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  شتدانشگاه آزاد اسالمی واحد رعضو هیأت علمی 

  هنگامه واعظیدکتر 

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

  چکیده

انجام گرفته گیلکی   جغرافیایی و تنوعات گویشنواحی بینبررسی  ارتباط  ا هدفمقاله حاضر ب
هاي مختلف جغرافیایی، تفاوتنواحی در در این پژوهش تالش گردید تا نشان داده شود  .است

هایشان هاي رایج گیلکی از گویشوران گیلک زبان و صحبتادهداین منظور به . گویشی هست
 نواحی هاي گیلکی که گویشداد نشان در این پژوهش هابررسی داده. گردیدآوري جمع

 نواحی در نتایج حاکی از آن است که. هایی دارند تفاوت) شرقی و غربی(مختلف جغرافیایی
لذا از . شود دستوري و نحوي مشاهده میمختلف جغرافیایی، تنوعات گویشی به لحاظ آوایی،

هاي غیر زبانی ر جغرافیایی به عنوان یکی از متغیاین مطالعه این نتیجه حاصل شد که ناحیه
شود اما زبان فارسی در مقام زبان معیار و زبان غالب در جامعه بر  مییسبب گوناگونی گویش

   . دارد بسزاییثیرأتنوعات گویشی ت

8/5/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله24/4/1398 :لهتاریخ دریافت مقا    
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  مقدمه - 1

. دهدهاي بنیادي مورد مطالعه قرار میهاي علمی و نظریهشناسی، زبان را با روشعلم زبان
ز انسان ا. کتدهاي شگفت انگیز انسان است که وي را از حیوان متمایز میزبان یکی از توانایی
    کندو تبادل اطالعات انجام هاي خود در جامعه ارتباط برقرار میگروهیطریق زبان با هم

. پس زبان عالوه بر نقش تبادل اطالعات، نقش تعامل اجتماعی را نیز بر عهده دارد. دهدمی
ي با عظمتی، دستاوردهاي علمی بسیاري داشته است که باعث ارتباط با بررسی چنین پدیده

        شناسی، شناسی با علومی مانند فلسفه، روانزبان. اي علمی دیگر شده استهحوزه
شناسی در ارتباط شناسی، آموزش و مردمشناسی، ادبیات، حقوق، علوم سیاسی، جامعهعصب
هاي ي میان طبقات گوناگون جامعه، تفاوتهاي میان زبان و جامعه، رابطهدر بررسی. است

 گوناگونی زبانی و به طور کلی، مباحث متنوعی مربوط سیتی و طبقاتی،جغرافیایی، تمایزات جن
دهد که ما  دقت در لهجه و گویش فرد کامالً نشان می.شودبه محیط زندگی انسان مطرح می

  .کنیماهل کجا هستیم و با چه زبانی صحبت می

 غرافیایی و شرایط جشناختی زبان، به عواملی چون مسافت، موانع طبیعیدر بررسی جامعه
 شود زیرا چنین عواملی توأم با عوامل اجتماعی دیگرچون کوه و منطقه جغرافیایی اشاره می

  .خانواده، جنسیت، سن و شغل در زبان افراد بسیار موثر هستندمانند تحصیالت، 

پژوهش حاضر با تأکید بر عامل منطقه جغرافیایی به بحث در زبان در باب گوناگونی زبانی یا 
شناسی اجتماعی، محققان بر این باورند شناسی زبان یا زباندر جامعه. پردازدمی شیتنوع گوی

اي بسیار هاي منطقه موانع و فواصل در پیدایش گویش،مشخصات جغرافیایی مانند مسافتکه 
  .اهمیت دارند

بر این باور است که مفاهیم زبان، گویش، لهجه و گونه از مفاهیم اساسی و ) 1387(دبیرمقدم 
شود تعریف شناسی هستند و نخستین پرسشی که پژوهشگر با آن روبرو میپر کاربرد در زبان
  گویش کامالً روشن نیست و چنین تعابیري وتعریف اصطالحاتی مانند زبان. این مفاهیم است

. اي هستندها منطقهمعتقد است که گویش )2003(کوك ). 2006وارداف ( ابهام دارندتا حدي
پس چنین . ظی، دستوري و واژگانی متفاوتندبان معیار هم به لحاظ تلفاز زها  گویش

هاي متفاوتی که در مناطق گوناگون جغرافیایی با  دارند و گروهطاصطالحاتی به جامعه ارتبا
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فرامکین (برندهاي متفاوتی را به کار میکنند گویش، لهجه و گونهمیهاي متنوع زندگیفرهنگ
  ).2014و دیگران،

یا چند زبان رسمی کاربرد داشته باشد، جامعه دو زبانه یا ي که در آن دو زبان رسمی اجامعه
بنابراین یک جامعه زبانی بطور همگن از زبان ).1393مدرسی،(شود نامیده میچند زبانه

هاي شناسان بر این باورند که اصطالح گویش در مورد تفاوتبسیاري از زبان. کنداستفاده نمی
هاي تلفظی هاي زبانی و اصطالح لهجه تنها در مورد تفاوتو واژگانی ِ گونهتلفظی، دستوري 

  ).1393مدرسی، (شودآنها به کار گرفته می

. هایی، معیارهاي زبانی و غیر زبانی مورد توجه هستندهایی یا گوناگونیچنین تفاوتدر بررسی 
در . ی، جنسیتی و مانند اینهاهاي غیر زبانی عبارتند از مسایل فرهنگی، جغرافیایی، سیاسمعیار

  .دگیر قرار میبررسی و مطالعهپژوهش حاضر بحث جغرافیایی و منطقه اي مورد 

هاي زمین مشخصهاي و فیزیکی که بر وجود  جغرافیاي منطقه، یا به عبارتیمنطقه جغرافیایی
رین تو مشخصترین کند؛ یکی از مهممحیطی خاص داللت میهاي و مناطق مختلف با ویژگی

گویندگان یک زبان با توجه به .  تأثیرگذار است زبانیهايعواملی است که بر گوناگونی و تفاوت
زبان را با افرادي که در یک کنند و اند، زندگی میمنطقه جغرافیایی که در آن به دنیا آمده

   .برندکار میکنند، متفاوت بهمیمنطقه جغرافیایی دیگري زندگی 

. در سطح وسیع مورد استفاده قرارگیرد، داراي تنوع گویشی فراوان استاساسأ هر زبانی که 
هاي  هاي گویش نواحی روستایی در مقایسه با نواحی شهري تمایل بیشتري به حفظ ویژگی

ي آن جامعه ارزش  هاي سنتی همچون پلی ارتباطی با پیشینه گویش. محلی خود دارند
  ).1: 1389حیدرپور، (بسیاري دارند

   جغرافیایی و وسعت استان گیالن موقعیت-2

 در که است رانیا یشمال يها استان از یکی لومترمربعیک 14042 مساحت با النیگ استان
 واقع تالش یشرق يها دامنه و یغرب البرز یشمال يها دامنه و خزر يایدر یغرب جنوب کرانه
. استکشور يها استان نیزتریخ حاصل و نیباتریز ن،یسرسبزتر از یک این استان ی.است شده
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 و یکوهستان هیناح ،یکی: است صیتشخ قابل هیناح دو الن،یگ استان در يناهموار نظر از
 يها يناهموار مجموعه از یقسمت بخش، نیا: مرتفع و یکوهستان یۀناح . پست هیناح ،يگرید

 شرق در سمام يها کوه تا نقطه نیتر یشمال در آستارا رود دره از که است خزر يایدر جنوب
    البرزي ها کوه و تالش يها کوه عنوان تحت مجزا مجموعه دو شامل و است شده دهیکش

سازمان پژوهش و برنامه ریزي (شوند یم جدا هم از درودیسف دره لهیوس به که شود یم
  .)1397آموزشی،

 

  هاي استان گیالننقشه ناهمواري

 بالفاصله که است خزر يایدر یجنوب کهیبار النیگ هموار و پست هیناح: هموار و پست یۀناح
 از ها قسمت یبعض در. رسد یم تالش و البرز يها کوه يپا تا آن امتداد و شده شروع ایدر از

 رسد؛ یم حداقل به جلگه وسعت چابکسر، تا رودسر نیهمچن و تالش و آستارا محدوده جمله
  .شود یم ضیعر جلگه درود،یسف امتداد در که یدرحال
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  هاي استان گیالننقشه پستی و بلندي

 رودخانه نیتر پرآب درودیسف. است لومترمربعیک 200 56 معادل رود نیا زیآبر حوضه وسعت
 کرده هیهد استان نیا مردم به را زیخ حاصل النیگ ازی سهم گفت توان یم که است النیگ

 درکردستان 1 چشمه چهل يها کوه از که دارد نام اوزن قزل رود، نیا یاصل شاخه. است
 لیمنج در و یکش زه را زنجان و جانیآذربا يها آب از یبخش خود ریمس در گرفته، شمهسرچ

     نامیده  درودیسف النیگ يسو به پس، آن از و ونددیپ یشاهرودم نام به يگرید شعبه به
سازمان پژوهش و (شودمی کوه هاي چهل چشمه به زبان محلی، چهل جِم گفته. شودمی

هاي فرهنگی، آب و هوایی،  هر منطقه جغرافیایی، عالوه بر تفاوت).1397ریزي آموزشی،برنامه
. ؛ در گویش و زبان محلی خود نیز متنوع هستندهاي زندگی و مسایل زیست محیطیشیوه

  برند که به لحاظ اهالی هر منطقه در این استان، گویش و گونه محلی خود را به کار می
   . شناختی متفاوت هستندهاي زبانویژگی

 پیشینه -3

ویژه گیلکی، نخستین بار از سوي هاي شمال ایران بهها و لهجهي گویشتحقیق درباره
شناسان کشورهاي اروپا قبل از دانشمندان، به تحقیق و پژوهشگران اروپایی آغاز شد و زبان

پژوهشگران روسیه تزاري در این زمینه . هاي ایرانی از جمله گیلکی پرداختندبررسی گویش
. )1385پورهادي، (اولین محققی که دستور گیلکی را نوشت، برزین بود. دم بر سایرین بودندمق
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هاي جنوبی دریاي خزر را مدون و براي هاي حوزهاین ایران شناس، کلیه نکات مربوط به زبان
  .آن دستور نوشت

 جغرافیایی هايتوان به دو گروه اصلی غربی و شرقی بر اساس قرابتایرانی را میزبان و گویش 
گروه غربی به دو گروه شمال غربی و جنوب غربی تقسیم می شود که  .و ساختاري تقسیم کرد

دسته بندي هاي . گرددگویش گیلکی از جمله زبان هاي ایرانی شمال غربی محسوب می
  . متفاوتی از گویش هاي رایج در گیالن توسط پژوهشگران ارایه شده است

هاي ایرانی، به تعریف زبان، گویش و گونه ناختی خود از زبانشدر بحث رده)1392(دبیرمقدم
ها و زبان. داندهاي رسمی میوي زبان فارسی را زبان رسمی و دیگران را زبان. پرداخته است

  .اندها بررسی شدهگویشها به لحاظ نظام حالت، مطابقه و ترتیب سازه

گویند که ن هاي گوناگون سخن میمعتقد است مردم گیالن به زبا) 15-14: 1385(هادي پور
الن، گیلکی شرق گیالن با یگیلکی شامل گیلکی رشت، گیلکی مرکز و غرب گ: ازعبارتند

گویش . مرکزیت الهیجان، گالشی، گیلکی رودبار، تالشی، تاتی، کردي کرمانجی و لري لکی
رد غیر گیالنی گیلکی رشت از زبان فارسی تأثیر زیادي پذیرفته است؛ به طوري که امروز یک ف

هاي آوایی یا صرفی برخی ویژگی. با کمی دقت می تواند گفتگوي گیلکی را کم و بیش دریابد
طاهري و حسینی (اندهاي فارسی جایگزین شدهشود و بعضا با واژهدر گیلکی مشاهده نمی

  .  )160: 1396ماتک،

ت را از جنبه هاي متنوع  به هر روي، بسیاري از محققان ایرانی و غیر ایرانی گویش هاي متفاو
در ادامه مقاله، . مورد بررسی قرار داده اند؛ که هر یک از آن ها دستاورد ارزشمندي داشته است

  . پژوهش هاي مرتبط با موضوع ارایه می شوند

     ایرانی و غیر ایرانیمطالعات دستور نویسان و زبان شناسان -1- 3

 سته روس، بنیان گذار بخش زبان هاي ایرانیایران شناس برج)2012( یوا و دیگرانیراستارگ
در انستیتوي زبان شناسی فرهنگستان علوم روسیه مدتهاي مدیدي پژوهش هاي ارزنده اي 

در . ها زبان گیلکی را از جنبه تاریخی، آوایی، دستوري مورد توجه قرار داده اندآن. داشته اند
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در بیشتر موارد .  توجه بوده استاین مطالعه زبان گیلکی رشت بیشتر از مناطق دیگر مورد
 و توجهی به  گونه هاي الهیجانی و دیگر شهرستان ها  رشت است رایج درنمونه ها از گیلکی

  .نشده است
ترین و  ریشه و ماده افعال از مهممعتقدند که  )1387 (پوری و سبزعلخاله شهی کیتیضار

هاي تشکیل   است که میان لغتریشه جزءِ بنیادي واژه. هاي هر زبان است ترین قسمت اساسی
ها را در بردارد و ماده از  ده لغوي مشترك است و معناي اصلی آن لغتادهنده یک خانو

  زبانبهماتتوان بسیاري از م با استخراج ریشه ها می. شود  به ریشه ساخته میییافزودن جز
ها را در   فعلماده هاي فعلی، اساس ساخت. هاي ایرانی را در حوزه معنایی و دستوري گشود

  .  از تعدادي ریشه محدود مشتق شده انددهند و غالباً هاي مختلف تشکیل می گویش
هاي تاتی، تالشی و گیلکی از گروه زبانهاي ایرانی شمال غربی اند که در حاشیه دریاي گویش

 شده ها بسیاري از عناصر زبانهاي ایرانی دوره باستان و میانه حفظ در این گویش. خزر رایج اند
ابتدا به ریشه و ماده هاي فعلی و چگونگی ساخت آنها در نگارندگان، در این مقاله . است

، سپس وجوه تشابه و تفاوت آنها را در این حوزه با یکدیگر پرداخته اندهاي مزبور  گویش
  .کرده اندبررسی 

س زبانی به بررسی فرآیندهاي آوایی گویش گیلکی بر مبناي اطل )1393(قلی فامیان و بصیرت
 پژوهش، تهیه اطلس زبانی، تشخیص فرآیندهاي آوایی در سطح آنهدف از . پرداخته اند

 ارزیابی مبناي آوایی در تقسیم گیلکی به بیه پس در مناطق غربی و بیه پیش در ،گیالن
 نوع فرآیند 18ها پس از جمع آوري داده از گویشوران گیلکی، آن.  بوده استمناطق شرقی
. از نظر آنها میان تنوعات آوایی و متغیر جغرافیایی همبستگی وجود دارد. ناختندآوایی را بازش

در شهرستان هاي غیر مرکزي استان و در رأس آن رودسر در به عالوه مشخص شد که 
  .  بسامد فرآیندهاي آوایی بیشتر از شهرستان هاي مرکزي استان استمجاورت استان مازندران 

 با به بررسی ساخت فعل ماضی در گویش گیلکی شرق گیالن )1396(پورالخاص و همکاران
ها تلفظ و شیوه گویشوران این آن.  پرداختندتمرکز بر شهرستان هاي الهیجان و سیاهکل

شناخت و توصیف دقیق ساختار فعل ، ها  آنهدف از انجام پژوهش. نمودندمناطق را واکاوي 
 توصیفی دقیق و علمی از ساختار ندداشتآنها سعی . بودماضی در گویش گیلکی شرق گیالن 

د که ساختار فعلی در رسیدنآنها در نهایت به این نتیجه . فعلی در این گویش ها ارایه دهند
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عالوه بر آن تفاوت هاي آوایی، . گیلکی شرق از لحاظ وجه و نمود با زبان فارسی تفاوت دارد
  . نمودندواژگانی و ساختاري بسیاري میان این دو مشاهده

  بانی نظري تحقیق م-4
زبان پدیده اي یک دست . ، گوناگونی زبانی مطرح استبررسی هاي  زبانی مبتنی بر جامعهدر 

عوامل متعددي را زبان شناسان اجتماعی معرفی کرده اند که عبارتند از متغیرهاي . نیست
  ).141: 1393مدرسی، (زبانی و غیر زبانی

یایی، سن، قومیت، جنسیت، شغل ، طبقه عبارتند از منطقه جغرافمتغیرهاي غیر زبانی 
      اجتماعی، خانواده و مسایل فرهنگی جامعه همگی سبب ایجاد گونه هاي متفاوت زبانی 

در بررسی هاي زبان شناسی . تنوعات زبانی در همه زبان ها مشاهده می شود. می شوند
 که نزدیک تر است، اجتماعی اعتقاد بر این است که که تغییرات زبانی به مناطق جغرافیایی

  ).145: 1393مدرسی، (این نظریه را موج نامیده اند. زودتر سرایت می کند
   روش شناسی پژوهش-5

هاي متفاوت گیلکی غربی و شرقی  پژوهش حاضر درصدد آن است که در ابتدا دریابد که گونه
تاثیر زبان سپس به . دهندهایی را نشان میها و چه شباهتدر مناطق جغرافیایی چه تفاوت

براي جمع .  توصیفی است-شیوه کار تحلیلی. پردازد فارسی بر گونه هاي گیلکی بطور کلی می
سواد و  آوري داده ها، از تعدادي از گویشورهاي بومی گویش گیلکی ساکن رشت، باسواد و بی

همچنین از منابعی مانند . عمل آمد  سال بصورت تصادفی مصاحبه به65 تا 35حدود سنی 
هدف از این تحقیق این . است شده گرفته ها در این زمینه بهره نامه ها و پایان ها، کتاب گفرهن

عالوه بر . است که نشان دهد منطقه جغرافیایی و مسافت در ایجاد گوناگونی زبانی تاثیر دارد
  .  شود ها با زبان فارسی نیز مقایسه و تطبیق داده میآن قیاس، داده

ب دریاي خزر واقع شده است که براساس آخرین تقسیمات استان گیالن در جنوب غر
مردمان هریک از این . ن به مرکزیت شهر رشت قرار دارد شهرستا16جغرافیایی داراي 

از این میان . گوینداي یا گونه جغرافیایی آن منطقه سخن میها به گویش منطقهشهرستان
   ها و گیرند تا تفاوترار میسرا در این مطالعه مورد بررسی قهاي رشت و صومعهگونه

از آن جایی که زبان فارسی بر این گویش ها سایه انداخته . ها مشخص شوندهاي آنمشابهت
با این بررسی از یک سو به . است، در نهایت با زبان معیار کشور نیز مورد مقایسه قرار می گیرند



125 بررسی جامعه شناختی تنوع گویش گیلکی         رخسار زبان           1398، تابستان 9شماره  /         

اي علمی ثبت شوند و بقاي گویش ها کمک می شود که داده هاي مناطق مختلف در بحث ه
از سوي دیگر معیار جغرافیایی به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد تنوعات زبانی مورد 

گیرد که تا چه حد قدرت گذشته خود را حفظ کرده است و زبان فارسی یا ارزیابی قرار می
یعنی مکان (عوامل دیگري مانند مهاجرت بر کاهش نفوذ این عامل مهم تنوعات زبانی

  . تأثیرگذار بوده است) رافیایی و منطقهجغ

   قلمرو جغرافیایی پژوهش- 6

استان است که زبان مادري اکثر مردم  شاخه شمال غربی هاي ایرانی زبانزبان گیلکی از گروه 
و از غرب با  مازندرانیگیلکی در محدوده استان گیالن از شرق با گویشوران . است گیالن

همجوار است و در درون محدوده خود داراي  تاتیو از جنوب با گویشوران  تالشیگویشوران 
   . )2000رودیگر، (هایی است گونه

زبان  .هاي حاشیه خزر است و در مجموع زبان هاي شمال غربی ایرانی زبانزبان گیلکی از گروه 
 گالشیو ) شرق گیالن(، بیه پیشی )غرب گیالن(کی، مشتمل بر سه لهجه بیه پسی گیل

مردم شمال غربی گیالن، به . باشد می) اي و کوهستانی گیالن و غرب مازندران مناطق کوهپایه(
گیلکی . کنند باشد تکلم می تالشیکه زبان  هاي کناره دریاي خزر گویشز خانواده زبانی دیگر ا

توانند  داشته و گویشوران این دو زبان تا حد نسبتاً زیادي می زبان مازندرانینزدیکی زیادي با 
بخشی از  شبکه استانی گیالنگیلکی تنها در ایران رواج دارد و . سخنان هم دیگر را بفهمند

گیلکی به عنوان زبان رسمی جلسات . کند هاي تلویزیونی خود را به این زبان اجرا می برنامه
 شکل زیر مجموعه ).2012راستارگییوا و دیگران،(است تعیین شده شهرستان رشتشوراي 

  .دهد هاي حاشیه دریاي خزر را در قالب نقشه نشان می زبان
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www.Wikipedia .org 

   یافته و بحث-7

افیایی وابسته به آن دراین بخش داده هاي زبانی جمع آوري شده به لحاظ آوایی و مسایل جغر
  .در نواحی غربی و شرقی مورد مطالعه قرار می گیرند

  گوناگونی آوایی - 1 - 7

در گویش هاي گیلکی غربی و /e/   یا /a/ در بعضی از واژه ها با واکه هاي   /i/در رشتی واکه 
 .دهد را نشان می /i/ گوناگونی آوایی واکه 1 جدول شرقی جایگزین می شود؛

 /i/ واکه یی آوای گوناگون1جدول 

 گونه غربی گیلکی فارسی انگلیسی

ti kitậb رشتی 
 Your book کتاب تو 

te kitậb 
 ضیابر و گسکر

 
/u/ در رشتی در همجواري با دیگر آواها به /ṻ/؛)2جدول  ( تبدیل می شود 
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 /u/گوناگونی آوایی واکه 2جدول 

لیسیانگ  رشتی گونه هاي دیگر فارسی 

smoke دود dṻ dud 
muddy گل الود tṻl tul 

  
گذارند و دچار تغییر یا تحول  ي گفتار، بر یکدیگر تأثیر می نشینی در زنجیره آواها هنگام هم

 همانندي،  2همگونی:  عبارتند از1برخی از این گونه تغییرات و فرایندهاي آوایی. شوند می
توان گفت فرایندهاي آوایی نوعی تغییر  لذا می .7اضافه ،6حذف ، 5قلب ،4الابد ،3اي واکه

  .آیند ها یا عناصر واجی زبان به حساب می ساختاري در مشخصه
   همگونی همخوانی-1-1- 7

قبل از  /n/در شکل گفتاري گویش گیلکی رشتی همانند زبان فارسی هرگاه همخوان لثوي 
در واقع از . شود  دولبی تبدیل می/m/د، آن همخوان به شو  واقع/p/ یا /b/ دولبی  همخوان

سازي حرکات  ور با ساده کند و گویش لحاظ جایگاه تولید به همخوان بعدي شباهت پیدا می
 در جدول زیر قاعده همگونی همخوانی در .گونه کلمات را ادا کند تواند این تر می عضالنی راحت

 :گفتار گیلکی ارایه می شود
  :مانند

  فارسی                                    گیلکی             
  /zenbur/  [zembur]    زنبور   
  /ʃƏnbƏ/  [ʃƏmbƏ]    شنبه 
  /dunbƏ/  [dumbƏ]  دنبه  
   /zƏnper/ [zəmper]     پدرزن  
 /dunbal/  [dumbal]  دنبال  

  
                                                             
1 Phonological processes 
2 Assimilation 
3 Vowel Harmony 
4 Change 
5 Metathesis 
6 Deletion 
7  Epenthesis 
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  هاي  همگونی واکه-1-2- 7
. دهد یم رخ يساز هیشب و ردیگ یم قرار خود جوار هم ي واکه ریتأث تحت واکه کی ندیفرا نیا در
 ي واکه يها مشخصه به هجا کی ي واکه يها مشخصه مجاور، يهجا دو در که معنا نیا به

 یتوجه قابل تعداد و ساده مصوت هفت یلکیگ زبان در. (کند یم دایپ شباهت گرید يهجا
 در که است یلکیگ صوتم نیپربسامدتر از /ə/ مصوت دارد، وجود /ow/ مانند مرکب مصوت

  .) ندارد وجود یفارس زبان

  :مانند
  فارسی                              گیلکی             
  /bedo/  [bodow]           بدو  
  /beʃur/  [buʃur]           بشور  
  /bebor/  [bobor]          ربب  
   /bəzæn/ [bəzən]           بزن 

 

  حذف -1-3- 7

حذف ممکن است . شود ي گفتار حذف می اي از زنجیره آوایی حذف، همخوان یا واکهدر فرایند 
  :به دو صورت باشد

  حذف همخوان پایانی : الف
  حذف همخوان میانی: ب
  

  حذف همخوان پایانی) الف
به عبارتی هرگاه در ترکیب آواها نوعی . شود در این فرایند یک واحد آوایی آخر کلمه حذف می

ي گفتار بوجود آید که خالف نظام صوتی زبان باشد، یک  احدهاي زنجیرهنشینی بین و هم
  ).55 : 1384پورهادي، (شود  واحد آوایی از آن حذف می
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  فارسی                           گیلکی             
  /dæst/  [dəs]                  دست    
  /dust/  [dus]                     دوست  
  /rast/  [ras]                    راست  
   /duzd/ [duz]                      دزد  
   /pust/ [pus]                     پوست 

  
  : مانند. شود گاهی در کلمات مرکب همخوان میانی حذف می) ب
  

  فارسی                                گیلکی             
  /tʃændta/  [tʃenta]            ند تا چ  
  /dæstmal/  [desmal]             دستمال 

    
  قلب -1-4- 7

این فرایند را . کنند ي گفتار، گاهی دو همخوان کنار هم جایشان را با هم عوض می در زنجیره
گویند که بیشتر در گفتار عامیانه یا توسط کودکان که تازه شروع به  فرایند آوایی قلب می

  :مانند. نددپیو اند به وقوع می صحبت نموده
  فارسی                                 گیلکی

  /qofl/  [qulf]                             قفل 
  /aks/  [ask]                               عکس  

/mæʃğ/  [mæğʃ]                       مشق 
/mədrəsə/  [mərdəsə]           مدرسه  

  /kebrit/  [kerbit]                     کبریت 
/buʃqab/  [buxʃab]                  بشقاب  

/məsxərə/  [məxsərə]            مسخره  
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  اضافه-1-5- 7
. شود ي واحدهاي آوایی همنشین اضافه می اي به زنجیره در این فرایند آوایی، همخوان یا واکه

شود و  ي پایانی گفته می د به آن اضافهي گفتار اضافه گرد هرگاه یک واج به آخر یک زنجیره
  :مانند. شود اطالق میاضافه میانی هرگاه یک واج در وسط یا شروع یک کلمه اضافه شود به آن 

  
  فارسی                                گیلکی

  /fen/  [fənd]                    فن 
  /sen/  [sənd]                           سن 

  :مانند. شود  صامت بین دو مصوت مشدد میگاهی نیز
  فارسی                                 گیلکی

  /dula/  [dulla]                    دوال  

هر چند که در مناطق متفاوت، گونه هاي متنوع گیلکی صحبت می شود اما تأثیر زبان فارسی 
ي رشت که هنگام بررسی زبان کردهي قشر فرهیخته و تحصیلدر میان گویشوران نماینده

با توجه به گرایش به تلفظ . ها بیشتر مشخص استگیلکی گویشور ما بودند در تلفظ واکه
ها صورت شود که این جایگزینیمی هایی که با فارسی مشترك است مشخصفارسی در واژه

  :گیردمی

  جایگزینی آوايoبه جاي آواي  u هایی که در واژهuي آن یشینهي تاریخی پ کشیده
  .»درست «dorost، »تشکر  «təšəkkor: است

  جایگزینی آوايe به جاي آواي i که iي آن است کوتاهِ تاریخی پیشینه :ebtedå 
  .و غیره» اتحاد «ettehåd، »ارتجاع «ertəǰå، »ابتدا«

  جایگزینی آوايå به جاي آواي a که āي آن است پیشینه :xulåse» خالصه« ،åftåb 
  .وغیره» راضی «råzi، »آفتاب«

هاي مکرر ثیر داشته است، گرچه پس از تلفظأاي حتی در ضبط متون تاین موضوع تا اندازه
تر طور که پیش  طور کلی همانبه. کردندخود گویشوران معموالً این تلفظ را تصحیح می

  . ظاهرا تحت تأثیر زبان فارسی به زبان گیلکی راه یافته استåگفتیم آواي 
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بهره ها از فارسی، گیلکی غربی و شرقی و انگلیسی دادن مثالهاي زیر، براي نشانهدر نمون
  .ها داشته باشنداي نسبی میان آنگرفته شده است تا بطور همزمان خوانندگان مقایسه

   نشانه جمع-2- 7
جدول  (/on/ ختم می شود و در گویش شرقی به /ận/در گویش گیلکی غربی نشانه جمع به 

3.(  
 

 1 نشانه جمع 3 جدول

انگلیسی        گویش غربی گویش شرقی فارسی 

tree  درخت dirậxt dậr مفرد 

trees  هادرخت  dirậx.ton dậr.ận جمع 

 
چنین .  تولید می شود/ṧận/در گیلکی، نشانه جمع براي بستگان و حضار با افزودن پسوند 

  در  /Ina/   شبیه است که معادل/uṧận/ و /aṧận/نشانه اي به نشانه سوم شخص جمع
  )4جدول  (.زبان فارسی است

 
 2نشانه جمع  4جدول 

 گیلکی فارسی انگلیسی

Their mother مادراینا mậrậṧận 
  

  حرف تعریف معرفه و نکره -3- 7
 براي /a/غربی معرفه در گیلکی با افزودن حرف تعریف معرفه ساخته می شود؛ در گیلکی 

استفاده ) آن( براي /u/و ) این( براي /i/در گیلکی شرقی . به کار می رود) آن( براي /u/و ) این(
  )5جدول  (.می شود
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 1حرف تعریف  5جدول 

  گویش غربی گویش شرقی انگلیسی

this /i/ /a/ 
that /u/ /u/ 

 حرف تعریف

 
 . در زبان فارسی هستند/ra/در گویش شرقی، معادل  /ǝ/گویش غربی و در  /ậ/نشانه مفعولی 

  )6جدول (
 2حرف تعریف  6جدول 

 گویش غربی گویش شرقی فارسی
 kitabậ kitậbậ کتاب را

  
  )7جدول  (. در پایان یک اسم در گیلکی، اسم نکره درست می شود/i/با افزودن پسوند 

 
 3حرف تعریف  7جدول 

 گیلکی فارسی انگلیسی

A woman زنی zậnậki 

در تالشی قبل از یک  / yǝ / در گیلکی شرقی و /yek ta/ در گیلکی غربی ، /itậ/هنگامی که 
  )8جدول  (.اسم نکره ساخته می شوداسم قرار می گیرند، 

 4حرف تعریف  8جدول 

سیفار انگلیسی  گیلکی غربی گیلکی شرقی تالشی 

A book کتابی yậ kitab yậk ta kitab itậ kitab 
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  ضمایر شخصی -4- 7
 هاي غربی دیگر ضمایر شخصی در رشتی و گونه 9جدول 

  رشتی  گونه هاي غربی دیگر  فارسی انگلیسی
I من Mận mận  

you تو tu tu  
He/she/it او un un  

we ما am^ am^  
you شما ṧumậ umậ ṧ  

these این ها aṧan aṧận 
those ان ها uṧận uṧận 

 
  ملکیضمایر  -5- 7

 گری دی غربيها  و گونهی رشتی ملکریضما 10جدول

 انگلیسی  فارسی گونه هاي غربی دیگر  رشتی

mậ mi مال من mine 

tậ ti مال تو yours 
un Un ậ (i) مال او His/her/its 

Amậ ami مال ما our 
ṧima ṧimi مال شما yours 
uṧậnậ uṧậni مال انها theirs 

aṧậnậ aṧậnậ (i) مال این ها theirs 
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               حروف اضافه -6- 7
/jậ/  در گویش غربی و   /ji/ در گویش شرقی معادل /az/ هر دو مانند . در زبان فارسی است

  )11جدول  (.پسوند عمل می کنند
  

  

  1حروف اضافه 10جدول 

 گیلکی غربی گیلکی شرقی فارسی
 raji     rậjậ از راه

 

/e/ یا /re/ در گیلکی غربی و /be/ در گیلکی شرقی معادل /barâye/12جدول ( . در زبان فارسی هستند(   
 

 2حروف اضافه11جدول 

  غربیگیلکی گیلکی شرقی فارسی

 hasậne - براي  حسن
 mebe mậrǝ براي من

  

/ậ/ در گونه غربی و /ǝ/ در گیلکی شرقی معادل /be/ در زبان فارسی هستند و بعد از متمم خود قرار می 
  )13جدول  (.گیرد

 

 3  حروف اضافه12جدول 

 گیلکی غربی فارسی انگلیسی
To Ali به علی aliyậ 

To Hasan به حسن haậsnǝ 
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   حرف ربط-7- 7
/u/ در گیلکی غربی و /o/ در گونه شرقی معادل حرف ربط /v/در زبان فارسی هستند  .  

 
 فارسی انگلیسی

Ahmad and Hasan  حسنواحمد   amậd o hasǝn گیلکی شرقی 

Me and my father  پدرمومن  mận u mi peir گیلکی غربی 

   هجمل -8- 7

/vậsti bậdậnim ksyim, ḉisim, koyǝ bậmoyim/ گیلکی 

 فارسی   ازکجا امده ایم, چه هستیم,باید بدانیم که هستیم
We should know who we are, what we are and where are we come 
from 

 انگلیسی

/xậyliyậnậ jǝxtǝrậ ṧo/ گیلکی 

 فارسی  از یادخیلی ها رفته است
It is forgotten by many سیانگلی  

 

/amậ dur durậ zǝmậtǝ ṧinim/ گیلکی 

 فارسی  ما به زمان هاي دورتعلق داریم
We belong to past time انگلیسی 

 

/xu pǝlậyậ buxurd, xu dậs – u dimậ  buṧust/ گیلکی 

 فارسی  پلویش راخورد و دست و صورت خود را شست
He ate his rice and washed his face and hand انگلیسی 

 

        همانطور که تحلیل و توصیف داده ها نشان می دهد تنوع در گونه هاي زبانی به چشم 
، چینش کلمات در جمله و ویژگی هاي دستوري نشان می دهند که نوع تلفظ. می خورد

از این رو می توان . تفاوت هایی میان منطقه هاي جغرافیایی گیلکی غربی و شرقی وجود دارد
اما از سوي . ی و قومیت را از عواملی دانست که سبب تنوعات گویشی می شودمنظقه جغرافیای
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توسعه  زبان فارسی و افزایش گویشوران این زبان در تغییر اصالت این گوناگونی بی تأثیر  دیگر
وام در مباحث زبان شناسی مربوط به گیلکی مشاهده می شود که زبان فارسی سبب . نیست
 که ظاهراً از زبان فارسی وام گرفته شده است، در åي واکه. است و تغییرات در گیلکی گیري

 āي تاریخی ي آن واکهشود که با فارسی مشترکند و ریشهها دیده میتعداد کمی از واژه
  ).2012راستار گییوا و دیگران،( »خواب«  xåb: کشیده است

ان معیار تغییرات دیگري را شاید به مرور زمان و با افزایش افراد تحصیلکرده در این استان، زب
در تأیید .  نیز شامل شود و دیگر منطقه جغرافیایی تنها و قویترین عامل تنوع در گیلکی نباشد

  .چنین ادعایی در ادامه مقاله به شواهد پیشین ارجاع می کنیم

  تأثیر زبان فارسی - 9 - 7
ي رشت که کردهي قشر فرهیخته و تحصیلتأثیر زبان فارسی در میان گویشوران نماینده

با توجه به . ها بیشتر مشخص استهنگام بررسی زبان گیلکی گویشور ما بودند در تلفظ واکه
شود که این هایی که با فارسی مشترك است مشخص میگرایش به تلفظ فارسی در واژه

  :گیردها صورت میجایگزینی

: ي آن استاریخی پیشینهي ت کشیدهuهایی که در واژه u  به جاي آوايoجایگزینی آواي  -
təšəkkor»  تشکر«.  

، »ابتدا« ebtedå: ي آن است کوتاهِ تاریخی پیشینهi که i به جاي آواي e جایگزینی آواي -
ertəǰå» ارتجاع«.   

 åftåb، »خالصه« xulåse: ي آن است پیشینهā که a به جاي آواي å جایگزینی آواي -
  .»آفتاب«

راستار گییوا (ا تحت تأثیر زبان فارسی به زبان گیلکی راه یافته است ظاهرå ، آواي طور کلیبه
ها همان گونه که در جدول فوق رفته با توجه به نظام همخوانهمروي). 2012و دیگران،

: همان( .هاي زبان فارسی چندان تفاوتی ندارندها با همخوانشود، این همخوانمشاهده می
. هاي فارسی هستنداري وجود دارند که دقیقا همانند واژههاي بسیدر زبان گیلکی واژه ).32

 به dəridəهاي وصفی همانند صورت: اند، مثالًبرخی از آنها احتماالً از فارسی وام گرفته شده
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هاي هاي وصفی بازنمایی مستقلی از صیغه در زبان گیلکی این صورت.»شرمگستاخ، بی«معنی 
ها ي معانی این صورتگستره. اطی بین آنها وجود داردشان هستند که در هر صورت ارتباصلی

و ) »دریده، گستاخ «dəridəمقایسه کنید گیلکی . زبان فارسی استمعادل آنها در تر از محدود
ها حتی بعضی از واژه. »حیادریده، گستاخ، بی«) 2؛ »پاره، شکستهپاره، تکه «)däride 1فارسی 

رو مثالً دشوار از این. شوندسی به صورت فارسی تلفظ میتأثیر زبان فارتحت در گفتار گیلکی 
گیلکی کدام درست در) » و پز، آشپزيپخت«( poxtəpəzي بتوان گفت که در خصوص واژه

. شوداي گیلکی بوده و فقط همانند فارسی تلفظ میاست؛ آیا از فارسی وام گرفته شده یا واژه
 pəxtəpəzرود صورت گیلکی ، انتظار می»پختن، آماده کردن غذا «pəxtənهمسو با فعل 

  ).همان جا(داشته باشیم

  گیري نتیجه -8

 نواحی مختلف هاي زبانی نشان می دهد که تنوعات گویشی و گوناگونی زبانی دربررسی داده
 که در نواحی متفاوت استان گیالن هاي شرقی و غربیگویش. جغرافیایی به چشم می خورد

جامعه ( جغرافیاییناحیه. ایی، واژگانی و دستوري تفاوت هایی دارند به لحاظ آوتکلم می شوند،
این تنوعات بی تأثیر نیست؛ اما با  به عنوان یکی از متغیرهاي غیر زبانی در )زبانی آن ناحیه

رسد که تفاوت ها به ویژه گسترش زبان معیار و افزایش مهاجرت به مناطق مختلف به نظر می
  . کم رنگ شده است و زبان فارسی بر گیلکی تأثیر داشته استدر حوزه آوایی و نوع تلفظ 
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  پیوست

  آوانگاريهاينشانه

  واآ نشانه آوا نشانه
n همخوان(صامت .1 ن( 
l ل p پ  
r ر b ب 
y ي d د 

)واکه( مصوت .2  t ط-ت  
a ˊ─ k ك 

e ─ˏ g گ 
ә درباره ي about در انگلیسی q غ-ق  
ă Í f ف 
i اي v و 
u او s  ص-س-ث  
ou وا  š ش 
ă أئو z ظ- ض-ز- ذ  
ăi أاي ž ژ 
ei إي x خ 
uo اؤ h ح- ه  

سایر نشانه ها.3  č چ 
 ج j نشانه ي کشش :

 م m نشانه ي تهی 
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