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  وندها و نقش آنها در ساخت اسم در گویش رودبار گیالن

  

 *alializadehjuboni@gmail.com علی علیزاده جوبنی

  دکتراي زبان و ادبیات فارسی 

  چکیده

   با این استان در مرز  و  گیالناستاندر جنوب شهرستانی است پهناور که رودبار زیتون 
در این پژوهش شماري از پربسامدترین پسوندهایی که در . هاي زنجان و قزوین قرار دارداستان

 تاکنون از اي کهواژه نامها شواهدي از شش روند بساخت اسم در گویش رودباریبه کار می
    دهد این وندهاياین پژوهش نشان می. شده استگویش رودباري ارائه شده اند معرفی 

به اسم، صفت یا ستاك فعل افزوده می شوند، بیشتر معناي نسبت و وابستگی غالباً ساز که اسم
             از این وندها هم زیادتی در معنا ایجاد ايپارهالبته . و مانندگی را به آن می افزایند

فت یا و یا چند وند متفاوت به یک اسم، صدگاهی هاي مختلف گویشی، در گونه.کنندنمی
استفاده از وندها در ساخت . افزایندی شوند و معناي واحدي را به آن میستاك فعل افزوده م

نیاز می سازد و  برند بیهاي زبانی را باال میواژه، کاربران را از تولید واژگان بسیط تازه که هزینه
شناسی واژگان هبررسی این وندها به ریش. این نکته در اقتصاد زبان داراي اهمیت بسیار است

رساند چرا که یاري میهاي همسایه که با گویش رودباري قرابت بسیار دارند و گویشرودباري 
ها نقش نام ها و جاياین وندها در ساخت واژگانی بویژه در نامگذاري ابزارها، موجودات، پدیده

  .  دارندبنیادي

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

  

  

  

  واژگان کلیدي
  رودبار زیتون *

  گویش رودباري *

  وند *

 پسوند *
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  پیشینۀ پژوهش و ضرورت انجام آن

اي از  انجام یافته که در این مقاله به پارهيي گویش رودباربارههایی درها و مقاله کتابتاکنون
  .در گویش رودباري یافت نیامدوندها  در بارة يا جداگانهآنها استناد شده است اما پژوهش

  مقدمه

 از شمال به رشت و شفت، که در استان گیالن است ی پهناوررستان رودبار زیتون شهرستانشه
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  و غربی بخش می کند، موجب فاصلۀ گونهرا به دو پارة شرقی

هاي مختلف گویش رودباري ارائه نامه از گونهاز این رو تاکنون شش واژه. یکدیگر شده است
نامه نامه ضمیمۀ پایانمنتشر شده و یک واژهمستقل نامه به صورت کتاب پنج واژه. شده است

  . است

   ساخت اسم به کار می روند گویش رودباري در یی که در وندهاپس به بررسی این پژوهش
. بندي کلی به دو دسته اشتقاقی و تصریفی تقسیم می شوندوندها در یک تقسیم .پردازدمی

هاي ش به واژگان امکان می دهند تا نق در خدمت نحو زبان هستند ووندهاي تصریفی
    در ساخت واژه به کار مند نیستند، هندهاي اشتقاقی قاعداما ودستوري متنوعی را بپذیرند، 

براي نمونه در زبان ) 24:1371کلباسی، .(می روند و به کار بردن آنها در زبان تابع شنیدن است
 gâr– وندهاي تصریفی و وندهاي ، در فعل امرbe– در مضارع اخباري و وند mi–فارسی وند 

روند اخت صفت فاعلی به کار می در خریدار که در سâr– در کارگر و gar–در آفریدگار و 
  .همگی وندهاي اشتقاقی هستند

 اشتقاقی در زبان تنوع وندهاي. روندشمار میسازي به وندهاي اشتقاقی مهمترین ابزار در واژه
   سازي در آنها به طور هاي ایرانی موجب شده است امکانات واژهگویشفارسی و نیز در

.  بزرگی است که موجب پویایی و زایایی زبان می شودانگیزي باال باشد و این امتیازشگفت
شمار پسوندهاي در زبان فارسی، . پسوند باشندتقاقی ممکن است پیشوند، میانوند یاوندهاي اش

هاي در فرایند تکامل زبان فارسی، برخی از این وندها از زبان. اشتقاقی بیش از دیگر وندها است
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      جمله ، ماننداندامروز راه یافته و برخی از میان رفته به زبان فارسی  با تغییراتیباالدستی
 برخی از وندها در عین حال. رود به کار میeš– به صورت در فارسی نوامروزه   کهišn–وند 

  . د یا حضور کمرنگی دارندنخورد که در فارسی امروز وجود ندارها به چشم میدر گویش

پسوندهایی که در . پردازیم گویش رودباري میدری در این مقاله به بررسی پسوندهاي اشتقاق
فارسی معیار یا شوند مختص به گویش رودبار نیستند و شماري از آنها در این مقاله معرفی می

هاي همجوار گیلکی، تاتی، تالشی، تبري  ایرانی نو بویژه در گویشهايگویشها و در دیگر زبان
گویشی توجه هاي میانشباهت نگاهی تطبیقی به این ، از این رو گاه باشوند دیده مینیز...و

به دلیل وسعت موضوع، تمرکز ما در این . ها هم آورده شده استشده و شواهدي از این گونه
 و شناسایی.مقاله بر پسوندهایی است که در ساخت اسم در گویش رودباري به کار می روند

  . استسودمندرودباري براي پژوهشگران  ژگانشناسی واریشهسازي و در واژه این وندها بررسی

صورت سه واکۀ پایانی در لهجه هاي گویش رودباري به :  نکته ضروري استدودر اینجا ذکر 
a/e/ براي مثال خانه ممکن است به سه صورت دیده می شودxo:na/ xo:ne/ xo:n 

  .این تفاوت را باید در واکۀ پایانی وندها نیز در نظر داشت. دیده شود

  .هاي میدانی به دست آمده اندگر اینکه شواهدي که فاقد ارجاع هستند از پژوهشدی

  سازمعرفی و بررسی پسوندهاي اسم

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

علیزاده، ()رودهاي داغ به کار میاي که براي برداشتن ظرفپارچه(vâ.gir.âواگیرا
طبعاً شود که  هم تلفظ میvâgireهاي رودبار به صورت این واژه در برخی آبادي) 1389:267

  .باشد میe–در این صورت وند آن 

 »تور«.)1389:265علیزاده، ()معنا واژه یا عبارت بی چرت و پرت،مل،مه(vâ.tur.âواتورا
  . استآمیز و جنونصفت و به معناي دیوانه 

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

و گاه قید احتمال که صفت فاعلی شود دیده میاین وند در فارسی بیشتر بعد از ستاك مضارع 
  .ماناگویا و روا، ، گیرا، ا مانند بین،سازدمی

-ar/ -are /-âr/ -âreیا ستاك مضارع صفتبه پایان اسم، که ساز هستندی اسمپسوندهای  
       در فارسی معیار در âr–وند . دنرسان را می یا دارندگیمعناي نسبتشوند و افزوده می

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

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

به معناي تشک ) 43: 1396عبدالهی، (xostarو خُستَر ) 31: 1396نیا،برهانی  (xos.arخُسر
  .  گرفته شده استxosکه از ستاك مضارع 

البته . به کار می رود... خارپشت که در جوبن رودبار ویا دار   یعنی جانور تیغti.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 اي که آن را گرد می کنند و براي ح به معناي پارچهgel.areگِلَره
  .گذارند که ظاهراً از گِرد گرفته شده استمی

. اي که از تنه بعضی درختان مثل آلو و زردآلو بیرون می زندصمغ و شیرهzeq.araزقَرَه
 در گونه )اغ، ترشحات بینیآب دم (vini zoqکه با وینی زق ) 178: 1388جعفري، (

نوزاد،  ( در گویش گیلکی به معناي ترشحات بینیzakزك و ) 274: 1389علیزاده، (جوبنی
  .سنجیدنی است) 259:1381

علیزاده، ( که ممال لوش استliš به معناي جاي لیش و لجنزار که از لیش liš.ârلیشار 
 تیره است که در زیر آب لوش به معناي لجن و گل سیاه. گرفته شده است) 1389:241
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  ) نامه دهخدالغت. (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 

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

 که از گِرد ساخته شده است)249: 1396برهانی نیا، (  به معناي مردمک چشم gel.âraگالره
  .  سنجیدنی استgel.areو با گلره 

-al سبت را شود و معناي ن افزوده می یا ستاك فعلبه پایان اسممعموالً   وندي است که    
  : رساند، مانندمی

از ریشه که ) 1389:212علیزاده، (اي که از چوب سازند صندلی کوچک و سادهkat.alکتل
kart-کَت .  گرفته شده است به معناي بریدن و تراشیدنkat و کتل  katalکتله و katele 

به kel و کِلkaterدار و پرتگاه در رودبار از همین ماده است و نیز کتِر  به معناي کوه شیب
 سنجیدنی )118 :1396برهانی نیا،  (در گویش الکهkardکَرد که بازمین کشاورزي معناي 

  .است

 :1388جعفري، ... ( به معناي نوك درخت وbaš از بش کهدرخت نوك به معناي baš.alبشَل
ه وشی، فر( به معناي قلّه و نوك bašnبرگرفته از بشن احتماالً  گرفته شده است و آن )159

حسندوست، ( به معناي بلند بودن -barz ایرانی باستان از ریشه -baršnu*از ) 91:1386
  . باشد می)493:1393

به هم l و  rهاي غلتان واجهاي تبدیل نمونه سنجیدنی است، بویژه که ar– با وند al–وند 
  .در گویش رودباري فراوان است پس از واکه
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-âl  و  و معموالً معناي نسبت را می رساند   شودسم یا صفت افزوده می    ساز به پایان ا   این وند اسم 
  :مانند.   سنجیدنی استar- و âr-با وند 

ل دادن و رانـدن            eškef.âlفالشکِاِ بـه  که) 1389:44علیـزاده،  (کسی را با دست بـه عقـب هـ
کـی  گیل) 1389:43لیـزاده،  ع و 245 :1396برهانی نیا، ( به معناي آرنج   eskif از اِسکیف    گمان
  . گرفته شده است) 122:1369، پورسرتیپ (eškofاشکُف

تِـک و چِـک   .  و پرتگاه و ماننـد آن      ، لبه نوك بلندي، ستیغ کوه   ček.âlچِکال  و      tek.âlتِکال
 تِکال در معناي لبه و کنارة بام بـه کـار        ،رخن رودبار در دره س  .روند به کار می   هم به همین معنا   

  )164 :1388جعفري، . (می رود

) 128 :1396برهـانی نیـا،   . ( جایی از کوهستان که امکان پرت شدن در آن هست    čet.âlچتال
 از  پوشـیده زمـین دار سـنگی و  گرفته شده است و آن به معناي کـوه شـیب      čet از چِت  این واژه 

  )همان. (باشدمیسنگ سست 

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

 سـاخته  âl– و ونـد  k–-و افزونـۀ  ) پـوچ (که از پـیچ  به معناي پوست و تفاله     pičk.âlلپیچکا
  . صفت به معناي خشک از همین ماده استpišk پیشک .شده است

بـه معنـاي   ) قز: معرب آن(که از قژ ) 140: 1396شوقی، (  دارنده موي ژولیده   qožq.âlقُژقال
قــژقن  بــا ایــن واژه آن افزونــه اســت،  دوم درq کــرم ابریــشم گرفتــه شــده اســت و وابریــشم 

qežqen) ،206: 1389علیزاده (قـژ آزیـن   و qož âziyan    ژولیـده و نامرتـب شـدن )  ،شـوقی
 در رودبـاري کَـج   . سـنجیدنی اسـت   در گونه جوبنیqežq âziyanو قِژق آزین ) 140 :1396

kaj      و در گیلکـی     ) 212:1389علیزاده جـوبنی،    ( به معناي کرم ابریشمk j    اي کـرم   بـه معنـ
  .   وجهی دیگر از قژ است)359:1381 ،نوزاد(شده  کالفابریشم و تار ابریشم

مرعـشی،   (mijgâl، ماننـد میجگـال   فـراوان بـه کـار مـی رود        در گویش گیلکـی هـم       این وند   
ــوزاد، ( بــه معنــاي مــژه mižikیــک و میژmijikکیــکــه اســم اســت و از میج) 423:1382 ن
  . ساخته شده است) 446:1381
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 ماننـد گـودال،   دیده می شود،در پایان اسم، صفت و ستاك فعل بیشتر در زبان فارسی    âl–وند  
یرفعـال بـراي نـسبت و    پسوند غیک در فارسی  را  âl-فرشیدورد  .  چنگال دنبال و پوشال، روال،   
  ) 148:1384فرشیدورد، . ( استهشباهت دانست

 ay- و ak–ا ونـد تـصغیر  ن وند خـتم مـی شـوندب   ایبرخی از اسم هایی که به     در گویش رودباری  
 از شـود و معـانی متعـدد   بیب محدود نمی همراه هستند که معناي آن البته به خوارداشت و تح         

  :مانند. جمله نسبت را افاده می دهد

 به معناي میـوة تمـشک     qand.el.ayیقندلَ که با  به معناي گیاه مریم تیغال    ti.y.âl.akکتیالَ
که در فارسـی اسـت  در زبـان  ulak /-ule-صغیر ونـد تـ   معـادل elay- اینجا در. سنجیدنی است 
  . ستبه کار رفته ا زنگولهواژگانی مانند 

-âle /-âlaًمانند.را می رساندمعناي نسبت و وابستگی به پایان اسم افزوده می شود و معموال:  

  )1389:249علیزاده،  و 250 :1396برهانی نیا، ( اندازه یک مشت از چیزي mošt.âlaمشتاله

شـوقی،  (کاوي به معناي بـدگویی پـشت سـر دیگـران      در ترکیباتی چون پساله    pas.âlaپساله
1396:41 (  

.  بـاغ و کـشتزار سـازند   ، کوچـک و موقـت کـه در   معناي کلبه و خانه ساده   به  kum.âleکوماله
اسـم از آن رو اسـت کـه     پایـانی  واکۀحذف و  شدهساخته به معناي کلبه   kumeاز کومه کوماله  

  .دشووندبه واکه آغاز می

 است کـه از درآمیخـتن    کاچی ايگونهو آن   ) 19:1396شوقی،  ( به معناي فرنی   ârd.âleآرداله
  .  در گونه جوبنی سنجیدنی استardel âvayآوي  با اَردِلاین واژه. سازندشیر و آرد می

 sifaسـیفَه   . شـود مربوط مـی  سیفَه  به  که  ) 16 :1396عبدالهی،( به معناي لثه     sif.âlaسیفاله
  .رودبه کار میهاي رودبار از جمله لویه به معناي لثه  آباديدر برخی

  )33 :1396عبدالهی،( به معناي بوتۀ انگور raz.âlaرزالَه 
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ــه ــاي  gond.âleگُندال ــه معن ــودةب ــت ــزرگ و گِ ــزيرد ب ــزاده، ( از چی ــه )1389:232علی  ک
در گنـده  . اسـت سـنجیدنی  ) همان (...ول  به معناي چانۀ خمیر یا تودة گرد از گِ  gondeگُندهبا

مکنزي نیـز   ) برهان قاطع  (. است  و از جمله به معناي بیضه       اسم وبه معناي چیز گرد     فارسی نیز 
gund205:1373مکنزي، . ( را به معناي بیضه آورده است(  

بـه  pata که با )1389:75علیزاده، (شدهشده و لقمهپیچیده و مچالهبه معنایpetek.âle پتکاله
ـ در گویش رودبـاري، پ    .سنجیدنی است ) 28: 1396 برهانی نیا، (معناي لقمه     صـفت  ،ک و پِتـه تَ

     به معناي پیچیدن است که بیشتر بـه صـورت پیـشوندي بـه کـار           petanنتمفعولی از مصدر پِ   
  .  دپتن دیده می شودمی رود و در فعلهایی مانند آپتن و

را مثـال آورده  ترسـاله  هایی چون تفاله، دنباله، کشاله و اسمدر فارسی، âle- براي وند فرشیدورد
         ) 148:1384فرشــیدورد،  . (نــسته اســت   پــسوندي غیرفعــال دا   امــروز، در فارســی و آن را 
  . دانستe– و âl– را می توان مرکب از âl.e–پسوند 

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

-ساختند و با آن سنگی بـزرگ را نـشانه  راي بازي از گِل می  کاسه کوچکی که ب   dez.âluدِزالو    
) 31:همان( به معناي ظرف سفالی      dezaو دزه   dezکه به دز    ) 61:1396،  نیابرهانی. (رفتندمی

  . به همین واژه مربوط استدر فارسی نیز  و دیزي می شودمربوط 

ـ      gerd.âluگِردالو ... ا آن بـازي کننـد   به معناي چوب تراشیده به شکل مخـروط کـه کودکـان ب
  ) 107: خدابنده(

  .رود مانند پشمالو و چاقالودر فارسی این وند بیشتر در ساخت صفت به کار می

-el/ -la / -li            کـه ممکـن اسـت بـا توجـه بـه گونـه گویـشی و بافـت واجـی، وجـوه متفـاوتی          
ن اسم، صفت یا سـتاك  این وند به پایا.  و جز آن بیابدele/ -elâ–ile/-ela/ / -ol /-ili-چون 

  : مانند. فعل افزوده می شود و مفهوم نسبت و وابستگی و تصغیر را می رساند

کـه بـه   ) 266: 1391 و هاشـمی،  16: 1396عبدالهی،( به معناي مچ دست و پا       bend.elبِندل
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  . گویندbondelدر جوبنی .  مربوط است-bandو ستاك مضارع ) مفصل(بند 

نه کلشتري که با تِف در گونه جـوبنی و تُـف در فارسـی سـنجیدنی         دهان در گو   آب tef.elتِفِل
  .باشداست و به نظر اسم صوت می

ها از جمله در گویش لویـۀ رودبـار، چـوبی اسـت تراشـیده و               که در برخی گونه    gerd.elگردِل
در . تیز که کودکان آن را با یک رشته پارچه روي سطوح همـوار مـی چرخاننـد               گردشده و نوك  

  .  گویندgerd.ayا گردي جوبن آن ر

منـصوري و  ( به معناي کندن و شـکافتن       -kâv ابزار شخم زدن شالیزار از ستاك        kâv.elکاول
) 355:1381نـوزاد،   (kâv.əl  و در گیلکـی  kâvolدر گونـۀ جـوبنی    ) 214:1387حسن زاده،   

  .گویند

زء نخـست ایـن    جـ . گوینـد هاي برشته دنبه می    در گویش کلورز رودبار که به تکه       jez.elجِزل  
در لویه آن را چزلیک مـی خواننـد کـه جـزء دوم آن، ونـدِ ترکـی       . باشدگمان نام آوا میواژه بی 

  .است

 kišکه با کـیش  ) 118:1398حیدري، ( در گویش لویه به معناي کالهک خرما        kiš.elکیشِل  
ي اي بیمـار  گونـه :  گوینـد  kušدر گیلکـی کـوش      . اي زخم چـرکین پیونـد دارد      به معناي گونه  

نـوزاد،  (شـکل روي پوسـت همـراه اسـت     اي و بیـضی هاي دایرهپوستی که با پدیدار شدن قرحه    
378:1381.(  

کـه از تِـک بـه معنـاي نـوك و قلّـه       ) 1389:94علیزاده، ( به معناي نوك درخت    tek.eleتکله
  .تِک و چِک در رودبار به معناي لبه، کناره، نوك و پرتگاه است. ساخته شده است

 -čemکه از سـتاك مـضارع   ) 133: 1396برهانی نیا،  ( به معناي اخم و آژنگ       čəm.əlaچِملَه
 بـه معنـاي پـیچ    čom یا   čemچم  .  به معناي خمیدن گرفته شده است      čemestanاز مصدر   

  . باشدجاده در گویش رودبار به همین جا مربوط می

) 179: 1388ي،  جعفر(اي بزرگ از آن      به معناي فضلۀ سخت آدمی و یا تکه        sende.leسِندله
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در برهان قاطع سنده و سونده بـه همـین   .  به همین معنا ساخته شده استsendeکه از سنده   
  . معنا ثبت است

در بارة گنده و گنداله پیشتر .   به معناي تودة گرد از گِل، خمیرو مانند آنgond.eleگُندله
  .سخن گفتیم

 که ظاهراً به جیک به معناي صدا مربوط  به معناي غیه و غریو در گونۀ جوبنیjik.ileجیکیله
این واژه با ایژگره ) 984:1393حسندوست، . (الزار آن را از جیغ مشتق دانسته است. می باشد

ižg r در گیلکی سنجیدنی است) 43:1381نوزاد، ( جیغ.  

جزء نخست . که باد آن را بر زمین اندازد...  به معناي محصول زیتون، گردو یاvâ.y.leوایله
  . به معناي باد است» وا«ین واژه ا

  به معناي گربه در گویش درة سرخن رودبار که جزء نخست آن، مقلوب  čipi.liچیپیلی 
 و peši، پِشی )122: 1396 و برهانی نیا، 87: 1389علیزاده،  (pisi و پیسی pišiپیشی 

نوزاد، ( در گیلکی pičâدر رودباري است و با پیچا ) 240: 1391هاشمی،  (pesiپِسی
  .سنجیدنی است) 98:1381

ابزار کوبیدن شلتوك که : دنگ( االکلنگ در گویش کلورز که به پادنگ pâdang.aliپادنگلی
  .نسبت داده شده است) کردکرد و پادنگ که با پا کار میدو گونه بود، آوِدنگ که با آب کار می

     به صورت تره مصرف گیاه که اي گونهnarm.iləدر گویش تاتی خلخال، ساخت نرمیله 
اي است که در ظاهراً این همان تره. بر همین سیاق است) 140:1390سبزعلیپور، (شود می

  . گویند میnarmonayرودبار به آن نرمونَی 

 yuz.ili čemaدر گویش کفته . این وندها در جاینام هاي منطقه هم فراوان دیده می شوند
 از جاینام هاي espi.li همجوار گیلکی نیز اسپیلی به معناي چشمۀ درخت گردو و در گویش

اسپی همان سپید است که . ارتفاعات دیلمان سیاهکل به همین سیاق ساخته شده است
  . احتماالً به اعتبار بلند و برفپوش بودن منطقه بدین نام نامیده شده است
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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 kotaکه با کُته ) 185: 1388جعفري، (گوشت و برخی دیگر جانوران حرام

  .و به معناي سگ در گونه توتگبن سنجیدنی است) همان(

رولَه . در برخی گویش هاي ایرانی نو معناي تحبیب و تصغیر را می رساندela- و la–وند 
ru.laدشتله )129:1384عسکري عالم،  ( در لکی به معناي فرزندdašt.ela به معناي دشت 

 به معناي گرد و xert.aliقد و خَرتَلی به معناي کوتاهxert.ela، خِرتله )113:همان(کوچک 
 در گویش رودباري سنجیدنی است و نیز xert.âlباشد که با خرتال می) 100: همان(مدور 

). 336:1390سبزعلیپور، (شود در به کار برده می در تاتی خلخال که خطاب به براberâlaبرالَه
 ایرانی باستان است که در frahuta*در رولَه، جزء نخست رود به معناي فرزند مشتق از 

 وند وابستگی و نسبت در فارسی la–وند .  دیده می شودru و reyگویش رودبار به صورت 
  . معیار در واژگانی چون آبله دیده می شود

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

-aki/-ake در فارسی بویژه فارسی غیررسمی وندي است که بیشتر به صفت افزوده شده به
زار آن را در زبان ال.  و زیرزیرکی، دزدکی یواشکیرود مانندعنوان پسوند قیدساز به کار می

الزار، . (ساز و قیدساز فعالتر دانسته استکید عاطفی و در نقش صفتخودمانی با تأ
 yevâraki،این وند جدا از ساخت قیدهایی همچون یِوارکی در گویش رودباراما ) 303:1384

bو بن بنکه ) 1389:281علیزاده، (به معناي یکباره و به طور ناگهانی  n b nake به 
 بازي پریدن از ارتفاع vâz vâz.ake وازوازکهو)210:1396، نیابرهانی (زیرزیرکیمعناي 

در ساخت ) 1389:205علیزاده، ( یعنی به حالت قهرآمیز qâr.qâr.əkiوقارقارکی ) 63:همان(
 یا  معناي نسبته پایان اسم افزوده می شود وبغالباً رود، بدین صورت که اسم هم به کار می

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

از زیر دم اي است که از یراق پاالن است و آن قطعهکه   اسم منسوب به ران ron.əkiرونکی
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ز جلو اهاي چهارپا از دو سمت به پاالن وصل می شود و د و مماس به رانکنچهارپا عبور می
  .کندپیشگیري میها رفتن پاالن بویژه در سراشیبی

است که مانند نواري قالی  پاالن و به شکل و آن از یراق اسم منسوب به پهلوpel.akiپلکی
هایی دارد که قه و حل جانور بارکش وصل می شودهايپهلوباالتر از رونکی و مماس به 

کنند و بدین ترتیب پلکی مانع از ها عبور میهایی که از رونکی می آیند از این حلقهریسمان
  . به معناي پهلو ساخته شده استpəli از  ظاهراًاین واژه. شودافتادن رونکی می

) 53: 1396شوقی، . (گیرد یکی از ملزومات پاالن که روي کفل حیوان قرار میtul.akiتولکی
 به tulak که در رودباري به معناي لپ و گرده باسن است و با تولک شودمربوط می به توله و

  . سنجیدنی است) همان(معناي چاق و تپل 

  . شده استنسبت داده) هویج(گزر به  که )34 :1396عبدالهی،( از گیاهان gazar.akiگزرکی

  . شده استنسبت دادهب تربه که ) 34:1396عبدالهی، ( از گیاهان torb.akiتُربکی

به معناي  asifبه اسیفکه منسوب ) 9: 1396شوقی، (زمینی وحشی  سیبasif.akiاسیفکی 
  .سیب است

 به معناي چاییدن و سرد شدن â.čâst.an سرماخوردگی که با آچاستن čâd.akiچادکی
  . مرتبط است)29:1389 علیزاده،(

که ) 212: 1389علیزاده، (katerه کتر که ب) 70: 1396عبدالهی،( قالبkater.akiکَترَکی 
از شود دیده میهاي رودبار هم نام این وند در جاي.  است نسبت داده شده است»کرته«مقلوب 

  :جمله

کنار رودخانه، بویژه زمین زمین هاي ماسه اي : التبه هاي جوبنکه نام  از جايlât.əkiالتکی
  .هاي شالیزار منسوب است

نیا، برهانی(ايصخرهزمین ه معناي  بker /kər بههاي جوبن کهنام  از جايker.akiکِرکی
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  .نسبت داده شده است) 129 :1396

  .که به کاریز منسوب استلویه هاي نزدیک به آب گرمنام  از جايkerez.akiکرزکی

 و به گرداو هاي آلیزه در مجاورت سپیدرودنام   از جايlâtegerdâv.akiوکیاالتِ گرد
gerdâv گرداب منسوب است به معناي.  

 و اسم می سازد مانند می چسبدبه ستاك گذشته گاهی هم در گویش رودباري aki–وند 
 به »آواز خواندن« را به معناي »خوندکی خوندن«، چنانکه  به معناي آوازxond.əkiخوندکی 

  . برندکار می

: انند مانندرس می آید که با هم معناي نسبت و شباهت را میâl– گاه پس از وند aki-وند
  )100:1391 ،هاشمی(تیغی جوجهبه معناي tiyâl.akeیا  tiyâl.akiتیالکی 

-en /-anافزوده می شود و معموالً معناي نسبت را یا ستاك فعل، صفت این وند به پایان اسم 
 اسم هایی که با این روش ساخته می شوند در اصل صفت هستند و  ازبسیاريمی رساند، 

  . اندکارکرد اسمی یافته

 از که)114:1389علیزاده، (از زمان زایش تا غسل چلّه  اسم به معناي نوزاد čel.anچلَن
       رود،  چون به عنوان اسم به کار می. چهل ساخته شده استčel عددافزایش وند به

  . و به عنوان معدود به کار می رودشودویژگی هاي اسم را دارد و مثالً جمع بسته می

 یا پارچه  به معناي نوعی ابریشم پست)الس( اله از که  معناي ریسمان بهlâh.enالهن
با الهیج و و گرفته شده )فرهنگ برهان قاطع و فرهنگ جهانگیري (ابریشمی بی کیفیت

الهن در . استسنجیدنی  در قدیم مرکز پرورش کرم ابریشم و تولید ابریشم بوده الهیجان که
آن  به کار می رود که از ابزارهاي شخم است و lâhen.čuگونۀ جوبنی در اسم مرکب الهنچو

و ) 146 :1391هاشمی، (الفِن . جفت را به ورزا وصل می کندی است که  و ریسمانچوبهپار
  . الهن هستندوجوهی از هم ) 1389:235علیزاده، (الفُند 

  . به معناي جهیدن گرفته شده استvaz آفت پنیر که به گمان از وز vaz.enنوزِ
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 در زبان  و چانهبه معناي فک و آروارهčakمرتبط بابه معناي آرواره čak.en یا ček.anچکن
čهبا چکرکه ) 51:1974، نیبرگ (پهلوي k. r 169:1381نوزاد، (مفاصل دست و پا (

  .سنجیدنی است

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

 منسوب به سر sor.enو سرنختچۀ گز درمنسوبه به gaz.anگزناز جاینام هاي رودبار، 
  .به همین سیاق ساخته شده اند) سرخ(

به معناي رود تازنده به همین سیاق و از ریشۀ ن جتَنام روددر فارسی هم  گفتنی است که
tač-توان با وند این وند را می.  به معناي تاختن ساخته شده است–ana- و –âna- از ایرانی 

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

 در گویش دارستان به معناي fis.an tâtu در گویش کفته و فیسن تاتو tes.anتسن
در fise kone tâtuتاتو کندهد، با فیسمیغلطان که بوي بدي خرچسونه، سوسک سرگین

 در تکلیم gâvegi gârdonگاردون و گاوِگی) 62:1396، برهانی نیا(الکه 
 در tes kone guâlگوال کنِ و تِسfis kone tâtuتاتو کنِ، فیس)162:1391،هاشمی(

و همه است سنجیدنی ) 50: 1396شوقی، ( در جیرنده tosa kona totuتتو کنِتسهجوبنی، 
 که tes از ریشه نفس زدن در جوبنی به معناي نفسtes tes kordanتِس کردن تِسآنها به 

  . مربوط استبه نظر می رسد نام آوا باشد

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

ها و جاي پست و در دامنۀ که در گودال... برف و معناي بهدر گویش جوبن past.eپسته
  .ها انباشته شودها و بلنديبادخیز تپه

کردنـد و  روستاییان آن را از معادن طبیعی فراهم مـی  سفید کهلگِ  به معناي   espi.y.eاِسپیه
نـاي  به مع espi از اِسپی  و) 1389:43علیزاده،  (. بردندهاي گلی به کار می    راي رنگ کردن خانه   ب
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  . گرفته شده استسفید

گرفتـه  ) شـپش ( که از اسبیج     )40:1389 علیزاده،( به معناي شپشک ماکیان      esbij.eاِسبیجه
  . و معناي تصغیر داردشده است

  .گرفته شده و معناي مشابهت دارد) آب (âvکه از آو) ) 40:1389علیزاده، (نطفه  âv.eآوه

 علیـزاده، (رش اشـیا بـه کـار مـی رود          بـه معنـاي دانـه کـه ممیـز اسـت و در شـما                 gel.eگِله
گِـالره  گلـره و    گرفتـه شـده و بـا         گِـرد از  ظاهراً   که...  نیز به معناي پستان گاو و       و )231:1389

  .سنجیدنی است

چهـره و روي   به معناي   ) دیم (dam از دم  )128 :1396برهانی نیا،   ( زمین شیبدار    dam.aدمه
 در گیلکـی  dim و دیمـه  dimود و بـا دیـم   به کـار مـی ر  و نیز زمین شیبدار کناره و مرز   و  
  .سنجیدنی است) 241:1381نوزاد، (

 کـه ...  به معناي بافت نرم اللۀ گوش که گوشوار در آن کنند و نیز بافت نرم پـا و              narm.eنرمه
  . گرفته شده است»نرم«از صفت 

رخِ  شـود و ادرار را تـا مـرِ     از ابزارهاي گهواره که به آلت نوزاد وصـل مـی        piš.eپیشه   ج ج یـا مـ
  .  مربوط است»پیش« و به هدایت می کند

به معناي تـوده گِـرد   از گُند که  )1389:232علیزاده،  ( چانه و گلولۀ خمیر یا گِل        gond.eگُنده
  .گرفته شده و با گُنداله سنجیدنی است

نـسبت داده  خـر  بـه   کـه  )1389:125علیزاده،  ( به معناي کوه و تپۀ انبوه از چیزي          xar.eخَره
  . استو با خرك فارسی سنجیدنی شده

         بـه کـار   ...  به معناي شـیار و قـاچ کـه در ترکیبـات اسـمی ماننـد کـینِ خاجـه و                    xâj.eخاجه
  )121 :1389علیزاده، (.می رود

  )126 :1389علیزاده، ( به معناي یبوست و خشکی مزاج xošk.eخُشکه 
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  )1396:166عبدالهی، (  به معناي شرم و آزرمšarm.eرمهشَ

رهبbar.e ر) 63:1389 علیزاده،( به معناي دریچهکه از بbarبه معناي در گرفته شده است .  

 که از بن )68 :1389علیزاده، (مانند آنترب و  غدة سیر و ، به معناي اصلۀ درختbon.eبنه
  .گرفته شده است

 و )116 :1389علیزاده، (به معناي مقداري از چیزي که در چنگ آدمی جا شودčeng.eچِنگه
نیز به همین قیاس ساخته ) یک مشت از چیزي (mošte مشته .از چنگ گرفته شده است

  .شده است

 ساخته شده činکه از ستاك مضارع ) 113:1391هاشمی، ( به معناي دیوار čin.aچینه
  . است

که از ستاك مضارع از مصدر پتن ) 162: 1388جعفري، (اي از نان  به معناي لقمهpič.aپیچه 
petanبه معناي پیچیدن ساخته شده است  .  

به معناي کاشتن kâr مضارع به معناي ابزار کِشت در گویش کفته که از ستاكkâr.eکاره 
  . استگرفته شده

 ،بر جاي ماندفرو ریزد یا  به معناي ریزه و پودري که از چیزي فراهم شود یا xâk.aخاکه
  .ه شده استتخاك گرف از که)120 :1391هاشمی،  (خاکهمانند قندخاکه و اره

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

خوره، گیره، شانه،  مانند رساندرا می... اسم ابزار و ،  معناي اسم مفعولآید ومیاز ستاك فعل 
  .ماله

شوند ختم می...  وâr/-ar-  یا  âl/-al– یا ej / -ij–ند و که به یواژگانگاه به پایان این وند 
شوند مانند  واجی تلفظ میور با دو صورتشود و از این رو برخی از واژگان مزبهم افزوده می
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  . کندچنانکه دیدیم این وند در برخی واژگان تغییر معنایی ایجاد نمی.سرخجه/ سرخِج

-eje /-ije/ -je / -ejدلیل فرایندهاي واجی به ها و به تفاوت گونهبه با توجه  وندي است که
    افزوده ك فعل و ستا صفت،به پایان اسمبیشتر  این وند. هاي متفاوتی دیده می شودصورت

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

  .که از سرخ گرفته شده است) 174 :1389علیزاده، ( بیماري سرخکsorx.ejسرخج

اي قــارچ   گونــه بــه معنــاي dev âl.ejترکیــب اســمی دیــو آلــج     ماننــد  âl.ejآلِــج
 است) از اجنه  (جودي خیالی آل مو .به آل نسبت داده شده است     که)169 :1396عبدالهی،(سمی

از آن رو کـه  )1398:118خوشـدل   و 1388:155جعفري،  (.زندکه به نوزاد و مادرش آسیب می    
سـنجیدنی بـا   ) 114:1369سـرتیپ پـور،   . (روي است، به معناي سرخ هم آمـده اسـت       آل سرخ 

  .)471:1392عمادي، (دار رنگ و خط گونه اي پارچه دستباف سرخal.ijaالیجه 

که در گویش seq در گویش گلیون به معناي بوته ها و درختچه هاي سغseq.ejeسِغِجه
  . استاددرخت آزرودباري و تالشی به معناي 

 به معناي قُندري و آن ریشه ضخیم و حجیم بوته است که از دل qondori.jaقندریجه
  )141:1396 شوقی،. (آورند و مانند هیزم می سوزانندکشتزار و علفزار بیرون می

 زاییدن -zanاز ریشۀ ) 100 :1396شوقی، (به معناي دام شیرده داراي فرزند zâh.âjاهاجز
یانجی باشد م در اینجا می تواند -h–.  می باشد-zâکه ستاك مضارع آن در گویش رودباري 

         šuhuشوهو  بسامد داردو در واژگانی مانند يرودبارگویش در که در همآیی دو واکه 
 و البته تلفظ این واژگان با حذف دیده می شودهم ... و) می آید (âhây و آهاي)می رود(

 لکه وجه غالبهاي گویش رودباري روا بدر برخی گونهمیانجی و با حفظ تکیۀ واکۀ دوم نیز 
  .اي با واکه ستاك است در زاهاج، براي همگونی واکهej ابدال واکه وند.است

  قاطعدر برهان. )164:1389، علیزادهو  222:1391 هاشمی، (کبکبه معناي  zer.ejرجزِ
مورگنستیرن،  (.زرد استزر و  وابسته بهاین واژه .  استضبطزرچ در معناي کبک 

103:1927 (  
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    فـرآوري   درخـت ون     گونـه اي جویـدنی کـه از شـیرة         سـقز،   آدامس،  به معناي   vən.ijeونیجه
  )272 :1389علیزاده، (.شودمی

  )164 :1389علیزاده، (. که از زرد گرفته شده استدچوبهزربه معناي zərd.ijeزردیجه

به معناي موسیر که به اعتبار شباهتی که با سیر دارد از نام سیر مـشتق شـده                sir.ejeسیرجه
  )179 :1388جعفري، (. آورده استsirijaسیریجهجعفري آن را .است

بـا  کـه  ي  کلـشتر ونـۀ برخی گونه هاي رودبار از جمله در گ   به معناي خروس در      talâ.jeتَالجه
talâ    کرکجه  در گیلکی نیز ساخت     . به معناي خروس سنجیدنی استkark.əje  اي نام پرندهکه
  ) 95:1354فخرایی، . ( بر همین سیاق استاست

هللیجlal.ija        که ظـاهراً از للــه      ) 34 :1396عبدالهی،( از گیاهانی که خوراك دامها استlale 
  .ساخته شده استبه معناي گیاه نی 

لیجهمmal.ije     ل به معنـاي پرنـده گرفتـه          ) 416:1393آقاجانی،  ( به معناي گنجشککه از م
 بـه معنـاي مـرغ و    murvبرگرفتـه از  احتیاطرا با   حسندوست جزء نخست این واژه      . شده است 

  )2640:1393حسندوست، . ( دانسته استپرنده

 از گولـه     ظـاهراً  ر گـردن کـه     به معناي یقه و دگمۀ باالیی پیراهن و ناحیه زی          golen.jeهگُلنجِ
  . در اینجا نتیجۀ فرایند افزایش استnصامت . ساخته شده است) گلو(

بـر همـین سـیاق سـاخته        )226:1385مـسرور،   (نشین   به معناي کوه   koajکوئَج  در تالشی نیز    
  .شده است

نـسوبه  م(یوشـیج  و از جاینام هـا  ) منسوب به تور( و تورج )منسوب به ایر(ایرج از اعالم مشهور،  
بـر  ) ل ابریـشم بـافی  مح(و الهیج )  است دژ دز که معربمنسوب به( و دیزج )به یوش مازندران 

  . اندهمین سیاق ساخته شده
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-Kâ / -ke / -kaمکان، د و معناي ن افزوده می شو و ستاك فعلبه اسمبیشتر  ها این وند
  . عال و پرکاربرد هستندفها نیز در نامگذاري جاینامو  نسبت، تصغیر و تحبیب را می رسانند

 به معناي دختربچه kileدر تالشی ). 217:1389علیزاده، (  به معناي دختربچهkel.kâکلکا
 این واژه ممکن است .در رودباري کیل به معناي ریز و خرد است) 231:1385مسرور، . (است

 به و آن) 223:1389 علیزاده،(به کیل کیل آکردن به معناي در هم شکستن و تکه کردن 
kart-به معناي بریدن و تکه کردن مربوط باشد.  

شده یا تکه غذایی است که از برشتن گوشت گیلکیگویش رودباري و در vâ.viš.kâواویشکا
/ ستاك مضارع از فعل بیشتن و vâ–پیشوند این اسم از . شوددر روغن فراهم میکرده چرخ

در فعلی  پیشوند اینکاربرد بودن  ساخته شده است و با توجه به کمkâ– و وند پسین برشتن
از این واژه به نظر می رسد گویش رودباري و پربسامد بودن آن در گویش همجوار گیلکی، 

.uršin در گیلکی همچنین اورشینِکا . راه یافته باشديبه رودبارگیلکی  .kâپاشی و  خاك
مرعشی،  (نگلی ج موشايگونهzarbin.e.kâو زربینِکا ) 1381:37نوزاد، (پرافشانی مرغ 

  . بر همین سیاق ساخته شده اند، گونه اي سرو جنگلیzarbinبرگرفته از زربین) 242:1382

که جزء نخست آن، به صورت ) 31: 1396عبدالهی،( به معناي شاخۀ نازك و بلند râ.kaراکه
در همین اي گونه ها در پاره) 95: 1396شوقی،  (rotو رت ) 162:1389 علیزاده،(reاسم رِه 

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

  ) 1389:175علیزاده، (  طبقۀ باالیی ساختمانsar.ekeسرِکه 

  )1389:67علیزاده، ( طبقۀ پایین ساختمان bon.ekeبنِکه

 در čâlə.kâکا  به کار می رود و با چالهجاي پست و گودبه معناي  جوبن درčâl.ekeچالِکه
  .سنجیدنی است) 161:1381نوزاد، ... (گیلکی به معناي چالۀ گور و

 خوارداشت و به عنوان وندبیشتر بویژه در زبان عامیانه و غیررسمی در فارسی ike–وند 
 در گویش رودبار  چنانکه دیدیم ولیکه،رود مانند مرتیکه و زنی به کار می(pejorative)تحقیر
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  .داردتري وسیعگستره معنایی 

-eš /-esگاه واج ،دشو ستاك مضارع افزوده می، صفت وبه پایان اسمkد و آیپس از آن می
 ej–با وند را می توان eš/ -es–وند .  را می سازدesk / -ešk / isk - /-išk-ترکیبات
اسم مصدر د و نشوبه ستاك مضارع افزوده میی بیشتر  فارسدر زبانeš / -iš–هاي وند.سنجید

 parkešش پرکِ،xâreš مانند خارششود، در گویش رودباري هم این وجه دیده میدنسازمی
در این وندها، ولی )جان کندن (jon kanešکنشنو ج) چکّه کردن (čereš چِرِش،)لرزیدن(

 و معناي نسبت و سازندمیسم اافزوده می شوند و هم صفت اسم و به  گاهگویش رودباري 
  .کننداضافه میبه آن وابستگی را 

جرب بیماري  به معناي garگَر که به  به معناي بیماري جرَب و خارش gan.ešگنش 
g گِرگیلکی در .شوداطالق می)240:1391 هاشمی،، 80:1396، برهانی نیا( rگویند .
gar گَرِن صفت آن در رودبار)276:1369سرتیپ پور، ( n) و در جوبن ) 80:1396، برهانی نیا

  . ساخته شده باشدصفت به eš–گنش از افزودن وند رسد به نظر می است کهgernگِرن 

بادافتادگی ورم و  از آن رو که با ،)75 :1391هاشمی،  (  به معناي تبخالvâ.gan.ešواگنِش
ر اینجا در معناي که داست -kan از ریشۀ ganوا به معناي باد و . در ناحیه لب همراه است

  . ناگذر آن یعنی افتادن به کار رفته است

 نه اسم مصدر و اسم استکه ) 1389:232علیزاده، (  به معناي باد گلو، آروغ guâr.ešگوارش
gârو با  به معناي گواردن و هضم کردن گرفته شده guârو از ستاك مضارع  š در تالشی

  . سنجیدنی است)233:1386مسرور، (

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

 :1396برهانی نیا، . (  جاهایی در مزرعه که بایر افتاده و قابل شخم زدن نیستmon.ešمنِش
  . به معناي ماندن گرفته شده استmonاز ستاك مضارع ظاهراَ و )130

در dâr.əšو با ساخته شده ) درخت(که از دار ر در گلیون رودبابه معناي جنگل dâr.ešدارِش
  .  سنجیدنی است)21:1396نصرتی، (تالشی  
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خوراکی با  در گویش درفک روبار، گیاهی xen.ešk نعناع کوهی، خِنِشک xan.ešخَنش
آقاجانی، (رویدشبیه به برگ نعناع که در جاي نمناك و لب جوي میمصرف دارویی 

 در xuni و خونیxunخون. استه معناي رودخانه گرفته شده  احتماالً از خان ب و)327:1393
ها و در جاینامرود رودبار بلکه در جغرافیاي گیالن به معناي رود و رودخانه فراوان به کار می

مکنزي، (چشمه : و خان) آنندراج(حوض کوچک، چاه خرد : خانا  و ب فعالی استجزءهم 
  . سنجیدنی است)اطعبرهان ق(حوض و چشمۀ آب : خانیو ) 163:1373

برهانی نیا،  (šin.eškشینِشک در الکه . گویند میکه به گیاه پلهام یا آقطی šen.išشنیش
 و 295:1382مرعشی، . ( می گویندšundدر گیلکی و در تالشی آن را شوند و ) 242 :1396
الن ترین گیاهان در گیاین گیاه دارویی از فراوان) 198:1385مسرور،  و 308:1381نوزاد، 

 از ماده -šân از ریشه ،رسد این اسم به اعتبار افشان بودن و فراوان بودن گیاهبه نظر می. است
  .  به معناي تکان دادن و پراکندن گرفته شده باشد-šâna*مضارع ایرانی باستان 

 در و مرتبط با زرد که مشتق از زر ر گویش درة سرخن،دبه معناي زرشک zer.esk زِرسک
، zarenuاوستایی ) 229:1974نیبرگ،  (zarrزر در پهلوي . استجیدنی سنبا زرجساخت 

  . درخشیدن می باشد-zar از ریشه -daraniyaفارسی باستان 

 علیزاده،( با ونیجه کهگویند)شیره درخت ون(سقز در گونۀ کَالس رودبار به van.eškونشک
  .سنجیدنی است) 272:1389

نوزاد، (ه معناي هواي گرم و باد گرم بgarm.ešگرمشدر گویش همجوار گیلکی، ساخت 
  . به همین سیاق است)399:1381

 از  ولی امروزه وند فعالی نیست،ساخت پاره اي اسم ها به کار رفتهاین وند در فارسی نیزدر 
) 2443:1393حسندوست، (سخن گفتناست به معناي -vač از ریشه که ظاهراًگنجشک جمله 

 به معناي گنجشک آمده vanjدر برهان قاطع هم ونج.ر آوردبه شما را می توان افزونه ešk–و 
  .است

 را واج افزونه لحـاظ کـرد کـه در    k–ساز گرفت و  را پسوند اسمeš–می توان   ešk–در باره وند    
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 در  /t/ و   /k/واج هـاي     فراینـد افـزایش   . به اسم افزوده شده است    ) اضافه(نتیجه فرایند افزایش    
 ماننـد  ، پـس از واکـه بـسامد دارد   پذیرنـد و پایـان مـی  /š/ و /s/واج سایـشی   بـه   اسم هایی که    

) 98:1389علیـزاده،   ( به معناي روشن در گونۀ جـوبنی         tišk/tišg تیشک  در فارسی و   خورِشت
هـا در   به پایان اسمt–در فارسی عامیانه نیز گاه .  به معناي آتش گرفته شده است      tašکه از تَش  

هـم از ایـن رو برخـی از ایـن           ) 293:1384الزار،(. شودافزوده می ساخت اسم ذات و اسم مصدر       
ــم ــه اس ــا در گون ــش ه ــاي گوی ــار یه ــورت  رودب ــر دو ص ــی ešk– وeš–بهه ــظ م ــوند،  تلف ش
 و peliš ، پلــیش tamešk و تمــشک tamišتمــیش ،xanešk خنــشک xanešخنشماننــد

  ...  وšenišk و شنیشک šeniš ، شنیش peliškپلیشک

-ine /-ene     افـزوده مـی شـود و معنـاي     مـضارع  و سـتاك   و صفت  وندي است که به آخر اسم 
  : رساند مانندنسبت و مانندگی را می

  )1389:164علیزاده، ( تخم مرغ  زردةzard.ineزردینه

 وجـه  و) 1396:115شـوقی،    و   1389:180علیـزاده،   (مـرغ    سفیدي تخـم   seved.ineسوِدینه
  )21 :1396عبدالهی، (esbina اسبینه تر آنکهن

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

 در فارسـی  »تراشـه «کـه بـا   ) 31 :1396عبـدالهی، ( به معناي تراشه چوب  telâš.inaتِالشینه
  سنجیدنی است

شده به صورت دایره که آن را براي حمل اشیاي سنگین بر سر              پارچه پیچیده  pič.inaپیچینه
  . ساخته شده استpetan ستاك مضارع که از)44 :1396شوقی، . (دمی گذارن

 مانند بـرگ  )تُند(داغ هاي جالیزي و جنگلی انواع سبزيدر گونۀ جوبنی به که  dâq.eneداغِنه
  .شوداطالق می  آلش و شاهی، برگ پیاز،سیر

ر مقـدار کمـی از مـایع، از مـصد          کـه از مـایع فـرو ریـزد،           هـا و قطراتـی    چکـه ček.eneچِکِنه
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 tekestanاز مصدر تکِستن  قطره  tek.eneتِکنهو نیز    ، چکیدن چکه کردن čekestanستنچکِ
  .گونه جوبنیهمگی از تن به معناي چکیدن  از مصدر چرِسčer.eneچرنه و نیز چکه کردن

  )129: 1396برهانی نیا، (گاه جا، سایه سایهsây.naساینه

لکـی  گـویش  در از جملـه  . ده مـی شـود  هم کمابیش دی ایرانی نو   این وند در گویش هاي دیگر       
asr.ina   ارسـو با که  نامبردنی است   ) 31:1384،عسکري عالم ( اشکarsuارس  وars فارسـی  از

asru / astباو ) 30:1974 و نیبرگ،42:1373مکنزي،  ( به معناي اشکمیانه ru  در گـویش 
  .سنجیدنی است در گیلکی ârsuو رودباري 

کـه در سـاخت    اسـت    ایرانـی باسـتان      ana–مشتق از   ine  /-ne–فارسی   در   برابرنهاد این وند  
از بـه معنـاي نـژاده،    ( تهمینـه  و نیز در ساخت صفاتی چون مانند نَرینه، مادینه، گزنه     هایی  اسم
 و جز آن بـه       زرینه ،، سیمینه )منسوب به پار  یکساله،  (، پارینه   )داراي روغن زیاد  (، روغنینه   )تهم
  .   رفته استکار 

 فارسـی معیـار برابـر مـی نـشیند ماننـد سـودینه       در e–گاه با ونـد    رودباري  این وند در گویش     
  .)چکه(، چکنه )زرده(زردینه و )سفیده(

-one در گویش رودبار به پایان اسم، صفت یا سـتاك مـضارع افـزوده مـی                نیز   ساز اسم این وند
 ارسـی برابرنهـاد آن در ف . را مـی رسـاند    وابستگی و گاه جنـسیت      معناي نسبت و    بیشتر  شود و   

–بـه صـورت    و در گیلکی رشتی هـم       در برخی آبادي هاي رودبار       می باشد و     âne–بیشتر وند 
âneوالنــه  مانندک تلفــظ مــی شــودko:lâne نــوزاد، ( هــر آنچــه کــه بــه کــول کــشیده شــود

ساز و قیدساز اسـت ماننـد مردانـه، زنانـه، روزانـه،      در فارسی این وند بیشتر صفت  . )380:1381
 ،شـود ماننـد ترانـه   ولی گـاه هـم از آن اسـم سـاخته مـی     ... عرانه، ددمنشانه وماهانه، ساالنه، شا 

  )283:1386انوري و گیوي، . ( عصرانه و انگشتانه،صبحانه

  )1389:248علیزاده، ( تخم مرغ  morq.oneمرغونه

  )1389:45علیزاده، (  شکنبه، شکم فربه و برآمده  eškom.oneاشکمونه
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اشترق به تنهـایی  .   در گونۀ جوبنی  .»بشکن« به معناي    ) آوا نام( اسم   ešteraq.oneاشترقونه
  .رودهم در این معنا به کار می

 انعامی که هنگام بردنِ عروس بـه  bar e pošt.onaبرِ پشتونه  یا bar e sar.oneسرونَهبرِ 
  ) 180: خدابنده. ( کنار درِ اتاق عروس می دادنداوبرادر 

    سـیدن گـردو، تـرك بـر       ا ر  بـ  کهرا گویند   ي نارس   دوپوست سبز گر  در جوبنی   kâl.oneکالونه
  .شود و می افتد و از کال ساخته شده است-می دارد و از آن جدا می

ــه  ــت  narm.oneنرمون ــوهی اس ــرة ک ــوعی ت ــصغر  .  ن ــورت م ــه ص ــوالً ب  narmonakمعم
/narmonayو از صفت نرم ساخته شده است تلفظ می شود .  

 در گونـه جـوبنی کـه بیـشتر بـه شـکل مـصغر                نوعی تـره خـودرو و تـرش        torš.oneترشونه
toršonayرود به کار می.  

در اي اسـت کـه     در گویش رودبار مرکزي به معنـاي حلقـه و گوشـواره    qolom.oneغلومونه
 در اینجـا معنـاي      one–ونـد   . به نشان بردگی اهل بیت در گوش نوزادان مـی انداختنـد           قدیم  

  .رساندنشانه و وابستگی را می

هم به کار   زن  جنس  به معناي جنس مرد و      در رودباري   zen.oneزنونه و   mard.oneمردونه
  .گویند یه نفر مردونه یعنی یک مردچنانکه میمی رود 

-on /-om گـاه  شـود،  افزوده مـی ماضی یا مضارعوندي است که به پایان اسم، صفت یا ستاك 
. هـا فعـال اسـت    جاینـام رساند و از این رو در ساخت      معناي نسبت و گاه فراوانی و کثرت را می        

      بـه کـار      هـم  شوند گاه به عنـوان جـزء اسـمی فعـل مرکـب            ساخته می ا این وند    هایی که ب  اسم
 باشد که به دلیل ضعف در جایگاه پایانی و پـس     on–رسد این وند در اصل      به نظر می  . روندمی

ی واژگـان هـر دو    بدل می شود چنانکه در برخm گاه به جفت خود یعنی    nاز واکه، واج پایانی     
–یا ân / -âm– این وند را به صورتي رودباردر برخی گونه ها. دیده می شودon /-om-وجه

em/ -enبه کار می برند.  
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کـه در جـوبن گـاه شَـرمه     ) 1389:185علیـزاده،  ( بـه معنـاي شـرم و آزرم         šarm.onشَرمون
šarmeهر دو واژه اسم هستند. برند را هم به همین معنا به کار می.  

. رودبه کـار مـی  اي هل دادن  که در جوبن به صورت اسم و به معناي گونه    felârz.onالرزونف
مـصدر جعلـی    از larz لـرز  و جـزء دوم آن سـتاك مـضارع        -viجزء نخست آن پیـشوند فعلـی        

  . استلرزیدن : لرزستن

ا، برهـانی نیـ   (lučemلوچِم ) 1389:240علیزاده، (غرّه  به معناي غمزه و چشم luč.onلوچون
مرعـشی،  (...  بـه معنـاي چـشمک و نگـاه چـپ چـپ و             lučânدر گیلکی لوچان    ) 137 :1396

  . چشم و دوبین گرفته شده استاین واژه از صفت لوچ به معناي چپ) 401:1382

ــون ــه در   vary.onوری ــکافی ک ــراه و ش ــاي آب ــه معن ــ ب ــت آب را  رنه ــد و جه ــاد کنن               ایج
 بـه   )46:1390سـبزعلیپور،   . (در تاتی خلخال ویـرام گوینـد      ) 1389:269علیزاده،  (گردانندبرمی

گرگـون  معنـاي گـشتن و د   بـه  -vart  از ریـشۀ  gardنظر می رسد این واژه از ستاك مـضارع       
  . شدن گرفته شده است

مـرگُم  ماننـد  آمیـز   نفـرین هـاي در عبارتبیـشتر   به معناي مرگ که در جوبن     marg.omمرگُم
  . به کار می رودآن و مانند margom barkordرکردب

 گرفته شده است و آن زاغـه یـا کلبـه و     kol/ko'ol که از کُل     kol.on یا کُلون    kol.omموکل
هاي گـرم سـال   خانۀ ساده و کوچکی است که دامداران معموالً در ییالق براي استفاده در فصل            

  )147 :1396شوقی، . (گوینددر جیرنده رودبار به آن کُالم می. می سازند

فعـل کمکـی    که با   )82: 1396عبدالهی، (barqenبرقِنو    ) 88:1396عبدالهی،    (golenگُلِن
  .  می سازند فعل مرکب به معناي فریب دادن و برق زدن،»زدن«همچون 

 را اسـم بـه      azgیـابی آن، ازگ     پور در ریـشه   هاي گیالن، که سرتیپ   نام  از جاي  azg.omازگُم
  )141:1369سرتیپ پور، . ( سیاق است را پسوند گرفته بر همینom–معناي شاخه و 
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        و در ایـن حالـت معـادل        هایی می سازد که داللـت بـر زمـان و مکـان دارنـد              اسمگاه  on–وند  
و ونـد   ) 148: فرشـیدورد (» سـحرگاهان «و  » بامـدادان «کـه در     در زبان فارسی است      ân–وند  

  . وجود دارد»دیلمان«و » گیالن«مکان در 

  )1389:189علیزاده، (وهر  خانۀ شšiyar.onشیرون 

  )1389:85علیزاده، ( خانۀ پدري عروس در برابر شیرون piyar.onپیرون

 خانۀ مادرزن، خانۀ عروس بویژه در دوران نامزدي که به اعتبار نقـش               zen.mâr.onمارونزن
  )166:1389علیزاده،  (.پررنگ مادرزن به او نسبت داده می شود

خنـک  : هنـک گرفتـه شـده از   ) 20: 1396برهـانی نیـا،      ( هنگام خنکی هوا   honak.onهنکُن
  )همان(

:  مونـستن  گذشـته ستاك  از  که  ) 94: 1396عبدالهی،(ها   محل استراحت گله   mend.enمندن
  . استساخته شدهماندن 

 جایی که آشغال یعنی استخوان یا هر جـسم ریـزي را از گلـوي    alâš ugur.onاالش اگورون
  ) 71: 1396ا، نیبرهانی. (ها برمی دارندبچه

-Ul /-ol / -ole / -uleساز که به بیشتر بـه پایـان اسـم افـزوده مـی شـود و       وندي است اسم
  . مفهوم نسبت و وابستگی را می رساند

 بـه معنـاي بغـل و آغـوش     kaše و کَشه kašبه کَش  که   به معناي دامنۀ جامه      kaš.ulکشول
  .مربوط است) 1389:214علیزاده، (

گویند که براي انبـار کـردن غـالت    ونۀ جوبنی به آوند سیلومانندي می    در گ  kandu.leکندوله
 čandula و در سـگزآباد  kandulaزهرا آباد بویینآن را در تاتی ابراهیم. ساختنداز گل می  ... و

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

 پنجه شود که بهیده می دpanj.ulاین وند در فارسی در واژگانی معدود همچون پنجول 
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هاي دیگر از زبانهاي ایرانی نو هم این وند کمابیش در ساخت اسم، در گویش. استربوط م
     به معناي nafs.ulاز جمله در تاتی خلخال صفت نفسول . نام فعال است صفت و جاي

 از نیز. واژه نفس بر همین سیاق ساخته شده استواماز ) 168:1390سبزعلیپور، (چران شکم
نامبردنی ) 204:1381سرلک، ( به معناي کاسۀ کوچک kâs.ula واژه کاسوله ،گویش بختیاري

  . به آن اضافه می کند معناي تصغیر را ،است که از کاسه ساخته شده و وند

-me / -makراه هاي ایرانی نو و برخی گویشوندي است که ظاهراً از زبان ترکی به فارسی 
ه گویش رودبار با توجه به وجود زبان ترکی در منجیل و همجواري و راهیابی آن باست یافته 

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

، یورتمه،  چالمه، سقلمه، دگمهمانند داغمه،. هدد میي اسم ذاتاي مصدري و گاه معناعنم
در گویش . رمه مانند میمه و آذنام می سازد،  است و جاي مکانگاهی هم وند...  ودیشلمه

  :مانندپس از ستاك مضارع یا اسم می آیدساز بیشتر اسمرودبار این وند 

هیارمyâr.ma در جیرنده به معناي.رود در رودبار مرکزي به کار میبه معناي بلغور گندمکه  
 :1396شوقی،  ( به کار می رودشده در دهان گاو و گوسفندکیفیت و علف خردآرد زبر و بی

 به nemakyârنمکیار یا nemyârنِمیار  با کهآرد کردن : یارستنفعل برگرفته از )194
  . همبنه است)182 :1396شوقی،  (nomayâr، نُمیار سابیدن نمکویژه معناي سینی چوبی 

هبغمboq.ma 1396:245نیا، برهانی و 159 :1388جعفري، ( به معناي اخم و آژنگ و بغض(. 
  .رودبه کار میهایی از رودبار در آباديبغ به تنهایی نیز به همین معنا 

 گندم یا برنج درو شده هنگام کوه کردن ، جوی از خوشههایبه معناي دسته ye.meیمه
بخش نخست ) 165: 1398خوشدل ، 1389:281اده، علیز ،201 :1388جعفري، (محصول 

 به معناي خرمن کردن گندم، yehonدر یهون . است-yava*، ایرانی باستان جواحتماالً آن، 
سنجیدنی ،نیز جزء نخست همین واژه و جزء دوم هاون است) 1389:281علیزاده، (جو و برنج 

، طاهري(تاتی تاکستان  به معناي خرمنگاه در yungâ به معناي جو و یونگا yo یوبا
189:1388(.  
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ل   ) 91: 1396عبـدالهی، ( به معناي قسمت قابل توجهی از چیـزي        pal.maپلمه   برگرفتـه از پـ
pal     که با پـر در فارسـی بـه معنـاي برشـی از میـوه و      ) همان( به معناي هر قسمت از چیزي ...

  . سنجیدنی است) 81: 1389علیزاده، (

-Veی آید و معناي وابستگی و شباهت را می رساند ماننداین وند پس از اسم یا صفت م:  

 و نیـز آفـت  ) 1389:183علیزاده، ( به معناي زغال، خاك زغال، دوده، خاکستر  siyâ.veسیاوه
  .گندم که موجب سیاه شدن آن می شود

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

ــارِوه ــلِ مـ ــک kačalemâr.e.veکچـ ــاي مارمولـ ــه معنـ ــی بـ ــویش علـ ــادي در گـ  آبـ
  . به مار شباهتبر پایه)1396:27عبدالهی،(

احتماالً برگرفتـه از کـال      ) 152: 1398خوشدل  (ناآباد  جاي    به معناي ویرانه و       kalâ.veکالوه
kalâ     سنجیدنی با کـالِ وه    ) 152: 1398خوشدل  ( زمین مزروع ناهموارkâl.e.ve   بـه معنـاي 

: 1396نیـا،   برهـانی  و   185:1388جعفري،   (، جاي نامرتب و درهم و برهم      كویرانه و جاي مترو   
272(  

نـامبردنی اسـت کـه بـه     کـالس  هاي جایناماز kamar.a.va وه کمرَهاي رودبار هم نام از جاي
  .گاه کوه وابسته استکمر

  نتیجه

ا از توان به کمک آنهمی دارند و هاي ایرانیي اشتقاقی نقش مهمی در زایایی گویشوندها
ي این پژوهش که به معرفی و بررسی مهمترین پسوندها.  ساختواژگان موجود، واژگان تازه

دهد که پسوندها در گویش پردازد نشان میدر گویش رودباري میدر ساخت اسم  اشتقاقی
 ،شماري از پسوندهاي گویش رودباري با فارسی معیار. رودبار، متنوع و پربسامد هستند

، افزایند با فارسی متفاوت است معانیی که این پسوندها می،بیشتر مواردمشترك است ولی در 
مهمترین .  برخی از پسوندهاي گویش رودباري اساساً در فارسی معیار وجود ندارندضمن آنکه
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.  و تصغیر است همانندي،همانا وابستگیکنند،  حمل میي گویش رودباري که پسوندهامعانیی
اسم، صفت  به سوندهاي متفاوتپیک معنا توسط گویش رودباري، هاي متفاوت از  در گونهگاه

 اندوندهاي دیگر ساخته شدهپساز تحوالت واجی وندها پسبرخی . شودیا ستاك فعل افزوده می
 و ij.e و il.e و il.akبرخی پسوندها مانند . و این یکی از دالیل قرابت معنایی پسوندها است

ak.iتوان آنها را پسوند مرکب نامید مرکب از دو پسوند هستند و می . 
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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:  تهران، تات نشین هاي بلوك زهرا، چاپ پنجم،)1370(آل احمد، جالل 

: ، دستور زبان فارسی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران       )1386(انوري، حسن و احمدي گیوي، حسن       
  فاطمی

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

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

فرهنگـستان زبـان و     : ناختی زبان فارسی، تهـران    ، فرهنگ ریشه ش   )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(خوشدل، نصرت اله 

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

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

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

  .نشر فرهنگستان: ، واژه نامه گویش بختیاري چهارلنگ، تهران)1381(سرلک، رضا 



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

191

، 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(شوقی جیرنده، صمد 

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

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

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

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

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

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

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

  .، فرهنگ پهلوي، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران)1386(شی، بهرام فره و

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

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

  .طاعتی: ، واژه نامه گویش گیلکی، رشت)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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ی افعـال در زبـان فارسـی،      بررسـی ریـشه شـناخت     ) 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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