخته شده است و با توجه به کم کاربرد بودن kâ–پسین 
به گیلکی از این واژه به نظر می رسد ی، رودباري و پربسامد بودن آن در گویش همجوار گیلک

.uršin در گیلکی همچنین اورشینِکا . راه یافته باشديرودبار .kâ خاك پاشی و پرافشانی 
) 242:1382مرعشی،  ( جنگلی موشگونه ايzarbin.e.kâو زربینِکا ) 1381:37نوزاد، (مرغ 
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  . اندگونه اي سرو جنگلی بر همین سیاق ساخته شده: برگرفته از زربین

که جزء ) 31: عبدالهی( به معناي شاخۀ نازك و بلند در گویش علی آباد رودبار râ.kaراکه
هم در همین معنا به ... و) 95: شوقی (rotو رت ) 162:ع (reنخست آن، به صورت اسم رِه 

 گرفته شده است، چرا که این چوب -raufta*کار می رود و از مصدر روفتن، ایرانی باستان 
 . بلند، ابزار رفتن گردو و زیتون استنازك و 

  ) 175:ع(  طبقۀ باالیی ساختمانsar.ekeسرِکه 

  )67:ع( طبقۀ پایین ساختمان bon.ekeبنِکه

 در čâlə.kâ به کار می رود و با چاله کا جاي پست و گودبه معناي در جوبن čâl.ekeچالِکه
  . استسنجیدنی) 161:1381نوزاد، ... (گیلکی به معناي چالۀ گور و

 خوارداشت و به عنوان وندبیشتر بویژه در زبان عامیانه و غیر رسمی در فارسی ike–وند 
 در گویش  چنانکه دیدیم ولی به کار می رود مانند مرتیکه و زنیکه،(pejorative)تحقیر
  .داردوسیع تري گستره معنایی رودبار 

  

-el / -ela / -laت واجی، وجوه متفاوتی چونکه ممکن است با توجه به گونه گویشی و باف-
ele/-ela/ -elâ–ile/ /-ol/-li /-ili یا ستاك فعل ، صفتبه پایان اسمونداین . بیابدو جز آن 

  : مانند.  را می رساند و تصغیرنسبت و وابستگیمفهوم افزوده می شود و 

 )مفصل (ندکه از ب) 266:  و هاشمی16: عبدالهی(مچ دست و پا به معناي bend.elندلبِ
  . گویندbondelدر جوبنی .فته شده استگر

گونه جوبنی و تُف در فارسی سنجیدنی است و به نظر اسم  تِف در با آب دهان، tef.elتِفِل
  .صوت باشد

گویش لویۀ رودبار، چوبی است تراشیده و برخی گونه ها از جمله در در  که gerd.elلگردِ
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در . چرخانندسطوح هموار می ه اي بر نوك تیز که کودکان آن را با رشته اي پارچو گرد شده 
  .  گویندgerd.ayجوبن رودبار آن را گردي

منصوري و ( و شکافتن معناي کندنبه -kâv ابزار شخم زدن شالیزار از ستاك kâv.elکاول
نوزاد،  (kâv.əlو در گیلکی kâvolدر گونۀ جوبنی )214:1387حسن زاده، 

  .گویند)355:1381

جزء نخست این .  رودبار که به تکه هاي برشته دنبه می گویند در گویش کلورزjez.elجِزل 
  . ترکی است وندِ، در لویه آن را چزلیک می خوانند که جزء دوم آن.واژه آشکارا نام آوا می باشد

مربوط به کیش ) 118:1398 ،حیدري( در گویش لویه به معناي کالهک خرما kiš.elکیشِل 
kiš در گیلکی کوش .  استزخم چرکینمعناي گونه اي  بهkušگونه اي بیماري :  گویند

نوزاد، (وست همراه است  که با پدیدار شدن قرحه هاي دایره اي و بیضی شکل روي پپوستی
378:1381.(  

که از تِک به معناي نوك و قلّه ساخته شده ) 94:ع( به معناي نوك درختtek.eleتکله
  . است و پرتگاهوك تِک و چِک در رودبار به معناي لبه و کناره و ن.است

 که از ستاك )133 :برهانی نیا(در گویش الکۀ رودبار به معناي اخم و آژنگčəm.əlaچِملَه
 یا čemچم .  است به معناي خمیدن گرفته شدهčem.est.an از مصدر -čemمضارع 

čomبه معناي پیچ جاده در گویش رودبار به همین جا مربوط می باشد .  

 از که)179 :جعفري( و یا تکه اي بزرگ از آن لۀ سخت آدمیبه معناي فضsende.leندلهسِ
به sunda و sandaدر برهان قاطع نیز.  به همین معنا ساخته شده استsendeسنده

  . همین معنا ثبت است

 اسم و به در فارسی نیز گُند،. خمیر و مانند آن، به معناي تودة گرد از گِلgond.eleگُندله
  )  برهان قاطع. (معناي بیضه آمده استمعناي چیز گرد و از جمله به 

 که ظاهراً به جیک به معناي صدا مربوط  در گونۀ جوبنی به معناي غیه و غریوjik.ileجیکیله
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  )984:1393حسندوست، . (الزار آن را از جیغ مشتق دانسته است. باشدمی 

فراهم کنند، از درآمیختن شیر و آرد ، حلوایی که )19:شوقی(گونه اي فرنی ârd.âleله اآرد
  .  سنجیدنی است در گونه جوبنیardelâvayي و آاَردِلکه با 

جزء نخست . که باد آن را بر زمین اندازد... ، گردو یا به معناي محصول زیتونvâ.y.leوایله
  .  است به معناي باد"وا"این واژه 

قلوب   به معناي گربه در گویش درة سرخن رودبار که جزء نخست آن م čipi.liچیپیلی 
 :هاشمی (pesi و pešiپِشی )  122 :برهانی نیا و 87:ع(pisi و پیسی pišiپیشی 

  .است) 98: نوزاد( در گیلکی pičâسنجیدنی با پیچا )240

 کوبیدن شلتوك کهابزار :نگد( االکلنگ در گویش کلورز که به پادنگ pâdang.aliپادنگلی
نسبت داده شده )  با پا کار می کرد کهدو گونه بود، آوِدنگ که با آب کار می کرد و پادنگ

  .است

 به صورت تره مصرف می شود که گونه اي گیاه narm.ilə نرمیله ،در گویش تاتی خلخال
ظاهراً همان تره اي است که در رودبار به آن نرمونَی و )140:1390سبزعلیپور، (

narmonayمی گویند  .  

 در وند کم و بیش دیده می شود، از جمله هاي ایرانی نو نیز ایندر گویش هاي دیگر از زبان
رتله  خِ،)113:1384عسکري عالم، ( به معناي دشت کوچک dašt.elaدشتله لکیگویش

xert.ela و کوتاه قدبه معناي xert.ali راست که با ) 100: همان( به معناي گرد و مدو
  . وشایان ذکر استدر گویش رودباري سنجیدنی است xertâlخرتال 

 به yuz.ili.čemaدر گویش کفته .  جاینام هاي منطقه هم فراوان دیده می شوداین وند در
 از جاینام هاي espi.li در گویش همجوار گیلکی نیز اسپیلی ومعناي چشمۀ درخت گردو 

اسپی همان سپید . سیاهکل که در ارتفاعات دیلمان است به همین سیاق ساخته شده است
  . برفپوش منطقه بدین نام نامیده شده استاست که احتماالً به اعتبار بلند و 
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 به معناي نوزاد سگ kote.lâ هم در گویش رودباري گاه به کار می رود، مانند کوتِال lâ–وند 
 به معناي پسربچه kota که با کُته )185 :جعفري(و برخی دیگر جانوران حرام گوشت 

  .سنجیدنی است) همان(

ناي تحبیب و تصغیر را می رساند چنانکه رولَه  در برخی گویش هاي ایرانی نو معla–وند 
ru.la و برالَه در تاتی خلخال خطاب )129:1384عسکري عالم، ( در لکی به معناي فرزند است

در رولَه جزء نخست رود به معناي ). 336:1390سبزعلیپور، (ی شود به برادر به کار برده م
دیده ruو reyیش رودبار به صورت  ایرانی باستان است که در گوfrahuta*فرزند مشتق از 

  . در فارسی معیار در واژگانی چون آبله دیده می شودوند وابستگی و نسبت la– وند .می شود

 هم دیده می ele- ختم می شوند گاه به صورت el–واژگانی که به وند در گویش رودباري، 
  .شوند هم دیده می âle– و âre–گاه بصورت âl– و âr– واژگان مختوم به .شوند

  

-eš /-esگاه واج ،د ستاك مضارع افزوده می شو، صفت وبه پایان اسمk به آن افزوده می شود
 ej–با وند را می توان eš/ -es–وند .  را می سازدesk / -ešk / isk- /-išk-ترکیباتو 

اسم مصدر د و نبه ستاك مضارع افزوده می شوفارسی بیشتر در زبانeš / -iš–هاي وند.سنجید
 ،xâreš مانند خارش، در گویش رودباري هم این وجه دیده می شوددنمی ساز

جان  (jon kanešکنشو جون) چکّه کردن (čereš چِرِش،)لرزیدن (parkešشپرکِ
می سم افزوده می شوند و اهم صفت اسم و به گاهدر گویش رودباري این وندها، ولی )کندن
  .ننداضافه می کبه آن  و معناي نسبت و وابستگی را سازند

جرب بیماري  به معناي garگَر که به  به معناي بیماري جرَب و خارش gan.ešگنش 
g گِرگیلکی در .اطالق می شود)،240:1391هاشمی، ، 80:1396برهانی، ( rسرتیپ (. گویند

gar صفت آن در رودبار )276:1369پور،  n) و در جوبن گِرن )برهانی، همان gern است 
  . به آن ساخته شده باشدeš–ند گنش از افزودن و شاید که

بادافتادگی در ورم و  از آن رو که با ،)75 :هاشمی (  به معناي تبخالvâ.gan.ešواگنِش
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که در اینجا در معناي است -kan از ریشۀ ganوا به معناي باد و . ناحیه لب همراه است
  . ناگذر آن یعنی افتادن به کار رفته است

 و از ستاك نه اسم مصدر و اسم استکه ) 232:ع(و، آروغ   به معناي باد گلguâr.ešگوارش
gârو با  به معناي گواردن و هضم کردن گرفته شده guârمضارع  š مسرور، (در تالشی

  . سنجیدنی است)233:1386

 به معناي باریدن گرفته شده -vârریشه به معناي باران که اسم است و از vâr.ešوارش
  .است

 )130 :برهانی نیا. (رعه که بایر افتاده و قابل شخم زدن نیست  جاهایی در مزmon.ešمنِش
  . به معناي ماندن گرفته شده استmonاز ستاك مضارع ظاهراَو 

و با ساخته شده ) درخت(که از دار در گلیون رودبار به معناي جنگل dâr.ešدارِش
dâr.əš  سنجیدنی است)21:1396نصرتی، (در تالشی  .  

خوراکی با  در گویش درفک روبار، گیاهی xen.ešk، خِنِشک  نعناع کوهی xan.ešخَنش
آقاجانی، (شبیه به برگ نعناع که در جاي نمناك و لب جوي می رویدمصرف دارویی 

خون و خونی در رودبار . است احتماالً از خان به معناي رودخانه گرفته شده  و)327:1393
و در جاینام ها هم ان به کار می رود بلکه در جغرافیاي گیالن به معناي رود و رودخانه فراو

مکنزي، (چشمه : و خان) آنندراج(حوض کوچک، چاه خرد : خانسنجیدنی با ،  فعالی استجزء
  .)برهان قاطع(حوض و چشمۀ آب : خانی) 163:1373

.   آورده استšin.eškبرهانی شینِشک .  می گویندکه به گیاه پلهام یا آقطیšen.išشنیش
 295:1382مرعشی، . ( می گویندšundر گیلکی و در تالشی آن را شوند د) 242 :برهانی نیا(

این گیاه دارویی از فراوان ترین گیاهان در گیالن ) 198:1385مسرور،  و 308:1381نوزاد، و 
 از -šânبه نظر می رسد این اسم به اعتبار افشان بودن و فراوان بودن گیاه از ریشه . است

  .  به معناي تکان دادن و پراکندن گرفته شده باشد-šâna*ماده مضارع ایرانی باستان 

 در و مرتبط با زرد که مشتق از زر ر گویش درة سرخن،دبه معناي زرشک zer.eskزِرسک
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نیبرگ،  (zarrزر در پهلوي . استسنجیدنی ) 1560:1393حسندوست، (با زرجساخت 
 درخشیدن می -zar از ریشه -daraniyaفارسی باستان ، zarenuاوستایی ) 229:1974

  .باشد

  با ونیجه کهگویند)شیره درخت ون(سقز در گونۀ کَالس رودبار به van.eškونشک
  . سنجیدنی است)272:ع(

نوزاد، . ( در گویش همجوار گیلکی نیز به معناي هواي گرم و باد گرم استgarm.ešگرمش
399:1381(  

 از ولی امروزه وند فعالی نیست، ساخت پاره اي اسم ها به کار رفتهاین وند در فارسی نیزدر 
و ) 2443:1393حسندوست، ( است "سخن گفتن" -vač از ریشه که ظاهراًگنجشک جمله 
–ešk نج.به شمار آورد را می توان افزونهدر برهان قاطع هم وvanj به معناي گنجشک آمده 

  .است

ه لحاظ کرد که در  را واج افزونk– را پسوند اسم ساز گرفت و eš–می توان ešk–در باره وند 
 در اسم /t/ و /k/فرایند افزایشواج هاي . به اسم افزوده شده است) اضافه(نتیجه فرایند افزایش 

  مانند خورِشت، پس از واکه بسامد داردپایان می پذیرند و/š/ و /s/واج سایشی به هایی که 
تَش به معناي که از ) 98:ع( به معناي روشن در گونۀ جوبنی tišk/tišg تیشکدر فارسی و

 به پایان اسم ها در ساخت اسم ذات و اسم مصدر t–البته افزوده شدن . آتش گرفته شده است
ولی به ) 293:1384الزار،(دیده می شود زبان عامیانه بیشتر در چنانکه الزار خاطرنشان کرده 

 رودبار یهم از این رو برخی از این اسم ها در گونه هاي گویش. هر حال یک واقعیت زبانی است
تمیش ،xanešk خنشک xanešخنش تلفظ می شوند، مانندešk– وeš–بههر دو صورت

tamiš و تمشک tamešk پلیش ، peliš پلیشک وpelišk شنیش ، šeniš و شنیشک 
šenišk چلیس ، čelis چلیسک وčeliskو   ...  

-Ine /-eneاي  افزوده می شود و معنمضارع و ستاك وندي است که به آخر اسم و صفت
  : نسبت و مانندگی را می رساند مانند
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  )164:ع( تخم مرغ  زردةzard.ineزردینه

 اسبینه  وجه کهن تر آنو) 115: و شوقی180:ع( سفیدي تخم مرغ seved.ineسوِدینه
esbina) 21 :عبدالهی(  

 sengeneyکه بیشتر ساخت مصغر آن در گونه جوبنی  به معناي خُلّر seng.eneسنگنه 
  .به کار می رود

 "تراشه"که با ) 31 :عبدالهی( به معناي تراشه چوب در گویش علی آباد telâš.inaتِالشینه
  در فارسی سنجیدنی است

 پارچه پیچیده شده به صورت دایره که آن را براي حمل اشیاي سنگین بر pič.inaپیچینه
  . ساخته شده استpitan که از ستاك مضارع پیتن )44 :شوقی. (سر می گذارند

 مانند برگ )تُند(داغ انواع سبزي هاي جالیزي و جنگلی در گونۀ جوبنی به dâq.eneهداغِن
  . گویند آلش و شاهی، برگ پیاز،سیر

که ) 47: عبدالهی( پارچه ضخیمی که زیر دیگ داغ می گذارند dizi ber.inaدیزي بِرینَه
bبا برنهو  ساخته شده borجزء دوم آن از ستاك مضارع  rna) یک یزنو ) تیغ کوهی 

  . سنجیدنی است) 44:1385مسرور،  ( در تالشیقسمت جداشده از درخت

مقدار کمی چکه ها و قطره هایی که از مایع فرو ریزد، ) 16 :برهانی نیا(قطره ček.eneچِکِنه
از مصدر قطره tek.eneتِکنهو نیز ، چکیدنچکه کردنčekestanستناز مایع، از مصدر چکِ

تن به معناي چکیدن در  از مصدر چرِسčer.eneچرنهز  و نی چکه کردنtekestanتکِستن
  .گونه جوبنی

  )129: برهانی( سایه جا، سایه گاه sây.naساینه

 لکیگویش در از جمله . هم کمابیش دیده می شودایرانی نو این وند در گویش هاي دیگر 
ارس  وarsuارسوبا که نامبردنی است )  31:1384،عسکري عالم( اشک asr.inaنیز
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arsباو ) 30:1974 و نیبرگ،42:1373مکنزي،  ( به معناي اشکرسی میانهفاasru / 
ast ru و  در گویش رودباريârsu سنجیدنی است در گیلکی.  

که در ساخت است  ایرانی باستان ana–مشتق از ine / -ne–فارسی  در برابرنهاد این وند
از به معناي نژاده، ( تهمینه نو نیز در ساخت صفاتی چومانند نَرینه، مادینه، گزنه اسم هایی 

 و جز آن به  زرینه،، سیمینه)منسوب به پاریکساله، (، پارینه )داراي روغن زیاد(، روغنینه )تهم
  .   رفته استکار 

 فارسی معیار برابر می نشیند مانند سودینهدر e–گاه با وند این وند در گویش رودباري 
  .)چکه(، چکنه )زرده(زردینه و )سفیده(

-oneدر گویش رودبار به پایان اسم، صفت یا ستاك مضارع افزوده می نیز  اسم سازین وندا
 بیشتر برابرنهاد آن در فارسی.  را می رساند یا جنس و نوعشود و معناي نسبت و مانندگی

 âne–به صورت و در گیلکی رشتی هم در برخی آبادي هاي رودبار  می باشد و âne–وند
. )380:1381نوزاد، ( هر آنچه که به کول کشیده شود ko:lâneوالنه  مانندکتلفظ می شود

ساز و قیدساز است مانند مردانه، زنانه، روزانه، ماهانه، ساالنه، در فارسی این وند بیشتر صفت
ولی گاه هم از آن اسم ساخته می شود مانند ترانه و صبحانه و عصرانه و ... شاعرانه، ددمنشانه و

  )283:1386 انوري و گیوي،. (انگشتانه

  )248:ع( تخم مرغ  morq.oneمرغونه

  )45:ع(  شکنبه، شکم فربه و برآمده  eškom.oneاشکمونه

اشترق به .  در در گونۀ جوبنی»بشکن« به معناي )نام آوا( اسم ešteraq.oneاشترقونه
  .تنهایی هم در این معنا به کار می رود

 انعامی که هنگام بردنِ bar e pošt.onaبرِ پشتونه  یا bar e sar.oneبرِ سرونَه
  ) 180: خدابنده. (عروس به برادر عروس کنار درِ اتاق عروس می دادند
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سیدن گردو، ترك برمی دارد و از ا ر بي نارس کهپوست سبز گردودر جوبنی kâl.oneکالونه
  .آن جدا می شود و می افتد

 narmonakمعموالً به صورت مصغر.  نوعی ترة کوهی استnarm.oneنرمونه 
/narmonayتلفظ می شود .  

 نوعی تره خودرو و ترش در گونه جوبنی که بیشتر به شکل مصغر torš.onaترشونَی
toršonayبه کار می رود .  

در   در گویش رودبار مرکزي به معناي حلقه و گوشواره اي است که qolom.oneغلومونه
 در اینجا معناي one–ند و. به نشان بردگی اهل بیت در گوش نوزادان می انداختندقدیم 

  .نشانه و وابستگی را می رساند

 به معناي جنس مرد و زن چنانکه می گویند یه نفر zen.oneزنونه و mard.oneمردونه
  .مردونه یعنی یک مرد

-on /-omارع افزوده می شود و اسم می وندي است که به پایان اسم، صفت یا ستاك مض
 و کثرت را می رساند و از این رو در ساخت جاینام ها  گاه معناي نسبت و گاه فراوانیسازد،

  همساخته می شوند گاه به عنوان جزء اسمی فعل مرکبا این وند اسم هایی که ب. فعال است
 باشد که به دلیل ضعف در جایگاه on–به نظر می رسد این وند در اصل . به کار می روند

 بدل می شود چنانکه در برخی mود یعنی  گاه به جفت خnپایانی و پس از واکه، واج پایانی 
به کار em/ -en–یا ân / -âm–ي رودباردر برخی گونه ها.واژگان هر دو وجه دیده می شود

  .می برند

 را هم به šarmeکه در جوبن گاه شَرمه ) 185:ع( به معناي شرم و آزرم šarm.onشَرمون
  .هر دو واژه اسم هستند. همین معنا به کار می برند

به کار می  که در جوبن به صورت اسم و به معناي گونه اي هل دادن fe.lârz.onنفالرزو
مصدر جعلی  از larz لرز و جزء دوم آن ستاك مضارع-viجزء نخست آن پیشوند فعلی . رود

  . استلرزیدن : لرزستن
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در ) 137 :برهانی نیا (lučemلوچِم ) 240:ع(غرّه  به معناي غمزه و چشمluč.onلوچون
این واژه ) 401:1382مرعشی، (...  به معناي چشمک و نگاه چپ چپ وlučân لوچان گیلکی

  . چشم و دوبین گرفته شده استاز صفت لوچ به معناي چپ

برمی  ایجاد کنند و جهت آب را رنه به معناي آبراه و شکافی که در vary.onوریون
به نظر می رسد این واژه ). 46:1390سبزعلیپور، (در تاتی خلخال ویرام گویند ) 269:ع(گردانند

  . گرگون شدن گرفته شده استمعناي گشتن و د به -vart  از ریشۀ gardاز ستاك مضارع 

 به معناي مرگ که در جوبن در عبارت نفرین آمیز مرگُم marg.omمرگُم
  . به کار می رودو مانند آن margom barkordرکردب

 گرفته شده است و آن زاغه یا کلبه و kol/ko'ol که از کُل kol.on یا کُلون kol.omموکل
خانۀ ساده و کوچکی است که دامداران معموالً در ییالق براي استفاده در فصل هاي گرم سال 

  )147 :شوقی. (در جیرنده رودبار به آن کُالم می گویند. می سازند

فعل کمکی همچون که با )82: عبدالهی (barqenبرقِنو  ) 88:عبدالهی  (golenگُلِن
  . می سازند فعل مرکب به معناي فریب دادن و برق زدن"زدن"

 را اسم به azg از جاینام هاي گیالن، که سرتیپ پور در ریشه یابی آن، ازگ azg.omازگُم
  )141:1369سرتیپ پور، . ( را پسوند گرفته بر همین سیاق استom–معناي شاخه و 

 هایی می سازد که داللت بر زمان و  در زبان فارسی است و اسمân– گاه معادل وند on–وند 
  :مکان دارند مانند

  )189:ع( خانۀ شوهر šiyar.onشیرون 

  )85:ع( خانۀ پدري عروس در برابر شیرون piyar.onپیرون

 خانۀ مادرزن، خانۀ عروس بویژه در دوران نامزدي که به اعتبار zen.mâr.onزن مارون
  .نقش پررنگ مادرزن به او نسبت داده می شود
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  )همان( خنک :هنکگرفته شده از ) 20: برهانی( هنگام خنکی هوا honak.onهنکُن

: مصدر (گذشتهستاك از که ) 94: عبدالهی(محل استراحتگاه گله ها mend.enمندن
  . استساخته شده) ماندن: مونستن

 جایی که آشغال یعنی استخوان یا هر جسم ریزي را از گلوي alâš uguronاالش اگورون
  ) 71: برهانی. ( برمی دارندبچه ها

و وند مکان در گیالن و ) 148: فرشیدورد( وند زمان در بامدادان و سحرگاهان ân–که با 
  . دیلمان از فارسی رسمی سنجیدنی است

-Ul /-ol / -ole / -ule وندي است اسم ساز که به بیشتر به پایان اسم افزوده می شود و  
  . مفهوم نسبت و وابستگی را می رساند

 به معناي بغل و آغوش kaše و کَشه kaš به معناي دامنۀ جامه به کَش kaš.ulکشول
  .مربوط است) 214:ع(

 در گونۀ جوبنی به آوند سیلومانندي می گویند که براي انبار کردن غالت kandu.leکندوله
اد  و در سگزآبkandulaآن را در تاتی ابراهیم آباد بویین زهرا . از گل می ساختند... و 

čandula به کندو مربوط استو) 157:1370آل احمد، ( می گویند .  

 دیده می شود که با حذف panj.ulاین وند در فارسی در واژگانی معدود همچون پنجول 
در گویش هاي دیگر از زبانهاي ایرانی نو هم این وند . واکۀ پایانی از پنجه مشتق شده است

از جمله در تاتی خلخال صفت نفسول . ل استکمابیش در ساخت اسم، صفت و جاینام فعا
nafs.ul واژه نفس بر همین سیاق وامکه از ) 168:1390سبزعلیپور، ( به معناي شکم چران

 به معناي کاسۀ kâs.ulaشاهدي دیگر از گویش بختیاري واژه کاسوله . ساخته شده است
معناي تصغیر را نامبردنی است که از کاسه ساخته شده و وند ) 204:1381سرلک، (کوچک 

  . می رساند
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-me / -makراه  و برخی گویش هاي ایرانی نووندي است که ظاهراً از زبان ترکی به فارسی 
و راهیابی آن به گویش رودبار با توجه به وجود زبان ترکی در منجیل و همجواري است یافته 

 پسوند ترکیآن را دا دهخ.  نمی نمایدباوررودبار با مناطق ترك نشین زنجان و قزوین دور از 
  mak–وند  می آید و گاه مانند )ستاك مضارع ( که پس از فعل امر مخاطبدانسته است

، یورتمه،  چالمه، سقلمه، دگمهمانند داغمه،.  می دهدي اسم ذاتاعنی مصدري و گاه معنم
ودبار در گویش ر. رمه مانند میمه و آذ است و جاینام می سازد، مکانگاهی هم وند...  ودیشلمه
  :مانندپس از ستاك مضارع یا اسم می آیدساز بیشتر اسماین وند 

هیارمyâr.maدر جیرنده رودبار به .  در رودبار مرکزي به کار می رود به معناي بلغور گندم
 :شوقی ( به کار می رودکیفیت و علف خرد شده در دهان گاو و گوسفند آرد زبر و بیمعناي
 به nemakyârنمکیار یا nemyârنِمیار  با کهآرد کردن  :یارستنفعل برگرفته از )194

  . همبنه است)182 :شوقی (nomayâr، نُمیار سابیدن نمکویژه معناي سینی چوبی 

 بغ به تنهایی )245:برهانی نیا و 159 :جعفري( به معناي اخم و آژنگ و بغض boq.maبغمه
  . رودبه کار میدر آبادي هایی از رودبار نیز به همین معنا 

به معناي دسته هاي جو یا گندم یا برنج درو شده هنگام کوه کردن محصول  ye.meیمه
 -yava*، ایرانی باستان جواحتماالً آن، بخش نخست ) 165: ، خوشدل281:ع ،201 :جعفري(

نیز جزء نخست ) 281:ع( به معناي خرمن کردن گندم، جو و برنج yehonدر یهون .است
 به معناي yungâ به معناي جو و یونگا yo یوسنجیدنی با،ون استهمین واژه و جزء دوم ها

  .)189:1388، طاهري(خرمنگاه در تاتی تاکستان 
  

 به palبرگرفته از پل ) 91 :عبدالهی( به معناي قسمت قابل توجهی از چیزي pal.ma پلمه 

.. .که با پر در فارسی به معناي برشی از میوه و) همان(معناي هر قسمت از چیزي 

  . سنجیدنی است)81:ع(
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-Veاین وند پس از اسم یا صفت می آید و معناي وابستگی و شباهت را می رساند مانند:  

و نیز آفتی گندم که ) 183:ع( به معناي زغال، خاك زغال، دوده، خاکستر siyâ.veسیاوه
  .موجب سیاه شدن آن می شود

  . به کار می رودپی ساختمان در لویۀ رودبار به معناي ben.e.veبِنِ وه  

بر )27:عبدالهی ( در گویش علی آبادي به معناي مارمولکkačal e mâr.e.veکچلِ مارِوه
  . به مار شباهتپایه

 زمین kalâاحتماالً برگرفته از کال ) 152: خوشدل(  به معناي ویرانه و ناآباد kalâ.veکالوه
 معناي ویرانه و جاي  بهkâl.e.veسنجیدنی با کالِ وه ) 152: خوشدل(مزروع ناهموار 

  )272:  و برهانی185:1388جعفري،  (، جاي نامرتب و درهم و برهممتروك

نامبردنی است که به کالس هاي جاینام از kamar.a.vaکمروه از جاینام هاي رودبار هم 
  .گاه کوه وابسته استکمر

  نتیجه

 به کمک آنها از می توان دارند و ي اشتقاقی نقش مهمی در زایایی گویش هاي ایرانیوندها
ي این پژوهش که به معرفی و بررسی مهمترین پسوندها. واژگان موجود، واژگان تازه اي ساخت

 در گویش رودباري می پردازد نشان می دهد که پسوندها در گویش رودبار، متنوع و اشتقاقی
 شماري از پسوندهاي گویش رودباري با فارسی معیار مشترك است ولی در. پربسامد هستند

برخی از پسوندهاي . بیشتر موارد معانیی که این پسوندها می افزایند با فارسی متفاوت است
ي گویش  که پسوندهامهمترین معانیی. گویش رودباري اساساً در فارسی معیار وجود ندارند

 در گونه هاي متفاوت از گاه.  و تصغیر است همانندي،همانا وابستگی حمل می کنند، رودباري
همگی یک معنا را به آن می که  به یک واژه می چسبندسوندهاي متفاوتپاري، گویش رودب

 و این یکی از دالیل وندهاي دیگر ساخته شده اندپساز تحوالت واجی وندها پسبرخی . افزایند
 مرکب از دو ak.i و ij.e و il.e و il.akبرخی پسوندها مانند . قرابت معنایی پسوندها است

 . آنها را پسوند مرکب نامیدپسوند هستند و می توان
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  فهرست منابع

دهـستان  (، فرهنـگ و گـویش تـاتی در بخـش خورگـام             )1393(آقاجانی لیاولی، علی دوسـت      
  .، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان)درفک

  .امیرکبیر: ، تات نشین هاي بلوك زهرا، چاپ پنجم، تهران)1370(آل احمد، جالل 

: لد دوم، چاپ دوم، تهران   ، دستور زبان فارسی، ج    )1386( حسن   ي، حسن و احمدي گیوي،    انور
  فاطمی

  ایلیا: ، فرهنگ تاتی رودبار، رشت)1396(، کورش برهانی نیا

  .گیلکان: ، فرهنگ عامه رودبار، رشت)1388(جعفري دوآبسري، محمدعلی 

فرهنگـستان زبـان و     : ن، فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، تهـرا       )1393 (حسندوست، محمد 
  .ادب فارسی

مثل ها، اصطالحات، کنایات و باورهاي عامیانه مـردم  (، روبار لغُزخونی  )1398(حیدري، رمضان   
  .ایلیا: رودبار، رشت

پژوهشی در آیین ها و باورداشت هاي مردم رودبار،       ( سی در  ،)در دست انتشار  (خدابنده، حمیرا   
  .، در دست انتشار)دوگاهه و الکه

  .بلور: خوشه اي از زبان و فرهنگ رودبار، رشت، )1398(ل، نصرت اله خوشد

  .ایلیا: ، رشت)توصیف گویش تاتی رودبار(، زبان تاتی )1388(سبزعلیپور، جهاندوست 

  .ایلیا: ، فرهنگ تاتی، رشت)1390 (...........................................

  .گیلکان: ي و فرهنگ واژه هاي گیلکی، رشت، ویژگیهاي دستور)1369(سرتیپ پور، جهانگیر 

  .نشر فرهنگستان:  چهارلنگ، تهران واژه نامه گویش بختیاري،)1381 (سرلک، رضا
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، بـه  )مجموعه مقاالت گیالن شناسـی    (، واژه هاي گیلکی، گیالن نامه       )1374(شمیسا، سیروس   
  .)127-135طاعتی، صص : چاپ دوم، رشت. جکتاجی. پ. کوشش م

  .ایلیا: ، گیلتات، رشت)1396( صمد شوقی جیرنده،

  .، بررسی گویش تاتی تاکستان)1388(طاهري، عباس 

  .طه: ، لغت نامه علی آباد، قزوین)1396(، نباتعلی عبدالهی علی آبادي

  .افالك: ، فرهنگ واژگان لکی به فارسی، خرم آباد)1384(عسکري عالم، علیمردان 

  .ایلیا: گویش تاتی رودبار، رشت، نخستین فرهنگ )1389(علیزاده جوبنی، علی 

  .آموت: ، دیلمون پارسی دیلمون پالوي،تهران)1392(عبدالرحمان عمادي، 

  .جاویدان: ، گیالن در گذرگاه زمان، چاپ نخست، تهران)1354(فخرایی، ابراهیم 

  .سخن: ، دستور مفصل امروز، چاپ دوم، تهران)1384(فرشیدورد، خسرو 

  .گ پهلوي، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، فرهن)1386(فره وشی، بهرام 

مؤسـسه مطالعـات و     : سـاخت اشـتقاقی واژه در فارسـی امـروز، تهـران           ) 1371(کلباسی، ایران   
  .تحقیقات فرهنگی

  .هرمس:  تهرانمهستی بحرینی،:  مترجم، دستور زبان فارسی معاصر،)1384(الزار، ژیلبر 

  .طاعتی: ، رشت، واژه نامه گویش گیلکی)1382(مرعشی، احمد 

  .مؤلف: ،  فرهنگ تالشی، ناشر)1385(مسرور، فرامرز 

: مهـشید میرفخرایـی، تهـران   : ، فرهنگ کوچک زبان پهلوي، ترجمه )1373(مکنزي، دیوید نیل    
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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 بررسـی ریـشه شـناختی افعـال در زبـان فارسـی،          ) 1387(منصوري، یداله، حسن زاده، جمیله      
   .فرهنگستان: تهران

: ، رشت )واژه ها و ترکیب هاي تالشی جنوبی      (، فرهنگ تالشی    )1396(نصرتی سیاهمزگی، علی    
  .ایلیا

  .انتشارات دانشگاه گیالن: ، گیله گب، رشت)1381 (نوزاد، فریدون

  .حرف نو: ، پژوهشی در گویش رودباري، رشت)1391(هاشمی تکلیمی، نورالدین 
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