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در پــی فراخــوان عمومــی کــه از ســوی پژوهشــکده گیــان شناســی 
دانشــگاه گیــان در ســایت دانشــگاه و مطبوعــات و رســانه هــای مجــازی 
ــن –  ــورخ فروردی ــه وا م ــماره 160 گیل ــه در ش ــد )از جمل ــس ش منعک
ــا بســته هــای  اردیبهشــت 99( و طــی آن از صاحبنظــران خواســته شــد ت
ــره  ــد، باالخ ــال دارن ــکده ارس ــه پژوهش ــه دبیرخان ــود را ب ــنهادی خ پیش
ــرخط« در  ــی »س ــوان اصل ــا عن ــه ای ب ــیوه نام ــار ش ــا انتظ ــد از ماهه بع
ــد  ــه برآین ــد ک ــته ش ــا گذاش ــانه ه ــار رس ــر و در اختی ــه منتش 37 صفح
آن فراخــوان و نشســت هــای حاصــل از آن اســت. ایــن شــیوه نامــه کــه 
ــر  ــه کوشــش دکت ــراً » مصــوب گروهــی از پژوهشــگران «اســت ب ظاه
جهاندوســت ســبز علیپــور دانشــیار زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد رشــت و داوری تنــی چنــد از اســاتید دانشــگاه هــا )زبــان 
ــا آرم دانشــگاه گیــان  ــه شــده و ب شــناس و اســتاد ادبیــات فارســی( تهی
منتشــر گردیــده اســت و چنــان چــه از عنــوان فرعــی نــه چنــدان گویــای 
آن یعنــی »شــیوه نامــه پیــش نهــادی الفبــا و گیلکــی نویســی« برمــی آیــد 
بــر ایــن نیــت اســت کــه بعــد از پخــش و نشــر آن مــورد نقــد و بررســی 

ــان قــرار گیــرد. جامعــه گیلــک زب
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ــد از دوره  ــر گیلکــی را بای ــه نث ــگارش ب ســابقۀ گیلکــی نویســی و ن
ــان »دامــون« کــه یــک ســال بعــد از  چــاپ و نشــر روزنامــه گیلکــی زب
پیــروزی انقــاب اســامی منتشــر  شــد پــی گرفــت.  نخســتین و قدیمــی 
ــماره  ــج ش ــش در پن ــال پی ــل س ــی چه ــگارش گیلک ــه ن ــیوه نام ــن ش تری
نخســت از ســال اول دامــون ) ســال 1359( منتشــر شــد. شــیوه نامــه ای 
کــه بــه ســیاب نــگاری ، تســویه حــروف همصــدا و چنــد شــکلی عربــی 
و معیارســازی یــک گویــش ادبــی مشــترک بــرای عمــوم گیلــکان تدویــن 
و منتشــر شــده بــود. امــا عمــر دامــون دیــری نپائیــد و ســال بعــد تعطیــل 

شــد.
شــیوه نامــه دوم از زمــان انتشــار گیلــه وا )ســال 1371( پدیــد آمــد 
ــه  ــار ب ــر ب ــه وا ه ــی گیل ــان شناس ــه گی ــای مجل ــماره ه ــی ش . در برخ
ــه  موضوعــی خــاص از آئیــن نــگارش گیلکــی پرداختــه شــد. گیلــه وا ب
ــن  ــه تدوی ــر ب ــعر و نث ــم از ش ــی اع ــون گیلک ــع درج مت ــا منب ــوان تنه عن
یــک رشــته دســتورالعمل هــا در انســجام نــگارش گیلکــی دســت زد و بــا 
ــگارش گیلکــی  ــه یکدســتی در ن ــم جدیــد و قراردادهایــی، ب وضــع عائ

شیوه نامه »رسخط«

و نقدی بر آن 
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کمــک کــرد . طیــف وســیعی از شــاعران و نویســندگان گیلکــی پــرداز 
امــروزه از شــیوه پیشــنهادی و بــکار گرفتــه در گیلــه وا تبعیــت کــرده بــه 

ــد. آن روی آورده ان
ــش زاد  ــر بخ ــای جعف ــی « آق ــان گیلک ــتور زب ــاب » دس ــف کت مول
ــن کــرده  ــگارش گیلکــی تدوی ــن ن ــاب خــود، آیی محمــودی هــم در کت
کــه بخــش هایــی از آن را  ســال هــا پیــش  در هفتــه نامــه هاتــف چــاپ 

ــود.  کــرده ب
ــان  ــد از جوان ــی چن ــر تن ــال اخی ــار س ــه چه ــر در س ــوی دیگ از س
ــال  ــا اعم ــیوه ای را ب ــی »ورگ« ش ــال تلگرام ــک در کان ــد گیل غیرتمن
نقطــه گــذاری و همــزه نــگاری عرضــه کــرده انــد کــه در دنیــای مجــازی 
مــورد اســتفاده و اســتقبال طیفــی از کاربــران بویــژه جوانــان قــرار 
گرفتــه اســت. ایــن شــیوه نــگارش کیبــوردی در گــوگل ثبــت و کاربــرد 
ــه اســت و از  ــل یافت ــری و گوشــی هــای موبای ــپ کامپیوت ــی در تای عمل

ــی شــود. آن اســتفاده م
بدیهــی اســت بســیاری از گیلکــی پــردازان هــم بــه دور از ایــن شــیوه 
هــا، هــر یــک کار خــود را مــی کننــد و بــه ســلیقه خــود مــی نویســند. 
ــی  ــای نگارشــی اصــًا ب ــه ه ــیوه نام ــن ش ــت ای برخــی از وجــود و اهمی
اطــاع هســتند و برخــی هــم مطلعنــد امــا بکارگیــری از آن هــا را برنمــی 
ــی  ــخه گیلک ــه نس ــه ای ک ــیوه نام ــن ش ــرورت تدوی ــن ض ــد. بنابرای تابن
نویســی را درســت تــر و راحــت تــر و ســریع تــر بپیچــد آن هــم از طریــق 
یــک مرکــز علمــی و دانشــگاهی ، از هــر نظــر مشــاهده مــی شــد. جامعــه 
گیلــک زبــان بــرای سرنوشــت زبــان خــود و حفــظ آن و فائــق آمــدن بــر 
دشــواری هــای خــط موجــود، ناگزیــر بــه انتخــاب شــیوه نامــه واحــدی 
اســت تــا بــه رفــع نیازهایــش کمــک کنــد. هــر چنــد بیــش از ایــن شــیوه 

نامــه هــا، بــه بــاور و اعتقــاد و وفــاداری بــه زبــان خــود نیــاز دارد. 
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شــیوه نامــه »ســرخط« جدیدتریــن شــیوه نامــه ای اســت کــه تدویــن 
شــده و هنــوز در مســیر قضــاوت ، اســتقبال و عــدم اســتقبال صاحبنظــران 
و گویشــوران قــرار نگرفتــه اســت. طبیعــی اســت ظــرف چنــد مــاه آینــده 
میــزان ظرفیــت پذیــرش عمومــی و چنــد و چــون محتــوای آن مشــخص 
ــی  ــجم نویس ــی و منس ــت نویس ــه درس ــی در زمین ــر تاش ــود. ه ــی ش م
ــن  ــی مشــکل ای ــتایش اســت ول ــر و س ــل تقدی ــرد قاب گیلکــی انجــام گی
ــه  ــن تاریخــی و قدیمــی ب ــد مت جاســت کــه گیلکــی صــرف نظــر از چن
جــا مانــده ، بــه طــور کلــی یــک زبــان کــم نوشــته و ورز نیامــده اســت 
ــه و در شــناخت و  ــم و آمــوزش آن اقدامــی صــورت نگرفت کــه در تعلی
مطالعــه آن کوتاهــی جــدی شــده اســت. جــز آن دســته از گویشــوران کــه 
بــدان دلبســته و وفادارنــد و بــرای هویــت زبانــی خــود مطالبــه دارنــد، و 
در ســال هــای اخیــر کوشــش هــای جــدی کــرده انــد و اثراتشــان نمایــان 
اســت، متأســفانه از ســوی متولیــان فرهنگــی و دانشــگاهی و آمــوزش و 

پــرورش کمتریــن توجهــی بــه آن صــورت نگرفتــه اســت.
کوشــش هــای برشــمرده در ارائــه شــیوه نامــه بــرای نــگارش گیلکــی 
در طــول چهــل ســال اخیــر در واقــع نشــان دهنــده پیشــی جســتن شــاعران، 
نویســندگان و محققــان از دانشــگاه هــای گیــان و ادارات کل آمــوزش و 
پــرورش و میــراث فرهنگــی و بــه طــور کلــی نهادهــای دولتــی و محلــی  
ــن هــا وارد  ــن امــر مهــم پیــش از ای ــد در ای ــًا بای ــوده اســت کــه قاعدت ب
ــا ایــن همــه اکنــون ایــن اتفــاق دیرهنــگام افتــاده و  عمــل مــی شــدند. ب
ــت و  ــه داش ــدان توج ــد ب ــت،  بای ــاده  اس ــش نه ــان گام پی ــگاه گی دانش

امیــد بســت.
ــی  ــگ بوم ــه فرهن ــا دغدغ ــریه ای ب ــه وا نش ــه گیل ــی ک از آن جای
گیــان بویــژه ادبیــات گیلکــی اســت در پــی اعــام فراخــوان عمومــی، 
ــی نویســندگان و  ــام دانشــگاه و شــور حرکــت جمع ــم و ن ــار عل ــه اعتب ب

ــرکت  ــا ش ــات آن ه ــت و در جلس ــرخط پیوس ــروه س ــه گ ــوران ب گویش
جســت بــه ایــن نیــت کــه برآینــد حاصــل از نشســت هــا ، شــیوه نامــه ای 
منســجم، علمــی و برخــوردار از همــه جوانــب و زوایــای ایــن زبــان کهــن 
ــیوه  ــت ش ــدم مقبولی ــا ع ــت ی ــد. مقبولی ــای آن باش ــی و توانمندیه ایران
نامــه وقتــی روشــن مــی شــود کــه مــورد مطالعــه دقیــق  صاحبنظــران قرار 
ــه هــای مبهــم و  ــر آن نگریســته شــود و نکت ــی حــب و بغــض ب گیــرد، ب
ــا آرامــش و  فروگذاشــته آن روشــن و یــادآوری شــود. ایــن کار بایــد ب
ــا نقایــص موجــود  ــان گیلکــی انجــام گیــرد ت ــر مســتندات زب ــا تکیــه ب ب

ــه اصطــاح پیرایــش و ویرایــش گــردد. برطــرف و ب
ــئول  ــروه )مدیرمس ــا گ ــی از اعض ــای یک ــه تقاض ــاس ب ــن اس برهمی
گیلــه وا( خواســته شــد تــا گــروه ســرخط در آخریــن لحظــات پیــش از 
ایــن کــه »ســرخط« عمومــی شــود،یک جلســه فــوق العــاده ترتیــب دهــد 
ــه   ــیوه نام ــا ش ــد ت ــه کن ــا توج ــایر اعض ــاالً س ــادات او و احتم ــه انتق و ب
ــا  ــردد و اعض ــته گ ــر پیراس ــر نظ ــی از ه ــه عموم ــل از عرض ــور قب مزب
نظــرات نهایــی خــود را اعــام دارنــد.  جلســه مــورد نظــر اگرچــه تشــکیل 
ــا  ــی نافرجــام ره ــه دلیل ــا نشــد و جلســه ب ــار نظره ــا فرصــت اظه شــد ام
ــا هــر آن چــه  ــد ت ــر دی ــه زعــم خــود بهت ــد و سرپرســت گــروه ب گردی

ــه انتشــار بگــذارد. ــا مســئولیت خــود ب تهیــه شــده ب
اینــک نکتــه هــای مهــم و اساســی قابــل نقــد بــر شــیوه نامــه ســرخط 
از نــگاه مدیــر مســئول گیلــه وا کــه در بــه ثمــر رســاندن آن نقشــی نســبی 
ــوده ،  ــا آن نب ــگام ب ــا و هم ــم پ ــوارد ه ــی م ــا در برخ ــت ام ــته اس داش
ــز مــی  ــه نظــر و اطــاع گویشــوران عزی ــن جــا ب وجــود دارد کــه در ای
رســد. مــواردی کــه بایــد نهایــت دقــت در آن بعمــل آیــد چــون شــیوه 
ــه  ــی، ب ــز علم ــگاهی و مرک ــاد دانش ــک نه ــده از ی ــرخط برآم ــه س نام
ــایی وجــود  ــام ونارس ــد در آن ابه ــی اســت و نبای ــک آکادم اصطــاح ی

داشــته باشــد.

4
صــرف نظــر از چنــد مــورد ســاده و کــم اهمیــت کــه در حاشــیه قــرار 

دارد، مــوارد عمــده و قابــل نقــد بــر شــیوه نامــه بــه شــرح زیــر اســت:
ــل  ــن اص ــی از چندی ــل اساس ــار اص ــرخط« ، چه ــه »س ــیوه نام در ش
ــر  ــاف نظ ــورد اخت ــن آن م ــه اولی ــت ک ــده اس ــرخط آم ــر س ــم ب حاک
ــان  ــر ایش ــم نظ ــای ه ــروه و اعض ــی گ ــت علم ــا سرپرس ــا ب ــی اعض برخ
ــات ،  ــتن کلم ــرای نوش ــی ب ــاک اصل ــد »م ــی گوی ــل اول م ــت. اص اس
تلفــظ اســت بــه شــرطی کــه هــر بخــش تلفــظ شــده ، طبــق دســتور زبــان 
در جــای خــودش نوشــته شــود« و بعــد مثــال آورده مــی شــود در تلفــظ 
ــن و  ــد »حس ــتن بای ــگام نوش ــی بهن ــود ول ــی ش ــنیده م ــنوعلی« ش »حس

ــی« نوشــت. عل
خــوب ایــن اصــل درســتی اســت و بایــد بــه آن عمــل کــرد. امــا بایــد 
همــه جــا بــه آن وفــادار بــود و بــر اســاس ســاختار زبــان گیلکــی رفتــار 
ــات نرســیده  ــه اثب ــوز ب ــی کــه هن ــر اســاس پیــش فــرض های ــه ب کــرد ن
اســت یــا حداقــل بــرای اثبــات آن وقــت الزم اســت و جــای بحــث دارد. 
ــی  ــتناد م ــای مرکــب« اس ــل ه ــگارش »فع ــرز ن ــه ط ــه ب ــا ک ــل آن ج مث

شــود. 
عین نوشته »سرخط« برای توجه گویشوران آورده می شود:

ــد  ــگارش بعضــی افعــال مرکــب و اســنادی خــاص مانن ] در مــورد ن
»گرمــا کــودن« )گــرم آکــودن = گــرم کــردن( »گــرم اوئــدن « )گــرم 
ــای  ــال، ونده ــن افع ــت: در ای ــن اس ــرخط چنی ــروه س ــر گ ــردن( نظ ک
ــای  ــل ه ــر فع ــد دیگ ــتند و همانن ــی هس ــوند فعل »آ« ، »اَ« و »او« پیش
ــال آورده  ــن مث ــن« و ... - چندی ــاف دکفت ــر »ن ــوندی نظی ــب پیش مرک
مــی شــود – بایــد بــه شــکل درســت نوشــته شــوند یعنــی پیشــوند همــراه 
ــد : گــرم آکــودن –   ــا صفــت. مانن ــا اســم ی ــه همــراه ب ــد ن ــا فعــل بیای ب

11
صفحهشماره 163

10
شماره 163 صفحه



ــن  ــی کــه در روش ســنتی، ای ــرم آکــودن. از آن جای ســرد آکــودن - ن
پیشــوندهای فعلــی بــه جــزء غیرفعلــی فعــل مرکــب متصــل مــی شــدند، 
یعنــی همــان طــور کــه شــنیده مــی شــوند، نوشــته هــم مــی شــدند: نوشــتن 
بــه صــورت گرماکــودن و ســرداکودن نیــز روشــی جــا افتــاده اســت. بــه 
طــور خاصــه در ســرخط طرزنوشــتن ایــن افعــال بــه دو شــکل ســنتی و 

ــد اســت[ ص20 جدی
ــام گــروه ســرخط  ــن نظــر تم ــانده شــود اوالً ای ــه اطــاع رس ــد ب بای
نیســت بلکــه نظــر بخشــی از گــروه یعنــی نظــر سرپرســت گــروه و اعضای 
هــم نظــر ایشــان در گــروه اســت. ثانیــًا روشــی بــه عنــوان شــکل ســنتی 
و جدیــد نداریــم، بهتــر اســت تصحیــح شــود بــه روش معمــول و رایــج و 
ــه  ــد دو روش »گیل ــاره ش ــه اش ــور ک ــان ط ــون هم ــرخط«. چ روش »س
وا« و »ورگ« ادامــه دارد و طیــف وســیعی از گویشــوران از آن هــا 
ــًا ایــن کــه در روش  ــد. ثالث ــه راه خــود مــی رون ــا ب تبعیــت مــی کننــد ی
بــه اصطــاح جدیــد »ســرخط« کــه قاعدتــًا بایــد کامــل تــر و صریــح تــر 
از روش هــای پیشــین باشــد گویشــور در نــگارش متــن دچــار دوئیــت و 

دوگانگــی  یعنــی ســرگردانی مــی شــود کــه درســت نیســت.
ــی  ــت: »دالیل ــده اس ــه 23 آم ــماره 22 صفح ــس ش ــه در زیرنوی البت
ــتند« و  ــوندی هس ــب پیش ــی مرک ــال در گیلک ــن افع ــه ای ــود دارد ک وج
بعــد ســه دلیــل آورده مــی شــود کــه آن نیــز قابــل نقــد اســت )بایــد بــه 
ایــن بخــش رجــوع مســتقیم شــود و بــه دقــت مطالعــه گــردد تــا دالیــل ســه 
گانــه را پذیرفــت یــا رد کــرد. چــون بحــث علمــی و تخصصی اســت الزم 
اســت بــا دقــت و تأنــی و بــه دور از هرگونــه پیــش داوری عمــل کــرد. 

صاحبنظــران الزم اســت در ایــن مــورد دقــت بیشــتری بعمــل آورنــد.(
ــترده و  ــور گس ــه ط ــی ب ــان گیلک ــه در زب ــن ک ــب ای ــه مطل خاص
فــراوان بــه افعــال مرکــب برمــی خوریــم کــه بــه دو گونــه نوشــته مــی 

ــوند: ش
پاک کودن ) پاکودن( و پاکا کودن )= پاک کردن(

هیست بوستن و هیستا بوستن )=خیس شدن(
آتش گیفتن و آتشا گیفتن )= آتش گرفتن(

فیت دائن و فیتا دائن )= تحریک کردن(
ــال هــای  ــراوان مث ــه شــدن ( و ف ــن )= دیوان ــورا بوئ ــن و ت ــور بوئ ت

دیگــر.
سرپرســت گــروه برایــن بــاور اســت کــه »الــف« چســبیده بــه اســم 
یــا صفــت در ایــن گونــه افعــال، در اصــل پیشــوند اشــتقامی فعــل همــراه 
ــر اثــر کثــرت تلفــظ و اســتعمال، موجــب اشــتباه در ســنت  اســت کــه ب
نوشــتاری شــده و از فعــل خــود دورافتــاده اســت. بنابرایــن بایــد از کلمــه 
جــدا و بــه فعــل نزدیــک شــود چــون بنــا بــر عیــن  اظهــار ایشــان »کلمــه 
ای بــه نــام پــاکا نداریــم« و همینطــور هیســتا، آتشــا، فیتــا ، تــورا و بایــد 
ــه صــورت پــاک آکــودن ، هیســت آبوســتن ، آتــش آگیفتــن و فیــت  ب
آدائــن و تــور آبوئــن نوشــت، کــه در ایــن صــورت اصــل تطابــق تلفــظ 
ــت  ــم ســرخط رعای ــه زع ــر ب ــی شــود و اگ ــته م ــا گذاش ــر پ ــته زی بانوش
دســتور زبــان لحــاظ شــود نــه فقــط فرضیــه پیشــوندی »الــف« هنــوز بــه 

اثبــات نرســیده اســت کــه ســاختار دســتور فعلــی هــم بهــم مــی ریــزد.
ــا افعــال مرکــب آن طــور کــه در ســرخط آمــده بایــد رفتــار  اگــر ب
ــه  ــرد ب ــرار گی ــل ق ــر فع ــر س ــوند ب ــوان پیش ــه عن ــف« آن ب ــود و »ال ش
ضــرس قاطــع مــی تــوان گفــت هیــچ گویشــور گیلکــی ایــن پیشــوند هــا 

ــه مــی شناســد! ــه شــنیده و ن را ن
ــال پیشــوندی دوکــودن ، جوکــودن، فوکــودن  ــا فعــل کــودن افع ب

ــم. ــی آکــودن نداری ــم ول داری
ــال پیشــوندی دوبوســتن ، فووســتن ، وابوســتن  ــل بوســتن افع ــا فع ب

ــم. ــی آبوســتن نداری ــم ول داری
ــن  ــن ، واگیفت ــن ، فاگیفت ــوندی جیگیفت ــال پیش ــن افع ــل گیفت ــا فع ب

ــم. ــن نداری ــی آگیفت ــم ول داری
ــم  ــن داری ــن، فادائ ــن، جدائ ــوندی وادائ ــال پیش ــن، افع ــل دائ ــا فع ب

ــم. ــن نداری ــی آدائ ول
ــی  ــم ول ــن داری ــن ، فوبوئ ــوندی دوبوئ ــال پیش ــن افع ــل بوئ ــا فع ب

ــم. ــن نداری آبوئ
ــی  ــر م ــود ذک ــه خ ــرای فرضی ــده ب ــل عم ــروه دو دلی ــت گ سرپرس

ــد.  کن
ــرد  ــوند کارب ــن پیش ــی دور ای ــته و زمان ــه در گذش ــن ک ــک( ای ی
ــد  ــی یــک جــا قی ــر تلفــظ و ســنت )و حت ــر اث ــه مــرور ب ــی ب داشــته ول
ــه ذهــن گویشــوران گیلــک ناآشــنا و غریبــه  ــه غلــط!( امــروز ب شــده: ب
ــدارد و گاه  ــن یــک گمــان اســت. گمــان کــردن اشــکال ن اســت کــه ای
موجــب روشــنگری اســت امــا نــه هــر گمانــی، بایــد حتمــًا مســتند باشــد. 
اگــر دنبــال یــک ســند کهــن مــی گردیــم دیــوان پیرشرفشــاه دوالیــی، 
ــد گــواه خوبــی برایــن ادعــا باشــد  عــارف قــرن هشــتم قمــری مــی توان
کــه در آن بــه چنیــن مــوردی برخــورد نشــد. زبــان ممکــن اســت در طــول 
زمــان دچــار تحــول گــردد امــا هیچــگاه ریشــه هــای آن بــه طــور کامــل 
ــان  ــناخت. زب ــی بازش ــه طریق ــوان ب ــی ت ــود و م ــی ش ــود نم ــو و ناب مح
شناســی تاریخــی و ریشــه شناســی زبــان گیلکــی در ایــن جــا مــی توانــد 

ــد. ــه ایــن موضــوع ورود کن ب
ــم  ــای ه ــان ه ــوند در زب ــن پیش ــون ای ــه چ ــن ک ــل دوم ای دو( دلی
ریشــه، مجــاور و همســایه بــا گیلکــی یعنــی تالشــی و تاتــی وجــود دارد 
کــه بــا هــم در یــک خانــواده هســتند پــس در گیلکــی هــم وجــود دارد. 
ولــی مجــاورت و همســایگی همیشــه دلیــل نهایــی نیســت، وجــود همیــن 
ــه  ویژگــی هاســت کــه آن هــا را از حالــت گویــش بــه در آورده بــدل ب
زبــان کــرده اســت. در عیــن مجــاورت  و خویشــی و هــم خانوادگــی هــر 

یــک ویژگــی هــای خــود را دارنــد.
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اما به راستی این »الف« چیست و نقش آن کدام است؟

»الــف« چســبیده بــه اســم / صفــت / قیــد در افعــال مرکــب گیلکــی 
در واقــع میــان ونــدی اســت کــه نقــش صافــی و ضربــه گیــر را میــان دو 
ــرف و  ــر ح ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــی کن ــا م ــظ ایف ــر تلف ــخت از نظ ــه س کلم
نــگاره ای اســت سایشــی بــرای تلفــظ راحــت تــر در ســرعت ادای کلمــه 
و نیــز شــکل بخشــی بــه حــاالت فعــل بــه کار گرفتــه. خاصــه تــر اگــر 
بگوئیــم الــف قیــدی و مفعولــی ) چــه بــه واســطه چــه بــی واســطه (اســت. 
فرامــوش نکنیــم هــر یــک از ایــن افعــال مرکــب بــدون افــزودن »الــف« 
ــد و اصــًا هویــت اصلــی آن هــا بــی  ــان گیلکــی هــم هویــت دارن در زب

ذکــر نشــانه »الــف« اســت بــه چنــد مــورد زیــر دقــت فرماییــد:
ــه در  ــودن و ... ک ــک ک ــودن، خوش ــت ک ــودن ، پوش ــت ک موش
صــرف فعــل بــه صــورت: موشــت بوکــودم، پوشــت بوکــودی، خوشــک 
ــرای تلفــظ راحــت  بوکــود و ... نمــود پیــدا مــی کنــد. در عیــن حــال ب
ــه صــورت موشــتا کــودن /  ــت فعــل آن ب ــر حال ــر و تغیی ــر و ســریع ت ت
ــودم،  ــتا ک ــد : موش ــی آی ــودن و ... در م ــکا ک ــودن / خوش ــتا ک پوش
پوشــتا کــودی، خوشــکا کــوده و ... در ایــن حالــت فعــل ســائیده و نــرم 
شــده اســت. اگــر قــرار باشــد اصــل تلفــظ را رعایــت کنیــم بایــد بــه روش 
طبیعــی گفتــار و کنــش گویشــور در ادای آن تمکیــن کنیــم، و اگــر فکــر 
مــی کنیــم بــه کشــفی رســیده ایــم کــه مجهــول و مغفــول مانــده اســت، 

بایــد گفــت هنــوز یقیــن حاصــل نشــده اســت و جــای بحــث دارد. 
ــش  ــوظ نق ــه » ه « غیرملف ــوم ب ــات مخت ــا کلم ــب ب ــال مرک در افع
ــه و  ــودن ) = ل ــه ک ــل هالیس ــی مث ــال مرکب ــت؟ افع ــه اس ــف« چگون »ال
لــورده کــردن ( – فوچــورده بوســتن )= غمگیــن و افســرده شــدن( 
دیوانــه بوئــن )= دیوانــه شــدن( و ... طبیعــی اســت در تلفــظ بــه صــورت 
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ــد:  ــی گیرن ــدی م ــر » ه « آوای بلن ــر س ــوند و ب ــی ش ــده نم ــاال خوان ب
ــتن و ... ــورد̍ه بوس ــن / فوچ ــ̍ه بوئ ــودن / دیوان ــ̍ه  ک هالیس

اگــر قــرار باشــد آن چــه شــنیده مــی شــود یعنــی تلفــظ مــی شــود، 
ــال  ــن افع ــرای ای ــده شــود یعنــی نوشــته شــود در آن صــورت ب ــًا دی عین

ــه ظاهــر پیشــوندی چــه نســخه ای بایــد پیچیــد؟ مرکــب ب
ــال  ــم. افع ــی کنی ــاز گردش ــب ب ــال مرک ــون افع ــد پیرام ــازه دهی اج
ــن(   ــه برانگیخت ــش ، فتن ــردن آت ــعله ور ک ــن )ش ــا واگیرانئ ــب آتش مرک
ــدن  ــدان کن ــا دن ــت ی ــا دس ــزی را ب ــت چی ــتن )= پوس ــتا فاکاش - پوس
ــردن( –  ــی ک ــال باف ــودن، خی ــزی ب ــال چی ــن )در خی ــاال دوبوئ ( – خی
ــه از  ــن )بچ ــیدن( – زاکا جیگیفت ــی را کش ــوش کس ــئن )گ ــا فاکش گوش
شــکم مــادر گرفتــن( و امثــال آن کــه خــود اساســًا فعــل مرکب پیشــوندی 
ــه  ــت ک ــن اس ــا برای ــر مبن ــنهادی دارد؟ اگ ــه پیش ــرخط« چ ــتند، »س هس
ــد  ــش ون ــال و زاک خــود پی ــش ، پوســت ، خی ــه آت ــف« چســبیده ب »ال
اســت ، آنــگاه دو پیشــوند کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد! چــون )وا – فــا 
– دو- جــی ( خــود پیشــوند هســتند.آن وقــت ادلـّـه ســه گانــه مفــروض 
ــف  ــت؟ و تکلی ــد داش ــی خواه ــه نقش ــا چگون ــن ج ــه در  ای ــش گفت پی
چیســت؟تصورکنید افعــال بــه صــورت زیــر نوشــته شــده باشــند )آتــش ا 
واگیرانئــن – پوســت افاکاشــتن – خیــال ادوبوئــن – گــوش افاکشــئن– 
زاک اجیگیفتــن و ... ( چگونــه بایــد آن هــا را امــر و نهــی و نفــی کــرد. 
بــه ترتیــب مــی شــود آتــش انواگیرانئــن – پوســت انفاکاشــتن - خیــال 
اندوبوئــن و گــوش انفاکشــئن – زاک انجیگیفتــن و ... آیــا ایــن اســت آن 
جــا کــه دســتور زبــان اقتضــا مــی کنــد بایــد جدانویســی کــرد؟ اســاس 

ایــن دســتور کــه بــا ایــن فتــوا بهــم مــی ریــزد!
اجــازه دهیــد یــک مثــال ســاده دیگــر بزنــم فعــل مرکــب » دوبــا دائن 
« را ماحظــه فرماییــد یعنــی بــه دو واداشــتن یــا فــرار دادن و دوانــدن  . 
اگــر قــرار باشــد آن را مطابــق ســرخط جدیــد بنویســم: دوب ادائــن بایــد 
نوشــته شــود. فــرض کنیــد جملــه ای داریــم مثــل حســن، علــی را مجبــور 
بــه دویــدن یــا فــرار کــرد، ترجمــه گیلکــی آن مــی شــود حســن، علــی یــا 
دوبــادا )شــیوه قدیمــی( و در شــیوه ســرخط: حســن، علــی یــا دوب ا دا. 
جــای علــی داوود بگذاریــد  مــی شــود، حســن، داوود ا دوب ا دا. اســتثنا 
قاعــده نیســت ولــی اگــر بــه جــای حســن، زری بگذاریــم مــی شــود زری 

داوود ا دوب ا دا ! بــه ظرایــف زبــان گیلکــی دقــت کنیــد!
ــی  ــی( دارد، یعن ــول )به ــت مفع ــن( حال ــب )دوبادائ ــل مرک ــف در فع ال
»الــف« نقــش »بــه« فارســی را ایفــا مــی کنــد: بــه دو واداشــتن، یعنی فــراری 

دادن، دور کــردن ، بــی آن کــه از حــرف اضافــه »بــه« اســتفاده شــود.
خاصــه ایــن کــه »الــف« مــورد بحــث کــه بــه اســم ، صفــت و قیــد 
ــم  ــازد و بســیار ه ــی س ــل مرکــب م ــال گیلکــی فع ــا افع ــی چســبد و ب م
ــی تلفــظ در  ــرای راحت ــی الفــی سایشــی ب ــه طــور کل پربســامد اســت، ب
ــال،  ــا همــان افع ــف، ب ــدون ال ــار اســت و بیشــتر افواهــی اســت. و ب گفت
ــق  ــاِر دقی ــال ب ــه افع ــه ب ــن ک ــر ای ــی دارد، و مهمت ــی و نگارش ــه ادب جنب

تــر، جزیــی تــر و جانبــی مــی دهــد. وقتــی مــی گوییــم » پــاک کــودن« 
ــاکا  ــم پ ــی گویی ــی م ــا وقت ــت ام ــل اس ــِق فع ــردن ، مطل ــاک ک ــی پ یعن
کــودن بــه آن حالتــی مفعولــی مــی بخشــد، پــاک کــردن چــی ؟  و همیــن 
طــور کــش گیفتــن )بغــل گرفتــن( کشــا گیفتــن )در بغــل گرفتــن چیــزی 
یــا کســی ( - کــول گیفتــن )بــه دوش گرفتــن( کــوال گیفتــن )بــر دوش 
گرفتــن چیــزی یــا کســی( - پــور کــودن )پــر کــردن( پــورا کــودن )پــر 
ــتن  ــدا بوس ــد شــدن( تون ــتن )تن ــد بوس ــتن( - تون ــزی ، انباش کــردن چی
)تنــد شــدن بــرای ، بــراق شــدن، عصبانــی شــدن( – تــوک گیفتــن )نــک 
گرفتــن( تــوکا کیفتــن )بــه نــک گرفتــن( - دس زئــن )دســت زدن( دســا 

زئــن )دســت زدن بــه، نــوازش کــردن، لمــس کــردن(
ــر  ــوی دیگ ــه نح ــی ب ــان انگلیس ــی را در زب ــار فعل ــن رفت ــابه ای مش

ــم: داری
to go: out - up - at - in - to
to put : down - on - in
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امــا نقطــه کــور  »ســرخط« ایــن جاســت کــه باالخــره بعــد از چندیــن 
ــورخ  ــر م ــه آخ ــی نتیج ــم و ب ــه عقی ــوص جلس ــت و بخص ــد نشس و چن
ــی  ــی معمول ــتاری یعن ــکل نوش ــر دو ش ــتن ه ــت نوش 99/8/28 ، در نهای
ــی ســرخط(  هــر دو مجــاز دانســته  ــد )یعن ــه ســنتی( و جدی ــج )ون و رای
شــد! یعنــی هــر کــس خواســت بــه شــیوه عــادی و قدیمــی )پــاکا کــودن( 
ــن شــیوه کار،  ــاک آکــودن( بنویســد. ای ــار اســت )پ ــا مخت بنویســد و ی
علمــی و منطقــی نیســت امــا شــاید فرصتــی باشــد تــا گویشــوران خــود را 
در محــک تجربــه شــیوه هــا قــرار دهنــد و بــه بــاور خــود درســت تریــن 
ــده  ــا کنن ــی ارض ــه نویس ــق دوگان ــن طری ــا ای ــا آی ــد. ام آن را برگزینن
ــگارش گیلکــی نخواهــد شــد. ایــن  هســت و موجــب تشــتت بیشــتر در ن
ــود کــه عضــو منتقــد گــروه دوســت داشــت پیــش از انتشــار  مــوردی ب
»ســرخط« میــان اعضــا بــا گفتگــو و دلیــل و توجیــه بــه نتیجــه برســد قبــل 
از ایــن کــه عمومــی شــود. ایــن یــک نمونــه اســت. نمونــه هــای دیگــر 
هــم در شــیوه نامــه وجــود داردکــه در شــماره آینــده بــه آن هــا پرداخــت 

مــی شــود.
بدیهــی اســت پاســخ سرپرســت علمــی گــروه و اعضــای محتــرم هــم 
نظــر ایشــان در گیلــه وا محفــوظ اســت. طبیعــی اســت بــرای رســیدن بــه 
یــک شــیوه نامــه جامــع و مطلــوب بایــد صاحبنظــران گفتگــو کننــد و چه 
بهتــر کــه ایــن گفتگــو پیشــتر در خــود گــروه صــورت مــی گرفــت. بــا 
ایــن همــه شــاید ایــن مشــقی باشــد بــرای گویشــوران زبــان گیلکــی کــه 
ــان خــود عنایتــی بیشــتر و حساســیتی عمیــق تــر نشــان دهنــد کــه  ــه زب ب
ــان پهلــوی اســت، فخامــت و اصالــت کهــن اشــکانی  زبانشــان یــادگار زب
ــر  ــکان امــروز پ ــرای گیل و حتــی پیشــتر از آن را دارد، میراثــی اســت ب
از پیچیدگــی هــا، ظرافــت هــا و حــاوت هــا کــه بایــد آن را بازشــناخت. 

توضیح و پوزش :
در مقالــه »بازنشســتگی، آغــاز راه « ) بــه مناســبت انتخــاب ذبیــح اهلل شــبان محقــق و نویســنده گیالنــی بــه عنــوان بازنشســته ممتــاز کشــور« 

منــدرج در شــماره 162 صفحــه31 ، ذکــر دو نکتــه الزم اســت و بدیــن وســیله تصحیــح مــی شــود:
1 - لوح تقدیر از سوی آقای دکتر شهدی نژاد »مدیریت کل درمان استان گیالن« به آقای ذبیح اهلل شبان اعطا گردید.

2 - در عکس صفحه 33، نفر وسط بدیع اهلل شبان درست است که به اشتباه ذبیح اهلل قید شده است.
گیلــه وا: همــان طــور کــه در متــن مقالــه آمــده بــرادران شــبان دوقلــو و توامــان هســتند و چنــان در ظاهر و باطــن )تشــابه صــورت و رفتار( 
یکــی یگانــه انــد کــه شــباهت در اســم هــم مزیــد علــت شــده و ایــن اشــتباه رخ داده اســت. از هــر دو عزیــز و خوانندگان پــوزش مــی خواهیم. 
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