
 

 «الف / آ » 

 

  آفتاب =ÂFTÂB  = خورشید، آفتاب 

در بعضی . ها گات 632خوانده شده، ص « xoršit = خورشیت»و در گزارش پهلوی زند  «âftâp= آفتاپ »در پهلوی 

که یادآور واژۀ « رشید خانم أفتؤ کؤنؤخ». شود هم تلفظ می« aftow = أفتؤ»های ایرانی ازجمله گیلکی به صورت  گویش

-131-612-613شده است، ص  اطالق می« آفتاب یا خورشید»النوع  است که در زبان سومری به رب« oto= اوتو »

 . کتاب الواح سومری 121

 

  آلؤغ =ÂLOQ = عقاب 

در نامه پهلوی . شده« l» ،«arvâ = alvâ»به « r»در فارسی با مبدل شدن « arvâ= اروا »در اوستا و فرس هخامنشی 

فرهنگ ایران باستان  692ص  ،با معنی عقاب آمده است« âloh= آلوه » 16فقره  12فصل « کارنامه اردشیر بابکان»

 . شود تلفظ می« âloh= آلؤه »و در مازندرانی « halo= هلو »این واژه در کردی . پورداوود

 

  آلیماال =ÂLIMÂLÂ  =گیر  گیر، سیم عقاب ماهی 

بندر انزلی )در گیالن « mâlâ= ماال »عقاب و = « آلؤغ= آلؤه ». است« alomâlâ= ماال ألؤ»شکل اصلی واژه، واژه 

 (. گیری است عقابی که کارش ماهی= آلیماال ). شود ای اطالق می گیر حرفه به ماهی (و بعضی دریاکناران شمال

 

  آهین =ÂHIN = آهن 

« âs:n= آسن »چنین  هم« âhin= آهین »و در پهلوی « âyas= آیس »، در سانسکریت «ayang.h= اینگه »تا در اوس

 . ها، پورداوود گات 12شود، ص  گفته می

 

  أجیک =AJIK  =رونده حشرات ریز تند 

 . دانسته شده« مار»رونده و به تعبیری زود خزنده و تند «ajiˈk»به صورت در زبان پهلوی 

 

 چۊ ˇ أچ =ÂČӘ ČU  = تندروی چوبی = اسب چوبی 

رفتن گرفته شده و ریشه و بن واژه  که به معنی تند« as= اس »و « assa= اسه »تحریف واژه « ač= چ أ»واژه 

 . است« چوب»نیز مخفف واژه « ču =ۊ چ»و . فرهنگ ایران باستان، پورداوود 662، ص «اسب»



 

  اؤر =OR  

 «orsəneˈn= اؤرسنئن « »oršeˈn= اؤرشئن »آید مانند  ها می گیلکی بر سر بعضی از فعلپیشوندی است که در گویش 

ی باستانی است که در گزارش «va,uru= وئورو »کند و مخفف واژه  می« گسترده و پهنا پهن و فراگیر»و افاده مفهوم 

ساحل و فراخ »با مفهوم گسترده  «varu kaš»و « vaˈrukaš»آمده است و در نام « varu= ورو »پهلوی به صورت 

هم این دریاست که بعدها نام . پورداوودیسنا،  6بخش  91ص شده،  شود که بر دریای کاسپین اطالق می دیده می« کنار

«pharax - kart»  فرهنگ ایران باستان، پورداوود 313، ص «فراخ کنار»گرفت با همان مفهوم . 

 

  ارجئن =ERJEʹN  = هرس کردن، شرحه شرحه کردن، برانداختن 

شده با معنی  اوستائی است که در فرس هخامنشی نیز به همین صورت ادا می« jan= جن »ریشه جزء دوم این واژه 

با « zatan= زتن »این واژه در پهلوی به صورت . ها، پورداوود های گات یادداشت 122ص « زدن، برانداختن، کشتن»

و « er= ار »با پیشوندهایی مانند « جئن= جن »اما گویند، « zeˈn= زئن »رفته که در گیلکی  ار میک به« زدن»معنی 

 . کند به صورت ارجئن، درجئن، وارجینا متداول است که مفاهیم باال را افاده می« var= وار »و « der= در »

 

  أرده =ARDӘ  = آرد 

 . 39وشی ص  معنی مذکور، واژه نامه دکتر فره پهلوی است با« artak= ارتک »این واژه همان 

 

 اؤرسنئن  =ORSӘNEˊN  = گسالندن 

است از مصدر « sənˈn= سنئن »تر توضیح شد اما جزء دوم که واژه که جزء اول و پیشوند است پیش« or»درباره 

یشت و  از تیر 42ر پاره آن است و داوستایی از مشتقات « snatha»و « sena»گیرد که واژه  ریشه می« sid= سید »

= اؤر »این واژه با پیشوند . ها، پورداوود گات 641ص  ،آمده است« زنش»و « شکست»با معنی  31از هات  11بند 

or » دؤر »و =dor » وؤر »و =vor » از وسط شکسته و منهدم شده، از وسط »، و «گسست، شکست»افاده معنی

 . «پل از میان شکسته شد، از وسط بریده شد»= « purd dorsəftə= رسفته پۊرد دؤ»: کند می« بریده و قطع شده

 

  أرسۊ =ARSU  = اشک 

در بختیاری و بعضی نقاط ایران با . و آبراهامیانوشی  ه همین معنی بوده، واژه نامه فرهاین واژه در زبان پهلوی هم ب

و در سانسکریت نیز « asru= اسرو » 199در یسنا « ریزم قدر اشک می آن= ِاقذر ِارس ِاریزم »همین معنی رایج است 

 . آمده است« asru»به صورت 

 

 



 

  أٚرش =ARӘŠ  =گیری درازا، مساوی از سر انگشت میانین تا آرنج  واحد اندازه 

 . رفته، فرهنگ سید محمدعلی امام شوشتری کار می به« گیری اندازه»در فرس هخامنشی با معنی « raš»واژه 

 

  اؤرشئن =ORŠEʾN  =هم زدن، درهم کردن  به 

گیرد  از اوستایی ریشه می «rašn = rašan= رشن »تر گفته شد اما جزء دوم از واژه  پیش« or= اؤر »درباره پیشوند 

 . ها، پورداوود ، گات112ها آمده است، ص  در گات« آسیب، زیان، درهم ریختن»که با معنی 

 

  اؤریزا =ORIZÂ  = اۊرۊزا =URUZÂ  = مایه اولیه برنج در شلتوک، نطفه برنج 

ها  د که پیش از ورود آریاییمردم بومی هن dravidi)ها «دراویدی»از زبان  26این واژه به گزارش در هرمزدنامه ص 

شده، این واژه  به برنج اطالق می« اریسی=  orisi»در زبان دراویدی . به یادگار مانده است( زیستند در آن سرزمین می

، «ریز=  riz»، در فرانسه «اریزا=  oriza»و در التین « اریزون=  orizon= اریزا =  oriza»در یونانی به صورت 

« ریسو=  riso»، در ایتالیایی «رایس=  reis»در آلمانی « رایس=  rice»و در انگلیسی « ریس=  ris»در روسی 

یعنی هنگامی که ساقه برنج به خوشه آبستن شود به مایه اولیه برنج در شلتوک،  باقی مانده است و در گیلکی اطالق می

= اؤریزا بۊکۊد »: یا گویند« orizâmo= امؤ اؤریز»: شود یا هنگامی که شلتوک به مایه برنج آبستن شد، گویند می

orizâ bukud»  برنج باردار شد»یعنی» . 

 

  أزگ =AZG  = شاخه نازک 

 22وشی ص  در فرهنگ فرهنامه آبراهامیان،  واژه 39رود، ص  کار می ه نازک بهبا معنی شاخ« ازگ=  azg»در پهلوی 

 . معنی شده است« شاخه درخت»

 

  اسپاردن =ESPÂRDӘN  = سپردن 

 . نامه آبراهامیان واژه 29شده، ص  ادا می« اپسپرتن=  apaspartan»ی به صورت در پهلو

 

  اسپندانه =ESPANDÂNӘ  = دانه اسفند = اسفندانه 

= پاک »با معنی  22از هات  1و بند  33از هات  16و بند  61از هات  1در بند « سپنتا=  spəntâ»واژه اوستایی 

دانه مقدس، در ترکیب = « اسپند دانه»معنی دانه معلوم است، . ها، پورداوود گات 326، ص 114آمده است، ص « مقدس

 . شود ثبت و تلفظ می« اسپندانه»برحسب قاعده خذف شده و « دال»حرف همتا 

 



 

  أش =AŠ  =نامه آبراهامیان  واژه 17م شخص مفرد، ص یر متصل سوضم 

 

 شود  هم تلفظ می« اؤش ـ بؤشبه »پیش از برآمدن آفتاب، که در گیلکی =  OŠ= اؤش 

. ها، پورداوود گات 632کند، ص  می« از نیمه شب تا برآمدن آفتاب»که افاده معنی « اوشانه=  ušanh»از ریشه واژه 

، آفتابˇ ؤب گرما بؤشس»وشی،  واژه نامه دکتر فره 221کند، ص  یهمین مفهوم را افاده م« hoš»واژه در زبان پهلوی 

 (. حسین کسمائی)« دیل خالي بۊکۊن از غصه ؤ از غم کیلکا  *جیر  ˇ شبخۊسداران

 

  أشان =AŠÂN  =ها  ایشان، این 

های  یادداشت 644ص آمده است،  69و  2از هات  11گرفته شده که در بند « اوشان=  avašân»از واژه اوستایی 

ترکیب « ان=  ân»و عالمت جمع « اش، ضمیر متصل سوم شخص مفرد»از دو جزء « أشان»واژه . ها، پورداوود گات

 . آبراهامیان .، پ21به همین معنی است، ص « اشان=  ašân»پهلوی در . کند شده که سوم شخص جمع را افاده می

 

  أشتر =AŠTAR  = این طرف 

که در پهلوی به معنی « شتر=  šatar»که در گیلکی حرف اشاره به نزدیک است و واژه « ا=  a»مرکب از دو جزء 

دیده « تر، باالتر پیش»در پهلوی با معنی « hačadar»چنین  هم. آبراهامیان .، پ623آمده، ص « سمت، کنار، طرف»

 . شده است

 

  اشکستن =EŠKӘSTӘN  = شکستن 

شکستن، »به معنی  22و  26یشت پاره  و مهر 61پاره  9اوستایی که در یسنا « سکند=  skend»از ریشه واژه 

 . ها، پورداوود های گات یادداشت 91آمده است، ص « برانداختن و نابود کردن

 

  اشکیل =EŠKIL  =بندند تا مانع جهش و سرعت حرکتش  طنابی که با آن پای چپ گاو را به شاخ راستش می

 شود 

آن ریسمانی باشد که بر دست و پای اسب و استر »آمده و تعریف شده « شکال=  šekâl»صورت به این واژه در برهان 

 . «بندی که بر اسب بندند»نیز آمده « المنجد»در « ...بدخصلت بندند

 

 

 



 

 ش خاˇ اشم =EŠMӘ XÂŠ  = نوک آرنج 

آمده که در زبان پهلوی به صورت « خشم»به معنی  61ها، ص  های گات در یادداشت« اشم=  aeša»واژه اوستایی 

«ešma  =پورداوود . 21از هات  16و بند  31از هات  2و بند  69از هات  6بند : به همین معنی است، نک« اشم

با در نظر گرفتن توضیح باال « خاشˇ اشم». ترین دیوها دانسته شده پرآسیبدر آیین مزدیسنا، خشم یکی از »: گوید

 . که در حالت خشم وسیله زنش و آسیب رساندن بوده یا هست شود، شاید به سبب آن دانسته می« استخوان خشم»

 

  اشماردن =EŠMÂRDӘN  = شمردن 

= اشمارتن =  ošmartan». آبراهامیانپروفسور  31ص « اشمرتن=  ošmortan»در زبان پهلوی به صورت 

ošmaritan  =وشی دکتره فره 321آمده است، ص  «اشماریتن . 

 

  أکه =AKӘ  = کی، چه وقت 

 . پروفسور آبراهامیان 13آمده، ص « کی، کجا، وقتی که»با معنی « aiq= اکو =  oku»در زبان پهلوی 

 

  أالوه =ALÂVӘ  = اندود 

      . «الو» کار رفته به هیئت به« اندود، تمیزکاری نمای خانه»این واژه در ادبیات قدیم و در بعضی اشعار با مفهوم 

 : آذری گوید

 «الو»های عجم در ربیع شسته ز  چو کلبه  *شود رواق سپهر از ظالم دوده شب  

 . واز نوروز در اسفندماه هر سال در روستاهای گیالن معمول است کاری که هنوز به هنگام پیش

 

  أٚلش =ALӘŠ  

  arəš= أٚرش : نک

 

  أما =AMÂ  = ما 

حسین )« أمانم ئي وختي داشتیمي آواز ؤ ساز شازده خانم»: «امان=  amân»و « اماه=  amahدر زبان پهلوی 

 (. شود کار گرفته می جای صامت میانجی به به« نون»)« ...ما هم یک وقت آواز و سازی داشتیم»: یعنی(. کسمائی

 

 



 

  أمبست =AMBAST  = غلیظ، به قوام آمده 

واژه نامه  41آمده، ص « هم بسته شده، به خوبی تشکیل شده به»با معنی « hambast= همبست »در زبان پهلوی 

 . پروفسور آبراهامیان

 

  أن =AN  = این 

 . نامه آبراهامیان ، واژه12، ص «این»شاره به نزدیک ا« ان=  e:n»در پهلوی 

 

  أنگۊله =ANGULӘH  =داری که در پوست درخت از گذشته باقی مانده  سوراخ لبه 

«angal  =انگل، angul  =،انگول angil  =جای دکمه= گوی گریبان »در فرهنگ معین و برهان قاطع « انگیل » =

 . گذرانند ای باشد که تکمه را از آن می حلقه

 

  اۊ =U  = ید شوندی باشد که بر سر بعضی افعال آچنین پی آن، هم= اشاره به دور 

گیر، »و « به باال نگه داشت، در باال نگه داشت»یعنی « داشتۊداشت، ا»: ماننددر گیلکی، « به باال، در باال»با مفهوم 

بلند داشتن و »با معنی  22هات  2در بند « اوز=  uz»این واژه به صورت . «به باال بگیر، رو به باال بگیر=  اۊگیر

از همین بنیاد است، ص ، (ۊسادنا=  usadənدر گیلکی ) «اوزیتن=  uzitan»در گزارش پهلوی . آمده« بزرگ داشتن

=  اۊنیشت»آید مانند  نیز بر سر افعال می« خوب»با معنی و مفهوم « او=  u». ها، پورداوود های گات یادداشت 621

uništ » =« و غیره« اۊبرد»یا « اۊکؤفت»یا « سازگار آمد= خوب نشست .«u =همان « او«hu  =آریایی است « هو

 . «مؤثر شد=  u bard= اۊبرد »: کند« خوب»که افاده معنی 

 

  اۊر =UR  = گونه سر و گردن، یا  در جای خود، اهتراز، حرکت رقص جنبش موزون( = به کسر اول)قر

 باالتنه و کمر 

از  4در بند « اورواز=  urvâz»واژه . «در جای خود به جنبش موزون درآمدن=  bə ur âmoˈn= اۊر آمؤن به »

« اوروخش=  urvâxš»چنین واژه  و هم 93یشت پاره در فروردین « ur vâd»ه و واژه با معنی شاد بودن آمد 41هات 

کار رفته  با معنی بالنده و فریبنده نیز به« وخش». ها، پورداوود های گات یادداشت 23به معنی شاد شدن آمده است، ص 

های اوستایی مذکور باشد و یا پیوندی با  گیلکی مخففی از واژه« ur»رسد واژه  به نظر می. «فزاینده وجد= اوروخش »

 . های مذکور داشته باشد واژه

 

 

 



 

  اۊر =UR  = سر برزدن گیاه از خاک، رخ کردن سبزه، سر برزدن کرم ابریشم از تخم 

رستن، »با معنی  21هات  9یسنا، بند  6اوستایی گرفته شده که در بخش « اوروثمی=  uruthmi»این واژه از واژه 

گیلکی عالوه بر معانی باال « اور=  ur»واژه . ، پورداوود6یسنا  116آمده است، ص « روئیدن، سر برزدن، رشد و نمو

کند که با حرف  نیز می« و لهیده شدن ریش شدن، جدا شدن یا ریز ریز شدن اجزای چیزی، نرم ریش» افاده معنی 

شود  سود می نمک« نوعی ماهی»که اطالق بر ماهی سیم « urism= عۊریسم »شود، مانند  نوشته می« عۊر»، «عین»

ریش بودن  بر اثر ریش»شود بر کسی که  که اطالق می« ؤخت ؤ عۊرل»ده شده باشد، یا که با تأثیر نمک، نرم و لهی

 .جا نمایان باشد جا و آن هایی از تنش این اش قسمت جامه

 

  اۊران =URÂN  = ها ریزریز و  و بیلچه، کلوخه وسیله چنگک پس از آخرین شخم که بهعمل نرم کردن خاک

  پاشی گردد نرم شده و زمین آماده تخم

« ur= اۊر »نامه آبراهامیان و در گیلکی به معنی  واژه 23ص به معنی رسته و روئیده آمده، « arân»در پهلوی واژه 

جدا شدن کرم ابریشم از »کند و « کردن آن جدا جدا شدن و ریزریز شدن اجزاء خاک و کلوخ و نرم»گرفته شده که افاده 

 . «تخم نوغان

 

  اۊرؤزا =UROZÂ  = 

 اؤریزا : نک

 

  اۊز =UZ  =داشت و اوج، بلندی رگداشت، گرامیبز  

 

 اۊسادن : نک

 

  اۊسادن =USÂDӘN  = برداشتن، بلند کردن 

کشیدن، بلند کردن، »با معنی  19از یسنا  2و در پاره  69هات  4ای است اوستایی که در بند  واژه« us= اۊس »واژه 

 . ها، پورداوود های گات یادداشت 6، ص «اۊسادن_  ustan»آمده است، « دراز کردن

 

  اۊسه =USE  = روانه، گسیل 

نامه  واژه 222، ص «روانه کردن= کرتن  ویسی»است، « روانه= گسیل »به معنی « ویسی=  visiy»در پهلوی 

 . «روانه کردن، گسیل داشتن= اۊسه کۊدن »وشی، در گیلکی  فره

 



 

  اۊشان =UŠÂN  =ها  آن 

 . وشی نامه فره واژه 221به همین معنی است ص « اناوش=  ušân»در زبان پهلوی 

 

  اۊشتر =UŠTAR  =طرف، آن سمت  آن 

آمده است، « طرف، کنار»، در پهلوی به معنی «شتر=  šatar»در گیلکی اشاره به دور است و جزء دوم « u = ۊا»

 . آبراهامیان .، پ623ص 

 

  اۊشته =UŠTӘ  = هۊشته »به صورت =huštə »وجد، نشاط، سرحال، جلب نظر کردن، = شود  هم تلفظ می

 رقص 

«ušta  =از مصدر « اوشته«vas  =1، 2، 6 یاست، در بندها« داشتن، آرزو کردنخواستن، خواهش »به معنی « وس 

 «شتهوا». ها، پورداوود گات 692کار رفته، ص  به« خوش»با معنی  31هات  11آمده و در بند  23و  69های  هات 9و 

 . های پورداوود ، گات194نیز آمده است، ص « کام آمده و به خواهش رسیده به»چنین به معنی  هم

 

  اۊٚشم =U:ŠӘM  = بلدرچین، مرغ بدبد = وشم 

 

  اۊل =UL  = روزگار کهن 

در . وشی نامه فره واژه 239رود، ص  کار می به« ، بربه باال، سوی باال، بلند» با معنی « اول=  ul»در زبان پهلوی 

با معنی روزگاران کهن ثبت شده است که به همان مفهوم در گیلکی  «اوئول=  uʾul»الواح سومری این واژه به صورت 

 .کرایمر« الواح سومری» 622رود، ص  کار می به

 

  أویر =AVIR  =گم ناپدید ، 

در پهلوی به . دیده شده 162ها ص  های گات در یادداشت« مرد، یل، پهلوان، هوش»های  با معنی« ویر=  vir»واژه 

حرف نفی است که « ا=  a»حرف . هم ثبت گردیده« فهم، نمایان»با معنی  226ص  ،آمده« عقل، هوش، حافظه»معنی 

در گیلکی مفهوم آخری را . دکن می« هوش، نانمایان، ناپدید بی»که افاده معنی « a vir= أویر »: آید مانند ها می بر اول واژه

 . کند القاء می

 

 

 



 

  اي / ئي =I  = یک، در محاوره«ye  =دانه یک= دونه  یه»: «یه » 

میراث ایران،  216ه، ص شد با همین مفهوم ادا می «:eو  ae ،evak ،av»در فارسی باستان و فارسی میانه به صورت 

 . آبراهامیان 11وشی، ص  فره 124ص 

 

  ایژگره =IŽGӘRӘ  = جیغ 

 2و بند  41از هات  1، بند 41از هات  1، بند 29از هات  11و بند  29از هات  2در بند « iža= ، ایژ iz= ، ایز iž= ایژ »واژه 

ده معنی افا« گؤره=  gorə»در گیلکی . کار رفته به« یابی، بختیاری و غیرت و، کامگرمی، آرز کوشش، دل»با معنی  43از هات 

« گوره=  gowrə»تحریفي از واژه « ٚرهگٚ =  gərə»است، چه « نعرۀ کوشش، نعرۀ غیرت»اللفظی آن  کند ولی معنی تحت جیغ می

زارش پورداوود در ص بدانیم که به گ« گرز=  garez»را مخفف  «گره=  gərə»و اگر  است« نعره و غرش»است که به معنی 

نماید  خواهد بود که درست نمی« گلۀ غیرت، شکایت کوشش»کند به معنی  می« گله و شکایت»فاده معنی ها، ا های گات یادداشت 122

 . نماید تر می درست« نعرۀ غیرت، غرش کوشش»و 

 

  ایسأن =ISA:N  =ن ایسأ =ISAˈN  = ،وقف داشتن، ایستن ، ت«باشیدن»ماندن، هستن 

با آمدن عالمت  شده و« as= اس »، «اه»مبدل و « س»به « ه»حرف . ریشه دارد« اه=  ah»از مصدر اوستایی « ایسئن»واژه 

 . گردید« isaˈn= ایسئن »، «esaˈn= اسأن »و در گیلکی « هستن= استن »آخر واژه در فارسی  مصدری در

       =  هستید، ایسید=  isid= هستیم، ایسید =  isim= هست، ایسیم =  isə= هستی، ایسه =  isi= هستم، ایسی =  isəm= م ایسٚ 

isid  =هستند . 

ظاهر شده و معنی ایستن، ماندن، باشیدن، « is= ، ایس es= اس »ریشه مصدر است که به هیئت « اه»نیز  isâənدر واژه ایسائن 

 . کند توقف داشتن، حاضر بودن را افاده می

 . isâˈid= ، ایسائید isâˈid= ، ایسائید isâˈim= ، ایسائیم isâ= ، ایسا isâʾi= ي ، ایسائisâʾm= ایسام 

. «به ایست، بمان» ، «باش»شود با معنی  می« be:s , beˈs= بئس »تأکید است که « ب»با « is= ایس »وجه امر هر دو مصدر 

 (. پور های دستوری گیلکی، جهانگیر سرتیپ ویژگی: نک)

 

  ایشکیل =IŠKIL  

 . اشکیل: نک

 

  ایشماردن =IŠMÂRDӘN  = شمردن 

مر، =  mar»ها و  های گات یادداشت 32ص « نیایشی را بر زبان راندن و برشمردن»اوستایی با مفهوم « مر=  mar»از ریشه 

marak  =زبان پهلوی نامه آبراهامیان که صورت مصدری آن در  واژه 191-191، ص «شماره»به معنی پهلوی « مرک

«ošmârtan  =ایشماردن»در گیلکی . براهامیانآ 31است، ص « اشمارتن» . 



 

  ایوابده =IVÂBӘDE  = عجیب 

که افاده « افدیه=  afdihافد، =  afdابد، =  abd» :های زیر ثبت شده است در زبان پهلوی به صورت« ایوابده=  ivâbəde»واژه 

= ای »است و در واژه « یک»که به معنی « او=  evایو، =  iv»گویش گیلکی کلمه در . آبراهامیان 26ص . کند معنی عجیب می

i »ابد »ه توضیح شده، بر واژ =abd » اوابده »دهد،  دست می به« یک چیز عجیب»افزوده شده که معنی =evâbde  =ivâbfde 

 =evâfdih» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ب » 

 

  باختابار =BÂXTÂBÂR  = خوشبخت، صاحب سرنوشت خوب 

شناخته « بخت، اقبال، سرنوشت، قسمت ازلی»با معنی « بخت»در فارسی رایج « بخت=  baxt»در زبان پهلوی « ور بخت»

های گوناگون دیده شده، در فارسی پسوند مالکیت، صاحب بودن، دارا  چنین در پهلوی با معنی در اوستا و هم« var= ور »شود و  می

 . وشی فره 23ور، ص  بخت= بختاوار = ار ، بختاب«ور ور، هنرور، دانش ور، رنج گنج»: مانند بودن است

 

  باد =BÂD  = نفخ = باد، جریان تند هوا، غرور 

=  vât»در پهلوی نیز به صورت . ها، پورداوود های گات یادداشت 633آمده، ص « vâto»و « وات=  vâT»در اوستا به صورت 

 uni= ره اۊني کلله باد دأ» ، باد گرم= باد ˇ گرم. وشی فره 242ص  رفته، کار می به« غروردم، نخوت و  باد،»به معنی « وات

kallə bâd dare  = ،یعنی ترب نفاخ است« رهب باد دأۊرـت»سرش باد دارد یعنی مغرور و متکبر است . 

 

  ٚرنگ باد =BÂD ӘRӘNG  = بادرنگ، نوعی از مرکبات، ترنج 

، 22، 4به گزارش پورداوود در هرمزدنامه ص . آبراهامیان 161رفته، ص  کار می به« واترنگ=  vâtrang» به صورت در پهلوی

در نزد یونانیان . نام واترنگ آمده است« باب چهارم»بندهشن و فرهنگ پهلویک  62در فصل . «ترنج، اترج= بادرنگ » 11، 21

= شد به مفهوم میوه مادی  خوانده می« citurs medica= ه چیتروس مدیک»و نزد رومیان « medikon melon= مدیکن ملن »

پیداست که این نهال و میوه آن از ایران به یونان و . هرمزدنامه، پورداوود 24: سیب مادی، نک= خربزه مادی = بادرنگ مادی 

 . روم رفته است

 

  بار =BÂR  = میوه، محصول، دفعه، محموله 

 . وشی ، دکتر فره29آمده، ص « ه، محمولهدفعه، نوب»با معنی « بار=  bâr»در پهلوی 

 

  باران =BÂRÂN  = باران 

در گویش گیلکی حاشیه شهر و روستا . ، پروفسور آبراهامیان64به همین معنی است، ص « واران=  vârân»در پهلوی واژه 

 . استرایج « باران و بارش»با معنی « وارش=  vârəš»یا « vârân= واران »

 

  بارستن =BÂRӘSTӘN  = باریدن 

 . ف .ف« vâritan= واریتن »و « vâristan= واریستن »شود  در پهلوی به دو صورت ادا می

 



 

  ٚۊ نگببار =BÂRӘNGBU  =ای گیاه معطر  گونه 

« واترنگبوی=  Vâtrang buy»صورن آن به  62که از گیاهان سخن رفته و در پاره  62های پهلوی، در بندهش فصل  در نوشته

= لنگ با»در گیالن و مازندران به صورت  چون این گیاه دارای بوی بادرنگ است این میوه. هرمزدنامه، پورداوود 11آمده، ص 

bâləng » وارنگ »و =vârəng »شود هم خوانده می . 

 

 ۊ لبأ =BALU  = م»اسلحه » 

سید عزالدین »آمده است  631تاریخ طبرستان و رویان مرعشی ص در . رفت کار می ههای هشتم و نهم در گیالن ب در واژه در قرن

آمدند  بیرون می« سر ماهانه»وقتی از قلعه ... گریخته و با پنج نفر به گیالن آمده بود و در لنگرود اقامت داشت .... رکابی که 

که ( از خود دور کن)اسلحه را بینداز « balu biyangan ki mir biyango=  بالۊ بینگن کي میر بیینگؤ»گفتند  نوکرانش به هم می

 . فعالً منسوخ است .(از خود دور کرده)میر انداخته 

 

  برار =BӘRAʾR  =r : bəra  =پئر : برادر، نک =peʾr  

در فارسی برادر گفته . هم دیده شد« brat = برات». به معنی برادر است« brâtarبراتر »فرس هخامنشی  در اوستا و نیز در

 . شود هم تلفظ می« bra:r= برار » شده و به هیئت « براءر»آن در گیلکی به همزه مبدل گردیده و  «دال»شود که  می

 

 بل ˇ برز =BARZӘ BӘL  =مند  شعله، سر برکشیده، شعله درخشان و شکوه 

همان واژه به معنی شعله است و برزه « vəl= ول »و « bəl= بل »در گویش گیلکی . «بل»و « برزه»این واژه مرکب است از 

«varj  =و « ورج«varz  =وشی و در  فره 246رفته، ص  کار می به« جاللارج، بزرگی، شکوه، »پهلوی است که به معنی « ورز

= بورزنیتن »که در واژه مصدری « burz= بورز »چنین واژه  شود و هم دیده می« اومند یا ورجاوند ورج»واژه مرکب 

burznitan » بورزیتن »یا =burzitan»  برزو »با معنی بلند کردن آمده و در نام =borzu »شود که در ص  و البرز دیده می

مده که بنیاد آ« البرز= هربرز = رکشیده هرای سر ب»با مفهوم « hara brezeiti= هر برزئیتی »ها، پورداوود در واژه  یشت 362

 . شود دانسته می« برزه برز ـ»اوستایی واژه 

 

  بؤن =BON  = بن، بیخ، ریشه، اساس اولیه 

در زبان . شود محاوره و اعالم شنیده میهم در « bənə= بنه »، «bonak= بنک »، «bon= بن »این واژه در گیلکی به صورت 

 . ، پروفسور آبراهامیان11رایج بوده، ص « بون=  bun»پهلوی به صورت 

 

 نجاق ؤب =BONGÂQ  = قباله مالکیت 

به  234است که به گزارش برهان، ص « čâk= چاک »تحریفی از واژه « jâq= جاق »توضیح شد اما « bon= بن »درباره واژه 

 . «اساس قباله مالکیت= بن جاق »آمده است، « قباله مالکیت»معنی 

 



 

 بر  بنه =BӘNӘBAR  =پناه،سنگر قلعه اصلی  جان 

ثبت شده و عبارت بود از سنگری که های زمان مربوط به گیالن  رفته و در تاریخ کار می این واژه تا قرن یازدهم هجری در گیالن به

وران آ شد که جنگ پناه موقت، احداث می ندرختان، به صورت قلعه و جادر محل مناسب با ایجاد دیواره و حصاری از چوب و تنه 

: تاریخ عبدالفتاح فومنی آمده است 99تاختند، در ص  کشیدند و ناگهان بر آنان می می« بر بنه»ه سوی آن قوای حریف را به تدابیری ب

به دنبال  111، ص «کرد و لشکر را در یمین و یسار قرار داد« بر بنه»جای تنگی یافته « čubar= چۊبر »مشارالیه به رودخانه »

را به ضرب داس و تبر خراب « بر بنه»... جوانان طالش و شفت... رسیدندجمعی از لشکریان مدافع به قتل : نویسد ماجرا می

به « ور=  var»در این واژه تحریفی است از واژه اوستایی « bar= بر »توضیح شد، اما « بنک= بنه = بن »درباره . «کردند

است که در « بخشیدنپناه = پوشش »فرهنگ ایران باستان به معنی  42ص به گزارش پورداوود . «محل محصور= قلعه »معنی 

 . وشی فره 241، ص «محوطه محصور»ز جمله در زبان پهلوی دارای معانی مختلف است ا. شود هم دیده می« فروردین»واژه 

 

  بۊ =BU:  = بوی 

و « buyitan= بوییتن »در پهلوی . شد تلفظ می« buz  =budh= بوز »و « baʾod= بئود »این واژه در اوستا و فرس هخامنشی 

 . ترکیب شده است« بوی_ بو »با واژه « بۊ بردن، بۊ دأن، بۊ تاودأن، بۊ کۊدن» در گیلکی . گردید« بوییدن»در فارسی 

 

  بۊئن =BUʾӘN  = بودن 

بوده است، « bu= بو »که در فرس هخامنشی هم « bu= بو »با ریشه اوستایی « buʾstan= بوئستن »این واژه نیز مانند واژه 

« بۊئن»، «همزه»به « دال»گردیده و در گیلکی با مبدل شدن « بودن»و در فارسی « bu: tan= بوتن »ترکیب شده که در پهلوی 

 . شده است

در تلفظ . بودند=  bid= بودید، بید =  bid= بودیم، بید =  bim= بیم بود، =  be= به بودی، =  bi= ي بودم، ب=  bum= ۊم ب

 . ده استهمزه ساقط ش

 

  بؤئستن =BOʾSTӘN  = ( در تلفظ همزه ساقط شده است)« با مفهوم متدوال کنونی»شدن 

رف بوده و درفارسی به صورت زیر ص «bu= بو »است که در فرس هخامنشی هم « bu= بو »ریشه این مصدر واژه اوستایی 

 . «ها بگشایند میکده بود آیا که درِ »، bovad= بود ، bovi= ، بوی bovam= بوم : شده می

 : شد در گیلکی به صورت زیر صرف می

 . bəʾid= بئید ، bəʾid= بئید ، ʾim= بئیم ، bʾi= ئي ، بbəʾm= بئم 

در تاریخ آمده است هنگامی که به مدافعان قزوین تکلیف شد یا مسلمان شوند یا ادای جزیه را تعهد کنند، بر فراز قلعه آمدند و گفتند 

 . «na gazyat daˈimؤ نأ ٚگزٚیت دئیم  bəʾim مۊسلمان بئیم نأ»

علی الجنه، سید محمد باب= مینودر : کن. شود ادا می ˈbe= به ، bi= بي ، bam= به صورت بم « به، بئيبئیم، »در گیلکی کنونی 

 . ، چاپ دانشگاه22گلریز، ص 

 

 



 

  بۊد =BUD  =زار، فراوانی محصول، برکت  پرباری کشت 

« پاتیشنه=  patišnih»، آبراهامیان و 669کند، ص  را افاده می« فراوانی= کثرت محصول « »پاتیشن=  patišn»پهلوی واژه در 

 . به معنی آذوقه آمده است

 

  بۊر =BUR  = گروه 

 . آمده، پورداوود« فزون، فراوان»یشت با مفهوم  بگشتاس 24این واژه در پاره 

 

  بۊز =BUZ  = بز 

 . ، آبراهامیان39به هین معنی است، ص « بوز=  buz»در پهلوی 

 

  بؤش =BOŠ  =م»دم، به هنگام برآمدن آفتاب  سپیده » 

از نیمه » وشی با مفهوم  فره 221، آبراهامیان، ص 32ده، ص دم آم با معنی سپیده« هوش=  hoš»این واژه در پهلوی به صورت 

 . نیز دیده شده« شب تا بامداد

 

  بۊمدان =BUMDÂN  =م»شناس  بلد، راهنما، منطقه » 

=  bum»، در پهلوی «بومی=  bumi»، در فارسی باستان «بومی=  bumi»در سانسکریت « بوم=  bum»جزء اول این واژه 

ها، پورداوود و  های گات ، یادداشت122با معنی سرزمین و منطقه آمده است، ص  32از یسنا  1و پاره  26از یسنا  3، در پاره «بوم

 . است« دانا و داننده و شناسنده»به معنی « دان»دوم  جزء

 

  بۊمداني =BUMDÂNI  =م»شناسی  مدان را گویند، راهنمایی، منطقهۊعمل ب » 

 . «بۊمدان»توضیحات مربوط به : نک

 

 

 

 

 

 

 



 

  بي =BI  = حرف اضافه، رود 

=  bi yə pas»ولی در اعالم باقی مانده از جمله  شد، بعدها منسوخ شد تا قرن یازدهم هجری شناخته می« رود»این واژه با مفهوم 

رود باالن »با معنی « bi yə bâlân= باالن  بی»یا « رود پیش»یا « رود پس»، با معنی «پیش بیه=  bi yə piš»یا « پس بیه= پس  بي

 . «رود بالنده و فزاینده= 

قومی که در کناره دریای کاسپی و « kaspi = caspi= پی  کأس: آمده است« کاس»پسوند نام « پی=  pi»این واژه به صورت 

ی دریا=  kaspi ʾyan= کأس پی ین »: اند زیستند و نام خود را به دریای کاسپی داده ریختند، می رودهایی که به دریای کاسپی می

توان  شوند که می شناخته می« kâsi  =câsi  =câs si  =kâs si= سی  کاس»شاخه دیگری از این قوم به نام . «پی به کأس منسوب

های  النهرین و خاک های غرب ایران را برای سکونت اختیار کردند و چندی هم بر بین دانست که کوهستان« کاس کوهی»ها را  آن

 در اعالم« کوه»با معنی « سی=  si»پور، واژه  هایی از گذشته دور، تألیف جهانگیر سرتیپ نشانی: اند، نک مجاور آن مستولی بوده

 .  سی یا کاس کوهی کاس رودی، کاس= پی یا کاس دریایی  کاس. si= سی : گیالن باقی مانده است، نک

 

  بیشتن =BIŠTӘN  = سرخ کردن در روغن، بریان کردن 

آمده، « آشفتن و محزون کردن»با معنی « بیشیتن=  bišitan»و « بارشتن=  bârštan»و « بیرشتن=  birštan»در زبان پهلوی 

 . براهامیان، آ29ص 

 

  بیه =BIYӘ  =بي : نک 

« نشیند فتحه اضافه بر آخر کلمه می»که  شود به سبب آن است که در واژه مرکب با دوم مفتوح ظاهر می «بی»این واژه همان واژه 

 . ای از صدادار بودن حرف آخر کلمه است شود که نشانه نوشته می« های غیر ملفوظ»ها با  به ضرورت کتابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «پ » 

 

  پئر =PEʹR  = پدر 

به . شد گفته می« PITAR= پیتر »در فرس هخامنشی . آمده است« pitar= ، پیتر patar= پتر »به صورت این واژه در اوستا 

« pitar= ، پیتر pit= پیت »در پهلوی . هم در اوستا دیده شده« fə   dh   r= ، فذر pithr= ، پیتهر ptar= پتر »های  صورت

جای خود را به « دال»در گیلکی . شود گفته می« pedar= پدر »در فارسی زمان ما . 111ها، پورداوود، ص  شود، گات خوانده می

= مأئر = مائر =  mâʾr= مادر »: شده« همزه»مبدل  به « دال»های دیگری  چنان که در واژه آنگردیده، « پ ئر»داده و « همزه»

ma:r » برادر »یا =bərâdar =  برائر =braʾr »شود تلفظ می . 

 

  پا =PÂ  =آمد مساعد  پا، پای بازی، نگهبان، فرصت پیش 

به معنی پائیدن، مراقبت « nipâ= نیپا »، «نی=  ni»با جزء  29از هات  11و در اوستا در بند « پائیتن=  paʾitan»در پهلوی 

=  pây  =paʾi»این واژه در پهلوی به صورت . شود و غیره دیده می خۊکپائي، ئيپا، پاسپاˇ پا، رد در گیلکی در واژه خانه. آمده

pâʾe  =واژه نامه 612های پورداوود، ص  یادداشت 64ص : کآمده است، ن« دست»در مقابل « پا» با معنی« پای، پائی، پائه ،

 . وشی ، واژه نامه فره322براهامیان، ص آ

 

  پا اشکیل =PÂ EŠKIL  

 . اشکیل: نک

 

  پاتیل =PÂTIL  = دیگ بزرگ، سیاه مست 

 . م. دیگ بزرگ مسی است، فبه معنی « pâtila= پاتیله »این واژه در سانسکریت 

 

 پائي پاس =PÂSPÂʾI  =داری، نگهبانی  پاس 

در پهلوی نیز به همین معنی آمده، . توان یافت آمده می 46از هات  2که در بند « سپاس=  spas»ریشه این واژه را در واژه اوستایی 

به معنی نگهبانی کردن، مراقبت « pâspânenitan= پاسپاننیتن »وشی به صورت  در فرهنگ پهلوی فره. آبراهامیان 612ص 

داری، نگهبانی و  با معنی پاس« ئيسپاپا=  pâspâʾiدر گیلکی . 344بانی کردن، ثبت شده است، ص  داری کردن، پاس نگهکردن، 

 . است« به نگهبانی پرداختن»داری کردن  به معنی پاس «pâspâʾi kudən= ئي کۊدن پاسپا»

 

  پاستن =PÂSTӘN  = پائیدن 

در گیلکی از . وشی، به همین معنی آمده است فره 322ص « پاییتن=  pâyitan»وشی و  فره 342، ص «پاتن=  pâtan»در پهلوی 

 . ترکیب شده است« ستن»با عالمت مصدری « پا»توان گفت از واژه  ریشه گرفته است و می« پاسپاننیتن»



 

  پاٚلکي =PÂLӘKI  = کجاوه 

 . شود گفته می« pâlyanka= پالینکه »در پهلوی 

 

  پتییأره =PӘTIYARӘ  =اعتنا به قوانین اخالقی  جو، بی سلیطه، ستیزه 

« پرخاش کردن، ستیزه کردن»با معنی « ار پئیتی=  paʾiti ar»ها، پورداوود، این واژه به صورت  های گات یادداشت 969در ص 

واژه با مفهوم  ها، این های گات یادداشت 619و  612های  کار رفته است، در صفحه به همین معنی به 13بند  22آمده که در هات 

ها، این واژه با  های گات یادداشت 619و  612های  ، در صفحه« شکن قانون»به عبارت دیگر « ضد رونده، برخالف رفتارکننده به»

ثبت شده قانون عمل کند،  ، کسی که ضدقانون یا خالف«شکن قانون»عبارت دیگر به « ضد رونده، برخالف رفتارکننده به»مفهوم 

آمده « تنفرآمیز»و با معنی « پیتیارک=  pitârak»نامه آبراهامیان این واژه در زبان پهلوی به صورت  واژه 611در صفحه . است

 . است

 

  پر =PAR  = و جز آن ( سیر)، کنار، کناره، پیش، نزد، حّبه (پرنده)پ 

سیر ˇ ئي پرحاشیۀ جنگل، /  جنگل کنار= پر ˇ جنگلپر مرغ، = پر ˇ مؤرغ: رود کار می های زیر در گیلکی به این واژه به صورت

و « بر جانک آسیابر،»، «کنار چشمه= ور  چشمه»شود  نیز تلفظ می« بر=  bar»و « ور=  var»سیر، به صورت  هیک حب  = 

 . غیره

در پهلوی . کار رفته است به« پیش، نزد»با معنی  32از هات  1که در بند است « پئیری=  paʾiti»صورت اوستایی این واژه 

«parrak  =پره: ، نک«پرک . 

 

  پرچین =PARČIN  =شود  های بزرگ و کوچک درخت ساخته می دیواری که بر مرز حیاط و بوستان از شاخه 

های  در واژه« pare= پره »در گیالن به صورت . آمده است« حاشیه، لبه، مرز و سرحد»به معنی « parrak= پرک »در پهلوی 

= پرچین »در واژه . رفته کار می به« بازار سرحدی، بازار مرزی= بازار  پره»، «لبه کاله=  پرهکۊال:»یعنی مرزنشین، « نشین پره»

 . کند ، حصار و دیوار و محدوده را افاده می«بر پره چیده شده»افاده معنی « چین پره

 

  پره =PARӘ  = مرز، سرحد، لبه 

 . آبراهامیان آمده است 626ص « مرز، سرحد»وشی و به معنی  فره 346ص « حاشیه، لبه»به معنی  «پرک=  parrak»در پهلوی 

 

  پرهئز =PARHEZ  = پرهیز 

 . فره وشی، به همین معنی آمده است 624، ص «پهرچ=  pahreč»آبراهامیان و  612، ص «پهرز=  pahrez»در پهلوی 

 

 



 

 نشین  پره =PARAH NӘŠIN  =حدنشین مرزنشین، سر 

 . شود تلفظ می« نیشین=  nišin»معلوم است که در پهلوی « نشستن»از « نشین»معنی . پره: نک

 

  ٚپسٚتک =PӘSTӘK  =کژ»مانندی از نمد یا  جلیقه » 

 . 619پوستین چرمی را گویند، ص « پستهه= پستک =  postek  =pastahe»، «پهلوی زند_ هوک »به گزارش فرهنگ 

 

  ٚپٚسر =PӘSӘR  = پسر 

به « pusr= پوسر »یا « pus»و در پهلوی  «putra»، در سانسکریت نیز «putra»در فرس هخامنشی « puthra»در اوستا 

 . 621و  621ص  ها، پورداوود، شده است، گات افاده می« به طور اعم»گاهی نیز از آن فرزند . رفته کار می معنی پسر یا فرزند به

 

  پسني =PESӘNI  = فردا پس»پسین، بعد از » 

 . آبراهامیان 666رود ص  کار می در پهلوی به« پسن=  pasēn»این واژه به صورت 

 

  پۊر =PUR  = پر 

 . وشی فره 323آبراهامیان و ص  613ت، ص معنی آمده اس به همین« پور=  pur»در پهلوی 

 

  پۊرد =PURD  = پل 

ها، بند  گات 343آمده است، ص « پل صراط »با معنی « چینوت=  činvat»مکرر همراه با واژه « پرتو=  pərətu»در اوستا 

 . 22از هات  11و  11

 . وشی فره 323پهلوی گرفته شده، ص « وهلپ=  puhl»از واژه اما واژه پل متداول در فارسی 

 

  پۊرکني =PURKӘNI  = شخم دوباره 

برگردان زمین، »با مفهوم « پراکنتی=  parakenti»علی شوشتری در اوستا واژه محمد عباس بن« نامه ایران»به گزارش 

 . آمده است« برگردانی خاک

 

  پۊشت =PUŠT  = پشت 

 . وشی فره 322، به همین معنی است، ص «تپوش=  pušt»در پهلوی 



 

  پۊشتگیر =PUŠTGIR  = م»قوای حریف را از پشت در حصار گرفتن و تاختن » 

های تاریخی مربوط به گیالن، از جمله تاریخ گیالن و  در یادداشت. های هفتم الی دهم هجری است این واژه از اصطالحات جنگی قرن

 : آمده است 323دیلمستان سید ظهیرالدین مرعشی ص 

اعادی مخذوله قیام « یگیر پشت»به الدین محمد اسپهساالر با سرداران و سپهساالران عظام  شمس زاروز دوشنبه شانزدهم محرم »

« پشتگیر»دیلمستان بود اختیار تمامی لشکر که به « اشکور»الدین دیلمی را که سپهساالر ناحیه  کیای معظم، کیا تاج... نمودند

 « .از طرفین روی سوی اعادی مخذوله نهادند... رفتند، دادند می

 

  پۊشت ؤ دیم =PUŠT O DIM  = م»آرایش جنگی » 

امر شد که تمام گیل و دیلم به صف باز »شود  های دیگر این واژه دیده می تاریخ گیالن و دیلمستان و بعضی صفحهاز  169در صفحه 

 . کرده متوجه کوچسفان گردیم« پۊشت ؤ دیم»تا « ایستند

 

  پۊشته =PUŠTӘ  =بار  پشته، کوله 

 . وشی فره 322همین معنی رایج بوده، ص  با« پوشتک=  puštak»در پهلوی به صورت 

 

  پۊشتي =PUŠTI  = حامی، پشتیبان، پشتی 

 . وشی فره 322ی حامی و پشتیبان است، ص به معن« پوشتیه=  puštih»در پهلوی 

 

  پي =PI  = پیه، چربی 

 . آبراهامیان 619وشی، ص  فره 321به همین معنی است، ص « هنپی=  pihan»و « پیه=  pih»در پهلوی به صورت 

 

  پیچأ =PIČA  = گربه 

 . pratyânaدر سانسکریت . م -به معنی گربه آمده است ف « pasak= پسک = پساک »در اوستا به هیئت 

 

  پیدا =PEYDAÂ  = پیدا 

 . شود گفته می« pe:tâk= پئتاک »پهلوی ، در «patyâk= پیتاک »، در فارسی باستان «pityânu= پیتیانو »در سانسکریت 

 

  پیغام =PEYQÂM = پیام 

 . ف. م، ف. شود، ف گفته می« pe:tâm»و در پهلوی « pâʾitigâm= پائیتی گام »در اوستا به هیئت 



 

  پیالر =PILÂR  =تر از پیش  تر، پیش گذشته 

است و « پیرار پس«  »پیرار»شود که در اصل  ادا می« پیالرسال يپسن»و « پیالرسال پس»و « پیرارسال= پیالرسال »این واژه در 

ها، این واژه از  های گات ، یادداشت619به گزارش پورداوود ص . وشی فره 341پهلوی گرفته شده، ص « پرر=  perar»از واژه 

«pau arva  =ی باستانی و «پئواوروا«paruva  =پرر، »و « پیش»به معنی = « پار». فرس هخامنشی ریشه دارد« پارووا

 . شود، مشخص گاه و زمان است که پیشوند روز و شب و سال می« پیش از پیش»به معنی « پرپر، پیرار

 

  پینتي =PINTI  =«بارگی او به دست غیر  ای از غالم ای تن در داده، یا نشانه باره ، لوتی مآبی که به غالم«نقیض لوتی

 . باشد

به « پنتی=  panti»در اوستا . به مرور ایام از مقابل واژه برداشته شده «الف»شده که حرف  فظ میتل« اپینتی»این واژه در اصل 

فرهنگ ایران  49در ص « راه بی»در اول واژه ثبت شده است به معنی « ا  =  a»که با حرف نفی « اپنتی=  apanti»معنی راه و 

 . رود کار می به« امرداد»به جای « مرداد»چنان که واژه  کند آن می« اپینتی»در گیلکی کنونی پینتی افاده معنی . باستان آمده است

و « راه بی»اگر جز آن کند . ی باشد و به آئین، پهلوانی کنددمر شود که در راه جوان به آن کس گفته می« لوتی»دانیم  که می چنان

پوشیده « خشتک»گردد که با  هم می« سوراخ سرین»ای است که اطالق به  استعاره« راهه بی»شود و واژه  شناخته می« رو راهه بی»

ای  تاختند و رقعه کرد، لوتیان در فرصت مناسب بر او می مردی عمل نمی گری به آئین جوان گویند در گذشته اگر مدعی لوتی. شود می

که البته چنین کس مادام که آن رقعه در دست « ای باره ادن وی به غالماز تن در د»ای باشد  بریدند که نشانه از خشتک شلوارش را می

 . مردان نداشت غیر بود، صالحیت حضور در مجلس جوان

آمده است، ص  36وندیداد پاره  1است که فرگرد « ویپته=  vipta« »بارگی تن در دادگان به غالم»در اوستا واژه خاص برای 

 . بوده باشد« vipti»تقلیب و تحریفی از واژه « پینتی»شاید . ها، پورداوود های گات یادداشت 343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ت » 

 

  تا =TÂ  = عدد، دانه»دارای چند مفهوم ازجمله به معنی » 

 . وشی فره 624آبراهامیان، ص  629ست، ص ا« تا، دانه، عدد»دارای چند مفهوم ازجمله « tâk»در پهلوی 

 

  تاب =TÂB  = است « خشم، تغیر»دارای چند معنی ازجمله 

شدگی،  گرم»به معنی « تاپیشنیه=  tapišnih»آمده و واژه « تابان، درخشان، گرم، سوزان»با معنی « tâpâk= تاپاک »در پهلوی 

 . وشی فره 261است، ص « زدن، اضطراب جوش

 

  تاسییان =TÂSIYÂN  =انگیز  آور، مالل زده، حزن غربت 

اندوه، ماللت، تیرگی روی از غم، اشتیاق »و به گزارش فرهنگ معین به معنی « غم و اندوه»به گزارش برهان به معنی « تا سه»

که « ان»کند و  می« حزن و مالل حاصله از غربت»در گیلکی افاده معنی  «تا سه». «م دوری و غربتهنگا به شهر یا شخص به

جای حزن و »، «تاسیان –ان  –تا سه »باشد،  چنین پسوند مکان است که با همین مفهوم جزء دوم واژه می و نسبت و همعالمت جمع 

 . «صله از خالء عاطفیآلود حا محیط غم»، «زده غربت»حاصله از دوری و غربت « مالل

 

  تاشتن =TÂŠTAN  = تراشیدن 

از  116ها، ص  های گات آمده، به شرح یادداشت« سازنده، آفریننده»با معنی  31از هات  9در بند « تشن=  tašan»واژه اوستایی 

 .کند« تراشیدن، بریدن، ساختن، ،ریدن و پدیدآوردن»است که افاده معنی « تش=  taš»مصدر 

 624ص رفته،  کار می به« بریدن آفریدن،دادن، ، تراشیدن، شکل»به معنی « تاشیتن=  tâšitan»و « تاشتن=  tâštan»در پهلوی 

 . وشی ، واژه نامه فره231براهامیان، ص نامه آ واژه

 

  تاوان =TÂVÂN  = غرامت 

 . وشی فره 236است، ص « ه، جبران، تالفیجریم»به معنی « تاوان=  tâvân»در پهلوی 

 

  تاوه =TÂVӘH  = ،ها را سرخ کنند کردنی ظرفی که در آن ماهی و دیگر سرخ»تابه » 

 261آبراهامیان، ص  624ده، ص آم« تاوه»و « تابه تابه، ماهی»به معنی « تاوک=  tâwak»و « تاپک=  tâpak»در پهلوی 

 . وشی فره

 

 



 

  تجیل =TӘJIL  = ( پاراوان)تجیر، دیوارۀ قابل انتقال 

ضبط شده است، ص « گاه پرستش»و در زبان ارمنی با معنی « کوشک»با معنی « تچر=  tačara»فرس هخامنشی این واژه در 

در فارسی کنونی . معنی کرده که دارای تنور و بخاری باشد« خانه زمستانی»برهان آن را . فرهنگ ایران باستان، پورداوود 692

 . تقالای است قابل ان است که دیوار یا دیواره« تجیر»همان 

 

  ترانئن =TӘRÂNE:N  = با فشار به جلو راندن، به هزیمت واداشتن 

« چیره شونده»از رام یشت نیز به معنی  22آمده است، در پاره « به ستیز چیره شونده»با معنی  9از یسنا  12در پاره « taR»واژه 

کند و چنین است  را افاده می« مت دادنهزی»به معنی « dətərâne:n= دترانئن =  d»در پیلکی با پیشوند . ضبط گردیده

«fatərâne:n  =فاترانئن» . 

 

  تره =TARə  = سبزی خوردنی 

به معنی « تر  =  tar»و  وشی نامه فره واژه 269آمده، ص « سبزی خوردنی= تره »به معنی « ترک=  tarak»در پهلوی 

 . نامه آبراهامیان واژه 629ص ، «تر= مرطوب »

 

  تشت =TAŠT  = تشت 

 . آبراهامیان 642وشی و ص  رهف 232_231دیده شده، ص « بشقاب فنجان،»با معنی « تیشت=  tišt»و « تشت=  tašt»پهلوی در 

 

  تئغ =TE:Q  = تیغ 

نامه عباس بن محمد  ایران»آبراهامیان،  624به همین معنی است، ص « تغ=  te:q»، در پهلوی «تیغ=  taiqa»فارسی باستان 

 . «علی شوشتری

 

  تفت =TAFT  = بازتاب حرارت 

« شده شده و سوزان تفته، گداخته، گرم»وشی،  فره 264، ص «تافته=  tâftah»به معنی گرم و سوزان و « تفت=  taft»در پهلوی 

 . باشد« گرم، گرمی و حرارت»: در برهان . دیده شده

 

  تنگ =TANG  =شود برای  شکم اسب کشیده یا بسته میتسمه پهنی که از روی زین یا پاالن به زیر »چنین  تنگ، هم

 استوار داشتن زین یا پاالن بر پشت اسب 

 12، ص «کشیدن»اول مفتوح، بقیه ساکم و به معنی « تهنگ=  thanG»کار رفته منتها به صورت  این واژه در اوستا مکرر به

 . فرهنگ ایران باستان، پورداوود



 

 ۊر ـت =TUR  = گیج، خل، مات، هار 

شود که  شود، این حیوان در گیالن و بعضی نقاط دیگر به کودنی و دیرانتقالی شناخته می به گاو اطالق می« تور=  tôra»در پهلوی 

 . مردم پلید را به گاو تشبیه کنند

 : معرفی شده است« مغزی بی»نام یکی از سه پسر فریدون بود که در شاهنامه به « تور»

 پر باد کرد« مغز بی تور»سر   *همه یاد کرد   خوبی شنیده به

 . شد« مغزی بی»، جانشین صفت (ایرج و فریدون)شاید نام تور به سبب کردار ناهنجارش نسبت به برادر و پدرش 

 

 ۊرش ـت =TURŠ  = ترش 

 . وشی به همین معنی است فره 232ص « تورش=  tuRš»آبراهامیان، و  641ص « توروش=  turuš»در پهلوی 

 

 ۊم ـت =TUM  = بذر برنج 

 . وشی فره 232 – 4رود، ص  کار می به معنی تخم، بذر، تخمه، نژاد به« to:m  =tohm»در پهلوی 

 

  تۊممان =TUMMÂN  = تنبان، تمبان، شلوار 

تنبک، دمبک، »های  که در واژه« برجستگی سرین= مانند  برآمدگی پشته»به معنی « tonb= تنب »این واژه ترکیبی است از واژه 

 . پسوند محل و مکان هم هست« ان»اسدی طوسی و . شود، ف دیده می« تونکه= تنبکه 

 

 ۊن ـت =TUN  = گلخن، تنور حمام 

 . وشی فره 232است، ص « کوره تنور، گلخن»به معنی « تون=  tu:n»در پهلوی 

 

 ۊندي ـت =TUNDI  = شتاب، اوقات تلخی، خشونت، غضب، عتاب 

 . وشی فره 232به همین معنی است، ص « توندیه=  tundih»در پهلوی 

 

 تراتي  تي =TITӘRÂTI  =وار، با کرشمه راه رفتن  روش کبک 

 . آبراهامیان 646وشی، ص  فره 262تذرو را گویند، ص « تیتر=  titar= تیتار =  titâr»در پهلوی 

 



 

 تي  تي =TITI  = ،چنین  رود، هم کار می ای که برای فراخواندن مرغان خانگی به واژهسر برزدن گیاه یا شکوفه یا برگ

 و غیره « طاووس تي تي پریزاد، تي بردند مانند تي کار می بانوان به عنوانی که پیش از نام دختران و»

کردند که زاینده بود و  مجسم می« زن»است و آفریدگار را نیز در وجود « آفریننده»در زبان سومری به معنی « تی=  ti»واژه 

هم  رفت که زاینده و شیردهنده هستند، در مقامی کار می که این واژه برای دختران و بانوان به در گیالن عالوه بر آن. دهنده روزی

ماه در کیش سومریان از ایزدان ». کند را افاده می« خدای آفریننده»بردند که معنی  کار می را به« تي هللا تي»، واژه «ماه»خطاب به 

 پور  جهانگیر سرتیپ: هایی از گذشته دور، تألیف کتاب نشانی: نک« بزرگ بود

 

  تیج =TIJ  = تیز 

 . آبراهامیان 622وشی، ص  فره 233است، ص به همین معنی  « te:j  =tez»در پهلوی 

 

  تیلیس= TILIS  = کیسه 

به»به گزارش   ، این واژه فارسی است که به عربی با همین معنی راه یافته، در برهان قاطع و 32، ص «االفاظ الفارسیه المعر 

 . فرهنگ معین دیده نشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ج » 

 

  جا =JÂ  = محل، مکان، ظرفیت 

نیز به گزارش « جیناک=  jinâk»واژه . وشی فره 623آبراهامیان، ص  92به همین معنی است، ص « گیاک=  gyâk»در پهلوی 

 . آبراهامیان با همین معنی آمده است

 

  جادۊ =JÂDU  = جادو 

 . «یاتوک»: شود به همین معنی ادا می« yâtuk»در زبان پهلوی 

 

  جام =JÂM  =چنین پیاله  شیشه با درازا و پهنای زیاد، هم 

 . وشی فره 621ای، لیوان، ص  پیاله شیشه، «جام=  jam»در پهلوی 

 

  جان =JÂN  = جان، روح، تن 

 . وشی فره 626است، ص « روح، زندگی»عنی به م« gyân= گیان »و « jân= جان »در پهلوی 

 

  ٚور جان =JÂNӘVAR  =دار  حیوان، جان 

 . وشی فره 626، ص است« زنده»چنین به معنی  به همین معنی و هم« جانور=  jânavar»در پهلوی 

 

  ٚنه گٚج =JӘGӘNӘ  = فرمانده گروه جنگی، حاکم منطقه 

الدین زوزنی بدان اشاره شد، بدین عبارت  در گیالن به نقل از خواجه اصیل. های پنجم و ششم هجری است از اصطالحات جنگی قرن

 . «که دارای افراد مسلح به تیر و تبر باشدهر رئیسی »

آمده  61مستشرق فرانسوی و کتاب شیخ زاهد گیالنی تألیف محمدعلی گیلک ص « scheferشفر « »قطعات منتخبه»به نقل از 

شود و نامی است برای شخص، در اشعار عارف معروف  بر عارف و صاحب تبرزین اطالق می= ور آ در زبان ارمنی جنگ»: است

 : ناحیه یا گروه قید شدهبه عنوان سرکرده « جگنه»گیالن سید شرفشاه واژه 

 ( شاه دوالئیفدیوان شر 11ص )برد  می« جگنه»یا مر « جایگاه»آن کافر بیاید مرا به = أن کافر کي بأیه مرأ جگنه گۊوا به 

 

 

 



 

 

  جمختن =JӘMӘXTӘN  =هم پیوستن  آمیزش کردن، به 

ها، پورداوود،  گات 111به معنی آمیختن آمده، ص « گومختن=  gumextan»و « ویمیختن=  vimixtaN»در پهلوی به صورت 

با جزء . ها، پورداوود گات 694ریشه گرفته با معنی درهم آمیختن، گرد هم درآمدن، ص « میس=  myas»که از واژه اوستایی 

«ham » به صورت«ham myas » و دیگر بندها نیز آمده است 33هات  1در بند .gomečak  = هم پیوسته، ص  به= گومچک

 . آبراهامیان 112

 

  جنده =JӘNDӘ  = روسپی 

 623کار رفته، ص  به« زناکار روسپی و زن»با معنی « جه=  je:h»ها و در پهلوی  گات 612ص « جهی=  jahi»در اوستا 

 . وشی فره

 

  جنگل =JANGAL  = جنگل 

 . شد گفته می« jangal= جنگل »در سانسکریت هم 

 

  ٚوال ج =JӘVÂL  = کیسه 

که چیزها در آن ظرفی باشد از پشم بافته »، کیسه و به زعم برهان «gawâl= گوال »چنین  هم« جووال=  juwâl»در پهلوی 

 . وشی فره 622، ص «کنند

 

  جۊت =JUT  = الکن 

=  žutan»وشی، و هم  فره 412 – 414آمده، ص « جدا جدا»به معنی « yut yut»و « جدا»به معنی « یوت=  yut»در پهلوی 

 . وشی واژه نامه فره 419بت شده است، ص ث« با لکنت حرف زدن»به معنی « ژوتن

 

  جۊدیکي =JUDIKI  = به لکنت 

 . «ژوتن»و « جۊت»به توضیح : نک

 

 

 

 



 

  جۊکۊدن =JUKUDӘN  = زیر خاک کردن 

و به « apa= اپ »هخامنشی با جزء و در فرس « fra= فرا »و جزء « ا=  a»ت یشت با جزء ار 42 – 44های  این واژه در پاره

اصل واژه از . نیز به همین معنی آمده است« بیستون»کار رفته، در سنگ نبشته  به «نهفتن، پنهان کردن« »apa gud»صورت 

ص « بود= بوذ »مبدل شده، مانند « دال»در فارسی کنونی به « ذال»است که غالباً حرف « گود=  gud»و « گوذ=  guz»مصدر 

 . ، نهفتن زیر چیزی بوده باشد«گۊدن»و « جۊ= جه »و مرکب از پیشوند « جۊگۊدن»اژه در اصل شاید و. ها، پورداوود گات 319

  جۊلف =JULF  = ژرف، عمیق، باتالقی، گود 

=  zufr»به معنی گودی و ژرفا و « زوفاک=  zofâk». آبراهامیان 124به همین معنی است، ص « زفر=  zofar»در پهلوی 

 . وشی فره 411آمده است، ص « گود، عمیق، ژرف»به معنی « زوفر

 

  جیگر =JIGAR  = جگر 

 . وشی فره 623است، ص « کبد»چنین  و هم «جگر»به معنی « جیگر=  jigar»در پهلوی 

 

  جیویشتن =JIVIŠTӘN  = در رفتن 

آمده « تر، تندتر تر، چاالک زودتر، چست»با معنی « یهزویشت=  zevištya»واژه  41از هات  2و بند  22هات  9در اوستا در بند 

به گزارش پورداوود و در همین صفحه . ها، پورداوود گات 66، ص «جای آوردن شتابیدن، زود به»به معنی « zu»است، از مصدر 

دانسته و « زور، نیرو»به معنی « زاور=  zavar»از ریشه «زویشتیه=  zavištya»واژه برخی از دانشمندان : ها از گات

به مفهوم « جای آوردن شتابیدن و زود به»اند که با مفهوم گیلکی آن منطبق نیست و  معنی کرده« زورمندتر، تواناتر، با نیروتر»

 . تر است گیلکی واژه نزدیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «چ » 

 

  چه =ČEʾ  =ČE:  =های دگر  شیرازه طولی دو طرف حصیر و بافته 

در بعضی « زء یا زه»واژه . «های آخر واژه نشانه مصوت بودن حرف آخر کلمه است»بوده، « زه= زء »این واژه در اصل 

 : کار رفته شعرهای نظامی با معنی فوق به

 منسوج وفا دوختند « زه»بر   *هر هنری کان ز دل آموختند  

 : جای دگر گوید

 زهی کار  کار من« زه»بردی  * از یاری تو بریدم ای یار  

 

 بۊک چا =ČÂBUK   = چست و چاالک 

 631وشی، ص  رهف 91، ص «هظریف،آراستدل،  چابک، چست و چاالک، زنده»به معنی « چاپوک=  čâpuk»در پهلوی 

 . انآبراهامی

 

  چاروادار =ČÂRVÂDÂR  = مکاری 

 . فرهنگ آبراهامیان 631به همین معنی است، ص « čahâr pâe:dâr»در پهلوی 

 

  چاره =ČÂRӘ  = چاره، درمان 

=  čârak»به صورت . آبراهامیان 631وشی، ص  فره 91، ص «درمان، وسیله، تدبیر چاره،»به معنی « چار=  čar»در پهلوی 

 . وشی فره 91هم ثبت شده است، ص « چارک

 

  چاشت =ČÂŠT  = چاشت، صبحانه، ناشتایی 

آموختن، »در پهلوی به معنی « چاشتن=  čâštan»وشی، اما  فره 93آبراهامیان، ص  631در پهلوی نیز به همین معنی است، ص 

 . وشی فره 93، هم آمده، ص «راهنمایی کردن، رای دادن، اظهارنظر کردن تعلیم دادن،

 

 

 

 

 



 

  چر =ČAR  = مسیر چریده شده گوسفندان یا مواشی دیگر 

آمده، « گردیدن، پیمودن، ره سپردن و خرامیدنتن، گذشتن، گشگراییدن، رفتن، »ا معنی ب« آ، پر، فرا، وی»در اوستا با پیشوندهای 

در فارسی « چریدن»واژه . و غیره آمده 19و آبان یشت پاره  32، در فروردین یشت پاره 1پاره  23که در تیر یشت، در یسنا  چنان

که از « مسیرچریده شده»نی با مع« چر»به معنی چریدن، « چرستن»در گیلکی . ها، پورداوود گات 344از همین بنیاد است، ص 

و با مبدل « گذر، سمت»به معنی « šar= شر »به صورت « شین»به « چ»چنین با تبدیل  به جا مانده باشد و همعبور گوسفندان 

به معنی « čəl= چل »چنین به صورت  به معنی گذرگاه ماهی و هم« šil= شیل »و « še:l= شئل »به صورت « ل»به « ر»شدن 

 . از همین بنیاد است« ذرگاه کوهستانیگ»

 

  چربي =ČARBI  = چربی 

 . آبراهامیان 634به همین معنی است، ص « چرپیه=  čapih»و « چرب، مالیم»به معنی « چرپ=  čarp»در پهلوی 

 

  ٚل چ =ČAL  =«کند  های دیگر را هم افاده می ، گذرگاه و معنی«چر: نک 

 کار رفته است  های دیگر به در سانسکریت هم به همین معنی و معنی

 

  چلنگر =ČӘLӘNGAR  =ریز ساز  آهنگر، خرده 

آالت « چیالن»به گزارش برهان . وشی فره 94سازد، ص  یاء کوچک فلزی میکسی است که اش« čilângar= چیالنگر »در پهلوی 

 . های کوچک یراق، لجام، رکاب و امثال آن زرفین، زنجیر، حلقه: و ادواتی است از آهن مانند

 

  چم =ČAM  = شیوه، خصلت، قلق 

 . 92وشی، ص  آمده، فره« ایتعلت، دلیل، نیت، نتیجه، غ»با معنی « ČIM= چیم »در پهلوی به صورت 

 

  چمۊش =ČAMUŠ  = پا افزار روستایی 

کار رفته است با معنی  به« منجیک»های پیش مانند نظامی گنجوی و  در اشعار شاعران قرن« شم=  šom»این واژه به صورت 

افزاری بود مسافران و  پای» النهر بود و به زبان ماوراء« یکپال»نامه اسدی چنین توضیح شده  واژه 321که ذیل « افزار، چارق ایپ»

 : شاعر گویدمنجیک . «روستائیان آذربایجان دارند

 که نیست سیمت، جفتی شمم فرست گر ز آن  *ندی مدیح گفتم و چندی عذاب دید  چ

 : نظامی گوید

 گهی شم کشد گه بریشم کشد * گری بنده کو بار مردم کشد  

 . از آن بنیاد است« چموش»شود که واژه  افزار اطالق می به پای« مچاک=  močâk»در پهلوی نیز . گنجینه گنجوی 99ص 



 

  چنگر =ČӘNGAR = گوشت است زید و حالل ها می رنگ که در مرداب نام مرغی است دریایی سیاه 

 . نامه آمده است دیده شده است، مشخصات در واژه« هچرند»این واژه با معنی 

 

  چؤ =ČO  = شایعه 

« رواج دادن، شایع کردن»با مفهوم « چوشیتن=  čošitan»یا « چوشتن=  čoštan»به همین معنی است و « čo= چو »در پهلوی 

 . آمده است

 

  چۊخا =ČUXÂ  = جامه پشمین 

 . م. به همین معنی است، ف« čuqqa= چوغا »به هیئت « oset= است »در فرهنگ 

 

 ري چی =ČIRI  =شود  بر مرغان دریایی اطالق می 

رنده نوعی پ»: وشی گوید فرهنگ پهلوی فره. آبراهامیان 632شود، ص  بر مرغ دریایی اطالق می« čarz= چرز »»در پهلوی واژه 

 . وشی فره 96را نیز ذیل واژه آورده، ص نویسان ، نظریه بعضی فرهنگ «آبی است

 

  چیشتن =ČIŠTӘN  = چشیدن 

 . وشی فره 96امده، ص « چشیدن، مزه چیزی را دریافتن»به معنی « چیشتن=  čišten»در پهلوی 

 

 خواهد آمد« واو»پس از حرف « ه –ح »

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «خ » 

 

  خاطرخا = خاترخا =XÂTӘR XÂ  = عالقمند، عاشق 

و « نفس= دم »به معنی « آتر=  âthra»و « خوب»به معنی « هو=  hu»جزء اول این واژه اوستایی است و مرکب از دو واژه 

 9کند، ص  را افاده می« آسانی، گشایش، فراخی، آسایش، رامش، خوشی»شود که معنی  نوشته می« خواتر=  xvathra»به صورت 

 . ها، پورداوود های گات ، از یادداشت111 –

به عبارت دیگر عالقمند به رامش و خوشی و گشایش و آسایش « خواه خوشی= خواه  رامش»خاطرخا در گیلکی به معنی = خاترخا 

آیند تو، به رامش و  به خاطر تو، برای خوش« »ti xâtər ə vasi= وأسي ˇ تي خاتر»: کند م را افاده میخواهد بود که همین مفهو

 . «خوشی تو

 

  خان =XÂN  = ،م»دهستانی است که دارای هزار خانوار باشد » 

 61های زمان ثبت شده است، در ص  های پنجم و ششم و هفتم در گیالن با همین معنی متداول بوده که در یادداشت این واژه در قرن

که او نیز از یادداشت خواجه « مستشرق فرانسوی»شفر « قطعات منتخبه»از کتاب به نقل ( محمدعلی گیلک)کتاب شیخ زاهد گیالنی 

 : نزدیک به زمان استفاده کرده است، آمده گر الدین زوزنی، گزارش اصیل

صده، و = « سده»را « دیه»و هر ده « دیهی»خانوار را « ده»نامند و هر « گیل»گران را  و برزی« شهری»در گیالن بازاریان را 

ست ولی در هنوز باقی ا« خان پیش»نزدیک رشت و « خان پس»جمله نام  این واژه در اعالم من. نامند می« خانی»هر ده سده را 

یز به همین مفهوم است، ص متداول است که در زبان پهلوی ن« چشمه»با معنی « خنی»یا « خانی»واژه مناطق کوهستانی گیالن 

 . وشی فره 231

 

  خاویار =XÂVYÂR  =ماهی  تخم 

. بدان اشاره شده است «الفاظ الفارسیه المعربه» 41شود که در ص  تلفظ می« خبییاری»و  این واژه به زبان عرب راه یافته است

 . باشد« بار خایه»شاید تحریفی از 

 

  خر =XAR  = کند  می« بزرگن افاده معنی چنی االغ و هم= خر 

در فارسی واژه . معنی شده است« انگیز جانور بزرگ شگفت»ها جلد اول  یشت 134 – 131در ص « خر=  xara»واژه اوستایی 

کند مانند  می« انگیز بزرگ نامتناسب شگفت»یا « بزرگ»ها آمده و افاده معنی  به صورت پیشوند بر سر بعضی از واژه« خر»

در گیلکی این . اش هست جانوری که دارای چنگ و نامتناسب با جثه« خرچنگ»شود و  اطالق می« مار بزرگ»که به « خربیش»

، «خر اسکت»، «خر گردن»، «خردار»، «چۊخر»کند مانند  می« بزرگ»شود و افاده معنی  ها دیده می ر بعضی واژهپیشوند بر س

باشد که معنی دارنده شانس و اقبال زیاد و  متداول می« خرشانس، خرپول»هایی از قبیل  در محاوره فارسی نیز واژه. و غیره« خرپا

 . است« احبشپول زیاد و بیش از استعداد ص»گیر یا  چشم

 

 



 

  خرخشه =XӘRXӘŠӘ  =غرغشه : نک 

 

  خشار =XӘŠÂR  =چنین به معنی دستیار و همکار است  فشار و هم 

یکی دزد = « خشارˇ ایتأ دۊزد، ایتأ دۊزده»، مثل «خشارˇ دۊزد»چنین در واژه  بینیم، هم می« دخشاردن»این واژه را در مصدر 

 : رفته، نظامی گنجوی فرماید کار می به« دزد افشار»یار دزد است که در فارسی به صورت است و یکی دست

 ( گنجینه گنجوی 26ص )دزد افشاری است این نه آزرم  * او دزدد و من گدازم از شرم  

 

  خالبر =XӘLÂBAR  =م»ور پیاده آ جنگ » 

های  ای از رسته مربوط به گیالن اعم از مرعشی و عبدالفتاح فومنی و غیره آمده که رسته های این واژه تا قرن دهم هجری در تاریخ

بینیم،  ، با وصفی که در تاریخ می«مرسوم خواران عرب در دستگاه امیران»: درباره آن برهان قاطع گوید. کند جنگی را متبادر می

های رومیان که  از یادداشت. ریشه گرفته باشدپهلوی « کالی بناری=  câlibanârii»شاید این واژه از واژه . آید این معنی راست نمی

در عهد مهرداد دوم دو صنف سپاهی : آید که نقل و ثبت شده است، چنین برمی« ریچارد فرای»کتاب میراث ایران  221به ص 

، دوم «câtâphrâctii= کاتافراکتی »اند به نام  انگیز بوده داران هراس تر کمان اول سپاهیان سبک اسلحه که یبش: اند شناخته شده

ها معموالً  تیپار. کردند خلنده که ضربه روانی و نهایی را وارد میهای  های سنگین داشتند و دیگر سالح سپاهیان سنگین اسلحه که نیزه

گرفتند و  راندند، ناگهان پشت کرده حالت فرار می و دشمن را به پیش خود میاسلحه به تعرض می پرداختند  به وسیله رسته سبک

آهنگ به دشمن تاخته و کارشان  سپس هر دو رسته هم. اسلحه در کمین بود تا جایی که رسته سنگین کشاندند دشمن را به دنبال خود می

از « نا=  na»به حذف دو حرف « کالی بناری»واژه به نظر نگارنده تخفیف و تحریفی از « خالبر»ساختند، نام یا عنوان  را می

رستر که  -6خالبر،  -1: شد نف اشاره میدر گیالن نیز به دو صباید توجه داشت . «ر( نا)کالیب =  câliba (na)r»وسط واژه 

ممکن است . بر هبن: گاه، نک داران حول و حوش کمین نشین و پاس«بر بنه»سپاهیان سربازان معترض بودند و خالبران، « رستران»

رونده  فروو  (برهان قاطع: نک)شود به هر چیز خلنده  اطالق می« xala= خل »در فارسی : از واژه خالبر نکته دیگری را دریافت

خالبر را حامل سالح خلنده مانند توان  پس می. مخفف برنده، حامل« bar= بر »شود و  که در پایه مصدری خلیدن، خستن دیده می

 . انداز زوبینگذار،  و نظایر دانست با معنی نیزهنیزه، زوبین 

 

  خۊ =XU  = خود، خویش 

دیده  41هات  66، 12، 13و بندهای  29، 22، 31های  آمده، در هات« hva= هو »چنین  هم« xvo= خو »در اوستا به هیئت 

 . ها، پورداوود گات 29شود، ص  می

 

 ۊر خاخ =XÂXUR  = خواهر 

شده و خواهر، « خ»بدل به « ه»شود و در گیلکی  گفته می «xvahar= خواهر »، در پهلوی «zvanghar= خونگهار »در اوستا 

=  bənəx»از مصدر نهادن که « بنه»شود مانند واژه  بدل می« خ»به « ه»در گیالن غربی غالباً حرف . گردیده است «اخرخ»

خواهر آمده به معنی « sosar= سوسر »در سانسکریت . شود میگفته « والخان، جلخان»که « والهان، جلهان»شود یا  تلفظ می« بنخ

 . است

 



 

  خۊدا =XUDÂ  = خدا 

 . همان خداست« xvâtây= خواتای »اشاره است به صفت خدا و در پهلوی « hudâ= هودا »در اوستا 

 

  خؤرۊم =XORUM  =ۊرۊم خ =XURUM  = مطبوع، پسندیده 

م=  xurram»و « خوروم=  xo ru:m»در پهلوی   219آبراهامیان، ص  19است، ص آمده « خرم= شاد »به معنی « خور 

 . رود کار می به« مطبوع، پسندیده»جای  که تعریف شد به در گیالن چنان. وشی فره

 

  خۊره =XURӘ  = جذام، زخم جذامی 

شود که دارای  به کسی اطالق می« xurdruš»آبراهامیان و  31است، به معنی اعم، ص « زخم»به معنی « خور=  xur»در پهلوی 

تاب، : تشب ه و نسبت همراه است« ه»با « خوره»و « زخم= خور »ظاهراً . وشی فره 211باشد، ص « زخم زننده»و « نیزه خونین»

 . «زخمی است فرساینده پوست و گوشت»گویند که « رهۊخ»مرض جذام را در گیلکی . خور، خوره –لب، لبه  -تابه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «د » 

 

  دأب =DAʾB  = رسم، سنت 

 . داب: نک

 

 ؤب د =DOʾB  =شود  دور، خصل قمار، توپ زدن در قمار، مبلغی که بر سر آن قمار یا شرط بندی می 

 . «dow»در پهلوی 

 

  دئر =DE:R  =DEʾR  = دیر 

 . رفته کار می با همین معنا به« der»در اوستا 

 

 أن د =DA:N  = دادن 

، در فارسی «داتن»که در پهلوی « دا=  dâ«در فرس هخامنشی نیز « داوئی=  dâvôi»از مصدر « ئیواد=  dâvôi»در اوستا 

فرهنگ ایران  42ها و ص  گات 4شده است، ص « ندأ« »همزه و نون»مصدری به « دال و نون»، در گیلکی با مبدل شدن «دادن»

 . گردیده است ثبت« دادن، آفریدن، بخشیدن، ارزانی داشتن»باستان، به معنی 

 

  دئن =DIӘN  =DE:N  = دیدن 

در گیلکی دال و نون مصدری « دیدن»شده و فارسی « دیتن=  ditan»به معنی دیدن که در پهلوی « دی=  di»از مصدر اوستایی 

 . شود تلفظ می« de:n= دن = دئن = ئن  دی»: به همزه و نون مبدل گردیده

 . های دستوری گیلکی، بخش اول ویژگی: نک

 

  داب =DÂB  = رسم و سنت 

آ را  49ص « المعربه الفارسیة –االلفاظ »در کتاب خود به نام « ادی شیر»اند اما  دانسته« عربی»شناسان  بعضی واژهاین واژه را 

 . «فر عادت، شأن،»خوانده با معنی « فارسی عربی شده»

 

  داد =DÂD  = فریاد، تظلم، انتقام 

« ، حکمآئین، عدل و داد، نظم»به معنی « dat= دات »، در پهلوی «دات=  data»هخامنشی در فرس « دات=  dâta»در اوستا 

 . آمده است« فریاد، فغان، راستی، عدالت، تظلم، وارسیدن»وشی و به گزارش برهان به معنی  فره 111ها و ص  گات 121ص 



 

  دار =DÂR  = درخت 

 . 112 وشی، ص نیز به همین معنی آمده است، فره در زبان پهلوی

 

  دارۊ درمان =DÂRU DӘRMÂN  = مداوا با دارو 

نیز در « درمان»آمده، واژه « میشراب و »به معنی « داروک=  dâruk»و « دوا، دارو»به معنی « دارو=  dâru»در پهلوی 

 . وشی فره 112 – 2است، ص « دارو»چنین  و هم« عالج، چاره»پهلوی به معنی 

 . بردند که مستعار است کار می به« دوا»کلمه « عرق یا شراب»جای واژه  در گیلکی گاهی به: نکته

 

  دۊختر =DUXTӘR  = دختر 

و در فارسی « دوخت=  duxt»خوانده شده، در پهلوی « دوغذر = duq   dh   r»چینن  و هم« دوگدر=  dugedar»در اوستا، 

 . ، پورداوود، در سانسکریت، دوهتر623ها، ص  شود، گات و دختر گفته می« دخت=  doxt»کنونی 

 

  ٚپؤشت در =DӘRӘPOŠT  = سنگر 

، گاه تکیه»با معنی « در پوشت گاس=  dar pušt gâs»و « قلعه، استحکامات»به معنی « درپوشت=  darpušt»در پهلوی 

 . از توابع سنگر کهدمپۊشت دره : شود این واژه در اعالم گیالن دیده می. وشی فره 112آمده است، ص « گاه پناه

 

  درجئن =DERJE:N  =قطعه کردن، شرحه کردن  قطعه 

ها،  ، گات122است، ص « کشتن زدن، برانداختن و»به معنی « جن=  jan»، در فرس هخامنشی نیز «جن=  jan»در اوستا 

کند،  را افاده می« ردنزدن، آسیب رساندن، ویران ک صدمه= زننیتن =  zan en it»ریشه مصدر « زن = zan»در پهلوی . پورداوود

 . وشی فره 419ص 

 

  درزن =DӘRZӘN  = سوزن 

و در فارسی « بستن»در گزارش پهلوی . است« استوار کردن، بستن و پایدار کردن»به معنی « درز=  darəz»از مصدر اوستایی 

 . ها ، گات343است، ص « سوزن»به معنی « درز جامه، درزی، درزن»های  ریشه واژه

 

  ٚدٚرس =DӘRӘS  = ایست آب در گودال یا پشت موانع مسیر خود 

« بسته، بنده شده، زنجیر شده»هادخت، با معنی  سروش یشت 6چنین در پاره  و هم 12پاره  11در یسنا« درزا=  dərəzâ»در اوستا 

 . آمده

 



 

  دس =DAS  = دستdast  = دست 

ها  به شرح توضیح پورداوود در گات. گوئیم« دست»، در پهلوی و فارسی «دست»، در فرس هخامنشی «zasta= زست »در اوستا 

در . شده است« زره»یا « دریا»در فارسی « zarayang h= زرینگه »که  شده، چنان« دال»اوستا در فارسی « زا»بسا : 6ص 

 . «زیاور، زریاور، دریاور»: مانده« زیا»گیلکی در اعالم به هیئت 

 

 ؤشخار د =DOŠXÂR  = دشوار، سخت، مشکل 

آمده است، مرکب « به رنج بودن، به سختی دم زدن»با معنی « دوژآتر=  duž âthara»این واژه به صورت  1 از یسنای 1در پاره 

 dušxvâr»ها، در پهلوی  ، یادداشت گات22 – 4ص « دم، نفس»به معنی « آتر=  âthara»و « بد»به معنی « duž»از دو واژه 

 . وشی فره 132ود، ص ر کار می به« دشوار، مشکل، ناآرام»به معنی « دوشخوار= 

 

  دشخاردن =DӘŠXÂRDӘN  = بین دو قوه فشردن 

 . کند« ناراحت کردن= دم کشیدن را به کسی مشکل کردن = به دشواری دچار کردن »در این مصدر افاده معنی  .«دؤشخار»: نک

 

  دکالستن =DӘKÂLӘSTӘN  = کنده شدن جزئی از بدنه کوه یا پشته یا دیوار 

 . کند شود که هر دو افاده یک معنی می نیز تلفظ می« dəkələhâstən= دکلهاستن »این واژه به صورت . کالستن: نک

 

  ٚدوار =DӘVÂR  = ( بدون توجه به غیر)به معنی گذشتن، رفتن  ٚدوارستنصورت امر از مصدر 

به معنی « دواریستن=  dwâristan»کار رفته، در پهلوی  برای رفتن یا شتافتن اهریمنی به« ردو=  dvar»این واژه در اوستا 

 . وشی فره 139ای است اهریمنی، ص  واژه ها و گات 12است، ص « رفتن، دویدن، گریختن»

 

  دؤب =DO:B  =شود در اصطالح قماربازان، بلیت، بسته، بلند، کاو، توپ زدن در  مبلغی که بر سر آن شرط بندی می

 « آس یا پوکر»المثل  قمار فی

نوبت قمار، نوبت تیراندازی، زیاده کردن خصل قمار، دعوی کاری »با معنی « داو=  dâv»فارسی معین  این واژه در فرهنگ

دؤب علي »در گیالن توپ زدن در قمار را بدون داشتن سرمایه کافی یا بدون در اختیار داشتن برگ برنده، . آمده است« داشتن

 . خوانند« بلوف»گویند، اصطالحی که پوکر بازان « گۊالبي

 

 

 

 



 

  دؤجین =DO:JIN  = ،(برگزیدن= دؤجین کۊدن )گزینش، انتخاب  

اصرار کردن، خود »رفته به معنی  کار می به« دو=  dav»که به صورت « دو=  du»این واژه مرکب است از دو واژه اوستایی 

بازشناختن، امتیاز دادن، »که به معنی « چی=  či»ها، پورداوود، و واژه  ، گات21آمده، ص « وسواس»چنین  و هم« رنجه ساختن

 . وسواس در انتخاب یا تحمل رنج برای گزینش( = do:činدوچین =  do:jinدوجین )است « برگزیدن، انتخاب کردن

تشخیص دادن، تمیز دادن، فرق گذاشتن، معلوم »درآمده است که معنی « ویچنیتن=  vičenitan»این واژه در پهلوی به صورت 

 . وشی فره 222کند، ص  اده میرا اف« داشتن

 

  دۊده =DUDӘ  = دؤوده =DOVDE  =نه ولی منسوب به امیر بزرگ از دودمان امیر گٚتر از جٚ  عنوان سرکردگان پائین 

الدین محمد زوزنی نویسنده قرن  کتاب شیخ زاهد گیالنی تألیف محمدعلی گیلک به نقل از گزارش خواجه اصیل 61این واژه در ص 

 . ه است که به معنی باال اشاره دارد و بعدها منسوخ گردیده استهفتم هجری آمد

 

  دؤ زئن =DO: ZE: N  =DOʾ ZEʾ N  = در خود کشیدن شاخ حلزون در : مانند)در خود کشیدن، در خود نهان کردن

 پشت  یا در خود نهان کردن سر یا دست یا پا در الک« حلزون»

این واژه در « کش رفتن»وشی  فره 131واری، ص  به معنی دزدگونه، دزد« دوزئن=  du: ze: n  =du: zeʾ n»در پهلوی 

 . شود هم دیده می« دوزک آب»

 

  دۊشاب =DUŠÂB  =انگور  شیره 

و  11وندیداد، پاره  6چنین در فرگرد  همو  21و هات  22و هات  33ها، هات  در گات: «اب»و « دوش»این واژه مرکب است از 

آمده است و این واژه در فرس « دوست داشتن، پسندیدن، خوش داشتن»با معنی « زئوش=  zaʾoš»واژه  16زامیاد یشت پاره 

با معنی « duš a ram»، در واژه پهلوی «ربا دل» نغز، خوش»رفته با معنی  کار می به« دئوش=  daʾoš»به صورت هخامنشی 

به معنی « دوشیتن=  do:šitan»در واژه پهلوی چنین  ها، هم گات 19شود، ص  دیده می« خوشی دهنده و موافق طبع، مطلوب»

ربا شده، پسند شده،  نغزشده، دل= دوشیزه =  duš ize»این واژه در فارسی . وشی فره 162ص « ست داشتن، عشق ورزیدندو»

خوشی  آب) جا مانده است صفت بهجای  به« duš  ،zuš  =zaʾ oš= دوش آب »باقی مانده و در گیلکی در واژه « دوست داشتنی شده

« ایذه=  ize»باقی مانده است و به مرور زمان پسوند « پاکیزه= پاک ایزه »در دوشیزه و در واژه « ize»پسوند (. دهنده و مطلوب

جایی  که این جابه«ندیدهپسند، پس»یا « گند، گندیده»: شده است« دال»مبدل به « ذال»درآمده و حرف « ایده»در فارسی به صورت 

 . شود های کنونی فارسی دیده می بسیاری واژهدر « دال»و « ذال»

 : شود دیده می« سوریکدرخت آ»بیتی از منظومه  شاب درۊواژه د

 شکرام ورچیگران دوشاب آژات مردان * ن اسایک ام پت سری شتر و یاران  تاپستا

 . دوشاب برای آزادمردان –ام بر سر شهریاران است شکر هستم برای برزگران  به تابستان سایه

 

 

 



 

  دۊل =DU:L  = دلو، دره 

در گیلکی . رفته کار می به« دولچه، ظرف و سطل»به معنی « دولک=  du:lak»و « دلو»به معنی « دول=  du:l»در پهلوی نیز 

 : شود به معنی دلو در این شعر حسین کسمائی دیده می« دۊل»

ه در اع هم« اۊسادن بي دۊخاله دۊل نؤبؤخهآب جه چا » . و غیره« koma dul= کؤمأ دۊل »: الم باقی مانده مانندچنین به معنی در 

 . کند شود چنین افاده معنی می هم دیده می« تالش دوالب»که در « آب دره= دوالب = دول آب »در اعالم فارسی 

 

  دۊم =DUM  = دم 

. وشیفره 131رود، ص  کار می به« پایاندم، انتها، »با معنی « دومب=  dumb»و « دوم=  dum»این واژه در پهلوی به صورت 

 . شود های دمب، دمبال، دنب، دنبال، دمب، دنبه و دمه دیده می در واژه

 

  دیز =DIZ  = ،قلعه، حصار (کند افادۀ معنی رنگ هم می)دژ ، 

 . در گیلکی به زاهدان گویند. شود گفته می dežو  dezدر آریائی . وشیفره 161ص 

 

  دیل =DIL  = دل 

 . به همین معنی است« دیل=  dil»پهلوی 

 

  دیم =DIM  = روی، رخساره 

 : ری گویدشکو. رفته است کار می به «رخ و روی»آمده و در ادبیات قدیم با معنی « daeman= دئمن »در اوستا به هیئت 

 آن همایون لقا و فرخ دیم   *کی شود کی، که باز بینم باز  

 

  دیمیشتن =DIMIŠTӘN  = شاشیدن 

با معنی « میز=  mizمئز و =  kmaez»از فرگرد سوم وندیداد، واژه  2در پاره . «دی»است با پیشوند « میشتن»اصل این واژه 

در . وشی فره 319آمده، ص « شاشیدن»ه معنی ب« میزیتن=  mizitan»در پهلوی نیز . ها ، یادداشت گات349آمده، ص « شاش»

 . «:dimize= ، دیمیزه dimizi= ي دیمیز»: شود شود که در صرف فعل ظاهر می اطالق می« شاش»به « میز»نیز 

 

  ٚي یهد =DEYHI  = ده یا آبادی که دارای ده خانوار جمعیت باشد 

کتاب شیخ زاهد گیالنی آمده است که در قرن هفتم  61به نقل از آن در ص « زوزنیالدین  اصیل»این واژه با چنین معنی در گزارش 

 .ا همین معنی در گیالن رایج بودهب



 

 «ر » 

 

  راتین =RÂTIN  =راه که بر اثر عبور و مرور در مرتع ایجاد شود  باریک 

و در « راس=  râs»است که در پهلوی « راه»به معنی « رتیها=  rathyâ»و در سانسکریت « رئیتهیه=  raithya»در اوستا 

داشته باشد « راه مانند»اللفظی  شاید معنی تحت« rât in=ین  –رات »در گیلکی . شده است« راه»، «ه»به « س»فارسی با تبدیل 

 . ها گات 331فرهنگ ایران باستان، ص  621شود، ص  دیده می« زمردین»چنان که در  آن

 

  راشیه= RÂŠYӘ  =راه  راه، جاده، شاه 

و در « râs= راس »و در پهلوی « رتیها=  rathyâ»اوستایی است که در سانسکریت « رئیتهیه=  rathya»بنیاد این واژه همان 

و « راه=  rathya»باشد « خشیه –را »تحریفی از واژه مرکب « راشیه»ممکن است . «راتیه= راشیه »: شده است« راه»فارسی 

«xšaya  =ها، که در پهلوی  گات 12به معنی شاه، ص « خشیه«pâta xšâh  =خ»شده و در فارسی با حدف حرف « پات خشاه »

در نام پادشاه هخامنشی « خشیه»واژه . شده است« پادشاه»نیز « پاتخشا»مبدل شده و « شاه»و « شیه»به « خشیه»از اول کلمه 

« aršan= ارشن »همان « ارش»: شود دیده می« دلیرترین شاه»در پهلوی یا ، «پادشاه دلیر، نر، یل»با معنی « ارش –خشیه »

 . کار رفته است به همین معنی به 22است که در هات 

 

  راکه =RÂKӘ  = ترکه، شاخه نازک درخت 

 . وشیفره 329آمده است، ص « چقو»معنی  چنین به و هم« نخ، رشته، تار، نسج»به معنی « راک=  râk»در پهلوی 

 

  رج =RӘJ  = صف، رده 

و در بهرام یشت، پاره  31در آبان یشت، پاره است که « مرتب ساختن و نظم دادن»مصدر و به معنی « رز=  raz»در اوستا واژه 

را از مشتقات این « رزم، رسن، رژیمان التینی»واژه . پورداوود ها گات 611، ص «صف جنگ»ار رفته ک به« رده»با معنی  23

که « صف و رده»به معنی « raz»تحریفی است از در گیلکی « رج=  rəj». 4، بند 22ها، هات  گات 611ص : نکداند،  واژه می

 . شود های گیلکی دیده می در بسیاری واژه« ج»و « ز»جایی  داده و این جابه« ج»جای خود را به « ز»

 

  رز =RӘZ  = رز، درخت انگور، تاک، مو 

 . وشیفره 314آبراهامیان، ص  111ست، ص ا« شراب»چنین  و هم« تاکستان= درخت انگور »به معنی « رز=  raz»در پهلوی 

 

 

 

 



 

  رستر =RӘSTӘR  =م»آور سوار  جنگ » 

به گزارش . های هفتم و هشتم و نهم در خدمت امیران گیالن بودند شد که در قرن آوران می اطالق به صنفی از جنگ« رستر»واژه 

= آتوربانان »پیشوایان با عنوان  -1شدند  نزد آریائیان مردم به سه گروه بخش می»: 62بخش دوم ص « یسنا»پورداوود در 

athaurvân» ،6- رتهشتران »وان رزمیان به نام و عن =rath eštrân» ،3-  کشاورزان یا«vastrua» . 

چنان  که ظاهراً صنف سوار بود آن« رستر= رشتر = رتهشتر، رتشتر =  ratheštaR»تحریفی از واژه « rəstər= رستر »واژه

 . خالبر: ظاهراً رسته پیاده بوده است، نک« خالبر»که 

های بعد عنوانی شد مخصوص،  طور اعم در زمانبه «رزمیان»عنوانی بوده است برای اً که به گزارش باال بدو« رتهشتر»عنوان 

سوار  آوران گردونه کنان به پیش رانند که این دسته از جنگ آن را جنگتوانستند در گردونه جنگی ایستاده و  آورانی که می برای جنگ

 . شدند از ممتازان شناخته می

ها و جزء  گات 631: است، نک« گردونه»به معنی « bartholomeبار تولومه »به گفته « رتهه=  ratha»به تعبیری دیگر واژه 

را « اشتر»فرهنگ ایران باستان  621پورداوود در ص . باشد می« راننده»یا « ایستاده»به معنی « eštar= اشتر »دوم واژه یعنی 

« ران گردونه»همان « اشتر –رتهه »توان گفت که  می. شده است« ستادن و استادن»داند که در فارسی  می« ستا=  sta»از مصدر 

نیز به سوی دشمن « تیر و زوبین و نیزه»کردند و در عین حال  رانان جنگی، ایستاده گردونه را هدایت می است که معموالً گردونه

ی مناسب جنگ با گردونه نبوده الجرم کرد، چون وضع اقلیم نمی« ران گردونه»افاده معنی « رستر»اما در گیالن . نمودند حواله می

 . شده بر صنف سوار اطالق می

 

  رشاساالر =RӘŠÂ SÂLÂR  =م»ترین امیر  امیر امیران، بزرگ » 

کتاب شیخ زاهد  62و به نقل از آن در ص الدین محمد زوزنی  عنوان فوق که در قرن هفتم متداول بوده در گزارش خواجه اصیل

در عرف اهل گیالن، پادشاه نسیب و اصیل را که امراء و سپاه بسیار در »: آمده است، بدین عبارتگیالنی نوشته محمدعلی گیلک 

 . «...گویند«رشاساالر»فرمان دارد 

و بهرام یشت  12بنیاد گرفته است که در مهریشت پاره « رز=  raz»است که از مصدر « رشن=  rašn»از واژه « رشا»واژه 

ساالر نظم = رشا ساالر ). ها، پورداوود گات 611کار رفته است، ص  به« مرتب ساختن و نظم دادن»با معنی  22و  23های  پاره

 (. دهنده، مرتب کننده، آرایش دهنده

پس که  پیش و گیالن بیه ده که اگر میان دو پادشاه نسیب و اصیل گیالن بیهدر گیالن رسم و عادت چنان افتا»: الدین گوید خواجه اصیل

راندند، مخاصمت افتد، اهالی گیالن را باید مساعدت یک جانب کرد و بعضی را معاونت طرف  هر یک بر امراء و لشکریان حکم می

 . «یک را تقاعد و تکاسل و اهمال و امهال جایز نباشد خصم و هیچ

 

  رف =RӘF  =قچه زبرین طا 

 : در معراج پیغمبر اکرم فرموده. این واژه در بعضی شعرهای نظامی گنجوی با معنی طاقچه بلند و نیز، طاقچه زبرین آمده است

 جا بر سر سدره قدم زد وز آن  *طوبی علم زد  « رف»بر « رفرف»ز 

 

 

 



 

  ٚرٚمش =RӘMӘŠ  = دیوار از چوب و شاخه درخت 

 33از هات  13در بند  61که در هات  آمده است چنان« داری یاری و نگه»با معنی « رامشن»واژه « زند»در گزارش پهلوی اوستا 

به معنی آسایش « ram= رم »در اوستا به هیئت . «پناه دهنده، رامش بخش»کرده است همین معنی را افاده  22از هات  16و بند 

 . «آید دست می جود دیوار و حفاظ برای اهل خانه بهای که از و نتیجه». هم آمده سات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 « ظ= ض = ذ = ز » 

 

  زار =ZÂR  = غرغر، شکایت، غرولند 

 . وشیفره 411آبراهامیان، ص  141ری، ص گریه، شکوه وشکایت، زا« زار=  zâr»در پهلوی زار 

 

  زازایش =ZÂ ZÂYӘŠ  = وضع حمل 

وشی، فره 412ص « زایش، خلق»به معنی « زاییشن=  zâyišn»به معنی فرزند و نسل است و « زایک=  zâyak»در پهلوی 

 . «زایش فرزند، خلق نسل و فرزند= زازایش »

 

 ٚفچین زا =ZÂFӘČIN  = جازدگی حاصل از ضعف و ترس 

را گویند، « خارپشت»در فرهنگ فارسی « زافه». آبراهامیان 142زا است، ص  به معنی ابر باران« zafâ= زفا »در پهلوی 

کنایه به کسی است که بر اثر ظهور ناگهانی حریفی « چینزافٚ ». که بسیار بدبو است« سیر کوهی»چنین گیاهی است به نام  هم

چیند یا مانند خارپشت با دیدن  کرده، گویی زافه چیده یا زافه میاش را از دست داده و بویی ناخوشایند صادر  زورمند، قوه ماسکه

 . حریف کز کرده و خود را جمع کرده باشد

 

  زاک =ZÂK  = بچه، فرزند 

 412است، ص « فرزند، توالد»ی به معن« زاک=  zâk»چنین  به معنی زاده، فرزند، نسل و هم« زهاک=  zahâk»در پهلوی

را که به « دان و قرارگاه نطفه بچه»هم آمده و گوید به همین جهت « بچه و فرزند»به معنی « zeh= زه » در برهان قاطع. وشی فره

نیز با معنی « زایک=  zâyak»و « زیاک=  zayâk»در پهلوی . گویند« دان زه= زهدان »شود، در فارسی  عربی رحم گفته می

 . وشی فره 412رود، ص  کار می به« فرزند و نسل و خلف»

 

  زأل =ZA:L  = چوچوله 

به « سوله=  su: la»، به گزارش دکتر معین 311شده، الواح سومری، ص  اطالق می« گاه شرم»به « sal= سال »در سومری 

 . باشد می« دبر و فرج»خصوصاً « سوراخ پس و پیش»عموماً و « سوراخ»معنی 

 

  زاما =ZÂMÂ  = داماد 

« ز= ذ =  z»جای حرف  ، فرهنگ ایران باستان، پورداوود، به26به همین معنی است، ص « زاماتر=  zâmâtar»واژه اوستایی 

 . هایی دگر و واژه« دریا= زریه =  zrayah»و « دست»یعنی « زست=  zasta»آمده است مانند « دال»در فارسی کنونی 

 



 

  زانۊ =ZÂNU  = زانو 

 . ، آبراهامیان«زنو=  znu»در پهلوی 

 

  ٚزٚرج =ZӘRӘJ  = دراج، کبک کوهی 

 : و شاهدی آورده از نظامی گنجوی« مرغی است معروف لذیذ گوشت»: در گنجینه گنجوی آمده است

 گهی تیهو بر آتش گاه درآج * ز رشک آن خروس آتشین تاج  

« کو زراج، زرچ، ژرژ، زره زرج،»، «تر است اش کمی از کبک فربه جثه.... ها ای جزء راسته کبک پرنده»: مدهدر فرهنگ معین آ

 . شود هم نامیده می

 

  زلزله =ZӘLZӘLӘ  =ای کوچک، صدایی بلند و تیز دارد  ای است پرنده که با جثه حشره 

شود و در وصف او  دیده می« زنجره»با معنی « هزل  =  zalləh»در ادبیات فارسی دری در عهد رودکی این واژه به صورت 

. ، لغت فرس اسدی292شود، ص  هم خوانده می« چزد»چند ناخنی باشد و بردارد، بانگی تیز، و او  به گرمای صعب بانک»: اند گفته

 : از رودکی است

 ویچ ناساید به گرما، از خروش  *بانگ زل ه کرد خواهد کر  گوش  

 

  زم =ZӘM  =رمق  های ضعیف و کوتاه و کم سرما و شعله 

این واژه در روسی به صورت . به معنی زمستان است« زمیستان=  zamistân»و « سرما»به معنی « زیم=  zim»در پهلوی 

«zimâ  =زمهریر »در فارسی و گیلکی در اول واژه . وشی فره 412 – 411رود، ص  کار می با همین معنی به« زیما =

zamharir »شود هم دیده می . 

 

  زمات =ZӘMÂT  = زمان 

 . «zamân= زمان »و ردر پهلوی « jamân= جمان »در پارسی باستان 

 

  زمهریر =ZӘMHARIR  = سرمای سخت 

 . «زم»نگاه کنید به واژه 

 

 

 



 

  زناک =ZӘNÂK  =طور اعم  زن به 

اطالق « عیال»به « زن»در گیلکی . آمده است« عیال»چنین به معنی  و هم« زن»به معنی « زایینک=  zâyinak»در پهلوی 

 . شود می

 

  زنای =ZӘNÂY  =طور اعم  زن به 

 زناک : نک

 

  زین =ZIN  = زین 

 . وشی، پروفسور آبراهامیان ، دکتر فره«ze: n»در پهلوی 

 

  ٚوار ز =ZӘVÂR  = شیرازه 

نگاه کنید به « زه»در مورد . «وار»و پسوند تشبه « zeh= زه »رود و مرکب از  کار می هم به« زهوار»به صورت در این واژه 

 . «چه=  čeʾ»واژه 

 

  زهار =ZӘHÂR  = فریاد کشیده وبلند، سختی، محنت 

 . م. ف. به همین معنی دیده شده« zaqâla= زغاله »چنین  هم« zaqâr= زغار »در ادبیات قدیم به صورت 

 

  زیویستن =ZIVISTӘN  = زیستن 

. ، آبراهامیان146است، ص « زندگی کردن»به معنی « زیوستن=  zivastan»به معنی زندگی و « زیویشن=  zivišn»در پهلوی 

یتیم در یتیم هم =  خجاله عیزرائیله مانه، یتیمي زیوهیتیم به »: ها باقی مانده است المثل این واژه فعالً منسوخ است ولی در ضرب

 . «ماند زید، خجلت برای عزرائیل باقی می می

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ث = ص = س » 

 

  سئر =SE: R= SEʾ R  = ( در برابر گرسنه)سیر 

 . وشی فره 391، ص «سیر، اشباع شدن»عنی به م« سئر=  se: r»در پهلوی 

 

 ۊک ـسال =SÂLUK  = م»دلیر مقتدر » 

زنی آمده که از  دزد و راه»در منشآت خود آورده، در عرب به معنی « سالک طریقت»الرحمه با معنی  این واژه را سعدی علیه

فقر، درویش، »چنی  که معرب سالوک است و هم« صعلوک»معین در فرهنگ . «کرد درویشان عطا می ربود و به مندان می دولت

قدرت خود به که به سبب ... نوپاشا»: آمده است« دلیر»های تاریخی مربوط به گیالن با معنی  در یادداشت. معنی شده« دزد و راهزن

 . پور دارها، تألیف جهانگیر سرتیپ ها و نام نام: والیات دارالمرز، نک 226، ص «الخ... مشهور بود« سالوک»

 

  سامان =SÂMÂN  = حد، مرز، مقصد و مقصود، نظم 

آمده، « حد، سرحد، مرز، نظم، نشان مرزی»با معنی « سامان=  sâmânسهمان و = shaman»این واژه در پهلوی به دو صورت 

سر ؤ سامان دأن )رود  کار می هم به« ترتیب. نظم »معنی با « sar o sâmân= سر و سامان »در گیلکی . وشی فره 393 – 2ص 

 (. به مقصد و مقصود رسیدن یا ثبات به کار دادن= سر ؤ سامان گیفتن )و ( و منظم کردن، به مقصد و مقصود رساندن=  

 

  ٚسٚبج =SABAJ  = شپش 

=  spis»چنین  آبراهامیان، هم 611ص « سپوس=  spus»فرهنگ ایران باستان، در پهلوی  199، ص «سپیش=  spiš»در اوستا 

 . وشی فره 212به همین معنی است، ص « یسسپ

 

  سده =SӘDEH =  م»ده خانواری « دیه»روستایی که دارای صد خانوار جمعیت باشد، یا شامل ده » 

شده و در  می« صد خانواری»نسبت اطالق به منطقه « ه»فارسی است، در گیالن با پسوند « صد»همان « ست=  sat»در پهلوی 

 . اعالم گیالن باقی مانده است

 

  سر =SAR  = ،اول و آخر اشیاء»واحد شمارش دام، آغاز » 

یک رأس = ئي سر گاب ». یوش فره 392آمده، ص  «(واحد شمارش)نوک، آغاز،رأس »به معنی « sar= سر »در پهلوی نیز 

المثل طناب را  فی( باال یا پایین)دار  آن سرش را نگه= اۊ سرأ بدار »، «از آغاز بشمر، از نو بشمار= أٚزسر بیشمار »، «گاو

 . «دار نگه

 

 



 

  سرکۊٚنکا =SAR KUNӘKÂ  = سرنگون، وارونه 

میک هیچ از کزند کی تو سر »: در منظومه درخت آسوریک با چنین مفهوم آمده است« سر کونک=  sar kuək»واژه پهلوی 

  mik hač karand kit u sar kunək večand« میخ از من سازند که تو را وارونه بیاویزند= کونک و چند 

 

 زۊبین ˇ سس =SӘSӘZU: BIN  =انداز آوران زوبین ای از جنگ رسته»انداز  زوبین » 

الدین محمد زوزنی  های زمان از جمله گزارش اصیل رفت که در یادداشت کار می واژه در قرن ششم و هفتم هجری هم در گیالن به این

به نقل از آن اشاره شد و در گزارشی دیگر به صورت  61محمدعلی گیلک ص ثبت شده است که در کتاب شیخ زاهد گیالنی اثر 

 . استآمده « سه زوبنی»

یسنای  31، 62، 19، 12، 11های  ریشه گرفته، این واژه در پاره« سنتهه= سنذ =  snath»از واژه اوستایی « sas= سس »واژه 

و در گیلکی « ساز»کار رفته است و هم این واژه است که در فارسی  به« زنش و ضربت با سالح»با معنی « سروش یشت» 42

 : فردوسی فرماید. شده است« سس»

 و آرایش جنگ بود« ساز»همه   *نگ بود  میان دو لشکر دو فرس

 . ها گات 133 – 2ص 

ن و دیلم بود که در پرتاب آردم گیل شد و از اسلحه ممتاز م خوانده می« žubin= ژوبین »اما زوبین همان است که در فارسی باستان 

به معنی « sis= سیس »در زبان پهلوی . اند اند و اغلب شاعران بزرگ بدان اشاره کرده و به نشانه زدن بسیار چاالک و ماهر بوده

 . فرهنگ معین« sistan= سیستن »دیده شده است از مصدر « جهش، جست و خیز»

 

  سک =SAK  = سگ 

خوانده « سپک=  spaka»وشی، در فرس هخامنشی  فره 393ه همین معنی بوده است، ص و ب« سک=  saK»این واژه در پهلوی 

=  svan»و در سانسکریت « سپن=  span»باقی مانده، در اوستا « سباکا=  sabaka»شد که در زبان روسی به صورت  می

به معنی سگ ادا « ایسپه=  ispa»یا « اسپه=  espa»های گیالن به صورت  نشین شد که در نواحی تالش و گالش نامیده می« سون

 . ایران باستان ، فرهنگ612ص : خوانند، نک« espa kutâ= اسپه کوتا »را هم « بچه سگ»شود و  می

 

  سالمال =SӘLÂMÂL  =سن وسال  هم 

ها آمده  در فرهنگ« سان نظیر، قرین، همتا، هم»به معنی « hamal= همال »و « همال+ سال »این واژه ترکیبی است از دو واژه 

 . «سالمال= سالمال = سالهمال »است، 

 

  سۊ =SU  = روشنایی 

درآمده و در گیلکی نیز « سو»آمده که در فارسی به صورت « روشن»به معنی « سوک=  su: ka»یا « سوچ= suča»در اوستا 

 . «سوسو زدن ستاره»، «سوی چراغ» ،«روشنی چشم من= سۊ ˇ مي چۊم«که  چنان

 



 

  سۊج =SUJ  = سوز 

وشی، که ریشه مصدر  فره 399به همین معنی است، ص « وجس=  so: č»وشی و  فره 216ص « سوز=  so: ž»در پهلوی 

 sočinitan»آبراهامیان یا  99شده، ص  تلفظ می« سوجنیتن=  sojenitan»گیلکی است که در پهلوی « sujâne: n= سۊجانئن »

 . گوییم« سوختن»که در فارسی « سوچنیتن= 

 

  سۊجانئن =SUJÂNE: N  = سوزاندن 

 . «suj= سۊج »نگاه کنید به 

 

  سۊسۊ =SU: SU  =زدن نور از دور  دورنمای روشنایی، چشمک 

 . «su= سۊ »: نک

 

  سۊالخ =SULÂX  = سوراخ 

 . وشی فره 216آمده است، ص « راخ و حفرهسو»به معنی « سوالک=  sulâk»در پهلوی 

 

  سۊما =SUMÂ  = زاهد 

در رشت که قسمتی از آن فعالً « زار زاهد مزرعه یا برنج=  سۊمابجار»این واژه در اعالم گیالن به همین معنی باقی مانده مانند 

در « مامسۊ= ام  مسۊ»ثبت شده است « سمام بجار»های مربوط به گیالن به صورت  نام این کوی در تاریخ. شود نامیده می« زاهدان»

ن دیلما –دیلم »، «جایگاه گیل= گیالن  – گیل»مانند « الف و نون»چنان که  پسوند مکان است آن« ام»است، « زاهدان»معنی همان 

های گیلکی هم دیده  این پسوند در سایر واژه. «زاهدان= زاهدگاه = ما جایگاه سۊ= مام سۊ –ما سۊ»،  «جایگاه یا سرزمین دیلم= 

خوانده « سرا صومعه»که ایدون  سۊماسرا: شود دیده می« سرا»، واژه «گاه»جای  بهگاهی . «گاه تخت= کتام  –کت »شود  می

 . شود می

 

  سي =SI  =چنین عدد سی  سنگ، کوه و هم 

و « پناه یا سنگر یا دیواره سنگی جان»با معنی « :sibə= سیبه »های تاریخی به صورت  این واژه با همین مفهوم در بعضی یادداشت

دارها تألیف  ها و نام نام: ، نک«کوه منسوب به پهلو»یا « پل سنگی=  si purd= ۊرد پ سی»چنین در اعالم باقی مانده مانند  هم

 . و غیره« پای کوه، بن کوه= سي بؤن »پور یا  جهانگیر سرتیپ

 

 

 

 



 

 «ش » 

 

  شه =ŠE: = ŠEʾ  = عرق خفیف، شبنم 

خوانده و تلفظ « xəy= خی »شود و  با فتح اول نوشته می« خوی»است که در فارسی « خوی=  xve: y»این واژه در پهلوی 

جای خود را به « خ»در گیلکی . «خی»= ژاله بر الله است یا بر گل گالب یا بر آتش آب، یا بر روت خوی : از حافظ است. شود می

 . وشی فره 291ص : شود، نک تلفظ می« شه»داده است و « ش»

 

  شا =ŠÂ  =شود، ممکن است، امکان دارد  می 

در گیلکی . «ممکن بودن»به معنی « شایستن=  šâyastan»آمده است و « ممکن»معنی  به« شایند=  šâyand»در پهلوی 

 . رود کار می به« شد، امکان داشت، ممکن بود  می»با معنی « šâsti= شاستي »

 

  شار =šâʾR  = شهر 

« xštara= خشتر »در پارسی باستان (. «کریمر»الواح سومری )دیده شده « šâr= شار »این واژه در فرهنگ سومری به صورت 

خوانده « šuʾithr»ای که قابل زیست انسان باشد  شود، در اوستا منطقه گفته می« šahR= شهر »و « štar= شتر »و در پهلوی 

 . شد می

 

 ي شاست =ŠÂSTI  = ممکن بود، امکان داشت 

 . «šâ= شا »: نک

 

  شام =ŠÂM  = غذای شب، شام 

 . وشی فره 214ص آبراهامیان،  632ست، ص به همین معنی ا« شام=  šâm»در پهلوی 

 

  شر =ŠӘR  = گذر، معبر، سمت، طرف 

 . «چر، چل»واژه : نک

 

 

 

 



 

 ي شعر =ŠAʾ RI  = ( شد های شعرباقی گیالن بافته می در کارگاه)پارچه ابریشمین 

نظامی . رفت و معروفیتی داشت و در شعر شاعران بدان اشاره شده است کار می نوع لطیف این پارچه برای پوشش و لباس بانوان به

 : فرماید

 گل تا به ناف« شعر»دریده صبا   *ز کلهام شب ابه زند باف  

 . «نوعی از جامه ابریشم»: مده استگنجینه گنجوی آ 92در ص 

 

  شکربیزه =ŠAKAR BIZӘ  = شکر و اندکی چاشنی دارچین که کوبیده پسته یا بادام همراه با  از مغز نیم»نوعی شیرینی

 گذارند  شود و در فر می ای از خمیر لطیف حاضر شده در سینی قرار داده می در لفافه

. شود م خوانده میه« san pustə= سته سن پۊ»و « šakar bârə= شکرباره »یا « šakar buzə= بۊزه شکر»این شیرینی به نام 

 : یاد شده است« شکرپاره، شکربوزه»در ادبیات با نام 

 (نظامی گنجوی)شکر خواره را کرده دندان دراز   *شکر بوزه با نوک دندان براز  

 

  شندره =ŠӘNDӘRӘ  =ریش  قطعه، ژنده و ریش پاره، قطعه پاره 

 . شد گفته می« yântra= یانتره »در سانسکریت 

 

  شۊ =ŠU  = شوهر 

= خشو در که »در سانسکریت . به معنی مادرشوهر« šu maʾ r= شۊمأر »: رود مانند کار می این واژه در گیلکی در واژه مرکب به

xšo draʾ ka » شو »و در پهلوی =šu »شو »در ادبیات فارسی هم به صورت . شود گفته می =šu »آمده است . 

 

  شؤن =ŠOˊ N  = شدن به مفهوم رفتن 

=  šiyu»در فرس هخامنشی . آمده استبه معنی رفتن « šu= شو »یا « شیو=  šyu»از مصدر « شیوتنه=  šyao than»اوستا در 

 . ها گات 3شده است، ص « رفتن»معنی با « šutan= شوتن »و در پهلوی به صورت « شییو

 

  شۊشه =ŠU: ŠӘ  =قواره  قالبی، دارای خط های منظم، خوش 

« زر و سیم از قالب درآمده»چنین  و هم« قالب زر یا قالب اشیاء سیمین»در ادبیات قرت هفتم و پیش از آن با معنی « ۊشهش»واژه 

یک شۊشه ˇ بدن ؤتن »: قالب باشد، گویند در گیالن در تعریف کسی که دارای اندام متناسب و خوش. گوییم، آمده« شمش»که اکنون 

معنی کرده « سبیکه زر و سیم»را « شوشه»گنیجه گنجوی . «گرفته زر قالب»ت، مانند اس« شوشه»دارای تن و بدن یک = ره دأ

 . 6119، ص «طال یا نقره که آن را گذارند و در ناوچه ریزند، شمش، شفشه»: و فرهنگ معین گوید 111ص 

 



 

  شیب = ŠIB = شیپ =ŠIP  = سوت 

= شیپا »این واژه . «سوت زدن»وشی، نه فره 219زدن، ص   آمده منتها صدای بال« صدا»با معنی « šipa.K= شیپاک »در پهلوی 

اطالق « دو دست را به هم کوفتن»و « کف زدن»آورد که به صدای  را به خاطر می« čapəlâ= چاپال »واژه گیلکی « شیپاک

برای ترغیب است »به معنی سوت زدن « španidan= شپنیدن »چنین در پهلوی  هم. «چاپال= چیپال = ال  شیپه= شیپال ». شود می

 . آمده است« به آب خوردن

 

  شیل =ŠIL  = گذرگاه ماهی 

 . «چل»و « شر»: نکاست، « چل=  čal»و « چر=  čar»اند که همان واژه  از یک ریشه« چر –شر  –شل  –شیل »

گیل ، = گل  –دیل = دل »: شود مانند تلفظ می« u= او »و ضمه به صورت « i= ای »در گویش گیلکی غالبالً کسره به صورت 

 . «بۊکۊشت= ، بکشت بۊخۊرد= ورد گرفت، بخ= بیگیفت  –بگیفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ق = غ » 

 

  قؤٚبیده = غؤٚبیده =QOBEYDӘ  = شیرینی گز مانندی به قطعات کوچک که از عسل و آرد و مغزگردو یا پسته سازند 

 : طیان مرغزی در شعری گوید. ای دری است ثبت شده است که واژه« kobi: ta= کبیتا »این واژه در ادبیات کهن ایران به صورت 

 ی کنجدین منی«کبیتا»تو   *شوند  « ترینه»ور همه زندگان 

 : رودکی در شعری گوید. شد اطالق می« مگس انگبین= زنبور عسل »به « kabt= کبت »در زبان دری واژه 

 می بماند داستان من بر این  *که دارد انگبین  « کبتی»چنان  هم

 : بدان اشاره شده است، بدین توضیح« المنجد»شده که در « قبیطا»این واژه به عربی رفته و 

 . 34و ص  2ت فرس، ص المنجد، ردیف ق و کتاب لغ: نک". بحلوایی است از گردو و دوشا»

 

  غدداره =QADDÂRӘ  = شمشیر پهن، دشنه دو دم 

گ ، فرهن«ای مانند شمشیر پهن سنگین حربه»کطاره به معنی « کتها را=  katârâ»، در سانسکریت «کتار=  katâra»در اوستا 

 . علی شوشترینامه عباس بن محمد معین، ایران

 

  غرغشه =QARQAŠӘ  = سازی، جنجال برانگیزی  مخمصه، مشکل= خرخشه 

 . آمده است« جنجال، شلتاق»این واژه در فرهنگ معین با معنی 

 

  قفیز = غفیز =QAFIZ  =هزار ذرع مربع دهم جریب، مساوی یک واحد مسافت معادل یک 

وشی ص  آمده است، در واژه نامه فره« یاسواحد مق»با معنی « کفیز=  kafiz»و « کپیچ=  kapič»در پهلوی این واژه به صورت 

 . «ها پیمانه برای تعیین مقدار غله و برنج و دانه»: توضیح شده 129امیان ص و آبراه 624

 

 غیجي  غیج =QIJ QIJI  = قلقلک 

 : لبیبی گوید. است« دری»آمده است که « qelqel ij= غلغلیج »این واژه در ادبیات کهن به صورت 

 که چون بمالم بر خنده، خنده افزاید  *گهش   چنان بدانم من جای غلغلیج

 . اسدی طوسی 26، ص «که هم بمالش اول برافتدش خنده»: یا

 

 



 

  غۊند =QUND  = ،کز کردن= غۊند زئن »کز » 

. شود دیده می« خود را جمع کرده، کز کرده»چنین به معنی  و هم« گرد با هم آمده»با معنی « qond= غند »در ادبیات کهن واژه 

 : عنصری گوید

 «غند»که ایشان همیشه نباشند   *نقیبان ز دیدن به مانند کند  

 : گوید« الدین ابوطاهر خاتونی موافق»شاعری دیگر . اسدی لغت فرس 93جمع، ص = 

 چون خرس به کون فتاده در دام  *شده ز بیم و غنده  « غند»من 

ی که از شدت سرما خود مرغ»یا « کند خارپشتی که از بیم خود را جمع می»شود مانند  کز کرده دیده می« غند شده از بیم»در اینجا 

 . 93است و در فرس اسدی ثبت شده، ص « این واژه نیز ندری. «کند را جمع می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ف » 

 

  فأ =FA  =کند« سوی خود، فرا پیش، به باال، به»ید و افاده معنی عضی افعال آپیشوندی است که بر سر ب . 

=  pra»در سانسکریت . رفته کار می به« پیش»با معنی « فر=  fraفرا، =  frâ»این پیشوند در اوستا و فرس هخامنشی به صورت 

 . فرهنگ ایران باستان 41و  42است، ص شده « فرا»، در فارسی گنونی «پرو=  pro»، در التین «پر

 

  ٚران فات =FÂTӘRÂN  = فرا راندن 

است که در توضیح واژه « تر»که بنیاد آن واژه « tərân= تران »و « فرا»مخفف « فا=  fâ»این واژه از دو جزء ترکیب شده 

 . ترانئن: نک. ایم آورده« tərâne: n= ترانئن »

 

  فأندرستن =FANDERESTӘN  = نگریستن، نگاه کردن 

ها به معنی  و دیگر هات 61از هات  4و بند  36از هات  13چنین در بند  هم 23 تااز ه 4در بند « درس=  darəs»واژه 

این واژه . ها از گات 22کار رفته، ص  نیز به« نگرش»با مفهوم « درسات=  darəsât»آمده و به صورت « کردن نگریستن، نگاه»

= ئن  دی»است که در گیلکی « دیدن»اوستایی بنیاد گرفته و به معنی « دی=  di»شده که از واژه « دیتن=  ditan»در پهلوی زند 

 . گوییم« دئن

 

  ٚفٚوردن =FӘVARDӘN  = فۊبردن =FUBARDӘN  = فرو بردن، بلعیدن 

مخفف « فو=  fu»در گیلکی با ترکیب پیشوند . آبراهامیان 32، ص «بلعیدن»به معنی « اوپارتن=  opârtan»این واژه در پهلوی 

 . کند را افاده می« اوپارتن»همان معنی « فرو بردن»با معنی « بردن»و « فرو»

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ک » 

 

  کؤ =KO  = کدام 

با معنی « کِ =  kê»در پهلوی . ها گات 313آمده، ص « کدام»و به معنی « کا=  kâ»این واژه به صورت  21از هات  1در بند 

 . وشی فره 624موصول ثبت شده است، ص « هک»و « کی»و « کدام»

 

  کئله =KEʾ LӘ  =KE: LӘ  = عضله جانبین لگن خاصره 

سر استخوان ران که »: چنین تعریف شده« های فارسی در زبان عربی واژه»نامه  عم امام شوشتری در لغتبه ز« kal= کال »واژه 

 . شوشتری م، محمدعلی اما«گیرد در گودی استخوان لگن خاصره جا می

بند مفصل  پشت شود که ای اطالق می کند و بر عضله که نسبت و تشبه را افاده می»ə« شده با پسوند « کئل»، «کال»در گیلکی 

 . مزبور است، کال دارای معنی دیگری است که در توضیح آن خواهد آمد

 

  کاتین =KÂTIN  =های بزرگ  های درشت برای کوره کنده 

 621آبراهامیان، ص ص  124، ص شده تهیه می« برسم»به فتح اول نام درختی بوده که از آن « کوتین=  ko: tin»در پهلوی  

 21وشی در ص  فره(. بردند کار می راسم دینی بهای بود که روحانیان زرتشتی در م هم بسته های به اخهش« برسم»و )وشی  فره

مراسم و بندند و در  هم می های نازک سیمین یا مسین که به های انار یا مفتول شاخه»« برسم=  barsom»نامه پهلوی آورده  واژه

 . «برند کار می تشریفات یسنا و ویسپرد وندیداد به

واال درخت « گز»نباشد، درخت « هوم»، اگر «هوم»گره به مقدار یک وجب از درخت  های باریک و بی شاخه»در برهان آمده 

از جانب مخالفان دیم زرتشت که « رود کار می ها به های درشت که برای سوخت در گلخن کنده»ظاهراً این واژه برای . «الخ... انار

 . انستند، اختیار شده استد داری را مذموم می برسم و برسم

 

  ٚستن کال =KÂLӘSTӘN  = کنده شدن جزئی از کل 

: ای از داریوش اول به خط میخی که در مصر به دست آمده است، دیده شد، بدین مضمون در بند سوم کتیبه« کال=  kâL»واژه 

نام دارد و در مصر « نیل»جا گشودم و فرمودم از آب روانی که  ام به دستیاری دریایی که از آن داریوش شاه گوید من پارسی»

که من فرمان دادم و  کنده شده چنان« کال»را بکنند و این « کال»روند این  میجا به پارس  ست به سوی دریایی که از آن جاری

تاریخ ایران باستان، پیرنیا مشیرالدوله،  421که اراده من بود، ص  به پارس چنان« کال»ها روانه شدند از مصر، از درون این  کشتی

 . خانه مجلس ، چاپ اول، تهران، چاپ1ج 

آمده است، در گیلکی با معنی باال به یاد مانده است و افاده معنی خاک « کنده شده»، «ترعه»با معنی نبشته باال  که در سنگ« کال»

 . کند هم می

 

 



 

 ت کأ =KAT  =چنین تخت، نوک  شود به منظور خشکاندن آن و هم ضربتی که به ساقه درخت زده می 

دیده « اورنگ»و « تخت»، در اوستا با معنی «gathu»، در فرس هخامنشی «گاتو=  gatu»ها آمده  های گات یادداشت 16در ص 

که « kat.âm= کتام »شود و در گیلکی در واژه  است دیده می« نیمه تختی»که « نیمکت»شود که در فارسی کنونی در واژه  می

که در « سو باز هاراز چهای بلند دارای سقف،  تختی با پایه»شود به  است و اطالق می« جای تخت= گاه  تخت»اللفظی آن  معنی تحت

بانی نگهبانان بوستان  و استراحت و هم محلی است برای دیدهشود که هم محلی است برای هواخوری  بوستان و مزرعه احداث می

بوده، « کت»به صورت « دری»این واژه در . کند می« جا، گاه، محل»جزء دوم پسوندی است که افاده معنی : «ام –کت ». مزرعه

کت به معنی شهر . فرس اسدی 22شاهی نشین و باده خور، ص « کت»بر  –روز اورمزداست شاها شاد زی  :است« بوشکور»از 

 . کیث= و آبادی 

 

  کتام =KAT . ÂM  =گاه، جای تخت  تخت 

 . «kat= ت أک»نگاه کنید به 

 

 کتاس  کت =KӘTKӘTÂS  =گذاری  بانگ مرغ خانگی پس از تخم 

 . «تاسرکٚ کٚ »: نک

 

  کج =KӘJ  =شود  هم اطالق می« کرم ابریشم»به . آوردند دست می قسمت نامرغوب پیله که از آن نخ کلفت به 

= کجیم »این واژه در . وشی فره 624رود، ص  کار می به« شم کجابریشم خام، ابری»با معنی « کچ=  kač»در پهلوی به صورت 

 . شود فارسی دیده می« اغند کج

 

  کچچه =KAččə  =ا آهنی گیر مسی ی کف 

 . شود گفته می« kapčak»در پهلوی 

 

  کرچیکار =KӘRČI KÂR  = شود  مشغول می« وجین»یا « نشا»برزگر قراردادی که روی زمین آماده به کار 

آمده، ص « کشاورزی»با معنی « کرسی=  krsi»، در سانسکریت به صورت «کرشو=  karšu»این واژه در اوستا به صورت 

از آن به مرور حذف شد و به « را»شود که حرف  دیده می« karšvar= کرشور »، این واژه در 6یسنا بخش  ،میراث ایران 216

«kašvar  وkešvar  =مبدل گردید« اشک»به « ارشک»چنان که  مبدل شده آن« کشور . 

 

  ٚکرک =KӘRK  = مرغ خانگی 

 .آبراهامیان 123ین معنی آمده، ص با هم« کرک kark»در پهلوی 



 

  ٚکرٚکتاس =KӘRKӘRÂS  =گذاری  بانگ مرغ خانگی پس از تخم 

نامیده « درش پرو=  prô darš»خروس که در اوستا . شود هم در گیلکی تلفظ می« KəTKəTâS= ٚکتاس  ٚکت»این واژه به صورت 

فرهنگ ایران باستان که از اسماء اصوات است مانند  312هم یاد شده است، ص « کهرک تات=  kahrk tât»شد به صورت  می

« بانگ»در گیلکی به . کنند ادا می« مردمان بد زبان»که به گزارش اوستا نام صوتی مزبور را «  kukure: ku= کۊ ˇ کۊکۊر»

 . نماید تر می شود که مناسب گذاری اطالق می مرغ خانگی پس از تخم

 

  کرنا =KARNÂ  =رود  کار می نوازی به نای جنگی، نوعی نا بلند سر کج که در گیالن برای هم 

رود، به  کار می به« کارزار»و « کرنا»که در « کار= کر »واژه . «نای»اوستایی و « کهر=  kahr»این واژه مرکب است از 

وشی که در برهان نیز به  فره 642 ، ص«جنگ»جمله ل است با چند مفهوم ازمتداو« کار=  kâr»معنی جنگ است که به صورت 

 . همین معنی ثبت گردیده است

، در فرانسه به «واهر=  wahr»، در آلمانی به صورت «کاراس=  kârâs»در زبان لیتوانی به صورت « کهر=  kahr»واژه 

رود، تحریفی  کار می که در فارسی کنونی به« قهرمان»شاید واژه میراث ایران،  262باقی مانده است، ص « گر guerre»صورت 

« را»به فتح اول و تشدید : آمده« کرنای»در گنجینه گنجوی در تعریف . بوده باشد« منش جنگی»به معنی دارنده « مان –کهر »از 

 . زنند نای بلندی که به هنگام جنگ می= 

 ها را گم در جگر کرده زهره  *ناله کرنای و روئین خم  

 

  ٚکش =KӘŠ  = آغوش، بغل، گوشه 

هر گوشه و بیغوله و »در برهان به معنی . وشی فره 626آمده، ص « غل، سینه، پهلوبه معنی زیربغل، ب« کش=  kaš»در پهلوی 

 . هم آمده است« گاه تهی

 

  کشه =KӘŠӘ  = آغوش 

 . به همین معنی آمده است« کشک kašakدر پهلوی 

 

  کفتن =KAFTӘN  = افتادن 

در مقدمه فرهنگ فارسی دکتر . آمده است« ویران کردن، پاره شدن، فاسد کردن، کندن»وشی با معنی  این واژه در فرهنگ پهلوی فره

هایی از بلوچی ضبط  گردان اشعار حماسی و چکامه جهان»: چنین آمده 62صفحه « منابع زبان فارسی»معین در بخش مربوط به 

که در پارسی میانه به « فتاده»به معنی « kapta= کچته »در بلوچی .... یابیم، مثالً  از فارسی می تر اند اینجا با زبانی قدیم کرده

در آثار « ترکیدن»در قرن چهارم و پنجم با معنی « کفتن»باید اضافه شود که . شناخته شده« کفت=  kafT»صورت کلمه مستعار 

 : دیده شده ازجمله حکیم فردوسی فرماید

 ام ترکید شان زهره یاز احسنت گوئ  *ام   ان زهرهبکفت اندر احسنتش

 



 

  کفه =KӘFӘ  = کپه، تنه، الشه 

به معنی « کرپ=  karp»و در پهلوی « کهرپ kəhrp»این واژه به صورت  31از هات  2و بند  41از هات  12در اوستا و بند 

 . ها گات 14آمده، ص « پیکر، الشه، جسد»

 

  ٚککٚج =KAKAJ  =تیزک  تره 

 . فرس اسدی 216الخ، ذیل ص ... کیکیز و گندنا و سپندان و کاسنی: دری است که به همین معنی« کیکیز=  kikiz»واژه همان این 

 

  کالچ =KӘLÂČ  = کالغ 

 . ثبت شده است« غالج=  qalâj»شود، در النهایه طوسی،  گفته می« وراغ=  varâq»و « وراک=  varâk»در پهلوی 

 

  کؤل =KO: L  = کول 

: گنجینه گنجوی چنین تعریف کرده. با پیش یکم است« kul»آمده، در فارسی کنونی « ku: ləh= کوله »در ادبیات کهن به صورت 

 : و شاهدی از نظامی گنجوی« کتف و میان دو کتف»

 ترازو منم گران کوه را، هم  *سیه کوله گرد بازو، منم  

 

  کؤندؤله =KONDOLӘ  =های بنا بر آن استوار شود  ایوان که ستونبندی قسمت بیرونی  دیواره 

ه خانه»االلفاظ االلفارسیه المعربه که این واژه در زبان تازی وارد شده با مفهوم  131از ص   . «سکو و هر 

 

  کؤندۊج =KONDUJ  =( پیش از زدوده شدن تخم شلتوک)های برنج  انبار ساقه و خوشه 

 . کند را افاده می« های برنج مخزن خوشه»االلفاظ االلفارسیه المعربه معنی  131این واژه به عربی راه یافته و به شرح ص 

 

  کنکئن =KENKEʾ N = KENKE : N  =شوره، خلجان، نعل بر آتش، صبر و قرار، کن مکن  دل 

« خواهش داشتن، آرزو کردن»با معنی « کا=  kâ»از مصدر « kan»، واژه «هادخت نسک»از فرگرد دوم  16و  11در پاره 

در شعری از . رود کار می به« صبر و قرار»و « نعل بر آتش داشتن»یا « آرزو کردن با خلجان»جای  در گیلکی به. آمده است

 : را، امر و نهی شیطانی، وسوسه شیطانی آورده« کن مکن دیو»و « وسوسه»جای  به ضم اول به« کم مکن»نظامی واژه 

 کم مکن دیو، نباید شنید  *دین چو به دنیا بتوانی خرید  

 . آبراهامیان 21آمده، ص « باره، ناگهانی با معنی ـیک« اکنئن=  akanen»در پهلوی واژه 

 



 

  کؤ =KO  = توده، خرمن، گروه، کدام 

 : ko= کؤپا »در « ko= کؤ » در گیلکی واژه. وشی فره 621ص آمده، « توده، گروه»به معنی « کوت=  ko : t»در پهلوی واژه 

pâ » کؤگا »و « انبار»به معنی =ko : gâ »کار رفته است ز بهبه معنی محل اجتماع نی . 

 

 مگس ˇ کۊر =KU : RӘ MAGӘS  = خرمگس 

 . آبراهامیان 123فرهنگ ایران باستان، ص  114به همین معنی است، ص « کورک مگس=  kurk magas»در پهلوی 

 

  کۊساپت =KUSÂPET  = هرج و مرج، توحش 

طبل »های مرکب،  و در واژه« شرم زن= کس »شود به  در گیلکی اطالق می «کوس»واژه . «پت –کس »این واژه مرکب است از 

که هر شخص یا دسته یا قومی برای خود طبل و « الطوایفی خانی، ملوک خان»یعنی « کۊساکۊسي»: کند مانند را افاده می« بزرگ

، واژه (طبل میان تهی)است « محتوایی بی»چنین به معنی  آورد، هم را به نام خود به صدا درمی« طبل سروری» کرده وعلمی فراهم 

الم و آسیب »، «kusT= کوست »: برهان گوید. وشی فره 622آمده، ص « ضربه، صدمه»در پهلوی به معنی « کوست»و « کوس»

 . «هم رسد و فرو کوفتن بهو زاری را گویند که از پهلو بر پهلو و دوش بر دوش زدن 

 : آورده« بوشعیب»آمده و شاهدی از « آسیب»با معنی « کوس، کوست»غت فرس اسدی نیز در ل

 (فرس اسدی 21ص )« کوست»تا زمانه زد مرا ناگاه   *  ˈ«فتی»شاکر نعمت نبودم یا 

 : در فرهنگ معین نیز چنین تعریف شده، فردوسی گوید

 «کوس»تو گفتی ز پیل دمان یافت   *  ناگه به روی اندر افتاد طوس ز

دوران توحش و تنه =  کۊساپت»با معنی طبل و « kus angələ= کۊس أنگله »و « کۊساکۊسي»های مرکب گیلکی مانند  در واژه

. های مرکب دیگر کار رفته است، و چنین است بعضی واژه به« و آسیب و صدمهلطمه »با مفهوم « هم کوفتن و پیش افتاده زدن و به

« سپهبد، ارتشبد»های  رود و در واژه کار می به« bad= بد »که در فارسی کنونی به صورت « pat= پت »باید یادآوری شود که 

 . وشی فره 342ص است، « سرور، رئیس، صاحب، برتر»شود، به معنی  دیده می

 

  کؤگا =KO : GÂ  = قرارگاه گروه یا اجتماع یا جمع 

 . ko= کؤ : نک

 

  کۊلک =KULK  = مرغ کرچ 

، در «مرغ باشد بر سر خایه»: آمده 694در فرس اسدی ص . است« کرک=  kork»که صورت اصلی آن « دری»ای است  واژه

 . «شد« کرک»مرغ خانگی که از خایه باز ایستد گویند »: حاشیه آورده

 

 



 

  کۊن =KUN  =گاه، کنج، دنبال، پشت، عقب  کون، نشیمن 

کار  ها به در گیلکی با همین معنی. وشی فره 626معنی شده است، ص « ته، بنگاه، سرین، پشت،  نشیمن»، «کون=  kun»در پهلوی 

یشکي فۊراني هأى پساپسکي پیشاپ»پست، دنبال، = « دایأ نیشناوهسˇ دریا خۊ کۊن»کنج = « ا کۊن بزنپیله پا کۊچي پ»: رود می

 . است« ریشه، بن»که به معنی « ku : nə= کۊنه »چنین  عقب، هم عقب= « کۊناکۊن

 

  کؤیا =KOYÂ  = کۊیأ =KUYÂ  = کجا 

به « کودا=  kudâ»به صورت  69یسنا، هات  11و در بند « کوطرا=  kuthrâ»به صورت  32یسنا، هات  2این واژه در بند 

 –کوی =  koy»های اولیه اسالمی به صورت  ایران قرندر ادبیات کهن . معنی کجا آمده است که در زبان روسی باقی مانده است

 : دیده شد« کی

 ، کاویانی درفش ربایه(عرب)ارب  کی  *روایه  « کی»ای امشاسپندان این 

 

  کؤیتا =KOYTÂ  =تا + ئي + کؤ = یکی  کدام 

=  katâr»در پهلوی . ها گات 621یسنا به همین معنی آمده، ص  22از هات  16در بند « کتار katâra»به صورت در اوستا 

 . وشی فره 622، ص «کدام»به معنی « کتار

 

  کي =KI  = که  کسی، کسی ، چه(موصول)که 

دیده « درخت آسوریک»در منظومه . رفته کار می به« که»جای  به« کی=  ki»در ادبیات پهلوی و منشآت قدیم ایران به صورت 

های  هایی از انشاء قرن چنین نمونه هم. پایت را ببندند« که»ریسمان از من سازند = تو پای بندند « کی»رسن هیچ از کرند : شود می

ت، مقرر این مقالت و محرر این رسال»: بدین عبارت« الدباج التاج اغرة درة»: جمله است پیشین تا هفتم و هشتم موجود است که از آن

... ایزد تبارک و تعالی با انتظام جواهر مفاخر« کی»جا  »از آ« کی»... بن المصلح الشیرازیاله، محمود بن مسعود  اخوج خلق

 . «الخ.....بسازد..... کتابی در حکمت« کی»اشتباه رسید  اشارتی بدین هواخواه بی*... سلطان جیل و دیلم

بن مسعود شیرازی کتاب درةالتاج را  الدین محمود بزرگ امیر گیالن است که قطب ،غرض از سلطان جیل و دیلم، همان امیر دباج*

 . به نام و به اشاره وی نوشته است

 

 

 

 

 

 

 



 

 «گ » 

 

  گئسه =GE ; SӘ = GEʾ SӘ  =هم بافته  گیسو، زلف به 

 . آبراهامیان 111ص  ،وشی فره 124ه همین معنی است، ص ب« گئس=  ge : s»در پهلوی 

 

  گئشه =GE ; ŠE = GEʾ ŠӘ  = عروس، عروسک 

نامه  و در واژه« است برای دختر خوشگل نامی»: آمده و تعریف کرده« جشه»، این واژه به صورت «االغانی» 121ص  4در جلد 

نماید که این واژه از ایرانی به  چنین می. است« شکوفه تازه درخت و گل»معنی در خوزستان به « گئشه»آمده که « امام شوشتری»

 . عربی رفته

 

  گاز =GÂZ  = دندان 

 : کار رفته در ادبیات فارسی به همین معنی به

 «نقش یاسین کرد بر بازوی من  *بنده دندان خویشم کو ز گاز  »

 

 ۊس گاور =GÂVRUS  = ( دهند« بلدرچین= ۊشم ا»ای که به  دانه)ارزن 

ای شبیه به ارزن که بیشتر به کبوتران  دانه»: به همین معنی است، در واژه نامه سعید نفیسی آمده« گاورس=  gâvars»در پهلوی 

 . «دهند

 

 گؤ واله  ˇگاو =GÂV Ә GO VÂLE  = سرگین غلتان، جعل 

به این اعتبار که این حشره سرگین « سرگین غلتان= گه گردان »خوانند به معنی « ورت گوه=  guhvart»در پهلوی این حشره را 

در « ورتن=  vartan»باید دانست واژه . وشی و برهان فره 114برد، ص  خود می به سوراخ را به صورت گلوله درآورد و غلتان

در . وشی فره 243به گردش درآوردن است، ص  گرداندن وبه معنی بر« ورتانیتن=  vartânitan»است و « گشتن»پهلوی به معنی 

به معنی « ورت»که از « ور –وار = واله »مبدل شده با ترکیب « گه گاو= گؤ ˇ گاو»پهلوی که اعم است، به » guh»گیلکی 

در فارسی « گوتهو»اوستایی است،=  gûthâ vareta»ریشه گرفته که بنیاد اصلی آن « ورتانیتن»و « ورتن»ار، و گرد، دایره»

 . فرهنگ باستان، پورداوود 699ص . فرهنگ آبراهامیان 211شده، ص « کوت»و « گود»کنونی 

 

  گب =GAB  = سخن 

درآمده است، ص « گفتن»است که در فارسی کنونی به صورت « گپتن»به همین معنی و ریشه مصدر « گپ=  gap»در پهلوی 

 . تن+ گو = گ  –ها، گپ  گات 131

 



 

  گرزک =GӘRZAK  =زننده، گزنده  زنبور، نیش 

گزنده و »شاید معنی واقعی آن همان . شود اطالق می« مار»آمده که به « گرچک=  garčaK»این واژه در پهلوی به صورت 

و « گرزه»معنی به صورت  در اشعار پیشینیان با همین« گرچک»واژه . تری را شامل شود تواند معنای وسیع باشد که می« زننده نیش

 : بادیانی گویدکار رفته، ناصر خسرو ق به« افعی» یا« مار بزرگ»به معنی 

 که بد بدتر از مار گرزه بود  *دی مار گرزه است از او دور باش  ب

 

  گرزنه =GӘRZӘNӘ  = ( های پوشیده از خارهای گزنده گیاهی است با برگ)گزنه 

 . پهلوی که در باال تعریف کردیم، نام گرفته است« گرچک=  garčaK»از واژه این گیاه 

 

  گؤمار =GOMÂR  = های خاردار های خار رونده با ساقه با بوته»خارستان » 

فارسی در زبان عربی، سید های  وشی، در کتاب واژه فره 621است، ص « خار، تیغ»معنی  به« کیمار=  kimâr»در پهلوی 

ریخت و  تیکه کندن، گاز زدن، تیکه»ه معنی ب« gam= گم »: توضیح شدهچنین « جمین»محمدعلی امام شوشتری، در مقابل واژه 

جنگل را های تیز و درهم و برهم است که سطح  این توضیح با کیفیت خارهای رونده که پوشیده از دندانه. «پاش، ابزار بریدن

ار  –گؤم »، «زار برنج= از  –بج »آید، مانند  می« سار، زار»جای  که در گیلکی به« ار=  ar»و پسوند  کند مطابقت می پوشاند، می

در اوستا با معنی « gam»واژه . «دار و ریخته و گسترده و گاز زننده و برنده است دندانه»با شرایط باال که « خارزار=  گؤمار= 

 (. زار رونده)ها  گات 622کار رفته است، ص  به« ننفوذ کردن، گستریدن، راه یافت»

 

  ٚگٚمج =gӘmӘj  =رود  کار می دیگ سفالین که برای پختن و تهیه خورش به 

 . به مرور از آن حذف شده است« دان»است که پسوند « gaməj dân= ٚگٚمجدان »این واژه در اصل 

با معنی « مج»واژه . توضیح داده شد« جمختن»ذیل واژه « برآمدندرآمیختن، گرد هم »با معنی « gumextan= گومختن »واژه 

«myas  =پیشوند آمده، با  33است که در هات « میس«gu » یا«vi »ریشه مصدر « گومج»شود،  در زبان پهلوی دیده می

که پسوند « جای درهم کردن»به معنی « دان گمج»، «دان»شود با پسوند  تلفظ می« gəməj= ٚگٚمج »در گیلکی است که « گومختن»

به فتح « پختن»شود مثل  مبدل می« ج»و « ش»و « ز»به « خ»یلکی حرف باید دانست که در گ. از زبان افتاده استکه گفتیم  چنان

: نک)امر ه هم ریشه مصدرند و هم صیغه ک« jəməj= جمختن به کسر دوم، جمج »، «مج»، «به فتح اول= مختن »، «پج»اول 

 (. پور های دستوری، جهانگیر سرتیپ ویژگی

 

  گنستن =GӘNӘSTӘN  = اصابت، برخورد به یکدیگر 

ابزار کار پیشوایان دینی به صورت است که در فرگرد چهارم وندیداد ضمن شرح « گن=  ghan»ریشه اوستایی این مصدر 

آمده « کش، مارکش حشره»به عبارت دیگر « خرفسترزن و مارزن»با معنی « marghan»و « xrafstraghan= خرفسترگن »

فعل زدن به و در فارسی کنونی در صیغه امر « jan= جن »این واژه در فرس هخامنشی . فرهنگ ایران باستان 112است، ص 

« گن ستن»در گیلکی . شود تلفظ میو صیغه امر آن، « ze : n  =zeʾ n= زئن »و در گیلکی نیز ریشه مصدر « زن، بزن»صورت 

 . کند را افاده می« زده شده، اصابت کردن، برخوردن، تصادم کردن»معنی 



 

 

  گۊد =GUD  =ه، قبیله، خانواده، خویش، بسته طایف 

قوم ایران، ملت ایران، »به معنی « Irân gudə= ایران گوده »در واژه مرکب « بسته، طایفه»به معنی « gud = گود»واژه 

 . رود کار می به« از طایفه شوهر=  mard e gud= گۊد ˇ مرد»در گیلکی در واژه مرکب . شود دیده می« خانواده ایرانی

 

  گؤدر =GO : DAR  = گوساله نر 

های فارسی در زبان عربی،  در کتاب واژه. الواح سومری 316به معنی گاو نر بوده، ص « گود=  gud»در زبان سومری واژه 

ه گاو کوهی –بچه آهو »به معنی « جوذر»تعریف شده که معرب آن « بچه نرینه گاو»: «گودر» در فرهنگ معین . است« کر 

«gowdar   =gawdar  = بچه گاو کوهی دانسته شدهمعرب گوساله و بچه گوزن و « جوذر= گودره = گودر . 

 

  گۊده =GUDӘ  =هم پیچیده شده  هم بسته شده، به گلوله شده، به 

= گۊده ˇ گیل»و « گلوله برف= برف گلوله شده =  گۊدهˇ ورف»این واژه را در . «gudگود »: تشبه و نسبت، نک« ه»با « گود»

ه»جای  به. بینیم می« کلوخ= هم بسته شده  گل و خاک به  . رود کار می هم به« غد 

 

  گؤر =GO:R  = گور، قبر 

 zəmar guru»و در جای دیگر به صورت « زمر گوز=  zəmar guz»در واژه مرکب  14پاره  9در یسنا « gur= گور »واژه 

به معنی « ح اولبه فت گور=  go : r»در پهلوی واژه . ها گات 636آمده است، ص « در زمین نهفته»با معنی « زمر گورو= 

« گود=  gaud»که در فرس هخامنشی « gauzیا  guz»باید یادآوری شود که واژه . وشی فره 129ص  است،« گور، حفره، گود»

تر  که پیشآمده « d . o : ze : n= دوزئن = اوزنئن »شده و ریشه مصدر « اوز=   auz»شده، همان است که در گیلکی  تلفظ می

فردایه کي »های موش  دارند خود را امروز اینان در سوراخ اگر نهان می=  ˈسۊالخهˇ ایمرۊز أشان مۊشگر دۊزیدي ». توضیح شد

 اي دؤ دۊش به غمزه گفته». «از محمدعلی افراشته»آورد  شاخش را بیرون می« راب»فرداست که = ˈ برۊن أوره راب خۊ شاخه

، نوبت دیگر از کرم (برم در غم فرو می)نهان می کنم ه تو را به غم ای فهماندی ک  دوش به غمزه=  ترأ به غم( do : zənəmə)زنمه 

 . «شاه قاسم انوار»... قصه دوش بازگو

 

  گۊراب =GU:RÂB  =زار  زمینی که آب در آن فرو رود، زمین تشنه، شن 

زار یا  در گیالن زمینی که قشر زیرین آن شن. «گاه آب، قبر آب نهان= آب  –گور ». توضیح شد« گور»درباره واژه اوستایی 

زار باشد و آب را بمکد و در خود فرو ببرد، برای کشت برنج نامناسب دانسته و به بازار یا مراکز ورزشی و ساختمانی دیگر یا  ریگ

برای . «ها شهرک»و « مراکز روستایی»نی شد برای عنوا« ۊرابـگ»تدریجاً صفت . دادند خانه و بناهایی از این قبیل اختصاص می

 . پور دارها، جهانگیر سرتیپ ها و نام کتاب نام: توضیح بیشتر، نک

 

 

 



 

  گۊش =GUŠ  = گوش 

 

 . گویند« go:š= گوش »و در پهلوی « gauš= گئوش »و در فرس هخامنشی «  = g” ošaئوشگ»در اوستا 

 

  گۊل =GUL  = گل 

 . رود کار می به« گل»با معنی « گول=  gulدر پهلوی نیز 

 

  گۊله =GULӘ  = کوزه 

 : آمده است« golize= گلیزه »در ادبیات به صورت 

 به آب گلیزه فرو شست روی  *چو کرد او گلیزه پر از آب جوی  

ایزه + دوش = نیزه دوش= ایزه + نی  –ایزه و نی + باشد که در پاک، پاک « ایزه»و پسوند « گل»رسد گلیزه مرکب از  به نظر می

 . شود دوشیزه دیده می= 

 

 ي گیجگیج =GIJGIJI  = قلقلک 

 غیجي  غیج: نک

 

  گیل =GIL  = گل 

 . به کسر اول است« گل»به معنی « گیل=  gil»در پهلوی نیز 

 

  گیل =GIL  =بردند و استان گیالن از آنان نام گرفته است  سر می نام قومی که در سرزمین گیالن به 

نویسان رومی و یونانی  در گزارش تاریخ« گالئه=  gelaee»در نیمه اول قرن میالدی با نام . شد خوانده می« گل=  gel»پهلوی در 

دانسته « گیل و گیالن»که ریشه نام « ورن=  varena»ای در جنوب کاسپین شده به نام  در اوستا اشاره به ناحیه. معرفی شده است

 . 34و  32پور، ص  ته دور گیالن و مازندران، تألیف جهانگیر سرتیپهایی از گذش نشانی: نک. شده

 

 

 

 



 

 «ل » 

 

  ال =lÂ  = هدر، مفت از چنگ دادن 

دادیم، « الو»دریغا خان و مان و فرزندان خویش به : آمده است« هدر»و با معنی « lâv= الو »این واژه در منشآت قدیم به صورت 

 . اسکندرنامه

 

  الد =LÂD  = ( و غیره« الدمخ»: در اعالم باقی مانده مانند)، «م»دیوار، حصار 

 -4خاک، طین  -2ای از دیوار گلی که بر باالی هم نهند  هر طبقه و رده -3« مطلقاً »دیوار  -6دیوار گلی  -1: در فرهنگ معین آمده

بنالد است، « الد»دار  که نگه *بر بنای محکم به  را « الد»: اصل، پی، بیخ و شاهدهایی ارائه کرده است -2بنیاد دیوار، شالوده 

 (. بنیاد= بنالد )

 

  الس =LÂS  = ماند  در دست باقی می« سرنخ»مقدار کرکی که از پیله تا پیدا شدن 

در فارسی به « الز»واژه . اند داده« سرخپارچه حریر »شده و به آن معنی « laz= الز = الذ »این واژه به عربی راه یافته  مبدل به 

دیبای = الد »و به تعریف فرهنگ معین  شده« دست« »ذست»گونه که  شده آن« دال»بدل به « ذال»درآمده، حرف « الد»صورت 

 . است« الد»است که معنی دیگری برای « قماش نازک و تنک و نرم و خوش

 

  الو =LÂV  = مخفف االوه، اندود 

 در فرس قدیم 

 «الو»های عجم شسته در ربیع از  چو کلبه *رواق سپهر از ظالم دوده شب  

 .شود واز از نوروز بدان عمل می کاری که در روستاهای گیالن در اسفندماه برای پیش

 

  لب =LAB  = لب 

 . آبراهامیان 111وشی و ص  فره 221به همین معنی است، ص « لپ=  lap»در پهلوی 

 

 

 

 

 



 

  لبج =LABJ  = لپج =LAPJ  = لب فروهشته، لب ورچیده، لب کج 

لب ستبر بود و کسی را »آمده با معنی « lafj= لفج »های دری است، این واژه به صورت  در فرس اسدی که مجموعه بعضی واژه

 : با شاهد از فردوسی« گویند که به خشم لفج فروهشته

 فروهشته لفج و برآورده یال  *خروشان به کابل، همی رفت زال  

 : آمده« های کلفت و پر گوشت لب»با معنی « lafjan= لفجن »به صورت  131این واژه در گنجینه گنجوی، ص 

 ماند از فراخی به گوری تنگ می  *دهان و لفجنش از شاخ شاخی  

 . شود شود، دیده می خوانده می« لفمجان»که امروزه « لفجان»این واژه در نام 

 

  لبچي =LABČI  =هایش کج افتاده  کسی که لب ورچیده و حالت بغض کرده دارد، یا کسی که لب 

 . نسبت همراه است« ی»در این واژه لبج با . لبج: نک

 

  لت =LAT  =ها  رود که چنین خانه کار می های چهارگوشه از چوب یا تخته که برای پوشش بام خانه به لطمه و پاره   

 آسیب = چنین  شود، هم خوانده می« سرˇ لت»

، «گرز، عمود»به معنی  -6( پاره پاره= لت لت )» پاره» -1: به دو معنی آمده« lat= لت »  32لغت فرس اسدی، ص در کتاب 

به بناهایی « lat ə sar= سر ˇ لت»و آمده است که هر دو به مفهوم گیلکی نزدیک است « تپانچه، سیلی»در فرهنگ معین با معنی 

 . یا قطعات چهارگوشه چوب و تخته باشد« لت»شود که بامش پوشیده از  اطالق می

 

  لتته =LATTӘ  =فرس قدیم»رود  کار می ها به ای پارچه که برای تمیز کردن ظرف قطعه » 

 : ثبت شده با شاهدی از امیرخسرو دهلوی« پارچه کهنه، ژنده، رکو»در فرهنگ معین با معنی 

 تا خلعت زیبای تو از لته نباشد  *دوزیم قبا بهر قدت از گل سوری  

 

  لک =LAK  = قوم، قبیله 

 . آبراهامیان 129رفته، ص  کار می به« بوم و بر، میهن، زادگاه»به معنی « لکا=  lakâ»پهلوی واژه در 

 

  لمبه =LAMBӘ  =چنین زبانه آتش  قف اطاق و ایوان، همکوبی س تخته 

اروپایی به صورت های  بعضی زباندر . «اللغة آراء فی» 191رفته، ص  کار می به« چراغ»این واژه به عربی راه یافته و با معنی 

«lâmp  =یا « المپ«lâmpâ  =است« امبه»رودکه از ریشه  کار می به« چراغ»با معنی « المپا . 

 



 

  انبه =LANBӘ  

 لمبه : نک

 

  لنگ =LӘNG  = ساق پا = یکی از دو پای انسان 

 . کند همین معنی را افاده می« zang= زنگ »در زبان پهلوی 

 

  لۊت =LUT  = لخت، عریان، برهنه 

 . وشی فره 629آبراهامیان و ص  129، ص «لخت و برهنه»شده با معنی  تلفظ می« لوتک=  lu : tak»در پهلوی به صورت 

 

  لۊچان = لۊچ =LUČÂN  = با گوشه چشم به خشم و کراهت نظر کردن «پشت چشم نازک کردن»حال و عمل ، 

و لوچان از واژه « راست گویند یک، دو بیند لوچ»: لغت فرس اسدی 23ل است، ص به معنی احوا« lu:č= لوچ »در لغت دری 

 . شود اطالق می« احول»بر « لۊچ»در گیلکی نیز . نسبت« الف و نون»ریشه دارد با « لوچ»

 

  لؤشه =LO : ŠӘ  =ین ناهماهنگ و افتاده لباس یا پرده، کش آمدن قسمتی از لباس یا پرده چ 

« لوش»و . «لؤشه –لؤش »، «گؤده –گؤد »، «تابه –تاب »: نسبت« ه»ریشه گرفته با پسوند « lo:š= لوش »این واژه از 

هایی است که بر اثر طغیان آب و سیالب در حاشیه رود و خارج از خط اصلی ساحل حادث شود، پس از فرونشستن طغیان  خلیجک

« نی»رود و لجن و گل های سیاه درآید که غالباً محلی برای رویش  ه با رسوباتناک همرا های الی ها و پشته به صورت گودال

نیز  \əə] : «= لوچه »که « لوچهلب و »چنین در  شود، هم دیده می« lo : šân= لؤشان »این واژه در (. لشت و لوش)شود  می

 613نامه ص  به گزارش اسدی در لغت« lu:š= لوش »باید دانست که یکي از مفاهیم . است \لبچ لفچ لفجن,صورتي دیگر از 

 : آورد خاطر می را به« لوچه= لبج »کسی که لب و دهانش دارای خط های کج و ناموزون باشد که همان = دهان  کج»

 بود« لوش»کفشگر کانا و مردی   *بود   زن چو این بشنید بس خاموش

 

  لۊم =LUM  =انداز  صف پیاده زوبین 

ق .ه24دین محمد زوزنی در حوالی سال ال ایتو، به نقل از خواجه اصیللجوبه گزارش ابوالقاسم عبداله بن علی کاشانی نویسنده تاریخ ا

به . خواندند می« سپاهیان پیاده را لوم سه زوبنی»نشانده او بود،  و امرای دست« امیرکبیر امیر دباج»روایی گیالن بر عهده  که فرمان

 . بینزۊˇ سس: نک« بینزۊ ˇ سس»ر دگروایتی 

 

  لیشتن =LIŠTӘN  = لیسیدن 

= والیشتن »= « وا»گیلکی با پیشوند در . آبراهامیان 122وشی، ص  فره 611با همین معنی است، ص « تنلیش=  lišân»در پهلوی 

vâlištən »شود ادا می. 



 

  لیو =LIV  = م»آفتاب » 

 : ای است که فومن گیالن ، منطقه«خورشین خندان»با معنی « لیو خندان»: شود در اعالم گیالن دیده می

 ش پدر آمد«لیو»زان می که زرش مادر و   *از و مرا ده  ساقی به روی دراند ای

 رود  کار می به« برگ»های گیالن با معنی  لیو در یکی از لهجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «م » 

 

  مأر =MA : R  = مادر 

= ماتر »چنین  و هم« mât= مات »و در پهلوی « mâjar= ماتر »و ارت یشت و فرگرد وندیداد  4پاره  31در یسنا             

mâtar » مأر »مبدل شده، « همزه»به « دال»در گیلکی . شود گفته می« مادر»خوانده شده که در فارسی کنونی =ma : 

r »شود تلفظ می. 

 

  مان =MÂN  = خانه، قرارگاه، شبیه، مانند 

که به « قرارگاه کون، جای کون»به معنی « کۊٚنمان»: شود، مانند این واژه غالباً به صورت پسوند در گیلکی دیده می            

در اعالم گیالن زیاد دیده « مان»واژه . ریشه فعل است« mânəstən= مانستن »اما در واژه . شود اطالق می« خشتک»

آمده، ص « شبیه و نظیر»ن چنی و هم« جا، خانه، خانمان»با معنی « mân= مان »پهلوی در . «آلمان –پیلمان »: شود می

 . کند هم می« اندیشه»در آریایی افاده معنی . وشی فره 614

 

  ماال =MÂLÂ  =ای  گیر حرفه ماهی 

= ملوان »در جزء اول واژه . «م. ف»شد  ران می بان و کشتی اطالق بر کشتی« malah= مله »در فرهنگ سومری             

malavân »اند که با معنی مالح به تصویب فرهنگستان رسیده است، شاید ناظر بر آن بوده . 

 

  مانستن =MÂNӘSTӘN  = مانند بودن، شبیه بودن 

 . این واژه با عالمت مصدری همراه است« mân= مان »نگاه کنید به 

 

  مانگه =MÂNGӘ  = ( قمر عربی)ماه 

، در فرس هخامنشی «ماس=  mâs»، در سانسکریت به صورت «ماونگه=  mâvng.h»این واژه در اوستا به صورت             

تاب متداول بوده و  معني ماهبه « mângətâb= تاب مانگٚ»و « مانگه»در گیلکی . ها گات 631شده، ص « ماه»و فارسی 

، باغˇ تر»جای آن را گرفته ولی در مثل و روایات جای خود را هنوز دارد، ازجمله « هما»منسوخ شده و واژه  بعداً 

انگیز است و  تاب شبان هوس نهالستان توت که بی حفاظ و در باشد، ماه=  ۊخۊري؟، نتۊ ، پرچین بکفته، گاب نبهمانگٚتاب

 (. اگر تو هم باشی نهالستان را خواهی چرید)کشد  گاو را به سوی خود می

 

 ٚتاب مانگ =MÂNGӘTÂB  =م»تاب  ماه » 

 . «مانگه»نگاه کنید به واژه 

 



 

 دار  مایه =MÂYӘ DÂR  =( اکتیو)یافته و موظف  آوران تعلیم جنگ 

را « خالبر و رستر»و دسته  یافته بودند دسته ثابت و موظف که تعلیم: شدند آوران امیران گیالن به دو دسته تقسیم می جنگ            

دسته دیگری داوطلبان بودند که به هنگام جنگ بین دو امیر یا بین . خواندند می« دار مایه»این سپاهیان را . دادند میتشکیل 

امیران گیالن و قوای غیرگیالنی مهاجم، بر حسب سنت وظیفه داشتند که در رکاب یک امیر گیالنی به پیکار مبادرت کنند 

این . گشتند یان جنگ تعهدی نزد امیر مذکور نداشتند و به کار اولیه خود بازمیو پس از پا« البته در مقابل مزد و پاداش»

گواهی شده « آل بویه»به وجود هر دو دسته در نیروی جنگی . خواندند می« hašər=  حٚشر»دسته داوطلب و چریک را 

در مقابل قراردادهایی برای مدت ایم که  ها هم با جنگاورانی آشنا شده«کادوسی»عهد المثل  در ازمنه بسیار قدیم فی. است

هایی از گذشته دور گیالن و  نشانی: دادند، نک معینی نیروی جنگی خود را در اختیار اهداف امیران متخاصم قرار می

کردند و اگر در  هموار می« دار مایه»در ساعات پیکار به صفوف مقدم انتقال یافته و راه را برای « حٚشر»دسته . مازندران

کشاندند که در تاریخ گیالن و دیلمستان  را به یاری طلبیده و به پهنه پیکار می« دار مایه»کردند،  احساس می خود فتوری

... الحال سید فی... خبر رسید که اینک خصم رسیده است« رشٚ ح»چون عقد نمازبستند از »: آمده است 12مرعشی ص 

جهاد آئین در حرب رسیده بود و سواران « دار مایه»محاربه به  و... شد و محاربه قایم شده بود و نیران قتال و جدالسوار 

 . «و ضرب مشغول بودند

 

  مجیک =MӘJIK  = مژه 

 . وشی به همین معنی است فره 314، ص «مژوک=  mežuk»وشی و  فره 311، ص «مچ=  meč»در پهلوی 

 

  مئخ =ME : X  = میخ 

 . شود هم خوانده می« میک و میخ»شود  تلفظ می« مئخ=  me : x»در پهلوی نیز به صورت 

 

  ٚمختابد =MӘXTÂ : BAD  = سرچوپان 

سر، سرور، »به معنی « بد»و « پت»که جزء دوم همان « بد=  bad»و « مخته=  məxtə»این واژه مرکب است از             

است که در گیلکی به معنی  «مختن»شود و جزء اول از مصدر  دیده می« موبد، سپهبد»های  است که در واژه« رئیس

 . کار رفته به« لقد ٚدٚمج»و » ۊن ٚدٚمجک»است که در واژه « به نرمی جنبیدن»و « گردن کردن»

 

  ٚمختن =MӘXTAN  = گردن کردن، به نرمی حرکت کردن 

 : «نرم به رفتار آمدن، جنبیدن اما به نرمی»شود با معنی  دیده می« مخیدن»در ادبیات کهن به صورت 

 «ابوشکور»برهنه به اندام او مخید   *سبک نیک زن سوی خانه دوید  

 . شود است که در صیغه امر ظاهر می« maj= مج »ریشه این واژه در گیلکی . اسدی طوسی 416و  112ص 

 

 



 

  مراغ =MARÂQ  =قیض شوق برای تمدد اعضاء، بیزاری شدید، ن غلت 

 : آمده، شاهد از عنصری است« غلتیدن»معینی با « marâqə= مراغه »در ادبیات دری به صورت 

 چون برد خاک از او، چه دارد باک  *مراغه کند کسی بر خاک   چون

رود که کسی از اجرای  کار می در گیلکی در موردی به. «چون سبزه دید مراغه دانست کرد»فرس اسدی یا  222ص             

کار را شروع نکرده، احساس »طبع خود بداند که خصوصی را مخاف  دستوری ناخشنود باشد یا قبول امر از شخص به

 . «مرأ مراغ بیگیفت»: گوید« خستگی کند

 

  مردؤمان =MARDOMÂN  = مردۊمان =MARDUMÂN  =ها، جوامع  مردمان، انسان 

ها به صورت  گاتاین واژه در . وشی فره 693به همین معنی است، ص   «مرتومان=  marto : mân»در پهلوی              

«marəta  =در فرس هخامنشی به صورت «مرت ،«martiya  =پهلوی از آن ریشه « مرتومان»آمده که واژه « مرتیه

 . گرفته است

 

  ٚمردن =MARDӘN  = مردن 

شده، در گیلکی به « مورتن=  murtan»است که در پهلوی « مردن»در اوستا و فرس هخامنشی به معنی « mar»واژه             

دارای معانی دیگری هم هست که گفته خواهد شد، ص « mar= مر »واژه . شود میتلفظ « فتح اول»صورت اوستایی با 

 . ها گات 622، ص 32

 

  مرز =MARZ  =های کوتاه اطراف هر قطعه از مزرعه  مرز، سرحد، دیواره 

 . وشی فره 694مفاهیم دیگر نیز هست، ص  به همین معنی آمده و دارای« مرز=  matz»در پهلوی 

 

  مرزه =MARZӘ  = حاشیه برجسته حصیر، اثر ضربت تازیانه یا فشار بند و زنجیر بر تن 

 . «مرزه –تابه، مرز  –لبه، تاب  –لب »: ی نسبت و شباهت مانند«ها»این واژه همان مرز است با فتحه کوتاه یا 

 

  ٚنا مرگ =MARGӘNÂ  = ( پسوند خصوصیت)نا + تمرگ، مرگ 

جای  به« نا+ مرگ »آمده، در گیلکی « آور مرگ= مسبب مرگ »به معنی « مرگناک=  msrge : nâk»در پهلوی              

 . «سکون و سکوت مرگ باشبتمرگ، به = مرگنا بزن »: رود کار می به« تمرگ و تمرگیدن»

 

 

 



 

  ٚٚسر م =MASAR  = م»جایی که شبنم و مه بر سبزه نشیند و فسرده شود » 

در برهان معنی شده . معین دیده نشددر فرهنگ . و غیره« masar dašt= ٚسردشت مٚ »این واژه در اعالم باقی مانده، مانند 

 . باقی استشود اما در اعالم  خوانده می« أیاز»است، در گیلکی کنونی 

 

  مکابج =MӘKÂˏ BӘJ  = بالل 

داریوش بود نام استانی از عهد « مکا=  makâ»خواهد بود و « برنج مک یا مکا»به معنی اگر واژه مرکب دانسته شود             

« مکا=  makâ»و در فارسی باستان « میکوی=  mykoi»هرودت به نام  23و کتاب هفتم بند  93که در کتاب سوم بند 

شاید بذر بالل نخستین بار از این استان به . میراث ایران 11کنونی از آن نام گرفته است، ص « مکران»ثبت شده و 

 . سرزمین گیالن رسیده باشد

 

  من =MAN  =در محاسبه رسمی « سه کیلو»حد وزن معادل شش کیلو در گیالن و وا 

 . الواح سومری 21کیلو دانسته شده، ص  و معادل نیم« واحد وزن»در الواح سومری به معنی « منا=  manâ»واژه 

 

  منگ =MANG  =خود شده از خود  مخمور، بی 

این واژه در . وشی فره 614است که مخدر است، ص « چرسحشیش، بنگ، »به معنی « منگ=  mang»در پهلوی             

 . آمده است« منگاب»نامه به صورت  اردویراف

 

  مۊل =MUL  = زنا 

 : الدین گوید کار گرفته شده است، موالنا جالل به« فاسق، زناکار، یار غیرمشروع»این واژه در اشعار قدیم با معنی 

 ، پیش شوی کول خویشودر زند ا  *ست تا با مول خویش  آن زنک می خوا

 

  مۊما =MUMÂ  = زن قابله، ماما 

 : آمده است« mâmâ= ماما »در ادبیات فارسی به هیئت 

 (پیکر نظامی هفت)چون گل از دست دیگران رستم   *گفت ماما درست شد دستم  

 

  میجیک =MIJIK  = مژه 

 . ایم گفته« مجیک»شود، ذیل  خوانده می« نˈمیجیک» درباره این واژه که در جمع

 



 

  میز =MIZ  = شاش 

همین معنی آمده که در پهلوی به « مئز mae : z»و « میز=  miz»از فرگرد سوم وندیداد به صورت  2این واژه در پاره             

«mizitan  =در پهلوی به صورت . ها ت گا 649شده، ص « میزیتن«mae : ši  =113، ص رود کار می نیز به« مائشی 

 . شود دیده می« mae : ši»از ریشه « di.mištən= دیمیشتن »آبراهامیان، که در گیلکی در مصدر 

 

  میشتن =MIŠTӘN  = شاشیدن 

بود و « آب تاختن»از لغات فرس اسدی در معنی میز نوشته است  113در ص . «دیمیشتن»و « میز»نگاه کنید به واژه             

 : شاهدی آورده از ناصر خسرو شاعر

 گو بشو مرده را ز گور انگیز *کرا بخت یارمند بود   هر

 «اندر میز»چیره گرد و به کونش   *یا به کردار ببر اندر شیر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ن » 

 

  ناب =NÂB  =شود، قایق  گذرگاهی از چوب برای عبور دادن آب، قایق مانندی که از تنه درخت ساخته می 

« ناو، جوی آب را گویند و هر چیز دراز میان خالی را»: در برهان آمده. است« قایق»به معنی « ناو=  nâv»در پهلوی             

 . «کشتی و جهاز کوچک و ناودان بام خانه»هم آمده و « رخنه، سوراخ»و به معنی 

 

  نادار =NÂDÂR  =تنگ  دست 

 : کار رفته، نظامی گنجوی فرموده در ادبیات کهن با همین معنی به

 «گنیجه گنجوی 146ص »دهم باد را با چراغ آشتی   *ز دنیا برم رنگ ناداشتی  

 

  ناک =NÂK  =نامطلوب، مغشوش، متعّسر  

از رودکی و به زعم رشیدی شاهدی « مغشوش»با معني  656این واژه دري است که در فرس اسدي بدان اشاره شد ص             

 : آورده« کسائی»از 

 تو کافور کنی دائم مغشوش« لوس»با   *«  ناک»بود، مشک تو چون « لوس»ا ب کافور تو

 

  نام =NÂM  = اسم، نام 

 . شود گفته می« نام»در پهلوی نیز 

 

  نفت =NӘFT  = نفت 

 .م. ف. گفتند می« npt= نپت »|گویند و مانویان « نفت=  nafta»در پهلوی 

 

  نماز =NӘMÂZ  = نماز 

= نم »از مصدر « nemang.h= نمنگه »در زامیاد یشت . به معنی نیایش آمده« نماج»در گزارش پهلوی زند به صورت             

nam » اوستایی همان مفهوم « نمنگه»به گزارش پورداوود از . ثبت شده است« خمیدن، سر فرود آوردن»به معنی

 . ها گات 6و  1در پهلوی، ص « نماج»ارسی و شود که از نماز در ف پرستش و نیایش و درود و آفرین مستفاد می

 

 

 



 

  ننه =NANA  = مادربزرگ 

مشخص « nan= نن »النوعها با عنوان  دانستند و ربته در زبان سومری خالق موجودات را در وجود زن مجسم می            

 . و غیره« نن لیل، نن خرساک»: شدند، مانند می

 

  نؤب =NO : B  = قایق 

 . «ناب»نگاه کنید به 

 

  نۊخۊن =NUXUN  = نؤخۊن =NOXUN  = سرپوش سفالین دیگ 

، «ها و تنور و اوانی سر دیگ، کوزه»است با معنی « نهنبن=  nehan ban»واژه اصلی که در ادبیات کهن هم آمده است             

 : است، شاهد از کسائی« دری»فرس اسدی و  391ص 

 است« نهنبن»یر از می چه فایده که به ز  *گشای راز عشق و نهفته مدار عشق  ب

 : نظامی گنجوی فرماید

 بر این دیگ پر خون نهم« نهنبن»  *به ار پای ازین پایه بیرون نهم  

نخۊن = نهن »، «خ»به « ه»اند، با مبدل کردن  کار گرفته را به« نهن»حذف شده و « مان –بن »دوم لغت در گیلکی جزء             

 . شود گذاشته و تلفظ می« خ»، «ه»جای  ها به های بسیاری است که در آن باید دانست که در گیالن غربی واژه. «نۊخۊن= 

 

  نۊمۊد =NUMUD  = جلوه، نمود 

 . نی استبه همین مع« nimu : t= نیموت »در پهلوی 

 

  نیساني باران =NEYSÂNI BaRÂN  = باران نیسانی 

 : شود بعد از نوروز آغاز میماه هفتم از سال رومی است که بین بیست تا بیست و سه روز « neysân= نیسان »

 «گنجینه گنجوی 121ص »ها در افشانی  کرد بر سبزه  *ابری آمد چو ابر نیسانی  

 

  نیشاست =NIŠÂST  = نشاست =NEŠÂST  = نشاکاری، نشاندن نشا در بجار و مزرعه 

. وشی فره 331است، ص « کردن، موضع دادننشاندن، گذاشتن، برقرار »به معنی « نیشاستن=  nišâstan»در پهلوی             

       : در اعالم مانند. رود کار می در گیلکی در مورد نشاندن، برقرار کردن و موضع دادن نشای برنج در مزرعه به

 . نشیند، منطقه مستحدثه از نشت رسوبات میمحلی که رسوبات رود « لشته نیش، لشته نیشا»

 



 

 «و » 

 

  وا =VÂ  =باز، باید، خواست، میل، رها، باد، مقلوب 

 633آمده، ص « باد»با معنی « vât= وات »، در پهلوی «وات=  vâta»ها  در گات. «تبدل»د پیشون -« وات»واژه             

: رود، مانند کار می به« باد»های مرکب با معنی  در گیلکی در کلمه« وا»واژه . فرهنگ ایران باستان 42ها، ص  گات

میل و = مرأ وا  –باز کرد = واکۊد  -. پور واژه نامه، تألیف جهانگیر سرتیپ: ، نک«واˇ ، گیلواˇ ۊشکدریا وا، خ»

 . باید= چنین وا  هم –خواست من است 

 

  واٚتران =VÂTӘRÂN  = هول دادن به جلو 

و غیره « پر –نی  –آ »ها  با پیشوندهای مختلف در هات« تران»واژه . «رانئنفاتٚ »و « tərâneʾ n= ترانئن »واژه : نک            

 . ها، پورداوود گات 641شود، ص  و غیره دیده می« سزا رسانیدن گذرانیدن، فرا رسیدن، فرو بردن، به»با معنی 

 

  واتین = واتین =VÂTIN  = سرایت 

از آن ریشه « تنیدن»و « تنودن»و در فارسی « تنوتن=  tanutan»است که در پهلوی « تن=  tan»بنیاد این واژه             

. ها گات 6، ص «از جایی به جایی کشاندن تار»چنین  ، هم«بافتن، تابیدن، لفافه کردن، فریب دادن»گرفته که با مفاهیم 

لو »(: تن لعاب)شود  خوانده می« البدان»، که در گیلکی «دهد کاری که کرم ابریشم یا عنکبوت انجام می»: فرهنگ معین

 «مسری»معنی  با «واتیندار»و « سرایت»با معنی « نواتی»در گیلکی . «تننده لعاب، لب آب= لب آب تن  –آب تن 

 . «کند، مسری است این مرض سرایت می= أ ناخۊشي واتین داره »: رود کار می به

 

  وادئستن =VÂDӘʾ STӘN  = منفصل شدن، جدا شدن دو قطعه لحیم شده از یکدیگر 

دانسته شده است که همراه با « وذ=  vad » =«vadh= ود »از مصدر « وادایه=  vâdâya »واژه  69یسنا، هات در             

ها،  گات 34و غیره، ص « در بردن، راندن، رهبری کردن کشیدن، به»ها و فرگردها آمده، با معنی  پیشوندهایی در یشت

 . بعضی مفاهیم مزبور با مفهوم گیلکی آن نزدیک است

 

 واران  =VÂRÂN  = باران 

شود،  تلفظ می« بارستن»که در گیلکی « باریتن=  bâritan»به همین معنی آمده با مصدر « واران=  vârân»در پهلوی             

 . «vârəš= وارش »= آبراهامیان، واژه مصدری در گیلکی  164ص 

 

 

 



 

  واز =VÂZ  = جهش 

در اوستا آمده، « پریدن»و « پرش»است که با معنی « وز=  vaz»از مصدر « پرنده»به معنی « وز=  vaza»در اوستا             

راندن، رفتن، درآمدن، برانگیختن، کشیدن، گردانیدن، »های  در اوستا با معنی« وز»واژه . فرهنگ ایران باستان 312ص 

در « vaz»ها  گات 121 – 6، به گزارش پورداوود ص «نمودن، پریدن، وزیدن روی»در چنین  هم. کار رفته به« تاختن

 . کاررفته است کند، به« جنبش»اوستا از برای هر آن فعلی که افاده 

 

 ي واست =VÂSTI  =بایستی»چنین  میل، هوس، ضرور، هم » 

به دلخواه رفتن، به خواهش »با معانی « وس یا ئیتی=  vase yâiti»= « وس ایتی=  vase iti»واژه  3پاره  16در یسنا             

شود،  هم از آن مستفاد می« آزادی»، به گزارش پورداوود معنی «بودن اخویش رفتار کردن، به کام و آرزوی گردیدن ی

 . ها گات 316ص 

 

  واسي =VÂSI  = برای، به خاطر، به خواست 

            «vas  =612، 41، 39های  آمده است، صفحه« خواستن، خواهش داشتن، آرزو داشتن»های  در اوستا معنی« وس 

 . ها، پورداوود گات

 

  واش =VÂŠ  = گیاه، سبزه، علف 

« واشˇ شیر، واشˇ گند، واشˇ أسبواش،  ، چهواشˇ خال»ها همراه است، مانند  این واژه با نام بسیاری از گیاهان و علف            

. کار رفته طور اعم برای انسان و حیوان به خوراکی به»با معنی  69از هات  6در بند « واسترا=  vâstra»واژه . و غیره

را ذیل نام خورش توضیح « واستر=  vâstra»واژه ها،  گات 69از هات  6از بند  2شماره استاد پورداوود در یادداشت 

چه از برای  آن»است و « ر و چمنزا چراگاه، کشت»در گزارش پهلوی زند، همین واژه به معنی داده و آورده است که 

 . کار آید به« خورش مردمان و چارپایان

دهد، و برعکس،  می« شین»گاهی جای خود را به « سین»های قدیم ایران حرف  با در نظر گرفتن این نکته که در زبان            

ایی است از واژه اوست« واس یا واستر»گیلکی تحریفی از « واش»توان گفت که  ، می«اسی –اشن، اشی  –اسن : مانند

= « vâstrya= واستریه »: شود های زیر افاده می معنیهایش  با جزیی تحریف یا کم و بیش شدن حرف« vâstr= واستر »

= واستریوش »، (پورداوود)چه که به کار کشت و ورز و شبانی و دهقانی پیوستگی دارد،  صفتی است برای آن

vâstryoš»عهد سامانیان برای سر و که به گزراش مسعودی عنوانی بوده است در  «، واستریوشان ساالر، واستریوش بد

« چر، مرتع یا زمین زراعتی دارنده چراگاه، علف»افاده معنی  که« vastra vant= واسترونت »سرور کشاورزان یا 

 . کند می

« رستن، رستنی، روئیدن، روئیدنی، سر بر زدن، بالیدن»با معنی « vaxš= وخش »قابل تذکار است که در اوستا واژه             

ها حرف  در بسیاری واژه. شود دیده می 21از هات  2و بند  22از هات  3کار رفته است که به گزارش پورداوود در بند  به

 . پادشا= شب یا پاتخشا = خشب : ساقط شده است مانند« ش»پیش از « خ»

 

 



 

  واشادن =VÂŠÂDӘN  = کشانیدن از سویی به سویی «ننو»جنباندن گستردن، جنباندن در شعاع زیاد مثل ، 

ودن و باز گشادن، گش»به معنی « ویشاتن=  višâtaN»و « گشاده، باز»به معنی « ویشاتک=  višâtak»در پهلوی             

 . وشی فره 224آمده، ص « کردن

 

  واشک =VÂŠAK  = شاهین 

درآمده است، « bâšə= باشه »شده که در زبان فارسی به صورت « واشق»که معرب آن « واشک=  vâšak»در پهلوی             

 . فرهنگ ایران باستان 699ص 

 «محزون گیالنی»عمر کوته بین و امید دراز  *در دهاِن باشه بلبل گفت باز  

 

  ور =VAR  = بر، کنار، محوطه محصور، قلعه 

در . وشی فره 241هم آمده، ص « پوشش، لباس دریاچه، آزمایش،»به همین معنی و به معنی « ور=  var»در پهلوی             

ها  پارت»: ها اشکانیان آمده است که تاریخ ایران باستان شادروان حسن پیرنیا مشیرالدوله، در گزارش مربوط به پارت

ر مقابل متجاوز داشته باشد و ند که قابلیت دفاع دکرد های روستایی خود را به صورت قلعه احداث می ها و قرارگاه آبادی

: های روستایی گیالن است پسوند نام بسیاری از آبادی« بر= ور »واژه . نامیدند می« var= ور »گونه احداثات را  این

 . شود خوانده می« اشکورات»ای است از شرق گیالن که  که ناحیه گسترده« ورˇ اشک»چنین  ، هم«ور، آسیابر آینه»

 

  ورزا =VARZÂ  = گاو نر 

 . آبراهامیان 121، ص «آید گاو نر که به کار شخم و شیار می»به معنی « ورزاک=  vazâk»در پهلوی 

 

  ورف =VARF  = برف 

 . آبراهامیان 122شود، ص  تلفظ می« وفر=  vafr»در پهلوی 

 

  ٚوٚرک =VARAK  =پرانی به شتاب  آمیز، تک پرانی تحریک تک 

 . وشی فره 223آبراهامیان، ص  139هد، ص د می« گریز، فرار»داریم که معنی « ویرک=  virek»ای به صورت  واژهدر پهلوی 

 

  ورره =VARRӘ  = در حین عبور مطلبی را به گوش کسی رساندن 

 . «ٚوٚرک»: نک

 



 

  ولگ =VALG  = برگ 

 . وشی فره 246آبراهامیان، ص  131ست، ص به همین معنی ا« ورگ=  varg»در پهلوی 

 

  وهشتن =VAHAŠTӘN  = گذاشتن، به حال خود گذاشتن 

هووووووم « ، تحموووووول کووووووردنهشووووووتن، گووووووذاردن، رهووووووا کووووووردن، نهووووووادن»بووووووه معنووووووی « هیشووووووتن=  hištaN»در پهلوووووووی             

 . وشی فره 611آمده، ص 

 

  ویر =VIR  = ( اوستایی)مرد، یل، پهلوان، هوش، حافظه 

« پدید و پیدا»به معنی « ویر»رود، شاید  کار می به« شده، ناپدید گم»با معنی « أویر=  avir»در گیلکی همراه با الف نفی             

 . هم بوده باشد

 

  ویریس =VIRIS  =های خشک برنج، ریسمان کاهی  طناب، رشته از ساقه 

« ویوووووووووورس»آبراهامیووووووووووان کووووووووووه واژه  23اسووووووووووت، ص « ریسوووووووووومان»بووووووووووه معنووووووووووی « arvis»در پهلوووووووووووی واژه             

 . مقلوبی از آن است

 

  ویشتا =VIŠTÂ  = گرسنه 

فرهنگ ایران  662شود که به گزارش پورداوود در ص  دیده می« ویشتاسپ=  vištâsp»در نام « ویشت=  višt»واژه             

اسب = ویشتاسب ». رود کار می به« گرسنه»لکی برای واژه در گیآمده که همین « اسب از کار افتاده»باستان به معنی 

 –گشن »این واژه به صورت . شده است« تشنه»که « ترشنه»چنان که  گشنه شده، آن، «ر»با سقوط « گرشنه« »گرسنه

طبرستان و رویان و زاده  در دوران اشکانیان و پس از آن شنیده و ثبت شده است که عنوان شاه و شاه« گشنسب= اسب 

آورد که به معنی  را به خاطر می« گشنه»واژه « gošn= گشن »، که جزء اول این نام «پتشخوارگرشاه»: گیالن را داشته

، (ی هووبه معنا)ي اویست –زمات، وسنی  –زمان »: شوند جا می جابه« نت، »های  در گیلک واج. است« گرسنه»

ای  هم نمونه« اسب گشن= ویشن = ویشتا = گشناسب = گشتاسب »شاید . شنیدن به معنی شنودن،« اشناوستن –اشتاوستن 

 . شود شنیده می« vašna»در گویش زردشتیان یزد . از آن باشد

 

  ویشه =VIŠӘ  = بیشه، خوشه 

 222معنی کرده است، ص « بیشه»را « ویشه»برهان نیز . است« بیشه»به معنی « وشک=  ve : šaK»در پهلوی             

چنین  و هم« vrkša= ورکش »در سانسکریت . «ویشکا، آج ویشه»: اعالم گیالن هم با همین معنی باقی مانده در. وشی فره

«varəša » کۊ ش ورٚ »آمده است، در اعالم گیالن « درخت و بیشه»با معنی =varešku » با معنی بیشه کوچک آمده

 . است

 



 

  ویني =VINI  = بینی 

« دماغ آب، جرم بینی»رود با معني  کار مي به« ویني زۊک یا ویني زک=  vini zuk»این واژه در گیلکی رشت در کلمه             

 . آبراهامیان 131است، ص « بینی»و به معنی « وینیک=  vinik»این واژه در پهلوی 

 

  ٚویوه =VEYVӘ  = وئوه =VEʾ VӘ  = بیوه 

 . آبراهامیان 136است، ص « بیوه»به معنی « ویپک=  vipak»و « ویوک=  vivaK»در پهلوی واژه             

 « ح  –ه »             

 

  هچل =HAČAL  =بر، رباینده  حریف مفت 

دزد و »به معنی « هزه=  hazah»ای است از ریشه اوستایی  که واژه« هزر=  hazar»یا « هزل=  hazal»در پهلوی             

 . آبراهامیان 22وشی، ص  فره 614یک به معنی مذکور است، ص است که مفهوم گیلکی آن نزد« راهزن

 

  هأزار =HAZÂR  = هزار 

 . وشی فره 614آبراهامیان، ص  39ص « زاره=  hazaR»شود و  در پهلوی با اول مفتوح تلفظ می

 

  هسأ =HASA  = ایدون، اکنون، حاال 

به معنی « اد=  ada». چنین در فرس هخامنشی و هم« اذ=  adha»و « ت تخفیف»با « ات=  atha»ستایی در او            

 . ها، پورداوود گات 31 – 31است، ص « ایدون، اکنون»

 

  هشتن =HAŠTӘN  = گذاشتن 

 . «vahaštən= وهشتن »: نک

 

  ٚحٚشر = ر هش =HAŠӘR  = گرفتند  الجیش قرار می که در مقدمة( چریک)جنکجویان داوطلب 

جویان  جنگ»ه و به دیده شده و تا قرن دهم و یازدهم در گیالن متداول بود« بویه آل»این واژه در اصطالحات جنگی عهد             

مان و امیران بر حسب سنت موظف بودند نیروی خود را در اختیار یکی از متخاصشده که  اطالق می «چریک و داوطلب

. یل آن توضیح شده استدار که ذ مایه: گشتند، نک د بازمیهند و پس از پایان پیکار به کار و زندگی خونسیب گیالن قرار د

 : خاقانی فرماید

 آن آتشم که یک تنه غوغا برآورم  *اشک و فوج آه  « حشر»ی نیازم از خود ب



 

  هالچین =HALÂČIN  = تاب برای بازی 

ریسمانی که کودکان از »آمده با این توضیح « هلوچین=  holi čin»های معین و برهان به صورت  فرهنگ این واژه در            

 . «ارجوحه، تاب= جایی آویزند و بر ن نشینند و در هوا آیند و روند 

 

  هلماله =HALMÂ : LӘ  =ها، بر وفق انتظار و قرار، تا وضع چنین است  به این زودی 

ها آمده است، در  در فرهنگ« قرار، آرام، حد قراردادی»با معنی « هال»، «هال و همال»این واژه ترکیبی است از واژه             

 . توضیح شد« سالمال»ذیل واژه « همال»معنی 

 

  هلیسه =HALI : SӘ  =شده  شده، له نرم 

یا « بز»شود که از گوشت  به خوردنی مخصوصی اطالق می« هریسه»و « هریس=  haris»این واژه به صورت             

خوانده « هلیم، حلیم»شود که در تداول  شود و بیشتر در صبخانه مصرف می و مواد دیگر دیگر پخته میو گندم « مرغ»

 . شود می

 

  همزاما =HAM ZÂMÂ  = باجناق 

درباره . رود کار می به« وع، تمام، باهم، همان، معادل، مانندهم، نیز، مجم»در پهلوی به معنی « هم=  ham»واژه             

 . زاما: نک« زاما»

 

  هواخا =HAVÂ XÂ  =دار، حامی  طرف 

 . آبراهامیان 21آمده، ص « خیرخواه، رفیق»به معنی « همهاخه=  ham hâxa»در پهلوی واژه 

 

  هۊشته هۊشته =HUŠTӘ HUŠTӘ  =نظر، رقص  نشاط و سرحالی و حرکات نشاط آمیز برای جلب 

خوشی، »با معنی  31هات  11، بند 21از هات  2در بند « وس=  vas»از مصدر « اوشته=  ušta»واژه اوستایی             

 . 6یسنا بخش  112ها و ص  گات 349، ص 94کاررفته است، ص  به« داشت، خواست، خواستن کام، خواهش به

 

 ٚهٚونگ   =HAVANG  = هاون 

 . گویند« هونگ=  having»در پهلوی 

 

 



 

 ۊم هیز =HIZUM  = هیزم 

 . گویند« he : zam= هزم »و در پهلوی « aʾ esma= آئسمه »در اوستا 

 

  هیست =HIST  = خیس 

 669، ص «آب پاشیدن، آب ریختن، تر کردن»به معنی « هئچ=  haeč»از مصدر « هئچت=  haečaT»واژه اوستایی             

 . شود که چهارمین نیای زرتشت بود دیده می« هئچتاسب»این واژه در نام . فرهنگ ایران باستان، پورداوود

 

  هیمه =HI : MӘ  = هیزم 

 : گنجینه گنجوی 121در شعر نظامی گنجوی آمده است، شاهد ص « هیزم»این واژه با معنی 

 ش همه عود و گل عنبر است«هیمه»که   *گفت هندوستان بهتر است   یکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ی » 

 

  یارائي =YÂRÂʾ I  = جرأت، توانایی 

 : این واژه در شعرهای گذشتگان از جمله نظامی گنجوی با همین معنی آمده است

 «گنجینه گنجوی 121ص »گرید نفسی، نداشت یارا   *خواست کز آن غم آشکارا   می

 

  یارستن =YÂRӘSTӘN  =کوبیدن و له کردن، آرد کردن، ساییدن»چنین به معنی  جرأت داشتن، توانایی داشتن، هم »

 است 

 . ئيیارا: در مفهوم اول، نک

 

  یاوردهي =YÂVAR DӘHI  =رسانی  کمک 

عمل »است « دادن»که از مصدر « دهی»آمده، معنی « کمک، یار، معین»ها با معنی  جزء اول این واژه در فرهنگ           

 . آداب و رسوم گیل و دیلم: نک. «سازی و کشت و کار و ورز تعاونی روستائیان در گیالن، نسبت به یکدیگر در خانه

 

 


