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خزر ، چشم ھر باستان شناسی کناره ی تمدن چندین ھزار سالھ سرزمین سرسبز 
  گواھی می دھد.  ساکنانشرا خیره می کند و بر عظمت ھنر 

"  ( تپھ  جام مارلیکباستان شناسی "   مکشوفات  یکی از زیباترین یافتھ ھا و 
  می دھد  را بوضوح نشان   ان ماقبل آریاییبومیھنر   کھ  است  چراغعلی)

چاالکی در جنگ و سوارکاری مشھور  بھ  االیام قدیم مردمان دیلم و طبرستان از 
معمول  امری  در دربار شاھان  بکارگیری سواران و جنگجویان دیلمی بوده اند و
  بوده است.

  

است  آن  زبان نشانگر قدمت چندین ھزار سالھ این برخی از واژگان بجا مانده در 
اوشاق "  uşak" و در عیالمیşak   بھ معنای " بچھ " معادل  zakبرای مثال واژه
  در ترکی است.

نیز در زبان گیلکی دیده می شود کھ نشانگر   زیادی از واژگان سومری  تعداد 
 ارتباط این دو قوم در برھھ ی خاصی از تاریخ بوده است.

بھ معنای " تمیز و شستھ و براق " است کھ در  sikl-sikliمثال در زبان گیلکی 
  است. silikو در ترکی  sikilسومری 

کوه ھای    پشت  در  کھ  را  سرزمین خدایان سومری  برخی از متخصصان  حتی 
داده اند.   تطبیق  کوه ھای " ماسولھ "  با  " قرار داشت  mashuَمشو  " ماشو /

  البتھ واژه ی " َمشو " را با نام کوه ھای " میشوو داغی مرند" نیز مرتبط می دانند.

  از الفبای ترکی استانبولی استفاده شده است. بیشتر در آوانگاری کلمات ،
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)در روستای شرق گیالن(رایج  )خواھر( abaci : آباجیabacı  (آغا باجی)آباجی 

)در روستای شرق گیالن(رایج  )، کلیدآچار( açar : اچرaçar  آچار

 )در روستای غرب گیالن(رایج  aççar آچار

(رایج در لنگرود) )برادر ، گاھا پدر( adaş : اداشadaş  آداش

  (نوعی کت) alxaluq  آلخالق:  arxalıq رخالیقآ

  aş  ش: آ aş شآ

   aqa آقا  : aqa قاآ

  (پدر)  aqe آقھ  : aqa قاآ

 (زن آل ، قرمز) al  : آل alآل 

 )، مادر بزرگ (ننھ بزرگ  anane اننھ:  ana ناآ

  سالخورده ، پیر  anne انھ

؛ نسیم مرطوب ، ھوای صاف  نسیم صبحگاھی آسمان صاف( ayaz : ایازayaz آیاز 

)شب
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بھ ھم ( aşange  gudan : اشنگھ گودنeşinmәk  ائشینیر)  (تویوقائشینمک 

(رایج در شرق و غرب گیالن) )زدن و پراکندن خاک توسط مرغ برای یافتن دانھ

)در روستای شرق گیالن(رایج  )کولی، دوره گرد، فالگیر( ilyat : ایلیات(ایالت)elat  ائالت
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 )اتاق( utaq  اطاق :  otaq اوتاق 
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 )اغور، خیر و برکت( uqur  اوغور :  uğur اوغور 

وغور بھ خیراuqur baxayr  سفر بھ خیر 
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  (رایج در لنگرود) سر) (برابر،مساوی،سربھ başabaşباشا باش:  başabaş باشا باش

  (پرچم) bayraq  / bayduqبیرق/ بیدوق : bayraq(بایداق)بایراق 

  )بزک کردن(  vazak gudanگودن وزک :  bәzәk زه کب

،پایگاه  نشانھ در جنگل برای گرد آوری ھیزم(  balinge  بلینگھ:  bәlgә بلگھ

)گالشی( )ھیزم

  )بقچھ(  buxçeبخچھ:  buxça بوخچا

  )کاسھ(  buşqowبشقو:  boşqab (بشقاب)بوشقاب 

 )دستبد آھنی برای اسب یاغی و دزدھا(  buxowبخو :  bıxowبیخوو 
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)گالشی( )ھوای ابری و خفھ و گرفتھ( palime پلیمھ :  pәlmә پلمھ

)توپ ، انواع توپ(  tab تاب :  top توپ
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)صخره بزرگ کوھساران( taşتاش :  taş اش (داش)ت

)تخماق ، کلوخ کوب( tuxmaqتخماق :  toxmaq توخماق

)توتون( tutumتوتوم :  tütün نۆتۆت
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)جنده؛ خانم(  xanam  خانم :  xanımخانیم 

جون  خانم  xanam con  مادرجان 
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)چایکارگر پادو در اداره پیلھ و (  cucuq جوجوغ:  cocuq (بچھ)جوجوق 
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 )چخماق ، چخماق تفنگ(  çaqmaq چقماق :  çaxmaq اخماقچ

)بند کفش( çaruq band چاروق بند :  çarıq (چاروق)اریق چ

  çale çuxul ؛çuqur   çaleچالھ چوغور:  çala çuxurچوخور  -چاال

  انداز)(دست   چالھ چوخول

(رایج در غرب گیالن) )مالل آور ، سخت ، دل آزار(  çatin چتین :  çәtin تینچ

)لنگرود(رایج در  çitin تین یچ

چپر ، دیوار درست شده از ِنی)( çapar  چپر:  çәpәr چپر

(رایج در غرب گیالن) )آبلھ رو(  çupur چوپور :  çopurچوپور 

ھای ترکی در وادی  (در سنگنوشتھ )شایع کردن حرف و مطلبی(  çow ُچو :  çow وچو

  بھ معنای " شأن و شھرت " می باشد)   çabتونیوکوک  اورخون، کتیبھ ی

( رایج در لنگرود)                                                          çow daganen شایعھ کردن  

 )شکایت کردن(  çuquli gudan چوغولی گودن :  çuğul غولچو

(رایج در  ) زدن بھ تھ دیگ  قاشق(  çamçe zan چمچھ زن :  çömçә ؤمچھچ

الھیجان و لنگرود)

)چاووش( çauş / çakuşچوش / چکوش : çavuş(چاووش) چوووش 

)چی درشکھ( faytun çiچی  فایتون: çi) پسوند(چی  - 
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)داغ و نشان روی تن حیوان( daq داغ: dağ داغ

 )ھم ، پیاپی ، الینقطع رپشت س(dal ba dal  دال بھ دال:  dal ba dal دالبادال 

آدم خوابیده را با دست (daparkanen  دپرکانئن:  dәbәrtmәk ده برتمک 

 )تکان دادن و لرزاندن و بیدار کردن

   daparkanem       دپرکانئم                                             او را تکان دادم ، لرزاندم 

)در لنگرود(رایج  )دره(  dare دره :  dәrә رهد

(رایج در شرق گیالن) )خوک ، گراز(  danguz َدنقوز :  donuzدونقوز (دونُوز) 

 و غرب (رایج در شرق )سطل چرمی مخصوص آبکشی ازچاه حمام( dul دول :  dol ولد

گیالن)

گیالن) و غرب (رایج در شرق )تشک ، زیر انداز(  duşak دوشک :  döşәk ؤشکد

غلطیدن (  dagardasanدگردسن: (غلطتیدن)   dığırlanmaqیغیرالنماقد

 ) از این پھلو بھ آن پھلو ، دور زدن ، برگشتن

)درانزلی(رایج  )راست و مستقیم(  dik دیک :  dik یکد
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  دیلمی ؛ لنگرودی) –( گالشی  )کاکل(  sac  ساج :  saçساچ 

  ساج َدنھ  Sac dane                زلف و کاکل دارد.                                               

  ( لنگرودی) )ساچمھ سربی(  sarçumeسرچومھ:  saçma ماساچ

sarçame  گالشی(مھ سرچ( 

  )تندرست(  saq  ساق :  sağ غسا

  ( گالشی)جان ساقی  بده  خدا تره Xuda tare con saqi bade خدا ترا سالمت بدارد.         

 جان ساقی  دنھ Con saqi dane تندرستی و سالمت دارد.                                        

  ساق سالم ایسی؟ ?Saq salem issi سالمت ھستی؟                                                  

بستھ ( saruq  ساروق: (پیچیدن و بستن) sarmaq (sәrimәk) )سریمک( رماقسا

  (واژه " ساروق " اسم مفعول از مصدر" سارماق " است) )بقچھ، 

  dabuste  saruqدبوستھ  ساروق                                        بقچھ ، بستھ                   

 )سنجاق قفلی(  qufli suncaq  قفلی سونجاق:  sancaq (سنجاق)سانجاق 

( از واژه  )تمیز و شستھ رفتھ و براق( sikl- sikkliسیکل سیکلی:  silik سیلیک

)  sikilسومری
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  )رایج در شرق گیالن(  )، باران نم نم رطوبت ، شبنم(  şi شی :  şi (شئک)شئح 

(گالشی)کونھ شی شاک kune şi     şak      باران شبیھ شبنم می بارد.                            

َبزا شی   baza şi                                               رطوبت پس داد.                        

)اطعام وانفاق و اکرام بھ عموم مردم( şaylon kaşi شیالن کشی:  şölәn شؤلن

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir



١٦ 
 

 )ظروف(  qabdon  قابدون:  qab )ابقاجاق(ققاب 

  عکسھ قاب akse qabقاب عکس 

  )قفسھ سینھ(  qabarqe قبرقھ :  qabırqa (قابیرغا)قابیرقا 

  )پشت سر ھم(  qatar قطار :  qatar قاتار

 )رایج در شرق گیالن(  )نخ کنفی ضخیم(  qatme قاتمھ :  qatma قاتما

 qatuk قاتوک/ قاتق/ قاتو:  qatıq (قاتماق " افزودن "مصدریندن)قاتیق 
qatok/qato  )خورشت غذا ، خورش(  

  )فرار کردن پنھانی(  qaçanan قاچانن :  qaçmaq ماققاچ

 )قالب ماھیگیری(  qarmaq قرماق:  qarmaq قارماق

 )دیگ(  qazqon قازقان / قزقون :  qazanقازان 

)ذخیره کردن پول در جایی( qazanc  gudanقزنج گودن: qazanc قازانج

 ( رایج در لنگرود و انزلی) )ابرو(  qaş قاش :  qaş شقا

  )قاشق(  qaşuq / qaşuk  وق / قاشوکقاش:  qaşıq شیققا

  )قاطر(  qatar قاطر:  qatır (قاتیر)طر قا

  )گیاه نی(  qamiş قمیش:  qamış(qәmiş) (قمیش)قامیش 

)کمربند ، تسمھ چرمی ، قالده چرمی( qayş قیش :  qayışییش قا
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(نام  qayş qayş baziقیش قیش بازی:  qayış vurdu ووردوییش قا
یکنوع بازی کھ با کمربند گروه مقابل را می زنند)

   qulçaq/ Qurçaq / قولچاق / قورچاق ولچماقق:  qulçumaq قولچماق

 )، خیکی خپلھ ، چاق( 

     (رایج در الھیجان و لنگرود)  Qulçumaqقولچماق                                                          

(رایج در شرق گیالن) )قورباغھ(  qurbaqe قورباغھ :  qurbağa قورباغا

در فارسی قرص و محکم گفتھ می شود اما این ( )محکم و مقاوم(  qurs  قرص:  qurç قورچ

کلمھ ترکی است و در کتاب ھزارسالھ دیوان لغات الترک ؛" قورچ تمور " قرج تمر " بھ معنای فوالد در اصل آھن سخت 
)و محکم و " قورچ ارن "بھ معنای مردان مقاوم آمده است.  

آدم یغور و (  qurquşum قورقشوم :  qurğuşum ( فلز سرب)قورقوشوم 

گیالن) غرب(رایج در  )زمخت

 qayme qayme قیمھ قیمھ گودن :  qıymaq (نارین دوغراماق)ییماق ق
gudan )تکھ تکھ کردن(
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 )، کاه برنج کاه(  kuluş  کولوش : külәşلش ۆک

 )دریای طوفانی(  kulak   ککوال: külәk کلۆک
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 )گردنھ ی برفگیر کوھستانی(gaduk  گدوگ: gәdik گدیک

 )تنبوشھ ، لولھ سیمانی(  gung   نگۆگ: güng نگۆگ
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 )حیواناتافسار و دھنھ ( nuqte نقطھ  :noxta نوختا

 )فضول محلھ ، ھمھ کاره و فضول(  akke  nane اکھ ننھ  :nәnә ننھ

 )تغار ، نھره ، خمره سفالی( neere نئره  :nehrә نئھره
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روبھ رو  ( yaxa yaxa giri (gudan) یخھ گیری (گودن) یخھ :yaxa یاخا
 )یقھ یقھ گیری کردن( )کردن ، مواجھھ دادن چند نفر برای کشف حقیقت

کمک بند باز ، ( yalançi  pahlavan یاالنچی پھلوان :yalançı یاالنچی
 دروغین" است)( یاالنچی پھلوان در ترکی بھ معنای " پھلوان (رایج در رشت) )کمک ریسمان باز

 )کوھستان( yalaq یالق  :yaylaq (ییالق)یایالق 

مار ییالقی yalae mar یالقھ مار

پارچھ ای کھ نو عروس پس از عقد بدور ( yaşmaq یشماق  :yaşmaqیاشماق 
 )٣٨دیلم ص دھان خود می بندد ؛ فرھنگ گیل و 
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؛موسسھ  (فارسی بھ گیلکی) فرھنگ گیل و دیلماینده لنگرودی، محمود ؛ پ

، چاپخانھ سپھر ، تھران.١٣٦٦انتشارات امیرکبیر ؛  چاپ اول ، 
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