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 قدمهم
 و یهمااهنگ  ایا  تجاان   یفرهنگا  و یاجتمااع  ،یانساان  ،یعیطب اتیخصوص انیم آن در که است ییایجغراف یمحدوده کی هیناح

هاای  و فیزیکی که بر وجود مشخصهای هواحی جغرافیایی، یا به عبارتی جغرافیای ناحین .(Drew, 1995: 54) دندار ینسب وحدت
گوناگونی  ترین عواملی است که برترین و مشخصکند؛ یکی از مهمهای محیطی خاص داللت میزمین و مناطق مختلف با ویژگی

کنند و زبان اند، زندگی مییرگذار است. گویندگان یک زبان با توجه به نواحی جغرافیایی که در آن به دنیا آمدههای زبانی تأثو تفاوت
 برند. کار میکنند، متفاوت بهرا با افرادی که در یک نواحی جغرافیایی دیگری زندگی می

انگیاز انساان   هاای شاگفت  دهد. زبان یکی از تواناییه قرار میهای بنیادی مورد مطالعهای علمی و نظریهشناسی، زبان را با روشعلم زبان
و تبادل اطالعاات انجاا     کندهای خود در جامعه ارتباط برقرار میگروهید. انسان از طریق زبان با همکناست که وی را از حیوان متمایز می

ی با عظمتی، دساتاوردهای  عهده دارد. بررسی چنین پدیدهدهد. پ  زبان عالوه بر نقش تبادل اطالعات، نقش تعامل اجتماعی را نیز بر می
-شناسای، عصا   شناسی با علومی مانناد فلسافه، روان  های علمی دیگر شده است. زبانعلمی بسیاری داشته است که باعث ارتباط با حوزه

هاای میاان زباان و جامعاه،     در بررسای  شناسی در ارتباط است.شناسی، آموزش و مرد علو  سیاسی، جامعه جغرافیا، شناسی، ادبیات، حقوق،
کلی، مباحاث متناوعی   باه طاور   گوناگونی زبانی و های جغرافیایی، تمایزات جنسیتی و طبقاتی،ی میان طبقات گوناگون جامعه، تفاوترابطه

باا چاه زباانی     دهد که ماا اهال کجاا هساتیم و    کامالً نشان می دقت در لهجه و گویش فرد شود.مربوط به محیط زندگی انسان مطرح می
 کنیم.صحبت می

-چون کوه و منطقه جغرافیایی اشاره مای  و شرایط جغرافیایی شناختی زبان، به عواملی چون مسافت، موانع طبیعیدر بررسی جامعه

خانواده، جنسیت، سان و شاغل در زباان افاراد بسایار ماوثر       مانند تحصیالت،  زیرا چنین عواملی توأ  با عوامل اجتماعی دیگر ؛شود
به بحث در زبان در باب گوناگونی زبانی یا  یِلکیگ شیگو وتنوع جغرافیاییرابطه بین نواحی پژوهش حاضر با تأکید بر عامل ستند.ه

 ،مشخصات جغرافیایی مانند مسافتاین باورند که شناسی اجتماعی، محققان برشناسی زبان یا زبانپردازد. در جامعهتنوع گویشی می
 ای بسیار اهمیت دارند.های منطقهیش گویشپیدا موانع و فواصل در

اساسأ هر زبانی که در سطح وسیع مورد استفاده قرارگیرد، دارای تنوع گویشی فراوان است. نواحی روساتایی در مقایساه باا ناواحی     
ی آن های سنتی همچون پلی ارتبااطی باا پیشاینه   های محلی خود دارند. گویشهای گویششهری تمایل بیشتری به حفظ ویژگی

 .(Hyderpur, 2010: 1) جامعه ارزش بسیاری دارند
های جغرافیایی و ساختاری تقسیم کرد. گروه غربی توان به دوگروه اصلی غربی و شرقی بر اساس قرابتزبان و گویش ایرانی را می

گاردد.  غربی محسوب میشود که گویش گیلکی از جمله زبان های ایرانی شمال می به دو گروه شمال غربی و جنوب غربی تقسیم
مسایل فرهنگی، جغرافیایی، سیاسی، جنسیتی و مانند زبانی هایی، معیارهای زبانی و غیرهایی یا گوناگونیدر بررسی چنین تفاوتلذا 

تناوع گاویش گیلکای در     رابطاه ناواحی جغرافیاایی و   در پژوهش حاضار  بنابراین مورد توجه هستند. اینها در یک ناحیه جغرافیایی 
گرفته و نقش عوامل جغرافیایی و محیطی را در تنوع گویش گیلکای ماورد   مورد بررسی و مطالعه قرار سرا ی رشت و صومعهشهرها

 دهد. می تحلیل قرار
همه نیرو و بار عاطفی خود فاقد روشنی  آید. مفهو  زبان بامی ترین شاخص در تعیین یک فرهنگ به شمارزبان در عصر ما مناس 

محلی در بیاان  ای هگویش عبارت از شیو قایل به تمایز شد. 1و گویش 6لهجه ،3باید میان زبانمی این حیث ت. ازو صراحت الز  اس
رو واسط میان گاویش  لهجه قلم هاست که میان آنها نوعی تفاهم متقابل برقرار شده است.از گویشای همقصود است. زبان مجموع

 .(Badrifar, 2013: 52) کندمیو زبان را پر
شناسان دست نیست. عوامل متعددی را زبان یکای هگوناگونی زبانی مطرح است. زبان پدید ،زبانی مبتنی بر جامعه بررسی های در

: عبارتناد از   زباانی متغیرهای غیر .(Modaresi, 2014: 14) اند که عبارتند از متغیرهای زبانی و غیر زبانیاجتماعی معرفی کرده
هاای  طبقه اجتماعی، خانواده و مسایل فرهنگی جامعاه همگای ساب  ایجااد گوناه      ،، جنسیت، شغلجغرافیایی، سن، قومیتنواحی 

بر این اسات کاه   های زبانشناسی اجتماعی اعتقاد شود. در بررسیمی ها مشاهدهشوند. تنوعات زبانی در همه زبانمی متفاوت زبانی
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 :Modaresi, 2014) کند. این نظریه را موج نامیده اناد می ایتتر است، زودتر سرجغرافیایی که نزدیک تغییرات زبانی به نواحی

145) 
شناسای هساتند و   ( بر این باور است که مفاهیم زبان، گویش، لهجه و گونه از مفاهیم اساسی و پر کاربرد در زباان 3101دبیرمقد  )

تی مانند زبان و گویش کاامالً روشان   شود تعریف این مفاهیم است. تعریف اصطالحانخستین پرسشی که پژوهشگر با آن روبرو می
ای هساتند.  ها منطقاه ( معتقد است که گویش6881) 3. کوک)(Wardhaugh, 2006 نیست و چنین تعابیری تا حدی ابها  دارند

ای هها از زبان معیار هم به لحاظ تلفظی، دستوری و واژگانی متفاوتند.  پ  چنین اصطالحاتی به جامعه ارتباط دارند و گروهگویش
 برندهای متفاوتی را به کار میکنند گویش، لهجه و گونهمی های متنوع زندگیمتفاوتی که در مناطق گوناگون جغرافیایی با فرهنگ

.(Fromkin, 2014)  
ن شناساویژه گیلکی، نخستین بار از سوی پژوهشگران اروپایی آغاز شد و زبانهای شمال ایران بهها و لهجهی گویشتحقیق درباره

سایه تازاری در   های ایرانی از جمله گیلکی پرداختند. پژوهشاگران رو به تحقیق و بررسی گویش ،کشورهای اروپا قبل از دانشمندان
هاای جناوبی   های حاوزه کلیه نکات مربوط به زبان وگیلکی  دستور که بوداولین محققی و برزین رین بودند سایاین زمینه مقد  بر 
( معتقاد اسات مارد  گایالن باه      31: 3101پورهادی ). (Pourhadi, 2006: 14) آن دستور نوشت برای و دریای خزر را مدون 

از : گیلکی شامل گیلکی رشت، گیلکی مرکز و غرب گیالن، گیلکی شرق گایالن باا   گویند که عبارتندهای گوناگون سخن میزبان
لری لکی. گویش گیلکای رشات از زباان فارسای تاأثیر      مرکزیت الهیجان، گالشی، گیلکی رودبار، تالشی، تاتی، کردی کرمانجی و 

بیش دریابد. گیلکای در  گفتگوی گیلکی را کم و تواندمی ست؛ به طوری که امروز یک فرد غیرگیالنی با کمی دقتزیادی پذیرفته ا
هاای متفااوت را از   گویشنی به هر روی، بسیاری از محققان ایرانی و غیرایرا بسیاری از زمینه ها با زبان فارسی میانه شباهت دارد.

 پاژوهش خاود  در  (3108)های متنوع  مورد بررسی قرار داده اند؛ که هر یک از آن ها دستاورد ارزشمندی داشته است. عبدلی جنبه
ماورد  را شامل: مذه ، زبان، آداب و رسو  و برخای خصوصایات تااریخی آن    تالش قو   مختلفی از حیات اجتماعی، فرهنگیابعاد 

اهاالی تااتی    .ها، کوشش نموده استتوصیف قلمرو جغرافیایی و وضعیت اقتصادی تالشی بعالوه وی برای. دهدل قرار تحلیتجزیه و
راساتارگییوا و   آیناد. بخشی از قو  تالش به شمار مای  شناسی،بر اساس موازین مرد  نامند،می که خود را تات نیز زبان دره شاهرود

اناد. در ایان   ایی، دستوری ماورد توجاه قارار داده   زبان گیلکی را از جنبه تاریخی، آو ی خودهای ارزندهپژوهش در (6836) 6دیگران
یلکای رایاد در رشات اسات و     گ هاا از ونهبیشتر موارد نم اطق دیگر مورد توجه بوده است. درمطالعه زبان گیلکی رشت بیشتر از من

 شاهر  فاصال  حاد  منطقاه  یزبان اطل پژوهش  در (3102) الیاسی های الهیجانی و دیگر شهرستان ها نشده است.گونه توجهی به
ال خراساان  های فارسای رایاد در شام   به این نتیجه رسیده است که گویش (انگلستان یزبان اطل  هیبرپا) مشهد شهر و جا  تربت

. این ذاشته شده استه به نمایش گی فارسی میانهای زبانی از دوره. با استفاده از این شیوه چگونگی گونه)مشهدی و قوچانی( دارد
تاوان باا وارد کاردن    مای  کند. الز  به ذکر اسات کاه  می ها کمکنآهای زبانی موجود و تنوع بخشیدن به ذخایر به غنای صورت

های واژگانی را پر کرد چرا که این واژگاان در بسایاری از ماوارد در    ءبرخی خال ،های گویشی در زبان فارسی رسمیهژبسیاری از وا
تری را در خود دارند. عاالوه بار آن از ایان    بار معنایی دقیق ،های زبانی موجود مربوط به یک طیف معنایی خاصورتمقایسه با ص

ریشاه و  که معتقدند  (3101) پوریو سبزعل خالهشهیک یتیضار ی تحول سطوح مختلف زبان فارسی پی برد.توان به شیوهمی یافته ها
دهنده یاک  های تشکیلهای هر زبان است. ریشه جزءِ بنیادی واژه است که میان لغتقسمتترین ترین و اساسیماده افعال از مهم

شاود. باا اساتخراج    به ریشه ساخته مای  ییبردارد و ماده از افزودن جز ها را در ده لغوی مشترک است و معنای اصلی آن لغتاخانو
هاا را  های فعلی، اساس ساخت فعال ایی و دستوری گشود. مادههای ایرانی را در حوزه معنزبان بهماتتوان بسیاری از م ها میریشه

های تاتی، تالشی و گیلکای از گاروه   اند. گویشاز تعدادی ریشه محدود مشتق شده و غالباً دهند های مختلف تشکیل میدر گویش
های ایرانی دوره باستان و صر زبانها بسیاری از عنااین گویش های ایرانی شمال غربی اند که درحاشیه دریای خزر راید اند. درنزبا

 و( به بررسی فرآیندهای آوایی گویش گیلکی بر مبنای اطلا  زباانی پرداختاه    3181) قلی فامیان و بصیرت میانه حفظ شده است.
جغرافیاایی  آنها میان تنوعات آوایای و متغیار   یند آوایی را بازشناختند. از نظر نوع فرآ 30آوری داده از گویشوران گیلکی، پ  از جمع

هاای غیرمرکازی اساتان و در رأس آن رودسار در مجااورت اساتان       همبستگی وجود دارد. به عالوه مشخص شد که در شهرستان

                                                           
1 Cook, G.  
2Rastorgueva, et. al   
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 ییایا جغراف عیا توز ( در3181) همکااران  و آهنگار های مرکزی اساتان اسات.   مازندران بسامد فرآیندهای آوایی بیشتر از شهرستان
 ،یافراشاتگ  ینادها یفرا کاه به این نتیجه رسایده اناد    ی،انکنگیم و یینارو -یشهرک بخش ود در یستانیس شیگو یاواکه تنوعات
 یایبقا به توانیم ن،یهمچن. شودیم دهید بخش دو نیا در یبارز طور به یاواکه یسازوساده یشدگنیپس ،یشدگنیشیپ ،یافتادگ
 بعاالوه، . کارد  اشااره  ،یاواکه کشش ندیفرا همچون دوره، آن یهایژگیو از یبرخ زین و انهیم یفارس یهاواکه از یبرخ توجه قابل
 دو نیا ا یستانیس شیگو در توانیم مطالعه مورد شورانیگو گفتار در هاتفاوت از یاپاره وجود لیدل به ،یزبان یهاشباهت رغمیعل

 کااربرد  کاه  اسات  یانکنگیا م بخاش  در ،/bârni/ یمحلا  تلفاظ  با ،یباران لهجة هاآن نیبارزتر. کرد ییشناسا را ییهالهجه بخش
( به بررسی ساخت فعال  3182) پورالخاص و همکاران .است ترکینزد اریمع یفارس زبان به آن انیسخنگو انیم در یاواکه تنوعات

در نهایت به این نتیجه رسیدند که  ن های الهیجان و سیاهکل پرداخته وماضی در گویش گیلکی شرق گیالن با تمرکز بر شهرستا
تار فعلی در گیلکی شرق از لحاظ وجه و نمود با زبان فارسی تفاوت دارد. عالوه بر آن تفاوت های آوایی، واژگاانی و سااختاری   ساخ

 بسیاری میان این دو مشاهده نمودند.

 پژوهشروش 
چه و هاچه تفاوتدر مناطق جغرافیایی  های متفاوت گیلکی غربی و شرقیکه گونهدرصدد آن است که در ابتدا دریابدپژوهش حاضر 

 توصایفی  -تحلیلای  پردازد. شیوه کاار کی بطور کلی میهای گیلثیر زبان فارسی بر گونهدهند. سپ  به تأهایی را نشان میشباهت
و  رشات شاهرهای  ها، از تعدادی از گویشورهای بومی گویش گیلکی ساکن است. برای جمع آوری داده همراه با مطالعات پیمایشی

ها، عمل آمد. همچنین از منابعی مانند فرهنگسال بصورت تصادفی مصاحبه به 21تا  11سواد و حدود سنی د و بیباسوا ،سراصومعه
 اساتفاده شاده اسات.    Gisجهت ترسیم نقشه ها از نار  افازار    است. شده گرفته ها در این زمینه بهرهنامهو پایانمقاالت  ،هاکتاب

ها باا زباان   آن قیاس، دادهثیر دارد. عالوه برأت در ایجاد گوناگونی زبانی ترافیایی و مسافجغ نواحیکه  دهدمی ف تحقیق نشاناهدا
 شود.  فارسی نیز مقایسه و تطبیق داده می

 محدوده مورد مطالعه
درجه و یک دقیقاه عار     11دقیقه طول شرقی و  60درجه  88موقعیت جغرافیایی  هکتار و 880330رشت با وسعتی معادل  شهر

عنوان مرکز شهرستان بوده و از شمال باه  ه در شهرستان رشت و ب نظر سیاسی این شهر شمال کشور واقع شده است. از در شمالی
شهرهای فومن و صومعه سرا، از جنوب به شهر سنگر، از جنوب غرب به شهر  ز غرب بهشهر خما ،  از شمال غرب به شهر انزلی، ا

 Statistical) گرددبیجار محدود میخشک های لشت نشاء وشمال شرق به شهر از کوچصفهان و آستانه و از شرق به شهر شفت،

Yearbook of Guilan Province, 2016) .رشت شهر تیجمع3181 کشور مسکن و نفوس یعموم یسرشمار نیآخر طبق 
 22 ارتفاع از شتر شهر یتوپوگراف نظر از. (Population Census of Rasht County, 2016) است دهیرس نفر 218881 به
 خاتم  (یانزلا  جااده  و گلساار ) شاهر  شامال  در آزاد، یآبهاا  سطح ریمترز68حدود ارتفاع وتا شروع( الکان محور) شهر جنوب از متر
 باه  جنوب جهت از که النیگ در یعموم  یش بر که است مرتفع یبرنواح منطبق شهر یجنوب یهامحدوده احتساب نیا با. شودیم

 . (Geographical of the Armed Forces, 2014) گرددیم منطبق است، شمال
دقیقه عار  شامالی در شامال کشاور      30درجه و  11دقیقه طول شرقی و  30درجه  88جغرافیایی شهر صومعه سرا در مختصات 

 شارق  از ،ینزلا تاالب به شمال ازسرا و بعنوان مرکز شهرستان بوده و سیاسی این شهر در شهرستان صومعهاز نظرواقع شده است. 
 Statistical Yearbook of Guilan) گاردد مای  محادود  فومن به ازجنوب و وماسال رضوانشهر به غرب از شفت، و رشت به

Province, 2016) .   نفار اسات   81801جمعیات ایان شاهر    3181بر اساس سرشاماری ساال (Census of the Housing 

Population of Somaye Sara City, 2016) 
 متار  -1 حادود  ارتفااع  تا و شروع خاکیان جاده صومعه سرا به نفوت() شهر جنوب از متر31 ارتفاع ازصومعه سرا شهر یوگرافتوپ نظر از
 باا متار ارتفااع داشاته و     0سرا مرکز شهر صومعه .شودیم ختم (بلوار شهدا و دانشکده کشاورزی) شهر شمال در ،آزاد یهاآب سطح ریز
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 اسات،  شمال به جنوب جهت از که النیگ دری عموم  یش بر که. است مرتفع ینواح بر منطبق شهر یجنوب یهامحدوده احتساب نیا
  . (Geographical of the Armed Forces, 2014) گرددیم منطبق

 

 
 کشور  سرا در شهرستان، استان وموقعيت شهرهاي رشت و صومعه .8شكل 

 (3181)منبع: سازمان جغرافیایی کشور، 

 ثو بح هايافته
گیلکی در محدوده . است استان گیالناست که زبان مادری اکثر مرد   شاخه شمال غربی زبانهای ایرانیزبان گیلکی از گروه 

همجوار است و در درون  تاتیو از جنوب با گویشوران  تالشیو از غرب با گویشوران  مازندرانیاستان گیالن از شرق با گویشوران 
های و در مجموع زبان های شمال غربی ایرانیزبانزبان گیلکی از گروه  .(Rüdiger, 2000) هایی استمحدوده خود دارای گونه

ای و مناطق کوهپایه) گالشیشی )شرق گیالن( و پیپسی )غرب گیالن(، بیههبی ةزبان گیلکی، مشتمل بر سه لهج .حاشیه خزر است
که های کناره دریای خزرگویشباشد. مرد  شمال غربی گیالن، به زبانی دیگر از خانواده کوهستانی گیالن و غرب مازندران( می

توانند ان این دو زبان تا حد نسبتاً زیادی میگویشورداشته و زبان مازندرانیکنند. گیلکی نزدیکی زیادی با باشد تکلم می تالشیزبان 
های تلویزیونی خود را به این بخشی از برنامه شبکه استانی گیالنسخنان هم دیگر را بفهمند. گیلکی تنها در ایران رواج دارد و 

 (.Rostar Giva, 2012) استتعیین شده شهرستان رشتکند. گیلکی به عنوان زبان رسمی جلسات شورای زبان اجرا می

 
     هاي حاشيه درياي خزرمجموعه زبان  .8شكل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AA
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مرکزی استان های زبانی جمع آوری شده به لحاظ آوایی و مسایل جغرافیایی وابسته به آن در نواحی غربی و این بخش داده در
 گیرند.می ه قرارمورد مطالع سرا( و صومعه  های رشتشهر )گیالن 

 

 گوناگوني آوايي  -8
 3جادول   شود؛می جایگزین مرکزیهای گیلکی غربی و گویشدر/e/ یا   /a/در بعضی از واژه ها با واکه های  /i/در رشتی واکه 

 دهد.را نشان می /i/گوناگونی آوایی واکه 

 
 /iواکه / ييآوا يگوناگون .8جدول 

 گونه گيلكي فارسي انگليسي

Your book کتاب تو 
ti kitậb رشتی 

te kitậb صومعه سرا(ضیابر و گسکر(  

 
/u/  در رشتی در همجواری با دیگر آواها به/ṻ/ (6)جدول شودمی تبدیل. 

 
 /u/گوناگوني آوايي واکه . 8جدول 

 رشتي گونه هاي ديگر فارسي انگليسي

smoke دود dṻ dud 

muddy گل الود tṻl tul 

 
شوند. برخی از این گوناه تغییارات و   تغییر یا تحول میگذارند و دچار مییکدیگر تأثیر  ری گفتار، بنی در زنجیرهنشیآواها هنگا  هم
توان گفت فرایندهای آوایی ناوعی  لذا می .1اضافه ،2حذف ،1قل  ،8ابدال ،1ایواکه همانندی ،6عبارتند از: همگونی 3فرایندهای آوایی

 آیند.ناصر واجی زبان به حساب میها یا عتغییر ساختاری در مشخصه

 
 همگوني همخواني -
شاود،   واقع /p/یا  /b/دولبی  قبل از همخوان /n/گفتاری گویش گیلکی رشتی همانند زبان فارسی هرگاه همخوان لثوی  شکلدر 

ور باا  کناد و گاویش  یشود. در واقع از لحاظ جایگاه تولید به همخوان بعدی شاباهت پیادا ما   دولبی تبدیل می /m/آن همخوان به 
 گونه کلمات را ادا کند.تواند اینتر میسازی حرکات عضالنی راحتساده

 مانند:

 فارسی                                     گیلکی             
 /zenbur/  [zembur]  زنبور 
 /ʃƏnbƏ/  [ʃƏmbƏ]  شنبه 

 هايهمگوني واکه -
 یهجا دو در که معنا نیا به. دهدیم رخ یسازهیشب و ردیگیم قرار خود جوارهم یواکه ریتأث تحت واکه کی ندیفرا نیا در

 مصوت هفت یلکیگ زبان در. )کندیم دایپ شباهت گرید یهجا یواکه یهامشخصه به هجا کی یواکه یهامشخصه مجاور،

                                                           
1 Phonological processes 
2 Assimilation 
3 Vowel Harmony 
4 Change 
5 Metathesis 
6 Deletion 
7  Epenthesis 
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 یفارس زبان در که استیلکیگ مصوت نیبسامدترپر از/ ə/ مصوت دارد، وجود/ ow/ مانند مرک  مصوت یتوجه قابل تعداد و ساده
 مانند:    .( ندارد وجود

 فارسی                                    گیلکی             
 /bedo/  [bodow]               بدو 
 /beʃur/  [buʃur]   شور 
   

 حذف -
الف: حذف       شود. حذف ممکن است به دو صورت باشد:می ی گفتار حذفای از زنجیرهدر فرایند آوایی حذف، همخوان یا واکه

 ب: حذف همخوان میانی         همخوان پایانی 
شود. به عبارتی هرگاه در ترکی  آواها نوعی در این فرایند یک واحد آوایی آخر کلمه حذف می: الف( حذف همخوان پایانی

شود ف نظا  صوتی زبان باشد، یک واحد آوایی از آن حذف میی گفتار بوجود آید که خالنشینی بین واحدهای زنجیرههم
 (.11:  3108)پورهادی، 

 فارسی                                  گیلکی             
 /dæst/  [dəs]                     دست 
 /dust/  [dus]                     دوست 
 شود. مانند: گاهی در کلمات مرک  همخوان میانی حذف می( ب 

 فارسی گیلکی
/tʃændta/  [tʃenta] چند تا 

 /dæstmal/  [desmal]           دستمال 

 

 قلب -
گویند که کنند. این فرایند را فرایند آوایی قل  میی گفتار، گاهی دو همخوان کنار هم جایشان را با هم عو  میدر زنجیره

 پیوندد. مانند:اند به وقوع میه شروع به صحبت نمودهبیشتر در گفتار عامیانه یا توسط کودکان که تاز
 فارسی گیلکی

/qofl/  [qulf]        قفل 

/aks/  [ask]    عک 

 

 اضافه -

شود. هرگاه یک واج به آخر یک ی واحدهای آوایی همنشین اضافه میای به زنجیرهدر این فرایند آوایی، همخوان یا واکه
شود و هرگاه یک واج در وسط یا شروع یک کلمه اضافه شود به آن ی پایانی گفته میاضافه ی گفتار اضافه گردد به آنزنجیره

 شود. مانند:اطالق میاضافه میانی 
 

 فارسی گیلکی
/fen/  [fənd]       فن 

/sen/  [sənd]    سن 

 شود. مانند:گاهی نیز صامت بین دو مصوت مشدّد می
 فارسی گیلکی

/dula/  [dulla]          دوال 
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ی قشر شود اما تأثیر زبان فارسی در میان گویشوران نمایندهمی چند که در مناطق متفاوت، گونه های متنوع گیلکی صحبتهر
توجه به مشخص است. با  ها بیشتری رشت که هنگا  بررسی زبان گیلکی گویشور ما بودند در تلفظ واکهکردهفرهیخته و تحصیل

 گیرد:ها صورت میشود که این جایگزینیفارسی مشترک است مشخص میهایی که با ژهگرایش به تلفظ فارسی در وا
  جایگزینی آوایo به جای آوای u هایی که در واژهu ی آن است: ی تاریخی پیشینهکشیدهtəšəkkor  «تشکر» ،

dorost «درست.» 
  جایگزینی آوایe  به جای آوایi  کهi ی آن است: کوتاهِ تاریخی پیشینهebtedå «ابتدا» ،ertəǰå «ارتجاع» ،

ettehåd «و غیره.« اتحاد 
  جایگزینی آوایå  به جای آوایa  کهā ی آن است: پیشینهxulåse «خالصه» ،åftåb «آفتاب» ،råzi «راضی »

 وغیره.
این تلفظ را  های مکرر خود گویشوران معموالًثیر داشته است، گرچه پ  از تلفظأضبط متون تای حتی دراین موضوع تا اندازه

 ظاهرا تحت تأثیر زبان فارسی به زبان گیلکی راه یافته است. åتر گفتیم آوای که پیشطور  طور کلی همان کردند. بهتصحیح می
 

 نشانه جمع -8
 (.1)جدول  /on/به  )رشت( مرکزیشود و در گویش می ختم /ận/نشانه جمع به  سرا()صومعه در گویش گیلکی غربی

 
 8انه جمع نش .9جدول 

  گويش غربي گويش شرقي فارسي انگليسي

tree درخت dirậxt dậr مفرد 

trees درخت ها dirậx.ton dậr.ận جمع 

 

ای به نشانه سو  شخص شود. چنین نشانهمی تولید /ṧận/در گیلکی، نشانه جمع برای بستگان و حضار با افزودن پسوند 
 (8)جدول  در زبان فارسی است.   /Ina/شبیه است که معادل  /uṧận/و  /aṧận/جمع

 
 8نشانه جمع  .9جدول 

 گيلكي فارسي انگليسي

Their mother مادراینا mậrậṧận 

 

 حرف تعريف معرفه و نكره -9
 برای )آن( به کار /u/برای )این( و  /a/ )صومعه سرا(شود؛ در گیلکی می معرفه در گیلکی با افزودن حرف تعریف معرفه ساخته

 (1)جدول  شود.می برای )آن( استفاده /u/برای )این( و  /i/ رشتیر گیلکی رود. دمی

 
 8حرف تعريف  .3جدول 

  گويش غربي گويش شرقي انگليسي

this /i/ /a/ حرف تعريف 
that /u/ /u/ 

 

 (2)جدول  در زبان فارسی هستند. /ra/، معادل رشتیدر گویش  /ǝ/و صومعه سرا   در گویش /ậ/نشانه مفعولی 
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 8حرف تعريف  .6جدول 

 گويش غربي گويش شرقي فارسي

 kitabậ kitậbậ کتاب را

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

 
 9حرف تعريف  .1جدول 

 گيلكي فارسي انگليسي

A woman زنی zậnậki 

 
اسم گیرند، می در تالشی قبل از یک اسم قرار / yǝ /و  رشتدر گیلکی  /yek ta/ ،سراصومعه در گیلکی  /itậ/هنگامی که 

 (0)جدول  شود.می نکره ساخته

 
 9حرف تعريف  .1جدول 

 گيلكي غربي گيلكي شرقي تالشي فارسي انگليسي

A book کتابی yậ kitab yậk ta kitab itậ kitab 

 

 ضماير شخصي -9

 غربي ديگر هايضماير شخصي در رشتي و گونه .3جدول 

 رشتي گونه هاي غربي ديگر فارسي انگليسي

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 

 

 ملكيضماير  -3

 گريد يغرب يهاو گونه يرشت يملك ريضما .81 جدول

 انگليسي فارسي ربي ديگرگونه هاي غ رشتي

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 

     

              حروف اضافه -6 
/jậ/  و  سرا  هصومع گویش  در/ji/ معادل  رشتیگویش  در/az/ جدول  کنند.می در زبان فارسی است. هر دو مانند پسوند عمل(

33) 
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 8حروف اضافه . 88جدول 

 رشتگيلكي  )صومعه سرا( گيلكي فارسي

 raji rậjậ از راه

 
/e/  یا/re/ و  صومعه سرا  در گیلکی/be/  معادل  رشتیدر گیلکی/baraye/ (36)جدول  هستند. در زبان فارسی  

 
 8حروف اضافه. 88جدول 

  صومعه سرا گيلكي  رشتيگيلكي  فارسي

 hasậne - برای  حسن

 mebe mậrǝ برای من

 
/ậ/ و )صومعه سرا( گونه غربی در/ǝ/ معادل  رشتیگیلکی در/be/ جدول  گیرد.می بعد ازمتمم خود قرار در زبان فارسی هستند و(
31) 

 9 حروف اضافه .89جدول 

)صومعه سرا(گيلكي  فارسي انگليسي    

To Ali به علی aliyậ 

To Hasan به حسن haậsnǝ 

 

 حرف ربط -1
/u/ و  )صومعه سرا( در گیلکی غربی/o/  معادل حرف ربط  رشتیدر گونه/v/  .در زبان فارسی هستند 

 
 فارسي انگليسي

Ahmad and Hasan  حسن واحمد   amậd o hasǝn  رشتيگيلكي 

Me and my father  پدر  ومن  mận u mi peir  صومعه سرا(گيلكي( 

 

   هجمل -1
 

/vậsti bậdậnim ksyim, ḉisim, koyǝ bậmoyim/ گيلكي 

 فارسي ازکجا امده ایم ,چه هستیم ,باید بدانیم که هستیم

We should know who we are, what we are and where are we come from انگليسي 

/xậyliyậnậ jǝxtǝrậ ṧo/ گيلكي 

 فارسي ها رفته استخیلی از یاد

It is forgotten by many انگليسي 

 
چینش کلمات در جمله و  ،خورد. نوع تلفظمی های زبانی به چشمگونهدهد تنوع درمی ها نشانصیف دادهکه تحلیل و توهمانطور
توان می ینروجغرافیایی گیلکی غربی و شرقی وجود دارد. از ا هایهایی میان منطقهکه تفاوت دهندمی های دستوری نشانویژگی

توسعه زبان فارسی و افزایش  شود. اما از سوی دیگرمی قومیت را از عواملی دانست که سب  تنوعات گویشی منظقه جغرافیایی و
شود که زبان می به گیلکی مشاهده شناسی مربوطمباحث زبان یر نیست. درتأثدر تغییر اصالت این گوناگونی بی گویشوران این زبان

ها تعداد کمی از واژه بان فارسی وا  گرفته شده است، درکه ظاهراً از ز åی واکهگیلکی است. و تغییرات در وا  گیریفارسی سب  
د شای(. Rostar Giva, 2012) «خواب» xåbکشیده است:  āی تاریخی ی آن واکهشود که با فارسی مشترکند و ریشهدیده می
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 د و دیگر منطقه جغرافیاییکرده در این استان، زبان معیار تغییرات دیگری را نیز شامل شوبه مرور زمان و با افزایش افراد تحصیل
 کنیم.می پیشین ارجاع ادامه مقاله به شواهد ادعایی در چنین تأیید در گیلکی نباشد. تنوع در قویترین عامل و تنها

 تأثير زبان فارسي -3
ی رشت که هنگا  بررسی زبان گیلکی گویشور ما کردهی قشر فرهیخته و تحصیلمیان گویشوران نماینده زبان فارسی درتأثیر 

هایی که با فارسی مشترک است مشخص ها بیشتر مشخص است. با توجه به گرایش به تلفظ فارسی در واژهبودند در تلفظ واکه
ی ی تاریخی پیشینهکشیده uهایی که در واژه u به جای آوای oایگزینی آوای ج - گیرد:ها صورت میکه این جایگزینیشودمی

، «ابتدا» ebtedåی آن است: کوتاهِ تاریخی پیشینه iکه  iبه جای آوای  eجایگزینی آوای  - .«تشکر»  təšəkkorآن است: 
ertəǰå «جایگزینی آوای  -.«ارتجاعå  به جای آوایa  کهā ی آن است: پیشینهxulåse «خالصه» ،åftåb «آفتاب». 

توجه رفته با همروی. (Rostar Giva, 2012) ظاهرا تحت تأثیر زبان فارسی به زبان گیلکی راه یافته است å ، آوایکلیطور به
زبان فارسی چندان تفاوتی  هایها با همخوانشود، این همخوانها همان گونه که در جدول فوق مشاهده میبه نظا  همخوان

های فارسی هستند. های بسیاری وجود دارند که دقیقا همانند واژهدر زبان گیلکی واژه .(Rostar Giva, 2012: 32)دارند ن
در زبان  .«شر گستاخ، بی»به معنی  dəridəهای وصفی همانند اند، مثالً: صورتبرخی از آنها احتماالً از فارسی وا  گرفته شده

شان هستند که در هر صورت ارتباطی بین آنها وجود دارد. های اصلیمایی مستقلی از صیغههای وصفی بازنگیلکی این صورت
و فارسی « دریده، گستاخ» dəridəزبان فارسی است. مقایسه کنید گیلکی معادل آنها در تر از ها محدودی معانی این صورتگستره

däride 3« )تأثیر زبان فارسی تحت ها در گفتار گیلکی حتی بعضی از واژه.  «حیادریده، گستاخ، بی( »6؛ «پاره، شکستهپاره، تکه
در « و پز، آشپزی پخت»  poxtəpəzی رو مثالً دشوار بتوان گفت که در خصوص واژهشوند. از اینبه صورت فارسی تلفظ می

شود. همسو با فعل سی تلفظ میای گیلکی بوده و فقط همانند فارگیلکی کدا  درست است؛ آیا از فارسی وا  گرفته شده یا واژه
pəxtən «رود صورت گیلکی ، انتظار می«پختن، آماده کردن غذاpəxtəpəz داشته باشیم (Rostar Giva, 2012: 32). 

 گيري نتيجه
ر سایمهاجرت روستاییان و افراد این روبرو بوده و مهاجر سالهای اخیر با افزایش جمعیت  جمله شهرهایی است که در شهر رشت از

سرا نیز بی تاثیر نبوده و های متفاوت به این شهر گشته است. در این میان شهر صومعهگویش گونی زبان واستانها خود باعث گونه
 های محلی متنوع شده است.گویش با توسعه این شهر در ده سال اخیر و ورود برخی مهاجرین به این شهر از نظر تنوع زبانی و

-گویش خورد.می جغرافیایی به چشم نواحی مختلف گوناگونی زبانی در دهدکه تنوعات گویشی ومی نهای زبانی نشابررسی داده

به لحاظ آوایی،  شوند،می تکلمسرا شهرهای رشت و صومعه و بخصوص درنواحی متفاوت استان گیالن که در های شرقی و غربی
ین تنوعات ا متغیرهای غیر زبانی در ان یکی ازبه عنو انی آن ناحیه()جامعه زب جغرافیایی ناحیههایی دارند. واژگانی و دستوری تفاوت

آوایی  یها به ویژه در حوزهکه تفاوت رسدگسترش زبان معیار و افزایش مهاجرت به مناطق مختلف به نظر می نیست؛ اما با تأثیربی
 و نوع تلفظ کم رنگ شده است و زبان فارسی بر گیلکی تأثیر داشته است. 
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