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نگارش گیلکی   ةنامتدوین شیوهطرح با سالم و احترام، همانطور که اطالع دارید 
هوشیگ   ی،مسعود پورهیاد، سید هاشم موسوی :نگارنده از آقایان دعوتِ این هب

 ةدر ادامیییی ۱۳۹۸ /۱۱ /۲در تییییاری   جهاندوسییییز سییییب علی ور، عباسیییی 
بگییاد ررزانگیان کیه در شگاس  زبان و ادبییات گیلکی  های آسیبنشسزسلسله

اء، پیگ  پس از تبادل نظر بیه اتایاآ آر مطرح گردید وشد م برگ ار امید گیالن 
از  و پیس طرح مذکور برگ ییده شیدند« شورای پژوهش ِ»عگوان  به نارِ یادشده

بیه  و جهاندوسیز سیب علی ورایگجانیب ،  شیورا ِعیین خط مش  و اهداف اصل ت
امیور  شیدو مقرر  یمانتخاب شد «دبیر علم »و  «مدیر اجرای »ترتیب به عگوان 

 .گیری و مدیریز گرددپ  طرح، با نظارت شورای پژوهش  مربوط به

 درگیلکی  نگیارش  پیشیگهادینامة شییوهدر اجرای این تصیمیم، رراخیوان     
دریاریز پیس از  .رضاهای مجازی، چگد بیار آگهی  شید وگیالن امروز  ةروزنام
بهداشیت  در سیا ن های های بررس ِ آن طرح، با رعایز پروتکلنشسز ،هابسته

او ییة یید أنهای  پس از ت ةشگاس  برگ ار شد و نسخگیالن ةکگارانس پژوهشکد
د تیا از ییاه  ارسیال گرد، خدمز برخ  از صاحبگظران دانشیگشورای پژوهش 

و صیورت نهیای  طیرح ها های تخصص  آنها در ررع کاسیت رهگمودها و مشاوره
  استااده شود. س س در رضای مجازی مگتشر گردد.

اخیتالف  آمیاده شید. ۱۳۹۹او یة این طرح در اواخر مهرمیاه نسخة نویس پیش    
ب اسیگادی و دیگیر نگارش ارعال مرکی ةویژه در خصوصِ شیونظر در چگد مورد، به

پییش از کیه بایید  باق  مانده بود اختاریِ متن، و روشمگد نبودنِ آنهای سنارسای 
متأسیاانه دکتیر  .شیدمحتیرم، اصیالح و برطیرف م مشیاوران تقدیم نسیخه بیه 

نامة نگیارش شییوه دبیر علم ، با رعایز نکردن مااد اصل اولِ حاکم برسب علی ور، 
، شیزهیا بیر اسیال تلای  دانگارش واژه صراحز بر نام گررته بود و «سرخط»که 

مدیر اجرای  امیدوار بود که با بررس  جمع حاضر را رراهم کرد.  نظراختالفاسباب 
امیا  .جانبه، مشکل را در شورای پژوهش  برطیرف کگیدهای تحلیل ِ همهو گاتمان
میورد و اصول مقررات  و نادیده انگاشتن  خود ِاز حدود اختیاراتبا تجاوز دبیر علم  

جهز اظهارنظر خیدمز آشاته را بدون بررس  در شورای پژوهش ،  ایبسته توارق،
ادبی ِ  -های علم از بین شخصیز مشاوران .ارسال نمود برخ  از ب رگان صاحبگظر

شیان، داد که با رهگمودهایها نوید م آن ةنام و معتمد بودند و پیشیگاحبآگاه و ص
دبییر علمی  د امیا بیرخالف انتظیار، وش مطلع خود یحت ناصحدبیر علم  از تصورا

مشاوران محترم را بدون طرح در شورا و صررا با سلیقة شخصی  خیود پیشگهادات 
، اییرادی مشاوراناز طرفِ که  ررمودند ،های اعضادر پاس  به پرسشاعمال کردند و 

خا یه یشیهکتگها جگاب استاد دکتر رضایت   یسز.ارسا   وارد ن ةشدتگظیم ةبر بست
نگیارش ارعیال  ةم اسز و در مورد شییوبر اصالحات  داشز که در حال انجا توصیه

 ای دریارز نکرده اسز. توصیه مرکب اسگادیِ گیلک  هم

بسییار مشیکل و برخ  از اعضیای گیروه ها برای مدیر اجرای  پذیرش این پاس     
بیه پور یوسی کتیر محمیدکاظم کیه اسیتاد د گددرست  آگاه  داشت چون به .بود
تیأ ی   «گیلیه گیبِ ررهگی »تسیلیم  در ویراسیتاریِ یاریِ استاد دکتر علی  هم
 مگد، ارعال مرکب آن ررهگ  را بیابا تالش دقیق و ارج ،یاد استاد رریدون نوزادزنده
در بخیشِ صیاز، قییدن نگاشیتگد و  )اسیم، ة پییش از خیودبیه واژ «ا ی » اتصال

 .درست  توضیح دادندا با مثالِ ) آتیال کودنن بهگونه ارعال رنگارشِ اینپیشگاتارِ 

دانسیز کیه آن اسیتادان، ها مدیر اجرای  بیه یقیین م بر اسال همان آموزه    
پیشگهادیِ دبیر علم   ةه نگارش ارعال موصوف را به شیوروش ناصحیحِ مربوط ب

  و ی میبار بیا دبییر علمی  میذاکره کیردچگیدینپیشیگه با این  .اندتایید نکرده
  بیود غیرقابل قبیو  ةهمان نوشتنادرسز دبیر علم  توجیهات  ای نداشز.رایده
بیانیات کرده بود. از جملیة  به دبیرخانه ارسالاش او یه ایِدو صاحه ةدر بست که

 ،ها پیشوندی اسیزدر ارعال مرکب گیلک  که رعلِ آن»اسز: ایشان این عبارت 
هیسیز »زِ قبیل از آن، مانگید باید پیشوند به رعل بچسبد نه بیه اسیم ییا صیا

 !«نداریم «نرما»و  «هیستا»چون در گیلک ، کلماتِ  «نرم آبوسته»و  «آکوده

ی پیشیوندی «آ»پذیررتن نبود. چون اسیتخدام  ةاعتبار، شایستاین توجیهِ ب     
، و بیودضِ اصل اول حاکم بر اصیول سیرخط ، ناق«بوستن»و  «کودن»برای ارعال

 «.بایید» ةبیا تاکییدِ واژ مطلب بود به مطلوب کردن رهقصدِ دبیر علم  هم مصاد
اصرار  باشد، اما دبیر علم « آ»د ارعا   اسز که حرف او ش راق زبان گیلک زیرا 
عانیه و بارهیا قاطد چسببه رعل بباید در ارعال مورد بحث این نشانه ورزید که م 

ی گیلکی ، در در ارعال مرکب اسیگاد این نشانه رااز ایشان شگیده شد که حضور 
کیرد کیه در جمعی  تصیور م  ایشیان .اش اثبات و از آن دراع کرده اسیزمقا ه

د تثبییزِ ریر ِ توانیم  «اثبیات» ةارزش نمیودنِ واژدارد و بیا بی ناآگاه حضور 
 .گیلک  تحمیل کگد شورانناصحیح  را بر گوی

دریردِ موظی  شیدم کیه نظیرِ رر در جایگاه مدیر اجرای ، طبق وظیاهایگجانب     
پرسیش، پیس از  .محترم را در خصوصِ موضوعِ مورد اختالف، جویا شوم مشاوران

هادیِ دبییر علمی  را صیحیح نگیارش پیشیگ ةشیوآنها  ةکه همتعجب نکردم از این
که قیرار بیود موضیوعات و میوارد اخیتالف بیا شیگیدنِ ه در آخرین جلس. دندانستگ

دن اسیتدلل و اثبیات تحمیل شیگی شود، دبییر علمی و رصل نظرات طررین حل 
ییل جگیاب مسیعود پورهیادی را ویژه دیدگاه و تحلعلم ِ صحیح اعضای مخا  ، به

حیثییز انسیان  و اعتبیار  ةار، وضعیت  پدید آورد که شایستبرخالف انتظو  نداشز
بیا ایین  .شگاس  نبودگیالن ةضای گروه و جایگاه علم  پژوهشکدررهگگ ِ خود و اع

نیاق  نبایید در  ةبه ایشان توجه داده شد کیه بسیتسه که چگدین بار در همان جل
رضای مجازی مگتشر شود، متاساانه تذکرات را نادیده گررز و جلسه را به نیاآرام  

میورد اخیتالف را بیدون  ةتذکرات اعضا وقع  نگهیاد و بسیتو تشگ  سوآ داد و به 
 ةدگ پژوهشیکسیربرآرم و غیرمجیاز از  ة، با اسیتااد«شورای پژوهش »در  تصویب
شگاسیی  همگییان  مگتشییر کییرد و شگاسیی  دانشییگاه گیییالن، در کانییال زبانگیالن
 .های مگا  آرریدواکگش

ی مجازی مطرح و مگتشر شد و   دبیر علمی  به مرور نقدها و ایرادها در رضا    
ها و شگوی  در دسترل نبیود و میدیر اجرایی  در پاسی  بیه پرسیجهز پاس 

ای کیه مگتشیر شیده، بسیته»: ةاها، بج  جملقابل توجه در رض ةنقدهای مطروح
. ، حرر  برای گاتن نداشیز«نظر گیلکان اسز و هگوز کامل نیسزجهز اظهار 
ناق ،  یوح  مبگی  بیر گیواه  همکیاریِ  ةروز پس از نشر بست ۴۰دبیر علم  
ه بیه شیرح تصیویرِ پیوسیز، بیا ک و اعضای گروه تخصص  تگظیم نمود مشاوران
ی دبیر علم  و دکتر سیید و امضا ۸/۱۰/۱۳۹۹خ گ/ ش مور /۱۱۳۲۵۲ ةشمار

هاشم موسوی، ممهور به مهر معاونز پژوهش  و رگآوری پژوهشکده صادر شد و 
محتیرم و تعیدادی از اعضیای گیروه  مشیاورانمجازی و کاغذی برای  به صورت

این رویکرد، بدون تصویب شورای پژوهش ،  .تخصص ِ همگظر با او ارسال گردید



بعدیِ دبیر علم  با حذفِ شمارِ دیگری از اعضای گیروه  و اقدامامری خالف بود 
  .تری را رقم زدتخصص ، و همکاران عموم ، خالف ناشایسته
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بیر پژوهشیکده، بیه اهیا   ررهگی  و ادب و هگیر و  جگابعا   در مدت ریاسیز
 .جا گذاشیتیدهمگید بیجهِ شایان ررمودیید و یادمیان  ارجپژوهشگران گیالن، تو
پالِ بیه .دار شیودجگابعا   و شان و اعتبار پژوهشکده خدشه جای  نیسز اعتبار

صوف نکیات مهیم زییر بیه آگیاه  ها، در مورد  وح موها و حیثیزحا  حرمز
ای در دبیر علم  پدید آمد که در زمان و شرایط  که هگیوز چه انگی ه. انمرسم 

رکت  پر از مگاقشه باق  مانیده اسیز  تثبیز نشده و در حد ح «سرخط»اصا ز 
پژوهشیکده  با امضا و مهر مصیدآ محترم و اعضای گروه تخصص مشاوران برای 

ان مگیدر  در و وجاهیز علمی  شیماری از نامبردگی گواه  همکاری صادر شود
 ال ببرد؟متنِ مدرک را زیر سو

حیس ر مبتگی  بیگابعا   کامال در جریان ج ییات ماجرا هستیم که امضای ج    
بیود امیا تکیوین  شیللهدر شیرایط رریع مشیکالت و تیراکم م شیما ةنیکومگشان
محتیرم و  مشیاورانآررین اسیز چیون اعتبیار علمی  الؤآن  وح، س ةقصدمگدان
کگگدگان ررهگی   لیات و تدوین ةاز اعضای گروه تخصص  و تالش همشماری 

گی  مایاد و یع .دهیداعتبیار جلیوه م دستور زبان گیلک ِ پیشیینِ موجیود را ب 
ها بهیادار آن ةبها کردن همبهای ب ناق ، به «سرخطِ» ةمصوبات مگدر  در بست

ود نامان مگدر  در میتن  یوح بیا آن تاییید، نیاقضِ نظیرات خیشود و صاحبم 
و بایید اصیلِ  ندارد و باطل اسیز همین جهز مدرک صادره اصا زگردند. بهم 
دبییر  آررینآسیب ةن رویکرد هدرمگدانچو .امحا شودها به پژوهشکده اعاده و آن

بتوانید زییر چتیر آن کگید کیه بیه آسیان  ییید م أعلم  را برای زبان گیلکی  ت
هیا و اقیدامات مشیابهِ بیدآموزی در دانشگاه، بیدون میانع بیه رعا یز ةنامتصدیق

   .گویشوریِ گیلک  ادامه دهد

کگید ه رکیر م ، نشان داد ک«سرخط»دبیر علم ، در مدت همکاری در طرح     
اعتگیای  بیه مقیررات و اصیولِ قدر برتریِ مگحصر به ررد دارد که بتواند بیا ب آن
و  درا در انحصیار خیود داشیته باشیامیورِ  ةکم بر علم و اخالآ، سرپرست  همحا

اعضیای گیروه تخصصی ،  ةادرسز بگیرد و خیال کگد که همیتصمیمات رردیِ ن
یررز کیه مانگید سیایر اعضیای شیورای پذباید م او  .موظ  به تایید آن هستگد

گیریِ موجود، یی  رای از پیگ  رایِ تصیمیم ةجلسژوهش ، برابر با مااد صورتپ
متاسیاانه ایین  .دادنهای  را دارد و خود را با ضوابطِ شورای پژوهشی  وریق می 

توانید انجیام خواهد، م هرچه م  ردکو تصور م  شزتوانای  در ایشان وجود ندا
 .اعتگا باشدبرابر ضوابط و مقررات و احترام متقابل، ب و در  دهد

مانگد می بیان نگیاه کیردیم  به ایشان های بحث و بررس اگر در خالل نشسز    
جهیز  .ما بود نه ضع  دانش و بییگش و میدیریز ة گیلکانادب و ررهگ ِ ةنشان
رکیز ای از حمونیهو سیایر همکیاران، ن مشاورانگابعا   و اعضای محترم أمل جت

 :نگارمایشان را م  ةگرایانمحاسبه

ای و رایانیه ةکیه در پیشییگ «سرخط»پایان ِ  ةهای پیش از نسخاگر به نسخه    
سیوم کیه بیه  ةدر صاح ،ارماییدبز، مالحظه کاغذیِ پژوهشکده موجودس ةپوش
قسمز صیاحه، در  ترین، اختصاص دارد، اسم جگابعا   در پایینهمکاران ةشگاس

عگوان شورای پژوهشی  و  ای هم ازدر  شده اسز و نشانه م ردی  اعضای عمو
 میوردخصیوص دو در رسم وظیایه آخر، به ةدر جلس .شودمشاهده نم  نام اعضا

آقای دکتیر موسیوی »ش این بود که: نق  ذکر شده، به ایشان تذکر دادم. جواب
جا یب «. در جلسات بررس  و گاتمان علم  اعضای تخصص  حضیور نداشیتگد

که دبیر علم  پس از ماجرای ایجیاد تیگش در نشسیز پاییان  و سیگجش  اسز

 اوضاعِ بعد از آن، ایین نییاز را حیس کیرد کیه بایید بیا دادن صیله و اتخیاذِ مشی ِ
جگابعیا   را در ردیی  مشیاوران بگگجانید و نیام  مدارانه و نیازمگدانه، اسیمسیاسز

حیذف نمایید و  را  جگاب مسعود پورهادی و عگوان و نام اعضای شیورای پژوهشی
جیای .   در مقابل نخواهد داشیزضباشد با این تصور که عاملِ اعتراآسوده  شخیا 

نیوع اوصیاف و  ی  پژوهش حسیال دانشیگاه  بیا ایین از ایشانتاس  اسز که 
قیرار  داند که اگیررا دارد اما نم  شاهداربه  بخش ِا، قصد تحقق هها و موازنهگمان

 اعضیای شیورای  ِوان و نامچاپ شود، با حذف عگ «سرخط» ای با نامنامهباشد شیوه
شیورای  ةر همکیاران  کیه ایشیان بیدون اجیازو جگاب پورهیادی و دیگی پژوهش 

کیه از عملکیرد چیه آن .ها کرده، تحقق نخواهد یارزپژوهش  مبادرت به حذف آن
نیده جا ماشماری از اعضا به ةهای بررس ، در خاطرمان ِ نشسزز ةدبیر علم  در باز

  .تواند خود را با ضوابط حاکم بر جمع، ورق دهدخواهد و نم سز که نم ا این

، مانگد می بیانِ گیلی  نگیاه کیردیم و )دبیر علم ن تات ورِما به مهمان گویش    
جا آوردییم و ی  ایشیان حرمیز خیود و و کمال بیه شرط ادب و احترام را تمام

و سییرانجام در  حایی  نکییردا ر هییا محتییرم و گیل مشییاوراناعضییای گییروه و 
خسته اسز و دیگر قادر به ادامیه همکیاری بیا سیرخط »اش نوشز: نامهدردِدل
خیود  ةانمن که خودم را به سرخط تحمیل نکردم و در خ: »و اقرار نمود «نیسز

نشسته بودم که شخ ِ آریاپاد تلان کرد و درخواسز نمود که به سرخط ملحق 
در پی ِ  .بار واقعیز را درسز اعیالم نماییدز اینکه توانسبا س ال از این«. شوم
رسان ِ جدیِ دبیر علم  به زبیان چه که خواندید به مگظور جلوگیری از آسیبآن

طرح  در گیلک ، اکثریز اعضای شورای پژوهش  با تصمیمِ قطعِ همکاریِ ایشان
 .موارقز نمودند «سرخط»

همکیاران طیرح  ةظر همیبخش ، ن  پیشیگه و آگاه مگظور حاسز بها لزم    
 :مبه نکات قابل توجه زیر جلب نمای محترم رامشاوران و  «سرخط»

کیه مسیدود  را «سیرخط»آپ  واتسگروه  ۱۳۹۹ /۱۱ /۱۶دبیر علم ، مورخ     
مطو   بیا  ةچگد نار از همکاران گروه، نام نمودنو پس از حذف گشود ،کرده بود

ش کیه بیر بیالی صیاحات ر کیردبا اعضای گروهِ تخصص  مگتشی عگوان دردِ دل
ارسال آن به بییرون از »مبگ  بر این که  یبرچسب زردرن ِ هشداردهگده با مااد
 .، نصب شده اسز«اعضای سرخط خالف اخالآ اسز

کرر از ایشان خواسته شد چون م .درخواسز دبیر علم ، توقع درست  نیسز    
رضیاهای مجیازی نشیر در  را تا تعیین تکلیی  نهیای  «سرخط»ناق ِ  ةکه بست
بیود  ش ایننشر داد و توجیهاعضا ررتار کرد و  ةشکگانه، خالفِ خواستنظم .ندهد

دبیر علم  هم بایید  .باید بدانگد چه اتااق  ارتاده اسز و تصمیم بگیرند که مردم
اش را طبق همیان نامهاختیار را دارد که پاس ِ دردِ دل این بداند که مدیر اجرای 

اش را به نیوع  نامهگالیههمان کانال نشر دهد و از این که دبیر علم   توجیه، در
 .ش آگیاه شیوندبیه دریاع بهترسز مردم از دریاع و پاسی  ،داندم  دراع  ةلیح
  اشنامیهقابل توجه  از متنِ درددلهای ها، عبارتاز تکرار واژهاجتگاب  مگظوربه

 :شودثبز م  در پ  ��△ ةبا نشان  اجرای مدیر پاس  متنِ و ▲ ةبا نشان

ای از اعضیای سیرخط و دوسیتانِ کردم که مورد شماتز عیدههرگ  رکر نم  ▲
 .ن دی  قرار بگیرم

را بیازنگری کگید و خیالف   شاگر دبییر علمی  اعمیا .ش مشخ  اسزعلت ��△
متوجیه  ،خواهِ اعضا را به یاد بیاوردبرخوردِ تعامل هایش را بشمرد و با تاملاخالآ
شود که انتظارش بیهوده اسز. مدارای مدیر اجرای  و اعضای گروه تخصصی  م 

با دبیر علم  در مدت همکاری در پژوهشکده کیامال مگطبیق بیا میوازین ادب و 
 .احترام بود

نقدِ شعر سیال  ةجا شروع شد که بگده در جلسآن ان تشکیل سرخط، ازداست ▲
 . ا خط جدید را برای گیلک  دادمدر پژوهشکده پیشگهادِ نوشتن رسم ۱۳۹۸



مورد اشاره،  ةجلس .سازی، خالف اخالآ اسزنویس  و پیشیگهنوع ناواقع این ��△
ن بیا یید گییالنقد شعر نبود. نشست  بود که از طیرف بگییاد ررزانگیان ام ةسجل

بیر علم ، در می گیرد نار، از جمله د ۹دعوت از  با ایگجانبگام  و مدیریزِ پیش
شگاسیی ِ آسیب»های بگیییاد ررزانگییان بییا عگییوان نشسییزتخصصیی  سلسله

برگی ار شیده  ۱۳۹۸ /۱۰ /۱۵، در تیاری  «پذیریِ زبان و ادبیات گیلکی مخاطب
هیای م ا هیام کییان ور و عکسخان ،گ ارش جامع از خبرنگار حاضر در جلسه. بود

نخسییتین  و اسییز موضییوع گییواه مجییازی و رسییم  هایرسییانه در مربییوط،
ب مسیعود نگارش گیلکی  در آن نشسیز، جگیا ةنامتدوین شیوه ةدهگدپیشگهاد

  .پورهادی بود نه دبیر علم
 ةهیای قصیدمگدانهگگ ، و حذف کردنهای ررپدیده ةیگ پیش ِدادنجلوهخالف    

ور و پور و پیلیهپورهادی و محمدی آقایاناحبان اندیشه و قلم مانگد شماری از ص
های پیشینِ مربیوط بیه موضیوع، در نشسز و نشسز معشوری که از اعضای آن

در  هگگی های ارزشیمگدِ رربگیاد ررزانگان و دیگر مجامع بودنید و دارای کارنامیه
نگیارش  ةناما شیوهخالف اخالآ اسز مطمئگهستگد،  گیلک ادبیات و زبان ةحوز

 د.ها چاپ نخواهد شنام آن ح، بدونگیلک  پس از اصال

شیکری در گذشیته پیشیوندِ ارعیال گیت  باس  و بعد از ایشان خانم خانم کل ▲
ها اییراد نگرریز و نقید چرا آقای جکتاج  از آن .اندمرکب اسگادی را ثابز کرده

  نگوشز و دبیر علم  را مورد نقد قرار داد؟

همگظیر بیا او هسیتگد ارد که چرا دبیر علم  رقط به نظر کسان  که تعجب د ��△
ضیمگا  کگید.و از آوردن نیام مخا ایان سیلیقة خیود اجتگیاب م  کگداستگاد م 

دبییر علمی  کیه  . شگاس  گیلکخط گیلک  اسز نه زبانا موضوع، تدوینِ رسم
کرده اسیز،  اش اثباتهای مرکب را در مقا هبارها اعالم نموده پیشوندبودنِ رعل

آییا  اش دارد؟پیشیگهادی ةماخذِ مگدر  در بسیتن کالمِ ب بج  آ د یل و سگدی
که بیا گروهی   «راستار گویوا»اسز یا نظر خانم  درسزمحترم دو بانوی آن نظر 
اسییتاد  ةتییاب زبییان گیلکیی  اسییز و بییا مقدمیی یی  کؤشگاسییانِ رول، ماز زبان

نویسد کیه در جمه شده و شااف م شگال معروف، به رارس  ترابوا قاسم  زبان
  چسبد.به واژة نخسز م  ا   ، نشانةنگارش ارعال مرکب اسگادی گیلک 

کتیاج  آقیای ج .نویسگد که او ین بار، مطلب  را بیان کگدنقد را برای کس  م  ▲
 کلباس  و شکری چی ی نگوشز و نقد نکرد؟ چرا در مورد نظرات خانم

چیون در  .بگویسید چیی ی که در مورد هر کس ای ندارد آقای جکتاج  وظیاه ��△
بیر و یز دارد و بایید در براؤمسی اما در طرح میورد نظیر .ول نیسزؤقبال همه، مس
خیالف اخیالآ  تشسیکو نیهگرودبیر علم  بایسیتد و بگویسید  ةمگداناشتباه هدف

 .اسز

 سه ررهگ  گیلک  بودم. ررهگ  دوجلدی گیلکی  ةکگگدکگون تدوینبگده تا ▲
گیلک ِ پایگده اشتباه نشود )زیر چاپن، و ررهگی  ی   ِ پایگده که با رارس رارس ی

تیدوین ن. جلدی تمیجیان  )زییر چیاپگ  دوگیلک  رانکوه  )چاپ شدهن، رره
ام و از ررهگ  گیلک  یعگ  این که ررهگ  گیل و دیلم را کالً به هیم زده ةکگگد

 .رارس  نوشتم -نو به روش درسزِ نگارشِ گیلک 

پارشیاری و قصیدمگدیِ دبییر علمی  را در  ةترین انگی بال، اصل  ةد نوشتماا ��△
طور شیااف آشیکار ، به«سرخط»گیلک  در  نگاریِ ارعال مرکب اسگادیناصحیح

دبییر و  جای تیدوین، تخرییب شیدندهای یادشده، بیهنامهمتاساانه واژه .کگدم 
نویسی  بیا ودآررینِ درسزو خی معگای تیازه «تدوین» ةعلم  هم با ارتخار به واژ

ررهگی  »نویسی ، نیوعِ نگیارشِ اگر مگظور از درسز .داده اسز هم زدنِ متنبه
کوشیش دبییر علمی  بیه  یاد سیدرض  مظاری باشد، که بهزنده «گیلک ِ رانکوهِ
و بدآموزیِ زبان گیلک   ، باید گاز تالش کارا و جدیِ تخریباسز چاپ رسیده

به او  خود رسییده اسیز. ال مرکب اسگادی گیلک  درسز ارعنگارش نا ةبا شیو

 ی چسبیده به رعل، نگارش شیده«آ»چون در آن مجموعه، تمام ارعال مرکب با 
اگیر رعیل ) ِیه شیدنن را در کتیاب  .) ِیه شیدهن مانگد )آش آبیوین یعگی  .اسز
طرییق انتشیارات  از ۱۳۷۵یاد پایگیده کیه در سیال زنده« ررهگ  گیل و دیلمِ»

نویسی  بیه شیکلِ ، با آوا۶۷۲ ةچاپ رسیده، جستجو کگیم، در صاح امیرکبیر به
نیه بیه  اسیز چسیبیده «آش»به  «سازا  ِ صورت»نوشته شده و « آشا بوستن»

 «.  بوستن»رعلِ 

ها، بیر ژهوا ةهم» :خوانیمررهگ   لات رانکوه، به قلم دبیرعلم ، م  ةدر مقدم    
سیز کیه در کجیا و ا پرسش ایین«. دها، نگاشته شدنآن ةشد ضبط ِاسال تلا 

این نیوع تحمییلِ  زند؟گویشورِ شرآ گیالن  با تلا ِ )آش آبوین حرف م  کدام
سیز سیایر ا اگر قرار اجتماع  نیسز؟ -بدآموزی، خالف اخالآ و اصول ررهگگ 

دبیر علمی ، مانگید  ةهای مورد اشارررهگ  گیلک  و های مربوط به ادبیاتکتاب
ریخته و نادرسز چاپ شوند، روندِ تحمییلِ ه، ویرایش و درهمررهگ   لات رانکو

 ررهگگی ، بیرای  ِآمدِ این زییانارتد که پ تخریب و بدآموزیِ زبان گیلک  جا م 
  .، شرمگدگ  باق  خواهد گذاشزاندرکارانزدس

قضاوت کگید من چه چی ی بیه عگیوان سرپرسیز علمی  بیه زبیان گیلکی   ▲
 .بود کگدتحمیل کردم که آن را نا

بیر تمیامِ امیور   محاسبات نادرسز و تصورِ سرپرست با «سرخط»دبیر علم ِ  ��△
چه که در های مرکب اسگادی، به شرح آنبه رعل «آ»سرخط، با تحمیلِ پیشوند 

 .اسیز اش زبان گیلک  را تخریب کیرده، با بدآموزیاسز ررهگ  رانکوه نگاشته
باشد وجود دارد، اما زبیان گیلکی   «آ» شان تات ، ارعا   که نخستین حرردر زب

زبیان تیات  اسیز، بکیارگیریِ ایین  شورانپذیرد. دبیر علم  که از گویآن را نم 
هیای گیریآوی  در پ پیشوند را در ارعال میورد بحیث گیلکی ، بیا انیواع دسیز

های  که اثبات اصیل علمی  با مقا ه ابتداکه طوریاش گگجانیده اسز بهتحمیل 
های پژوهشی  و تخرییب مخمل  در کانون ةند، شروع کرد و در پس، با رخگرندا
هیا، و های گیلک ِ پیشکسوتان با توجیهِ نادرسیزِ بیازنگری و اصیالح آننامهواژه
عمیال قصید  هانامیهپایاندانشیجویان در نوشیتن   ِئگاً در آیگده با راهگمیای مطم

 پروراند.لم  در سر م های عتخریب آموزش زبان گیلک  را در پوشش پژوهش

کیه  از کسی  بایید ترسیید .از من نباید ترسید من برای گیلک  خطیر نیدارم ▲
مگیدی بیرای زبیان زبیان بیوده و ادعاهیای دغدغهگیل  ةچگدین دهه در جامعی
ه آواهیای  دارد و ییا ها و چیداند که گیلکی  چیه گونیهگیلک  دارد و هگوز نم 

دوسیتان از سیرخط نترسیید  .گیلکی  چیسیز، در مورد زبان که نظر استیلواین
  .جا رسیده اسزچون بهترین تصمیم جمع  و مورق گیلک  بود که تا این

هیا دوری بازیترسیگد چیون از خالفسرشیز از کسی  نم های پاکگیل  ��△
ملیل و  ةهای همیبه حرمز ررهگگی ِ انسیان گذاریها احترامکگگد و نیز آنم 

ر علم  اسز کیه از قیوم قابیل احتیرام تیات، بیه آشکارش، دبی ةنمون. اقوام اسز
اعضای شورای پژوهش ،  کهبرگ یده شد بدون این «سرخط»دبیریِ علم ِ طرح 

 .«کردن نیسزاز پیش توهّم»احسال خطر کگگد. چون باور ذات ِ ما،  شاز عواقب
رَوی بیه کسی  تعر  و ک  ةسز که اجازا این ها  ما گیل ِترین ویژگ اما اصل 
 ةویژه آسییب ررهگگی ، بیا مقابلیبهدهیم و به محض احسال هرگونه زیان، نم 

 .خواهیمعذرش را م  مگطق 

را ذکیر نکیرده و از  شیان ِ دبیر علم  به کسی  کیه نیامپا ةدر پاس  به کگای    
دهم کیه ها و آواهای گیلک  نوشته اسز، توجیه می در مورد گونه اشدانش ب 

شیته اسیز. اگیر بیا عیگی  نگا شبیا عیگی  دوربییگهایش را ، جملهدبیر علم 
به یادش  ،اش بیگدازدعلم  ةو کارنام و پیشیگهنگاه  به دانش خود  شبیگدرون

 ةبسیار آشیات ةک دکتری ادبیات در نخستین نسخخواهد آمد که با داشتن مدر
 را زبان عربی  عرابِاِ ۴ ةدر صاح «سرخط»نگارش گیلک ِ  ةنامنویسِ شیوهپیش



بیه  «سیرخط»ها نی دِ اعضیای که ج وهبود ، معرر  نموده «های زبرزنجیریآوا»
های امتحییان ، بییا چگییین هصییاحب آن ورقیی . بهتییر اسییزیادگییار بایگییان  اسییز

 ةا حیی  نمییوده، دیگییران را بییا کگایییاعضیی ای کییه در ذهگیییزنامییهشییگاخز
شیده میوردِ ذکر .زیر سوال نبَرد و از دانشِ آواهیا حیرف ن نید اشنگرانهخودآگاه
کیار  ةبهترین نمون «طسرخ»ای از ادعاهای دبیر علم  اسز که تاکید دارد نمونه
هیای که گیل  و نظرش نموده، باید بداند ای که به استیلوو یا اشاره اسز جمع 
ول ؤدانگید کیه مسیشگاسیگد و م را خیوب م  پژوه، پرورسوردونا د استیلوزبان

اروپا اسیز  «اکس پالن م» ةن در موسسهای شمال غرب  ایرانزبا بررس  گروه
اثیر  بر گیالن غرب گیلک ِ و تا ش  هایزبان نشیگ ِای به عقبمقا ه ةو در مقدم

 .های ترک  و رارس ، هشدار داده اسزپیشروی و تهاجم زبان

ای که دبیر علم  در تخریب چگد ررهگ   لز گیلک  شتاب و پارشاریِ ویژه    
زبان تات  در ارعال مرکیب گیلکی  دارد، نشیانگرِ ایین  ی«آ»با استخدام پیشوندِ 

نه با تیالش  ،، و به صورت رردیترک  را خگث  سز که بتواند تهاجم زبانتوهم ا
بیرای آرزوهیای  .زبان تات  کگد ة، زبان گیلک  را مستعمرجمع ِ قوم محترم تات

 .حیثیت  کردن خطاسز ةمحال ه یگ

و دکتیر نل گیوی  خا یهکیشه دکتر رضایت  آقایان ةشدهای چاپبا نشر مقا ه    
وا، هوزیین گیلی میةماهگادون در سرخط محترم مشاورانکهن )استادان دانشگاه و 
نگارش ارعال مرکب گیلکی  را بیه روش پیشیگهادیِ  ةکه با استدلل موجه، شیو

ای بود که دبیر علمی  بیه ییاد دبیر علم ، ناصحیح دانستگد، توجهِ هشداردهگده
 یوح همکیاری، تیاثیرِ تبلیلی   ةگاه دانش و درایز، هدییه در پیشداشته باشد ک

گیروه مجیازی  ةبیار دیگیر صیاح ۱۳۹۹ /۱۲ /۱۱در پ ِ این روییداد، روز . ندارد
 .توسط دبیر علم  مسدود شد «سرخط»

جا یب دیگیری نوشیته شیود: ة نکت «سرخط» ةا دارد از نمودارِ تبلیل ِ ج وج    
صاحه مشتمل بر ی  غ ل و پگ   ۹ی مااد بخش چهارم )پایان ِن آن ج وه، حاو

داستان کوتاه گیلک ، نمامگدِ بدآموزیِ نگیارش متیون گیلکی  شیده اسیز و بیا 
ری یِ ظریی ، مگد دبیر علم ، در پوششِ ویراستاری با برنامیهدستور و نظرِ هدف

زبیان و  ةود چهیار دهیه تیالش مسیتمر در حیوزبا نام جگاب جکتاج  که حید
داستان کوتاه گیلکی  در  شیده و بیرخالفِ  ،اری داردنگررهگ  بوم  و روزنامه

رسیانا  )پیله آبوستنن نظر با دبیر علم نظرش، رعل مرکب اسگادی گیلک  را هم
سز کیه در های قدیم ِ مگسوخ ااخالآاین حرکز تبلیل  از نوعِ خالف .کگدم 

ل های ارعیاشیود. دیگرنمونیه «یبرنید»جیوی ِ ، بهرهشزمان حیات کس  از نام
 :سزازیر، نگارش کردههای بدآموزِ مرکب را هم، با نمایه

آویر آبوسته، واتور آبوسته، ترل آگیاتن، پیله آبوستن، برزخ آبئم، مئطل آبیئم، »
قطع آکونم، پشیمان آبوستیم، دراز آکشِئن، جمع آبوستن، گرم آبوستن، گییران 

کیونیم ، تحمییل دره، تعطییل آآکوده، آزاد آکود، کمتر آکیوده، زییاد آبوسیتان
 «...آبوسته، پر آگیتن، دراز آگوت، دراز آبو و

متاسیاانه  آیا با این همه تحمیلِ تخریب ، سرخط، قابلیز چیاپ و نشیر را دارد؟    
دو  «دبییر علمی »و  «میدیر اجرایی »در اذهیان  «سیرخط» ةدیر رهمیدم کیه واژ

ایش بتیوان کتیاب هیاسز که بر اسیال آموزه معگای متااوت دارد. در او   آرزوی 
هیای ای کیه بتیوان ررهگ آموزان تدوین کرد و در دوم  وسیلهدرس  برای دانش
 .ورانه تخریب نمودبهره ای صحیح ادب ِ پیشکسوتان گیل  راه لز و دیگرانباشز

 

 شناسیگیالن ةریاست محترم پژوهشکد

 «سیرخط»دبیر علم  آقای سب علی ور، بخشِ این گ ارش، با نگرش به ماادِ آگاه 
در میورد نگیارش ارعیال مرکیب  ش را در دریاع از دییدگاه نادرسیزاند نظرتونم 

ز چگید سیا که قرار نهادیچون تعهدش با  .اسگادی تلییر دهد و واقعیز را ب ذیرد

  خواهید شید و از سیوی نشر دهید، متوقی آنها  لاتِ گیلک  را با تخریب ررهگ 
هوییز قیوم ِ خیود  حا  مییرا  زبیان و توانگد به رسا زهم نم  هادیگر، گیل 

دبییر  ةا با تصورات ناصحیح و قصدمگدانزبان گیلک  ر ةویژ آسیب برسانگد و ظرای 
ناچار، شیورای پژوهشی  بیه اعتبیار اکثرییز آراء، بیا قطیع بیه .یید نمایگیدأعلم  ت

و بیه  قیز نمیودرموامیذکور  به دلیلبگا  ،همکاریِ دبیر علم  در طرح مورد بحث
در طیرح  ۱۴۰۰ /۱ /۱۵، دبییر علمی ، از تیاری  امضیا شیده ةجلسیاستگاد صورت

میم، راهگمای نیاق  و و به پیروی از این تص ای نداردو یز و وظیاهؤمس «سرخط»
گاسی  شدر کانیال زبان ۱۳۹۹ /۸ /۲۸نگیارش گیلکی  کیه در تیاری   ةناقضِ شیو

سیز دبییر علمی ِ ا بهتیربگیابراین،  .اعتبار ساقط اسیز ةهمگان  نشر یارته، از درج
اش اسز، آگاه کگد تیا از سابق، با این هشدار، نهادی را که متو  ِ چاپ آثار تخریب 

 ةدر آیگید سیزا هیای ایشیان کیه قیرارهای  لیز و کتابخمیرشدن انبوهِ ررهگ 
 میةایین نا .آسییب نرسید هیاجلوگیری گردد و به اعتبیار گیل  ،ن دی  چاپ شود

، «سیرخط»های مربوط به انحیالل ی از پرسش و پاس مگظور جلوگیرسرگشاده به
مشیاوران بیرای  ،خواهید شید اش، موجب تضییع وقز همکاران تکراری ِکه توضیح
 .گردارسال م  «سرخط»و گروه تخصص  و همکاران عموم  محترم 

مربیوطِ  ةدر پوشی پیشییگهسز متنِ کاغذی این نامیه را جهیز ا خواهشمگد    
نگیارش  ةناموعات مرتبط با تیدوین شییوهسایر موض .مایگدپژوهشکده بایگان  رر

گیروه  گیلک  که با انتخاب نام تازه و همکاری اعضای جدید شورای پژوهشی  و
ای که با تعییین وقیز جگابعیا   برگی ار جانشین خواهد شد در جلسه تخصص 

گردد، در مورد تبیین اهیداف و تعییین وظیای  و راهکارهیای لزم، بحیث و م 
 .عمل خواهد آمدادل نظر بهتب

 

 محسن آریاپاد
 «سرخط»مدیر اجرایی 

 خورشیدی ۱۴۰۰ /۱ /۱۵ ،رشت

 


