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شیوه نامه «رسخط»
و نقدی بر آن

در پــی فراخــوان عمومــی کــه از ســوی پژوهشــکده گیــان شناســی
دانشــگاه گیــان در ســایت دانشــگاه و مطبوعــات و رســانه هــای مجــازی
منعکــس شــد (از جملــه در شــماره  160گیلــه وا مــورخ فروردیــن –
اردیبهشــت  )99و طــی آن از صاحبنظــران خواســته شــد تــا بســته هــای
پیشــنهادی خــود را بــه دبیرخانــه پژوهشــکده ارســال دارنــد ،باالخــره
بعــد از ماههــا انتظــار شــیوه نامــه ای بــا عنــوان اصلــی «ســرخط» در
 37صفحــه منتشــر و در اختیــار رســانه هــا گذاشــته شــد کــه برآینــد
آن فراخــوان و نشســت هــای حاصــل از آن اســت .ایــن شــیوه نامــه کــه
ظاهــراً « مصــوب گروهــی از پژوهشــگران »اســت بــه کوشــش دکتــر
جهاندوســت ســبز علیپــور دانشــیار زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد رشــت و داوری تنــی چنــد از اســاتید دانشــگاه هــا (زبــان
شــناس و اســتاد ادبیــات فارســی) تهیــه شــده و بــا آرم دانشــگاه گیــان
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
جامعــه گیلــک زبــان قــرار گیــرد.
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ســابقۀ گیلکــی نویســی و نــگارش بــه نثــر گیلکــی را بایــد از دوره
چــاپ و نشــر روزنامــه گیلکــی زبــان «دامــون» کــه یــک ســال بعــد از
پیــروزی انقــاب اســامی منتشــر شــد پــی گرفــت .نخســتین و قدیمــی
تریــن شــیوه نامــه نــگارش گیلکــی چهــل ســال پیــش در پنــج شــماره
نخســت از ســال اول دامــون ( ســال  )1359منتشــر شــد .شــیوه نامــه ای
کــه بــه ســیالب 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  )1371پدیــد آمــد
 .در برخــی شــماره هــای مجلــه گیــان شناســی گیلــه وا هــر بــار بــه
موضوعــی خــاص از آئیــن نــگارش گیلکــی پرداختــه شــد .گیلــه وا بــه
عنــوان تنهــا منبــع درج متــون گیلکــی اعــم از شــعر و نثــر بــه تدویــن
یــک رشــته دســتورالعمل هــا در انســجام نــگارش گیلکــی دســت زد و بــا
وضــع عالئــم جدیــد و قراردادهایــی ،بــه یکدســتی در نــگارش گیلکــی
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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
آن روی آورده انــد.
مولــف کتــاب « دســتور زبــان گیلکــی » آقــای جعفــر بخــش زاد
محمــودی هــم در کتــاب خــود ،آییــن نــگارش گیلکــی تدویــن کــرده
کــه بخــش هایــی از آن را ســال هــا پیــش در هفتــه نامــه هاتــف چــاپ
کــرده بــود.
از ســوی دیگــر در ســه چهــار ســال اخیــر تنــی چنــد از جوانــان
غیرتمنــد گیلــک در کانــال تلگرامــی «ورگ» شــیوه ای را بــا اعمــال
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
عملــی در تایــپ کامپیوتــری و گوشــی هــای موبایــل یافتــه اســت و از
آن اســتفاده مــی شــود.
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.
برخــی از وجــود و اهمیــت ایــن شــیوه نامــه هــای نگارشــی اصــ ً
ا بــی
اطــاع هســتند و برخــی هــم مطلعنــد امــا بکارگیــری از آن هــا را برنمــی
تابنــد .بنابرایــن ضــرورت تدویــن شــیوه نامــه ای کــه نســخه گیلکــی
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
مــی شــود .هــر تالشــی در زمینــه درســت نویســی و منســجم نویســی
گیلکــی انجــام گیــرد قابــل تقدیــر و ســتایش اســت ولــی مشــکل ایــن
جاســت کــه گیلکــی صــرف نظــر از چنــد متــن تاریخــی و قدیمــی بــه
جــا مانــده  ،بــه طــور کلــی یــک زبــان کــم نوشــته و ورز نیامــده اســت
کــه در تعلیــم و آمــوزش آن اقدامــی صــورت نگرفتــه و در شــناخت و
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
بــوده اســت کــه قاعدت ـ ًا بایــد در ایــن امــر مهــم پیــش از ایــن هــا وارد
عمــل مــی شــدند .بــا ایــن همــه اکنــون ایــن اتفــاق دیرهنــگام افتــاده و
دانشــگاه گیــان گام پیــش نهــاده اســت ،بایــد بــدان توجــه داشــت و
امیــد بســت.
از آن جایــی کــه گیلــه وا نشــریه ای بــا دغدغــه فرهنــگ بومــی
گیــان بویــژه ادبیــات گیلکــی اســت در پــی اعــام فراخــوان عمومــی،
بــه اعتبــار علــم و نــام دانشــگاه و شــور حرکــت جمعــی نویســندگان و
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گویشــوران بــه گــروه ســرخط پیوســت و در جلســات آن هــا شــرکت
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
ایرانــی و توانمندیهــای آن باشــد .مقبولیــت یــا عــدم مقبولیــت شــیوه
نامــه وقتــی روشــن مــی شــود کــه مــورد مطالعــه دقیــق صاحبنظــران قرار
گیــرد ،بــی حــب و بغــض بــر آن نگریســته شــود و نکتــه هــای مبهــم و
فروگذاشــته آن روشــن و یــادآوری شــود .ایــن کار بایــد بــا آرامــش و
بــا تکیــه بــر مســتندات زبــان گیلکــی انجــام گیــرد تــا نقایــص موجــود
برطــرف و بــه اصطــاح پیرایــش و ویرایــش گــردد.
برهمیــن اســاس بــه تقاضــای یکــی از اعضــا گــروه (مدیرمســئول
گیلــه وا) خواســته شــد تــا گــروه ســرخط در آخریــن لحظــات پیــش از
ایــن کــه «ســرخط» عمومــی شــود،یک جلســه فــوق العــاده ترتیــب دهــد
و بــه انتقــادات او و احتمــاالً ســایر اعضــا توجــه کنــد تــا شــیوه نامــه
مزبــور قبــل از عرضــه عمومــی از هــر نظــر پیراســته گــردد و اعضــا
نظــرات نهایــی خــود را اعــام دارنــد .جلســه مــورد نظــر اگرچــه تشــکیل
شــد امــا فرصــت اظهــار نظرهــا نشــد و جلســه بــه دلیلــی نافرجــام رهــا
گردیــد و سرپرســت گــروه بــه زعــم خــود بهتــر دیــد تــا هــر آن چــه
تهیــه شــده بــا مســئولیت خــود بــه انتشــار بگــذارد.
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
داشــته اســت امــا در برخــی مــوارد هــم پــا و همــگام بــا آن نبــوده ،
وجــود دارد کــه در ایــن جــا بــه نظــر و اطــاع گویشــوران عزیــز مــی
رســد .مــواردی کــه بایــد نهایــت دقــت در آن بعمــل آیــد چــون شــیوه
نامــه ســرخط برآمــده از یــک نهــاد دانشــگاهی و مرکــز علمــی ،بــه
اصطــاح یــک آکادمــی اســت و نبایــد در آن ابهــام ونارســایی وجــود
داشــته باشــد.
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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:
در شــیوه نامــه «ســرخط»  ،چهــار اصــل اساســی از چندیــن اصــل
حاکــم بــر ســرخط آمــده اســت کــه اولیــن آن مــورد اختــاف نظــر
برخــی اعضــا بــا سرپرســت علمــی گــروه و اعضــای هــم نظــر ایشــان
اســت .اصــل اول مــی گویــد «مــاک اصلــی بــرای نوشــتن کلمــات ،
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
«حســنوعلی» شــنیده مــی شــود ولــی بهنــگام نوشــتن بایــد «حســن و
علــی» نوشــت.
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
کــرد نــه بــر اســاس پیــش فــرض هایــی کــه هنــوز بــه اثبــات نرســیده
اســت یــا حداقــل بــرای اثبــات آن وقــت الزم اســت و جــای بحــث دارد.
مثــل آن جــا کــه بــه طــرز نــگارش «فعــل هــای مرکــب» اســتناد مــی
شــود.
عین نوشته «سرخط» برای توجه گویشوران آورده می شود:
[ در مــورد نــگارش بعضــی افعــال مرکــب و اســنادی خــاص ماننــد
«گرمــا کــودن» (گــرم آکــودن = گــرم کــردن) «گــرم اوئــدن » (گــرم
کــردن) نظــر گــروه ســرخط چنیــن اســت :در ایــن افعــال ،وندهــای
«آ» « ،اَ» و «او» پیشــوند فعلــی هســتند و هماننــد دیگــر فعــل هــای
مرکــب پیشــوندی نظیــر «نــاف دکفتــن» و  - ...چندیــن مثــال آورده
مــی شــود – بایــد بــه شــکل درســت نوشــته شــوند یعنــی پیشــوند همــراه
بــا فعــل بیایــد نــه همــراه بــا اســم یــا صفــت .ماننــد  :گــرم آکــودن –
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ســرد آکــودن  -نــرم آکــودن .از آن جایــی کــه در روش ســنتی ،ایــن
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 خالصــه در ســرخط طرزنوشــتن ایــن افعــال بــه دو شــکل ســنتی و
جدیــد اســت] ص20
بایــد بــه اطــاع رســانده شــود اوالً ایــن نظــر تمــام گــروه ســرخط
نیســت بلکــه نظــر بخشــی از گــروه یعنــی نظــر سرپرســت گــروه و اعضای
هــم نظــر ایشــان در گــروه اســت .ثانی ـ ًا روشــی بــه عنــوان شــکل ســنتی
و جدیــد نداریــم ،بهتــر اســت تصحیــح شــود بــه روش معمــول و رایــج و
روش «ســرخط» .چــون همــان طــور کــه اشــاره شــد دو روش «گیلــه
وا» و «ورگ» ادامــه دارد و طیــف وســیعی از گویشــوران از آن هــا
تبعیــت مــی کننــد یــا بــه راه خــود مــی رونــد .ثالث ـ ًا ایــن کــه در روش
بــه اصطــاح جدیــد «ســرخط» کــه قاعدتـ ًا 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.
البتــه در زیرنویــس شــماره  22صفحــه  23آمــده اســت« :دالیلــی
وجــود دارد کــه ایــن افعــال در گیلکــی مرکــب پیشــوندی هســتند» و
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).
خالصــه مطلــب ایــن کــه در زبــان گیلکــی بــه طــور گســترده و
فــراوان بــه افعــال مرکــب برمــی خوریــم کــه بــه دو گونــه نوشــته مــی
شــوند:
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)
تــور بوئــن و تــورا بوئــن (= دیوانــه شــدن ) و فــراوان مثــال هــای
دیگــر.
سرپرســت گــروه برایــن بــاور اســت کــه «الــف» چســبیده بــه اســم
یــا صفــت در ایــن گونــه افعــال ،در اصــل پیشــوند اشــتقامی فعــل همــراه
اســت کــه بــر اثــر کثــرت تلفــظ و اســتعمال ،موجــب اشــتباه در ســنت
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
بــه صــورت پــاک آکــودن  ،هیســت آبوســتن  ،آتــش آگیفتــن و فیــت
آدائــن و تــور آبوئــن نوشــت ،کــه در ایــن صــورت اصــل تطابــق تلفــظ
بانوشــته زیــر پــا گذاشــته مــی شــود و اگــر بــه زعــم ســرخط رعایــت
دســتور زبــان لحــاظ شــود نــه فقــط فرضیــه پیشــوندی «الــف» هنــوز بــه
اثبــات نرســیده اســت کــه ســاختار دســتور فعلــی هــم بهــم مــی ریــزد.
اگــر بــا افعــال مرکــب آن طــور کــه در ســرخط آمــده بایــد رفتــار
شــود و «الــف» آن بــه عنــوان پیشــوند بــر ســر فعــل قــرار گیــرد بــه
ضــرس قاطــع مــی تــوان گفــت هیــچ گویشــور گیلکــی ایــن پیشــوند هــا
را نــه شــنیده و نــه مــی شناســد!
بــا فعــل کــودن افعــال پیشــوندی دوکــودن  ،جوکــودن ،فوکــودن
داریــم ولــی آکــودن نداریــم.
بــا فعــل بوســتن افعــال پیشــوندی دوبوســتن  ،فووســتن  ،وابوســتن
داریــم ولــی آبوســتن نداریــم.
بــا فعــل گیفتــن افعــال پیشــوندی جیگیفتــن  ،فاگیفتــن  ،واگیفتــن

داریــم ولــی آگیفتــن نداریــم.
بــا فعــل دائــن ،افعــال پیشــوندی وادائــن ،جدائــن ،فادائــن داریــم
ولــی آدائــن نداریــم.
بــا فعــل بوئــن افعــال پیشــوندی دوبوئــن  ،فوبوئــن داریــم ولــی
آبوئــن نداریــم.
سرپرســت گــروه دو دلیــل عمــده بــرای فرضیــه خــود ذکــر مــی
کنــد.
یــک) ایــن کــه در گذشــته و زمانــی دور ایــن پیشــوند کاربــرد
داشــته ولــی بــه مــرور بــر اثــر تلفــظ و ســنت (و حتــی یــک جــا قیــد
شــده :بــه غلــط!) امــروز بــه ذهــن گویشــوران گیلــک ناآشــنا و غریبــه
اســت کــه ایــن یــک گمــان اســت .گمــان کــردن اشــکال نــدارد و گاه
موجــب روشــنگری اســت امــا نــه هــر گمانــی ،بایــد حتمـ ًا مســتند باشــد.
اگــر دنبــال یــک ســند کهــن مــی گردیــم دیــوان پیرشرفشــاه دوالیــی،
عــارف قــرن هشــتم قمــری مــی توانــد گــواه خوبــی برایــن ادعــا باشــد
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
محــو و نابــود نمــی شــود و مــی تــوان بــه طریقــی بازشــناخت .زبــان
شناســی تاریخــی و ریشــه شناســی زبــان گیلکــی در ایــن جــا مــی توانــد
بــه ایــن موضــوع ورود کنــد.
دو) دلیــل دوم ایــن کــه چــون ایــن پیشــوند در زبــان هــای هــم
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
ویژگــی هاســت کــه آن هــا را از حالــت گویــش بــه در آورده بــدل بــه
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
کلمــه ســخت از نظــر تلفــظ ایفــا مــی کنــد .بــه بیــان دیگــر حــرف و
نــگاره ای اســت سایشــی بــرای تلفــظ راحــت تــر در ســرعت ادای کلمــه
و نیــز شــکل بخشــی بــه حــاالت فعــل بــه کار گرفتــه .خالصــه 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»
در زبــان گیلکــی هــم هویــت دارنــد و اص ـ ً
ا هویــت اصلــی آن هــا بــی
ذکــر نشــانه «الــف» اســت بــه چنــد مــورد زیــر دقــت فرماییــد:
موشــت کــودن  ،پوشــت کــودن ،خوشــک کــودن و  ...کــه در
صــرف فعــل بــه صــورت :موشــت بوکــودم ،پوشــت بوکــودی ،خوشــک
بوکــود و  ...نمــود پیــدا مــی کنــد .در عیــن حــال بــرای تلفــظ راحــت
تــر و ســریع تــر و تغییــر حالــت فعــل آن بــه صــورت موشــتا کــودن /
پوشــتا کــودن  /خوشــکا کــودن و  ...در مــی آیــد  :موشــتا کــودم،
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.
در افعــال مرکــب بــا کلمــات مختــوم بــه « ﻫ » غیرملفــوظ نقــش
«الــف» چگونــه اســت؟ افعــال مرکبــی مثــل هالیســه کــودن ( = لــه و
لــورده کــردن ) – فوچــورده بوســتن (= غمگیــن و افســرده شــدن)
دیوانــه بوئــن (= دیوانــه شــدن) و  ...طبیعــی اســت در تلفــظ بــه صــورت
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بــاال خوانــده نمــی شــوند و بــر ســر « ﻫ » آوای بلنــدی مــی گیرنــد:
هالیســ ̍ه کــودن  /دیوانــ ̍ه بوئــن  /فوچــورد ̍ه بوســتن و ...
اگــر قــرار باشــد آن چــه شــنیده مــی شــود یعنــی تلفــظ مــی شــود،
عین ـ ًا دیــده شــود یعنــی نوشــته شــود در آن صــورت بــرای ایــن افعــال
مرکــب بــه ظاهــر پیشــوندی چــه نســخه ای بایــد پیچیــد؟
اجــازه دهیــد پیرامــون افعــال مرکــب بــاز گردشــی کنیــم .افعــال
مرکــب آتشــا واگیرانئــن (شــعله ور کــردن آتــش  ،فتنــه برانگیختــن)
 پوســتا فاکالشــتن (= پوســت چیــزی را بــا دســت یــا دنــدان کنــدن) – خیــاال دوبوئــن (در خیــال چیــزی بــودن ،خیــال بافــی کــردن) –
گوشــا فاکشــئن (گــوش کســی را کشــیدن) – زاکا جیگیفتــن (بچــه از
شــکم مــادر گرفتــن) و امثــال آن کــه خــود اساسـ ًا فعــل مرکب پیشــوندی
هســتند« ،ســرخط» چــه پیشــنهادی دارد؟ اگــر مبنــا برایــن اســت کــه
«الــف» چســبیده بــه آتــش  ،پوســت  ،خیــال و زاک خــود پیــش ونــد
اســت  ،آنــگاه دو پیشــوند کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد! چــون (وا – فــا
– دو -جــی ) خــود پیشــوند هســتند.آن وقــت ادلّــه ســه گانــه مفــروض
پیــش گفتــه در ایــن جــا چگونــه نقشــی خواهــد داشــت؟ و تکلیــف
چیســت؟تصورکنید افعــال بــه صــورت زیــر نوشــته شــده باشــند (آتــش ا
واگیرانئــن – پوســت افاکالشــتن – 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 انفاکالشــتن  -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 مالحظــه 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!
الــف در فعــل مرکــب (دوبادائــن) حالــت مفعــول (بهــی) دارد ،یعنــی
«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.
خالصــه ایــن کــه «الــف» مــورد بحــث کــه بــه اســم  ،صفــت و قیــد
مــی چســبد و بــا افعــال گیلکــی فعــل مرکــب مــی ســازد و بســیار هــم
پربســامد اســت ،بــه طــور کلــی الفــی سایشــی بــرای راحتــی تلفــظ در
گفتــار اســت و بیشــتر افواهــی اســت .و بــدون الــف ،بــا همــان افعــال،
جنبــه ادبــی و نگارشــی دارد ،و مهمتــر ایــن کــه بــه افعــال بــا ِر دقیــق
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تــر ،جزیــی تــر و جانبــی مــی دهــد .وقتــی مــی گوییــم « پــاک کــودن»
یعنــی پــاک کــردن  ،مطلــقِ فعــل اســت امــا وقتــی مــی گوییــم پــاکا
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
کــردن چیــزی  ،انباشــتن)  -تونــد بوســتن (تنــد شــدن) تونــدا بوســتن
(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)
مشــابه ایــن رفتــار فعلــی را در زبــان انگلیســی بــه نحــوی دیگــر
داریــم:
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
و چنــد نشســت و بخصــوص جلســه عقیــم و بــی نتیجــه آخــر مــورخ
 ، 99/8/28در نهایــت نوشــتن هــر دو شــکل نوشــتاری یعنــی معمولــی
و رایــج (ونــه ســنتی) و جدیــد (یعنــی ســرخط) هــر دو مجــاز دانســته
شــد! یعنــی هــر کــس خواســت بــه شــیوه عــادی و قدیمــی (پــاکا کــودن)
بنویســد و یــا مختــار اســت (پــاک آکــودن) بنویســد .ایــن شــیوه کار،
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
آن را برگزیننــد .امــا آیــا ایــن طریــق دوگانــه نویســی ارضــا کننــده
هســت و موجــب تشــتت بیشــتر در نــگارش گیلکــی نخواهــد شــد .ایــن
مــوردی بــود کــه عضــو منتقــد گــروه دوســت داشــت پیــش از انتشــار
«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
بــه زبــان خــود عنایتــی بیشــتر و حساســیتی عمیــق تــر نشــان دهنــد کــه
زبانشــان یــادگار زبــان پهلــوی اســت ،فخامــت و اصالــت کهــن اشــکانی
و حتــی پیشــتر از آن را دارد ،میراثــی اســت بــرای گیلــکان امــروز پــر
از پیچیدگــی هــا ،ظرافــت هــا و حــاوت هــا کــه بایــد آن را بازشــناخت.
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