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 راهنمای خواندن نوشته های گیل�ی و کردی

 jir   ) مانند: ج��i  "ی": صدای "ای"( صدای

 melje ) جزء �لمه مانند: مێل�� e"ێ": کسره (صدای  

 dəçikچیک ه  مانند: د )ə"ه ه": فتحه ( صدای 

 tur )  : مانند: تور u" و" صدای "او"(صدای 

 koluᶊ ) مانند: �ۆلوش o" ۆ": ضمه (صدای 

 püzi) مانند: پۋزی ü" ۋ": صدای ب�ن "او" و "ای" (صدای 

 dar e bun بون ̌ " :کسره در جمله و ترکیب اضا��. مانند: دار̌" 

 gaz ) مانند : �از a"ا": صدای "آ" (صدای 

 voᶊom )  مانند ڤۆشۆم v" ڤ": صدای "و" (صدای 

 اگر واژه ای با مصوت آغاز شود ابتدا همزء (ئ) و سپس مصوت نوشته می شود.

ز�ا��ای مختلف دنیا براساس شباهت هایی که با هم دارند، در گروه هایی دسته بندی می 

شوند. ی�ی از این گروه ها ،«گروه ز�ان های شمال غر�ی ایران» است که ز�ا��ایی مانند: 

گیل�ی، تال��ی، کردی، زازا�ی، بلو�� را شامل می شود. رابطه این ز�ا��ا، یک رابطه عر��ی 

بوده و ن�ی توان اصالت هیچ یک را ز�ر سوال برد؛ فقط می توانیم ب�و�یم که اصل و منشا 

همه آ��ا ی�ی بوده است. البته برر��ی های تار��� ن�� می تواند در شناخت ارتباطات میان 

اقوام مختلف و ز�ا��ای آ��ا مفید واقع شود. برای مثال شواهد تار��� �شان می دهند که 
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قوم بلوچ در زمان های قدیم در شمال شر�� در�ای خزر زند�ی می کردند.  همچن�ن این 

شواهد از مهاجرت قوم �ا��ی (که نام در�ای �اسپ�ن از این قوم گرفته شده) به غرب ایران 

خ�� می دهند که اغلب کتب راجع به تار�خ کردستان، ورود این قوم به کردستان را تایید می 

کنند. دو نظر�ه در ب�ن زازاها متداول است: ی�ی اینکه زازاها بازمانده ام��اتوری پارت هستند و 

دیگری اینکه گرو�� از دیل�ی های شمال ایران بوده اند که به ترکیه مهاجرت نموده اند، به 

زازاها ، "دیم��" گفته می شود که می توان این نام را �غی�� یافته نام "دیل�ی" دا�ست. 

در این ب�ن شباهت میان گیل�ی ، کردی و زازا�ی �سیار چشمگ�� و شگفت انگ�� است که جای 

�ار و برر��ی فراوان دارد.در این نوشته مبنا در ز�ان گیل�ی را �ویش اش�وری و  در ز�ان کردی 

�ویش سورا�ی قرار می دهیم و اگر واژه ای را از �ویش های دیگر استفاده کنیم قید خواهد 

شد.  به دلیل تفاوت در صرف افعال برای مقا�سه فعل، از صورت امری یا مصدری استفاده 

می کنیم که در کردی و گیل�ی شبیه به هم است. البته در �ویش �لهری، زمان ما��ی 

 مانند گیل�ی صرف می شود.         مثال: ما��ی استمراری 
ً
استمراری و مضارع اخباری، تقر�با

فعل رف�ن (می رفتم ، می رف�ی و...) 

                                                 گیل�ی 

جمع مفرد 

مو) شێم  (ئه(مو)    شۆم 

مو) ش�ن  (شه(تو)     ��ێ 

(ئوشان) شۆن (ئون )    شۆ 
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کردی (�لهری ) 

جمع مفرد 

(ئیمه) چیم (مێ) چۆم 

(ئیوه) چ�ن (ت) �� 

(ئۆان) چۆن (ئیو) چێگ 

 

 

 

صرف زمان مضارع اخباری رف�ن ( می روم ، می روی ...) 

                 

                                         گیل�ی 

جمع مفرد 

مو) شیم  (ئه(مو)    شوم 

مو) ش�ن  (شه(تو)     ��ی 

(ئوشان) شون (ئون )    شون 
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کردی (�لهری ) 

جمع مفرد 

(ئیمه) چیم (مێ) چێم 

(ئیوه) چ�ن (ت) �� 

(ئۆان) چ�ن (ئیو) چو 

 

 

در کردی کرمان�� هم چند ضم�� مفعو�� با گیل�ی شباهت دارد: 

در کرمان�� : مه ره/ته ره/ئه وره      ژ�وت (به من/تو/او  گفت) 

در گیل�ی : مه رێ /ته رێ /و�رێ     بۆ�وت (به من/تو/او  گفت) (و�رێ در چابکسر) 

به طور ک�� شباهت میان کردی و گیل�ی را می توان به دو دسته تقسیم کرد :  

 مفهوم یکسا�ی را می 
ً
دسته اول : واژه هایی که بدون تفاوت یا با تفاوت اندک در حروف دقیقا

رسانند. 

 به یک مع�ی نیستند 
ً
دسته دوم: واژه هایی که بدون تفاوت یا با تفاوت اندک در حروف دقیقا

اما ارتباط معنایی �سیار نزدی�ی با هم دارند. 

ابتدا به برر��ی دسته اول می پرداز�م : 
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توضیحات و مثال فار��ی کردی گیل�ی 

کێت. ه ر  ��  ب   سه̌گیل�ی: پورد پل پرد پورد 

وت.  که    پرد  ر  کردی:    له  سه

گال�ی رمێ ه هر�ێ  هه

جنگ�� 

در فار��ی آمرود به مع�ی گال�ی �ار�رد داشته  

ل، پیشوند مذکر کننده است. در گیل�ی پیشوند  که�او نر �ا  له کهل�ێ  که

ل پیتۋر  بزرگ کننده ن�� می باشد مانند: که

(مورچه بزرگ) 

از نوک انگشتان تا شانه را شامل می شود دست بال بال 

برای ابزاری که از �ار افتاده باشد استفاده می کند �ول �ول 

شود مثال در گیل�ی: داز �ول ئابۆ 

لوش در کردی نام گیا�� است. لوشه در مازندران �اه �لۆش �ۆلوش 

به مع�ی لب است واین گیاه به لب ا�سان شباهت 

دارد! 

تره (نام ر  وهه کوار  که

گیاه) 
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زه ره ج 

 

ژه ره ژ 

(هورامی) 

 

کبک 

 

در ز�ا��ای ایران حروف ژ، ز ، چ ،ج  به هم تبدیل 

می شوند 

ک���ی ک��ک 

(هورامی) 

در ��لوی کرک به هم�ن معنا آمده است مرغ خان�ی 

رسو  ئه

(جلگه 

گیالن) 

ر��ی  هه

(هورامی) 

در اش�ور «ئاسورێ»  اشک 

سر  در ��لوی : ئه

در گیل�ی به مع�ی قی�� �شم چی�ی است و�� در قی�� دوارت دوارت 

کردی قی�� معمو�� را �و�ند 

دیم دیم 

(هورامی) 

ن در کردی به معنای منظره �ار�رد دارد  دێمهصورت 

کیجا 

(مازندران) 

 دخ�� ک�� 

 قر�� واشه ڤاشه ک 

گ��زه گه رزێ 

(�لهری ) 

 موش 
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    در گیل�ی �عد از نام خاص درخت نام عام هم درخت دار دار 

م  دار همی آید مانند: شهر

کج بودن �ۆچ �اچ 

دست 

�اچ در گیل�ی چوب خمیده ای است که برای باال 

کشیدن اجسام مختلف از آن استفاده می شود در 

کردی به عصا �وچان می �و�ند. 

 

مانگ 

 

مانگ 

 

ماه 

 

  نام دخ��انه است به مع�ی »مانگه دیم«در گیل�ی 

ماه رو 

زاما زۆمێ 

(هورامی) 

در کردی سورا�ی زاوا داماد 

 افتادن وتن  کهتن  که

ف�ن  که

(غرب 

گیالن) 

ف�ن  که

(�لهری و 

سنند��) 

 افتادن 

 با�ست بێسه بێیس 

نیش  بهنیش  به

(�لهری ) 

در سنندج دانیش بنش�ن 
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در گیل�ی آج�ن (از فعل ورج�ن) به مع�ی شیارهایی خرد کن  بجێنه ج�ن  به

در زم�ن است که آب را قسمت می کند 

در کردی به آن آش�ن و آج�ن می�و�ند  

بزن (ضر�ه بێ�وتێنه بۆکتان 

زدن) 

 

به مع�ی آ�شار   چورێ .در گیل�ی"ئاو چورێ �وت "قطره چۆره چورێ 

 .�وچک (کنار چشمه) هم �ار�رد دارد

توکه تو�و�ێ 

(هورامی) 

 

 قطره 

نام گیا�� شنگ ژنگ 

است 

این گیاه در فصل ��ار در �وهستان می رو�د و 

مصرف خورا�ی دارد.  

 شدن بوون بۆن 

درخت ره ز ره ز 

ان�ور 

 

عقاب دال دال 

سیاه 

در ��لوی به صورت "داملان" وجود دارد 
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�ان  گ��دهگ��د�ان 

(�لهری ) 

 گردو 

ئاغوز 

(جلگه ) 

�و�ز 

 

در ��لوی "�ۆز " گردو 

 برادر برا برار 

�سوند «ێن» در گیل�ی و کردی از اسم ، صفت می (آدم)کثیف چێلک�ن چێلک�ن 

سازد. نمونه ای دیگر:  گه ر ێن 

در ��لوی هم آمده است خورشید خۆر خور 

 ان ئیسه ئی��ێ 

 اینجا ئ��ا ئ��ا 

 کجا �ویێ �ویێ 

گیل�ی: �و�ا�ێ ��ی هی��ی؟ فار��ی: اهل کجایی؟ کجا �و�نه �و�ان 

کردی: خه ل�ی �و�نه یی؟ 

�و�ێنه ر �و�ێنده ر 

(بو�ان) 

 کجا 

 عقاب لۆ  ههئالۆغ- ئا�� 

 ز�ر-پای�ن بن بون 
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 روی-باال ر ه سر ه س

ژ�ر- چ�� ج�� 

(هورامی) 

 تاش هیسێم                  ̌گیل�ی: �ی پا ج��ز�ر-پای�ن 

 پاتێنه ̌هورامی : تا��ی چ��

ژوور جۆۆر 

(سنندج) 

 باال 

 شعله آ�ش لی��ێ  بهل  به

 ��ادن نائان ن  ئهه ن

دیگ م��ی تیان تێ�ن 

بزرگ 

 

 برو بچو بۆشو 

 گر�ه �شیله پی�� 

 ت�خ تال ل  ته

در گیل�ی به صورت: چراغ جێل- دوماغ جێل و پارچه جێل جێل 

مانند ای��ا �ار�رد دارد 

�سوند -جار -جار 

م�ان (زار) 

در گیل�ی بیجار (بج+ جار) به مع�ی برنجزار و در 

کردی (�ی+جار) به مع�ی بیدستان 
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پۋز پۋزی 

(�لهری ) 

 پاشنه پا 

 چقدر �ی  چهندی  چه

 شن-ماسه ز�ک ز�ک  ڤه

در هورامی لی�اوی می �و�ند آب دهان لیک فیلیک 

 

-زاده -زا -زێ 

(�سوند) 

در گیل�ی برارزێ، و در کردی برازا �ع�ی برادرزاده 

در گیل�ی «ساغ به �ی» در کردی «ساغ �ی» �ع�ی سالم ساغ ساغ 

سالمت با��ی 

�وله �و�� 

(هورامی) 

بچه 

حیوانات 

 »�وله شه  هه« در ز�ان مردم آمل و » �و��̌ش ئه«

در هورامی �ع�ی بچه خرس- �ۆ�� در گیل�ی به 

معنای �وساله �ار�رد دارد 

 زاغ ره  شغه غهکێشک��ێت 

�وتکه- �وت�ێ 

توتکه 

بچه 

سگسانان 

�وته در گیل�ی به بچه (در رودبار به �سر) گفته 

میشود (در فار��ی �ودک) و در ان�لی��ی به بچه 

�و�ند   kitten گر�ه
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در کردی به آواز �ۆرا�ی می �و�ند  فر�اد �وره �ورێ 

 سوزن رزی  دهرز�ن  ده

در کردی به بیمارستان نه خۆ�خانه می�و�ند بیمار خۆش  نهناخوش 

           به عنوان پیشوند مذکر کننده �ار�رد داردنر ل   کهل  که

 در گیل�ی �ع�ی �او نر »ل�ێ که«

�وسفند �اور �اوی 

دوساله 

 

لوچک  مهمێل�� 

(سنندج) 

 گنجشک  

ورگ ورگ 

(هورامی) 

 گرگ 

در گیل�ی به گیج�اه« ڤ���ێ »می �و�ند یاد،فکر ب�� ڤ��  

 ه��م هیمه هی�ێ 

�ورا (شرق 

گیالن) 

�وره 

(�لهری ) 

 کجا 

م�� (جلگه 

گیالن) 

     در ��لوی «م��» به هم�ن مع�ی است .در گیل�یادرار م�� 

میش�ن» به مع�ی ادرار کردن �ار�رد دارد  «وه
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 چوب نرم شوو -شوول شۋش 

 هلو شتالو  ههئاشتالو 

لگ  وهلگ  ڤه

-(هورامی

) �لهری 

در فار��ی حرف"و" به "ب" و "ل" به "ر" تبدیل شده برگ 

است که سهل املخرجند 

 روسری چکه  لهچیک  له

 نیست نیه نیه 

 شس�ن شوردن شوردن 

جه �� 

(هورامی) 

 از 

ه�ن ئه  واسر ̌ه�ن

واسه 

به خاطر 

هم�ن 

 

رادێوار 

(غرب 

گیالن) 

مسافر- ر�بوار 

رهگذر 

در گیل�ی به راه، "را" و در کردی "رێ "      می �و�ند 

 تراشیدن تاش�ن ش�ن  ته

 ��ن وال ڤال 
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پاپێ�� 

(جلگه) 

 پروانه پوله  په

 

ب��مه بورمێ 

(�امیاران) 

در ��لوی هم آمده است گر�ه 

  ش   ئه

(آمل) 

هه ش  

(هورامی) 

    خرس 

 سوخ�ن سوتن سوتن 

چو�� چو�� 

(هورامی) 

 �ستان 

چ �ودن» در گیل�ی به مع�ی باد کردن و بزرگ  « فهُپف کرده ش  فهچ  فه

شدن غ�� طبی�� است.در کردی مشتق "فشه" به 

مع�ی غلو کردن وجود دارد. 

در کردی بیش�� به جای تنگ �و�ند و�� در گیل�ی تنگ سک  تهتێسک 

عمومیت دارد. 

 شبنم ��ی (قروه) ��ی 

بورۆن 

(اش�ور ) 

 �� بورۆ�ی (شعر رو�اری از ̌ما  یێ  چشم با   هه نهن�اه کن بروانه 

استاد محمدو�� مظفری کجیدی) 
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�ۆالش 

(کالردشت) 

گیل و دیلم به نو�� کفش(پاوزار)، "�ۆلوش- نو�� کفش کێالش 

�ۆالش " می�و�ند . در کردی "کێالش" به نو�� گیوه 

گفته میشود. به نظر م��سد این نام در گذشته 

 عمومیت داشته است.  مختلفبرای انواع

ک��ج ک��چ 

(�لهری ) 

ترد و 

 هشکنند

 

کباب برژاندن بیش�ن 

کردن 

ترانه کردی: «سوتیام ۆ برشیام بو تو ک��ی هۆرام» 

ترجمه اش به گیل�ی « بۆسوتم ۆ به بیشتم �ی 

واسر هۆرامی کیجا».در گیل�ی حرف "د" به ابتدای 

فعل اضافه می شود(ده بیش�ن) و مع�ی فعل را به 

"سرخ کردن" بدل می کند. 

�ال- هێل کیل 

(�لهری ) 

ردیف 

�اشت 

در گیل�ی به مع�ی ردیف ادامه دار هم �ار�رد دارد 

دلتن�ی تاسه تاس�ن 

همراه با 

اندوه 

 

در گیل�ی "یا��ێ" به مع�ی دلتن�ی همراه با اشتیاق 

 یا��ێ وا�ودێ بۆ"  �ار�رد دارد."می دیل ��رێ 
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�ۆم  �ۆم 

(قروه) 

استخوان 

لگن 

 

 بازی �ایه �ا     (آمل) 

ت  کهت  که

(�لهری ) 

برآمد�ی 

زم�ن 

 درجه باشد. 90اختالف سطح زم�ن که با زاو�ه 

درگیل�ی "که ند "هم به �ار می رود با این تفاوت 

�ی" به  تاکه ند" بزرگ از "کهت" است.    "که که "که

معنای �ی �عاد�� در راه رف�ن و همچن�ن به مع�ی 

ناهمواری زم�ن �ار�رد دارد. 

کج- لۋچ لۋچ 

ناموزون 

کێته. به مع�ی  می س��ێ  لۋچ   وه گیل�ی :شه

��   "چشم چپ" هم �ار�رد دارد: عروس  خه

خۆج���� بۆ، یێ چۆشم �ی لۋچ؟ 

چێل چێل 

(�لهری ) 

ِ�ل مخلوط 

با آب 

 

رشک رشک 

(�لهری ) 

 تخم شپش 

 زنده با��ی بژی بزهوی 
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ڤیار ڤی�� 

(�لهری ) 

جای کم 

عمق رود 

برای عبور از رودخانه، از "ڤی��" می گذرند 

گیج - و�ر ڤ�� 

�ودن 

 

 بلوط مازو زی  مه

حو�چه ای است که در ز�ر چشمه قرار می دهند - ناو (�لهری ) ناف 

و برای شس�ن ظرف و لباس ، یا به عنوان آ��خور 

چار�ایان  از آن استفاده می کنند 

مه ن�و   

 (آمل)

  �او ماده مان�ا

جایی که به آن آفتاب بتابد شرق خۆرتاو خورتاو 

 

جایی که به آن آفتاب نتابد – در گیل�ی به معنای سایه-نمور نێسار نێسا 

جنوب هم به �ار می رود 
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حال دسته دوم (واژهایی که ارتباط معنایی دارند) را برر��ی می کنیم:در ستون دوم جدول ز�ر 

، ترجمه گیل�ی به فار��ی و در ستون چهارم ترجمه کردی به فار��ی آورده شده است 

توضیحات و مثال فار��ی کردی فار��ی گیل�ی 

 سنگ�ن غورس �لفت غورس 

گروه- ل  گههمراه ل  گه

همراه 

ئاگ��  ل    گه̌گیل�ی: «�ی  برار

بۆشو»(برادرت را همراه (خود) کن 

ل»    گه و برو ) - کردی« خوات  له

(خدا به همراهت) 

قورت می فێو�رم 

دهم 

ئه وۆرم 

(هورامی) 

می خورم 

 

 

 

 

"چوله ئه" ک�ی بزرگ�� از گنجشک گنجشک چۆله که نو�� پرنده چوله ئه 

است . 

در گیل�ی "شیت" به ک��ی گفته دیوانه شێت دیوانه مزاج شیت 

میشود که دیوانه نیست و�� �ارهای 

 دیوان�ان را انجام می دهد.
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در گیل�ی واژه "زه نتور " به مع�ی عصبا�ی  هتۆر دیوانه تور 

«فر�اد از روی عصبانیت» وجود 

دارد. در عمل هم عصبانیت نو�� 

دیوان�ی را به همراه دارد. 

جای تنگ و دیل 

محصور 

اس�� را در جایی محصور و تنگ اس�� دیل 

زندا�ی می کنند. در گیل�ی به حصار 

چار�ایان هم "دیل" �و�ند. 

جوش آمدن �ول موج در�ا �ۆۆل 

ما�ع 

در هن�ام جوشیدن، ما�ع به تالطم 

می افتد و حباب هایی تولید می 

شود که دقیقا با �ی قراری موج و 

حباب ها�ش قابل مقا�سه است 

محل سۆنور 

تقسیم آب 

در گیل�ی "سۆنور " در�چه تقسیم مرز سنور 

آ�ی است که آب ��ر اص�� را به 

چند شاخه تقسیم می کند.  

الچ�ن  هه

(غرب گیالن) 

هالۆچیاره تاب 

(هورامی) 

آو�زان 

کردن 
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«چشت ئابۆن » در گیل�ی به معنای وعده غذا چشت غذای ناهار چاشت 

عادت کردن به غذا است 

داچێکه -چسبنده ده چیک 

جاچکه 

آدامس- 

سقز 

در گیل�ی «ده چیک و�ن��» به آدم 

مزاحم (کنایه) �و�ند که به مع�ی 

تحت الفظی "سقز چسبنده" 

است.(ده چکێسن=چسبیدن) 

سم  نیهنیست نێسه 

(سنندج) 

 ندارم 

بیاور به ه�ن بخر به ه�ن  

 

 

ام�ان دارد شا- شه 

(�سوند) 

در گیل�ی مفهوم ام�ان و در کردی باید ��ێ  ئه

الزام را می رساند. 

گیل�ی: شۆ شه؟ (می شود رفت؟) 

��ێ بچ�ن؟ (باید برو�م؟)  کردی: ئه
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�ۆر (غرب 

گیالن) 

"�ۆررێ " در گیل�ی،  کردی و فار��ی �سر �ۆر  دخ�� 

به فرزند چار�ایان گفته می شود. 

در گیل�ی "�وته" به فرزند حیوانات 

(و در بر�� مناطق  فرزند مذکر 

ا�سان ) گفته می شود که در 

فار��ی به صورت "�ودک" وجود 

��" در اش�ور به فرزند  دارد. "ڤه

�سر �و�ند و در فار��ی "بچه" معنای 

عام فرزند می دهد. 

آشغال - پۋش 

تفاله 

"پۋش" به آشغال و تفاله سفت با�� استخوان پێشه 

مانده از مواد خورا�ی گفته می 

یی  شود. مانند: «تۆخما پۋش – چه

پۋش»  

سیاه ش  رهقهوه ای  ش  ره
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آب کم ر�ج 

عمق 

شهری در ر�جاب  

استان 

کرما�شاه 

به نظر می رسد نام "ر�جاب" از 

رودخانه کم عمق نزدیکش گرفته 

شده باشد. 

لم-      چه

رم   چه

(شرق گیالن) 

�ود – 

آشغال 

پوسیده 

وجه اش��اک کثیف و چندش آور مخاط بی�ی چلم 

بودن است 

 شکه ئهکمد  ئێش�اف 

وت 

ئێش�اف به کمدی می �و�ند که غار 

قسم�ی از آن در داخل دیوار باشد 

و�ریس نو�� طناب و�ریس 

(کرمان��) 

"و�ریس " از فعل "ریش�ن" مشتق طناب 

شده و نام طنا�ی است که از گیاه 

"�ا��" یا از "�ۆلوش" درست می 

شود. 

گر�ن�� 

(غرب گیالن) 

گر�نج- موی فرفری 

گر�نج 

(�لهری ) 

تکه-تکه ، 

چند تکه 

برای مثال در کردی �لهری به ش�ل 

ظاهری نارنجک جن�ی "گر�نج- 

 .گر�نج" می �و�ند
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پرت کردن ن  فر�ت ده

یا کشیدن 

ناگها�ی 

در گیل�ی اگر آب روی سط�� باشد پرتاب کردن ن  فرێ ده

و با دست آن را ناگها�ی پرت کنند 

ن»  ده در واقع آن را «فر�ت به

در کردی به پرتاب کردن معمو�� 

ن در  واده گفته می شود (معادل ته

گیل�ی) 
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