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چكيده
هر ناحيه جغرافيايي ،عالوه بر تفاوتهاي فرهنگي ،آب و هوايي ،شيوههاي زندگي و مسايل زيست محيطي ،در گويش و زبان
محلي خود نيز متنوع است .اهالي شهرهاي رشت و صومعه سرا در مرکز و غرب استان ،گويش و گونه محلي خود را به کار ميبرند
که به لحاظ ويژگيهاي زبانشناختي متفاوت است .مقاله حاضر با هدف بررسي ارتباط بين نواحي جغرافيايي و تنوعات گويش
گيلكي در شهرهاي رشت و صومعه سرا انجام گرفته است .در اين پژوهش تالش گرديد تا نشان داده شود در نواحي مختلف
جغرافيايي ،تفاوتهاي گويشي وجود دارد .به اين منظور دادههاي رايج گيلكي از گويشوران گيلک زبان و صحبتهايشان در دو
شهر فوق جمعآوري گرديد .بررسي دادهها در اين پژوهش نشان داد که گويشهاي گيلكي نواحي مختلف جغرافيايي تفاوتهايي
با يكديگر دارند .نتايج حاکي از آن است که در نواحي مختلف جغرافيايي ،تنوعات گويشي به لحاظ آوايي ،دستوري و نحوي
مشاهده ميشود .لذا از اين مطالعه اين نتيجه حاصل شد که ناحيه جغرافيايي به عنوان يكي از متغيرهاي غير زباني سبب
گوناگوني گويشي ميشود اما زبان فارسي در مقام زبان معيار و زبان غالب در جامعه بر تنوعات گويشي و بخصوص گيلكي تأثير
بسزايي دارد.
واژگان کليدي :نواحی جغرافیایی ،گویش ،گیلکی ،شهر ،رشت ،صومعهسرا ،استان گیالن
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مقدمه
ناحیه یک محدودهی جغرافیایی است که در آن میان خصوصیات طبیعی ،انساانی ،اجتمااعی و فرهنگای تجاان یاا همااهنگی و
وحدت نسبی دارند ) .(Drew, 1995: 54نواحی جغرافیایی ،یا به عبارتی جغرافیای ناحیهای و فیزیکی که بر وجود مشخصههاای
زمین و مناطق مختلف با ویژگیهای محیطی خاص داللت میکند؛ یکی از مهمترین و مشخصترین عواملی است که بر گوناگونی
و تفاوتهای زبانی تأثیرگذار است .گویندگان یک زبان با توجه به نواحی جغرافیایی که در آن به دنیا آمدهاند ،زندگی میکنند و زبان
را با افرادی که در یک نواحی جغرافیایی دیگری زندگی میکنند ،متفاوت بهکار میبرند.
علم زبانشناسی ،زبان را با روشهای علمی و نظریههای بنیادی مورد مطالعه قرار میدهد .زبان یکی از تواناییهاای شاگفتانگیاز انساان
است که وی را از حیوان متمایز میکند .انسان از طریق زبان با همگروهیهای خود در جامعه ارتباط برقرار میکند و تبادل اطالعاات انجاا
میدهد .پ زبان عالوه بر نقش تبادل اطالعات ،نقش تعامل اجتماعی را نیز بر عهده دارد .بررسی چنین پدیدهی با عظمتی ،دساتاوردهای
علمی بسیاری داشته است که باعث ارتباط با حوزههای علمی دیگر شده است .زبانشناسی با علومی مانناد فلسافه ،روانشناسای ،عصا -
شناسی ،ادبیات ،حقوق ،جغرافیا ،علو سیاسی ،جامعهشناسی ،آموزش و مرد شناسی در ارتباط است .در بررسایهاای میاان زباان و جامعاه،
رابطهی میان طبقات گوناگون جامعه ،تفاوتهای جغرافیایی ،تمایزات جنسیتی و طبقاتی ،گوناگونی زبانی و باه طاورکلی ،مباحاث متناوعی
مربوط به محیط زندگی انسان مطرح میشود .دقت در لهجه و گویش فرد کامالً نشان میدهد که ماا اهال کجاا هساتیم و باا چاه زباانی
صحبت میکنیم.
در بررسی جامعهشناختی زبان ،به عواملی چون مسافت ،موانع طبیعی و شرایط جغرافیایی چون کوه و منطقه جغرافیایی اشاره مای-
شود؛ زیرا چنین عواملی توأ با عوامل اجتماعی دیگر مانند تحصیالت ،خانواده ،جنسیت ،سان و شاغل در زباان افاراد بسایار ماوثر
هستند.پژوهش حاضر با تأکید بر عامل رابطه بین نواحی جغرافیایی وتنوع گویش گیلکیِ به بحث در زبان در باب گوناگونی زبانی یا
تنوع گویشی میپردازد .در جامعهشناسی زبان یا زبانشناسی اجتماعی ،محققان براین باورند که مشخصات جغرافیایی مانند مسافت،
موانع و فواصل در پیدایش گویشهای منطقهای بسیار اهمیت دارند.
اساسأ هر زبانی که در سطح وسیع مورد استفاده قرارگیرد ،دارای تنوع گویشی فراوان است .نواحی روساتایی در مقایساه باا ناواحی
شهری تمایل بیشتری به حفظ ویژگیهای گویشهای محلی خود دارند .گویشهای سنتی همچون پلی ارتبااطی باا پیشاینهی آن
جامعه ارزش بسیاری دارند ).(Hyderpur, 2010: 1
زبان و گویش ایرانی را میتوان به دوگروه اصلی غربی و شرقی بر اساس قرابتهای جغرافیایی و ساختاری تقسیم کرد .گروه غربی
به دو گروه شمال غربی و جنوب غربی تقسیم میشود که گویش گیلکی از جمله زبان های ایرانی شمال غربی محسوب میگاردد.
لذا در بررسی چنین تفاوتهایی یا گوناگونیهایی ،معیارهای زبانی و غیرزبانی مسایل فرهنگی ،جغرافیایی ،سیاسی ،جنسیتی و مانند
اینها در یک ناحیه جغرافیایی مورد توجه هستند .بنابراین در پژوهش حاضار رابطاه ناواحی جغرافیاایی و تناوع گاویش گیلکای در
شهرهای رشت و صومعهسرا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و نقش عوامل جغرافیایی و محیطی را در تنوع گویش گیلکای ماورد
تحلیل قرار میدهد.
زبان در عصر ما مناس ترین شاخص در تعیین یک فرهنگ به شمار میآید .مفهو زبان با همه نیرو و بار عاطفی خود فاقد روشنی
و صراحت الز است .از این حیث میباید میان زبان ،3لهجه 6و گویش 1قایل به تمایز شد .گویش عبارت از شیوهای محلی در بیاان
مقصود است .زبان مجموعهای از گویشهاست که میان آنها نوعی تفاهم متقابل برقرار شده است .لهجه قلمرو واسط میان گاویش
و زبان را پرمیکند ).(Badrifar, 2013: 52
در بررسی های زبانی مبتنی بر جامعه ،گوناگونی زبانی مطرح است .زبان پدیدهای یک دست نیست .عوامل متعددی را زبانشناسان
اجتماعی معرفی کردهاند که عبارتند از متغیرهای زبانی و غیر زبانی ) .(Modaresi, 2014: 14متغیرهای غیرزباانی عبارتناد از :
نواحی جغرافیایی ،سن ،قومیت ،جنسیت ،شغل ،طبقه اجتماعی ،خانواده و مسایل فرهنگی جامعاه همگای ساب ایجااد گوناههاای
متفاوت زبانی میشوند .تنوعات زبانی در همه زبانها مشاهده میشود .در بررسیهای زبانشناسی اجتماعی اعتقاد بر این اسات کاه
1Language
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تغییرات زبانی به نواحی جغرافیایی که نزدیکتر است ،زودتر سرایت میکند .این نظریه را موج نامیده اناد (Modaresi, 2014:
)145

دبیرمقد ( ) 3101بر این باور است که مفاهیم زبان ،گویش ،لهجه و گونه از مفاهیم اساسی و پر کاربرد در زباانشناسای هساتند و
نخستین پرسشی که پژوهشگر با آن روبرو میشود تعریف این مفاهیم است .تعریف اصطالحاتی مانند زبان و گویش کاامالً روشان
نیست و چنین تعابیری تا حدی ابها دارند ) .(Wardhaugh, 2006کوک )6881( 3معتقد است که گویشها منطقاهای هساتند.
گویش ها از زبان معیار هم به لحاظ تلفظی ،دستوری و واژگانی متفاوتند .پ چنین اصطالحاتی به جامعه ارتباط دارند و گروههای
متفاوتی که در مناطق گوناگون جغرافیایی با فرهنگهای متنوع زندگی میکنند گویش ،لهجه و گونههای متفاوتی را به کار میبرند
).(Fromkin, 2014

تحقیق دربارهی گویشها و لهجههای شمال ایران بهویژه گیلکی ،نخستین بار از سوی پژوهشگران اروپایی آغاز شد و زبانشناسان
کشورهای اروپا قبل از دانشمندان ،به تحقیق و بررسی گویشهای ایرانی از جمله گیلکی پرداختند .پژوهشاگران روسایه تازاری در
این زمینه مقد بر سایرین بودند و برزین اولین محققی بود که دستور گیلکی و کلیه نکات مربوط به زبانهای حاوزههاای جناوبی
دریای خزر را مدون و برای آن دستور نوشت ) .(Pourhadi, 2006: 14پورهادی ( )31 :3101معتقاد اسات مارد گایالن باه
زبانهای گوناگون سخن میگویند که عبارتند از  :گیلکی شامل گیلکی رشت ،گیلکی مرکز و غرب گیالن ،گیلکی شرق گایالن باا
مرکزیت الهیجان ،گالشی ،گیلکی رودبار ،تالشی ،تاتی ،کردی کرمانجی و لری لکی .گویش گیلکای رشات از زباان فارسای تاأثیر
زیادی پذیرفته است؛ به طوری که امروز یک فرد غیرگیالنی با کمی دقت میتواند گفتگوی گیلکی را کم وبیش دریابد .گیلکای در
بسیاری از زمینه ها با زبان فارسی میانه شباهت دارد .به هر روی ،بسیاری از محققان ایرانی و غیرایرانی گویشهاای متفااوت را از
جنبه های متنوع مورد بررسی قرار داده اند؛ که هر یک از آن ها دستاورد ارزشمندی داشته است .عبدلی ( )3108در پاژوهش خاود
ابعاد مختلفی از حیات اجتماعی ،فرهنگی قو تالش شامل :مذه  ،زبان ،آداب و رسو و برخای خصوصایات تااریخی آن را ماورد
تجزیه وتحلیل قرار دهد .بعالوه وی برای توصیف قلمرو جغرافیایی و وضعیت اقتصادی تالشیها ،کوشش نموده است .اهاالی تااتی
زبان دره شاهرود نیز که خود را تات مینامند ،بر اساس موازین مرد شناسی ،بخشی از قو تالش به شمار مایآیناد .راساتارگییوا و
دیگران )6836( 6در پژوهشهای ارزندهی خود زبان گیلکی را از جنبه تاریخی ،آوایی ،دستوری ماورد توجاه قارار دادهاناد .در ایان
مطالعه زبان گیلکی رشت بیشتر از مناطق دیگر مورد توجه بوده است .در بیشتر موارد نمونههاا از گیلکای رایاد در رشات اسات و
توجهی به گونههای الهیجانی و دیگر شهرستان ها نشده است .الیاسی ( )3102در پژوهش اطل زبانی منطقاه حاد فاصال شاهر
تربت جا و شهر مشهد (برپایه اطل زبانی انگلستان) به این نتیجه رسیده است که گویشهای فارسای رایاد در شامال خراساان
(مشهدی و قوچانی) دارد .با استفاده از این شیوه چگونگی گونههای زبانی از دورهی فارسی میانه به نمایش گذاشته شده است .این
ذخایر به غنای صورتهای زبانی موجود و تنوع بخشیدن به آنها کمک میکند .الز به ذکر اسات کاه مایتاوان باا وارد کاردن
بسیاری از واژههای گویشی در زبان فارسی رسمی ،برخی خالءهای واژگانی را پر کرد چرا که این واژگاان در بسایاری از ماوارد در
مقایسه با صورتهای زبانی موجود مربوط به یک طیف معنایی خاص ،بار معنایی دقیقتری را در خود دارند .عاالوه بار آن از ایان
یافته ها میتوان به شیوهی تحول سطوح مختلف زبان فارسی پی برد .رضایتی کیشهخاله و سبزعلیپور ( )3101معتقدند که ریشاه و
ماده افعال از مهمترین و اساسیترین قسمتهای هر زبان است .ریشه جزءِ بنیادی واژه است که میان لغتهای تشکیلدهنده یاک
خانواده لغوی مشترک است و معنای اصلی آن لغت ها را در بردارد و ماده از افزودن جزیی به ریشه ساخته مایشاود .باا اساتخراج
ریشهها می توان بسیاری از مبهمات زبانهای ایرانی را در حوزه معنایی و دستوری گشود .مادههای فعلی ،اساس ساخت فعالهاا را
در گویشهای مختلف تشکیل می دهند و غالباً از تعدادی ریشه محدود مشتق شدهاند .گویشهای تاتی ،تالشی و گیلکای از گاروه
زبانهای ایرانی شمال غربی اند که درحاشیه دریای خزر راید اند .در این گویشها بسیاری از عناصر زبانهای ایرانی دوره باستان و
میانه حفظ شده است .قلی فامیان و بصیرت ( )3181به بررسی فرآیندهای آوایی گویش گیلکی بر مبنای اطلا زباانی پرداختاه و
پ از جمعآوری داده از گویشوران گیلکی 30 ،نوع فرآیند آوایی را بازشناختند .از نظر آنها میان تنوعات آوایای و متغیار جغرافیاایی
همبستگی وجود دارد .به عالوه مشخص شد که در شهرستانهاای غیرمرکازی اساتان و در رأس آن رودسار در مجااورت اساتان
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مازندران بسامد فرآیندهای آوایی بیشتر از شهرستانهای مرکزی اساتان اسات .آهنگار و همکااران ( )3181در توزیاع جغرافیاایی
تنوعات واکهای گویش سیستانی در دو بخش شهرکی -نارویی و میانکنگی ،به این نتیجه رسایده اناد کاه فراینادهای افراشاتگی،
افتادگی ،پیشین شدگی ،پسین شدگی وساده سازی واکه ای به طور بارزی در این دو بخش دیده میشود .همچنین ،میتوان به بقایای
قابل توجه برخی از واکه های فارسی میانه و نیز برخی از ویژگیهای آن دوره ،همچون فرایند کشش واکه ای ،اشااره کارد .بعاالوه،
علیرغم شباهت های زبانی ،به دلیل وجود پاره ای از تفاوت ها در گفتار گویشوران مورد مطالعه میتوان در گویش سیستانی ایان دو
بخش لهجههایی را شناسایی کرد .بارزترین آنها لهجة بارانی ،با تلفاظ محلای  ،/bârni/در بخاش میاانکنگی اسات کاه کااربرد
تنوعات واکهای در میان سخنگویان آن به زبان فارسی معیار نزدیکتر است .پورالخاص و همکاران ( )3182به بررسی ساخت فعال
ماضی در گویش گیلکی شرق گیالن با تمرکز بر شهرستان های الهیجان و سیاهکل پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیدند که
ساخ تار فعلی در گیلکی شرق از لحاظ وجه و نمود با زبان فارسی تفاوت دارد .عالوه بر آن تفاوت های آوایی ،واژگاانی و سااختاری
بسیاری میان این دو مشاهده نمودند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر درصدد آن است که در ابتدا دریابدکه گونههای متفاوت گیلکی غربی و شرقی در مناطق جغرافیایی چه تفاوتها وچه
شباهتهایی را نشان میدهند .سپ به تأثیر زبان فارسی بر گونههای گیلکی بطور کلی میپردازد .شیوه کاار تحلیلای -توصایفی
همراه با مطالعات پیمایشی است .برای جمع آوری دادهها ،از تعدادی از گویشورهای بومی گویش گیلکی ساکن شاهرهای رشات و
صومعهسرا ،باسواد و بیسواد و حدود سنی  11تا  21سال بصورت تصادفی مصاحبه بهعمل آمد .همچنین از منابعی مانند فرهنگها،
کتابها ،مقاالت و پایاننامهها در این زمینه بهره گرفته شده است .جهت ترسیم نقشه ها از نار افازار  Gisاساتفاده شاده اسات.
اهداف تحقیق نشان میدهد که نواحی جغرافیایی و مسافت در ایجاد گوناگونی زبانی تأثیر دارد .عالوه برآن قیاس ،دادهها باا زباان
فارسی نیز مقایسه و تطبیق داده میشود.

محدوده مورد مطالعه
شهر رشت با وسعتی معادل  880330هکتار و موقعیت جغرافیایی  88درجه  60دقیقه طول شرقی و  11درجه و یک دقیقاه عار
شمالی در شمال کشور واقع شده است .از نظر سیاسی این شهر در شهرستان رشت و به عنوان مرکز شهرستان بوده و از شمال باه
شهر خما  ،از شمال غرب به شهر انزلی ،از غرب به شهرهای فومن و صومعه سرا ،از جنوب به شهر سنگر ،از جنوب غرب به شهر
شفت ،از شرق به شهر کوچصفهان و آستانه و از شمال شرق به شهرهای لشت نشاء و خشکبیجار محدود میگردد (Statistical
) .Yearbook of Guilan Province, 2016طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور 3181جمعیت شهر رشت
به  218881نفر رسیده است ) .(Population Census of Rasht County, 2016از نظر توپوگرافی شهر رشت از ارتفاع 22
متر از جنوب شهر (محور الکان) شروع وتا ارتفاع حدود68مترزیر سطح آبهاای آزاد ،در شامال شاهر (گلساار و جااده انزلای) خاتم
میشود .با این احتساب محدوده های جنوبی شهر منطبق برنواحی مرتفع است که بر شی عمومی در گیالن که از جهت جنوب باه
شمال است ،منطبق میگردد ).(Geographical of the Armed Forces, 2014
شهر صومعه سرا در مختصات جغرافیایی  88درجه  30دقیقه طول شرقی و  11درجه و  30دقیقه عار شامالی در شامال کشاور
واقع شده است .از نظرسیاسی این شهر در شهرستان صومعهسرا و بعنوان مرکز شهرستان بوده و از شمال به تاالب انزلی ،از شارق
به رشت و شفت ،از غرب به رضوانشهر وماسال و ازجنوب به فومن محادود مایگاردد (Statistical Yearbook of Guilan
) .Province, 2016بر اساس سرشاماری ساال  3181جمعیات ایان شاهر 81801نفار اسات (Census of the Housing
)Population of Somaye Sara City, 2016

از نظر توپوگرافی شهرصومعه سرا از ارتفاع 31متر از جنوب شهر (خاکیان جاده صومعه سرا به نفوت) شروع و تا ارتفااع حادود  -1متار
زیر سطح آبهای آزاد ،در شمال شهر (بلوار شهدا و دانشکده کشاورزی) ختم میشود .مرکز شهر صومعهسرا  0متار ارتفااع داشاته و باا
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این احتساب محدوده های جنوبی شهر منطبق بر نواحی مرتفع است .که بر شی عمومی در گیالن که از جهت جنوب به شمال اسات،
منطبق میگردد ).(Geographical of the Armed Forces, 2014

شكل  .8موقعيت شهرهاي رشت و صومعهسرا در شهرستان ،استان و کشور
(منبع :سازمان جغرافیایی کشور)3181 ،

يافتهها و بحث
زبان گیلکی از گروه زبانهای ایرانی شاخه شمال غربی است که زبان مادری اکثر مرد استان گیالن است .گیلکی در محدوده
استان گیالن از شرق با گویشوران مازندرانی و از غرب با گویشوران تالشی و از جنوب با گویشوران تاتی همجوار است و در درون
محدوده خود دارای گونههایی است ) .(Rüdiger, 2000زبان گیلکی از گروه زبانهای شمال غربی ایرانی و در مجموع زبانهای
حاشیه خزر است .زبان گیلکی ،مشتمل بر سه لهجة بیهپسی (غرب گیالن) ،بیهپیشی (شرق گیالن) و گالشی (مناطق کوهپایهای و
کوهستانی گیالن و غرب مازندران) میباشد .مرد شمال غربی گیالن ،به زبانی دیگر از خانواده گویشهای کناره دریای خزرکه
زبان تالشی باشد تکلم میکنند .گیلکی نزدیکی زیادی با زبان مازندرانی داشته وگویشوران این دو زبان تا حد نسبتاً زیادی میتوانند
سخنان هم دیگر را بفهمند .گیلکی تنها در ایران رواج دارد و شبکه استانی گیالن بخشی از برنامههای تلویزیونی خود را به این
زبان اجرا میکند .گیلکی به عنوان زبان رسمی جلسات شورای شهرستان رشت تعیین شدهاست (.)Rostar Giva, 2012

شكل  .8مجموعه زبانهاي حاشيه درياي خزر
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در این بخش دادههای زبانی جمع آوری شده به لحاظ آوایی و مسایل جغرافیایی وابسته به آن در نواحی غربی و مرکزی استان
گیالن ( شهرهای رشت و صومعهسرا) مورد مطالعه قرار میگیرند.

 -8گوناگوني آوايي
در رشتی واکه  /i/در بعضی از واژه ها با واکه های  /a/یا  /e/درگویشهای گیلکی غربی و مرکزی جایگزین میشود؛ جادول 3
گوناگونی آوایی واکه  /i/را نشان میدهد.
جدول  .8گوناگوني آوايي واکه /i/
انگليسي
Your book

فارسي

گونه
رشتی
ضیابر و گسکر(صومعه سرا)

گيلكي
ti kitậb
te kitậb

کتاب تو

 /u/در رشتی در همجواری با دیگر آواها به  /ṻ/تبدیل میشود (جدول.)6
جدول  .8گوناگوني آوايي واکه /u/
انگليسي
smoke
muddy

فارسي
دود
گل الود

گونه هاي ديگر

رشتي

dṻ
tṻl

dud
tul

آواها هنگا همنشینی در زنجیرهی گفتار ،بر یکدیگر تأثیر میگذارند و دچار تغییر یا تحول میشوند .برخی از این گوناه تغییارات و
فرایندهای آوایی 3عبارتند از :همگونی ،6همانندی واکهای ،1ابدال ،8قل  ،1حذف ،2اضافه .1لذا میتوان گفت فرایندهای آوایی ناوعی
تغییر ساختاری در مشخصهها یا عناصر واجی زبان به حساب میآیند.
 همگوني همخوانيدر شکل گفتاری گویش گیلکی رشتی همانند زبان فارسی هرگاه همخوان لثوی  /n/قبل از همخوان دولبی  /b/یا  /p/واقع شاود،
آن همخوان به  /m/دولبی تبدیل می شود .در واقع از لحاظ جایگاه تولید به همخوان بعدی شاباهت پیادا مایکناد و گاویشور باا
سادهسازی حرکات عضالنی راحتتر میتواند اینگونه کلمات را ادا کند.
مانند:

گیلکی
]/zenbur/  [zembur
]/ʃƏnbƏ/  [ʃƏmbƏ

فارسی
زنبور
شنبه

 همگوني واکههايدر این فرایند یک واکه تحت تأثیر واکهی همجوار خود قرار میگیرد و شبیهسازی رخ میدهد .به این معنا که در دو هجای
مجاور ،مشخصههای واکهی یک هجا به مشخصههای واکهی هجای دیگر شباهت پیدا میکند( .در زبان گیلکی هفت مصوت
1

Phonological processes
Assimilation
3 Vowel Harmony
4 Change
5 Metathesis
6 Deletion
7 Epenthesis
2
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ساده و تعداد قابل توجهی مصوت مرک مانند  /ow/وجود دارد ،مصوت  /ə/از پربسامدترین مصوت گیلکیاست که در زبان فارسی
وجود ندارد ).مانند:
فارسی
گیلکی
بدو
]/bedo/  [bodow
شور
]/beʃur/  [buʃur
 حذفدر فرایند آوایی حذف ،همخوان یا واکهای از زنجیرهی گفتار حذف میشود .حذف ممکن است به دو صورت باشد :الف :حذف
ب :حذف همخوان میانی
همخوان پایانی
الف) حذف همخوان پایانی :در این فرایند یک واحد آوایی آخر کلمه حذف میشود .به عبارتی هرگاه در ترکی آواها نوعی
همنشینی بین واحدهای زنجیرهی گفتار بوجود آید که خالف نظا صوتی زبان باشد ،یک واحد آوایی از آن حذف میشود
(پورهادی.)11 : 3108 ،
فارسی
گیلکی
دست
]/dæst/  [dəs
دوست
]/dust/  [dus
ب) گاهی در کلمات مرک همخوان میانی حذف میشود .مانند:
فارسی
گیلکی
چند تا
]/tʃændta/  [tʃenta
دستمال
]/dæstmal/  [desmal
 قلبدر زنجیرهی گفتار ،گاهی دو همخوان کنار هم جایشان را با هم عو میکنند .این فرایند را فرایند آوایی قل میگویند که
بیشتر در گفتار عامیانه یا توسط کودکان که تازه شروع به صحبت نمودهاند به وقوع میپیوندد .مانند:
فارسی
گیلکی
قفل
]/qofl/  [qulf
عک
]/aks/  [ask
 اضافهدر این فرایند آوایی ،همخوان یا واکهای به زنجیرهی واحدهای آوایی همنشین اضافه میشود .هرگاه یک واج به آخر یک
زنجیرهی گفتار اضافه گردد به آن اضافهی پایانی گفته میشود و هرگاه یک واج در وسط یا شروع یک کلمه اضافه شود به آن
اضافه میانی اطالق میشود .مانند:
گیلکی
]/fen/  [fənd
]/sen/  [sənd

فارسی
فن
سن

گاهی نیز صامت بین دو مصوت مشدّد میشود .مانند:
فارسی
گیلکی
دوال
]/dula/  [dulla
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هرچند که در مناطق متفاوت ،گونه های متنوع گیلکی صحبت میشود اما تأثیر زبان فارسی در میان گویشوران نمایندهی قشر
فرهیخته و تحصیلکردهی رشت که هنگا بررسی زبان گیلکی گویشور ما بودند در تلفظ واکهها بیشتر مشخص است .با توجه به
گرایش به تلفظ فارسی در واژههایی که با فارسی مشترک است مشخص میشود که این جایگزینیها صورت میگیرد:
 جایگزینی آوای  oبه جای آوای  uدر واژههایی که  uکشیدهی تاریخی پیشینهی آن است« təšəkkor :تشکر»،
« dorostدرست».
 جایگزینی آوای  eبه جای آوای  iکه  iکوتاهِ تاریخی پیشینهی آن است« ebtedå :ابتدا»« ertəǰå ،ارتجاع»،
« ettehådاتحاد» و غیره.
 جایگزینی آوای  åبه جای آوای  aکه  āپیشینهی آن است« xulåse :خالصه»« åftåb ،آفتاب»« råzi ،راضی»
وغیره.
این موضوع تا اندازهای حتی درضبط متون تأثیر داشته است ،گرچه پ از تلفظهای مکرر خود گویشوران معموالً این تلفظ را
تصحیح میکردند .به طور کلی همان طور که پیشتر گفتیم آوای  åظاهرا تحت تأثیر زبان فارسی به زبان گیلکی راه یافته است.

 -8نشانه جمع
در گویش گیلکی غربی (صومعهسرا) نشانه جمع به  /ận/ختم میشود و در گویش مرکزی (رشت) به ( /on/جدول .)1
جدول  .9نشانه جمع 8
گويش غربي

گويش شرقي

dậr
dậr.ận

dirậxt
dirậx.ton

مفرد
جمع

انگليسي

فارسي
درخت
درخت ها

tree
trees

در گیلکی ،نشانه جمع برای بستگان و حضار با افزودن پسوند  /ṧận/تولید میشود .چنین نشانهای به نشانه سو شخص
جمع /aṧận/و  /uṧận/شبیه است که معادل  /Ina/در زبان فارسی است( .جدول )8
جدول  .9نشانه جمع 8
انگليسي

فارسي
مادراینا

Their mother

گيلكي
mậrậṧận

 -9حرف تعريف معرفه و نكره
معرفه در گیلکی با افزودن حرف تعریف معرفه ساخته میشود؛ در گیلکی (صومعه سرا)  /a/برای (این) و  /u/برای (آن) به کار
میرود .در گیلکی رشتی  /i/برای (این) و  /u/برای (آن) استفاده میشود( .جدول )1
جدول  .3حرف تعريف 8
حرف تعريف

گويش غربي
/a/
/u/

گويش شرقي
/i/
/u/

انگليسي
this
that

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

گويش شرقي

گويش غربي

kitabậ

kitậbậ

با افزودن پسوند  /i/در پایان یک اسم در گیلکی ،اسم نکره درست میشود( .جدول )1
جدول  .1حرف تعريف 9
انگليسي

فارسي
زنی

A woman

گيلكي
zậnậki

هنگامی که  /itậ/در گیلکی صومعهسرا /yek ta/ ،در گیلکی رشت و  / yǝ /در تالشی قبل از یک اسم قرار میگیرند ،اسم
نکره ساخته میشود( .جدول )0
جدول  .1حرف تعريف 9
انگليسي
A book

فارسي
کتابی

تالشي

گيلكي شرقي

گيلكي غربي

yậ kitab

yậk ta kitab

itậ kitab

 -9ضماير شخصي
جدول  .3ضماير شخصي در رشتي و گونههاي غربي ديگر
انگليسي
I
you
He/she/it
we
you
these
those

فارسي
من
تو
او
ما
شما
این ها
ان ها

گونه هاي غربي ديگر
Mận
tu
un
^am
ṧumậ
aṧan
uṧận

رشتي
mận
tu
un
^am
ṧumậ
aṧận
uṧận

 -3ضماير ملكي
جدول  .81ضماير ملكي رشتي و گونههاي غربي ديگر
انگليسي
mine
yours
His/her/its
our
yours
theirs
theirs

فارسي
مال من
مال تو
مال او
مال ما
مال شما
مال انها
مال این ها

گونه هاي غربي ديگر
mi
ti
)Un ậ (i
ami
ṧimi
uṧậni
)aṧậnậ (i

رشتي
mậ
tậ
un
Amậ
ṧima
uṧậnậ
aṧậnậ

 -6حروف اضافه
 /jậ/در گویش صومعهسرا و  /ji/در گویش رشتی معادل  /az/در زبان فارسی است .هر دو مانند پسوند عمل میکنند( .جدول
)33
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جدول  .88حروف اضافه 8
فارسي
از راه

گيلكي رشت

گيلكي (صومعه سرا)

rậjậ

raji

 /e/یا  /re/در گیلکی صومعه سرا و  /be/در گیلکی رشتی معادل  /baraye/در زبان فارسی هستند( .جدول )36
جدول  .88حروف اضافه8
فارسي
برای حسن
برای من

گيلكي صومعه سرا

گيلكي رشتي
-

hasậne
mậrǝ

mebe

 /ậ/درگونه غربی (صومعه سرا) و  /ǝ/درگیلکی رشتی معادل  /be/در زبان فارسی هستند و بعد ازمتمم خود قرار میگیرد( .جدول
)31
جدول  .89حروف اضافه 9
انگليسي
To Ali
To Hasan

فارسي

گيلكي (صومعه سرا)

به علی

aliyậ

به حسن

haậsnǝ

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

فارسي

Ahmad and Hasan

احمد و حسن

amậd o hasǝn

Me and my father

من و پدر

mận u mi peir

گيلكي رشتي
گيلكي (صومعه سرا)

 -1جمله
/vậsti bậdậnim ksyim, ḉisim, koyǝ bậmoyim/
باید بدانیم که هستیم ,چه هستیم ,ازکجا امده ایم

فارسي

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

انگليسي

/xậyliyậnậ jǝxtǝrậ ṧo/
از یاد خیلیها رفته است

گيلكي
فارسي

It is forgotten by many

انگليسي

گيلكي

همانطورکه تحلیل و توصیف دادهها نشان میدهد تنوع درگونههای زبانی به چشم میخورد .نوع تلفظ ،چینش کلمات در جمله و
ویژگیهای دستوری نشان میدهند که تفاوتهایی میان منطقههای جغرافیایی گیلکی غربی و شرقی وجود دارد .از اینرو میتوان
منظقه جغرافیایی و قومیت را از عواملی دانست که سب تنوعات گویشی میشود .اما از سوی دیگر توسعه زبان فارسی و افزایش
گویشوران این زبان در تغییر اصالت این گوناگونی بیتأثیر نیست .در مباحث زبانشناسی مربوط به گیلکی مشاهده میشود که زبان
فارسی سب وا گیری و تغییرات درگیلکی است .واکهی  åکه ظاهراً از زبان فارسی وا گرفته شده است ،در تعداد کمی از واژهها
دیده میشود که با فارسی مشترکند و ریشهی آن واکهی تاریخی  āکشیده است« xåb :خواب» ( .)Rostar Giva, 2012شاید
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به مرور زمان و با افزایش افراد تحصیلکرده در این استان ،زبان معیار تغییرات دیگری را نیز شامل شود و دیگر منطقه جغرافیایی
تنها و قویترین عامل تنوع در گیلکی نباشد .در تأیید چنین ادعایی در ادامه مقاله به شواهد پیشین ارجاع میکنیم.

 -3تأثير زبان فارسي
تأثیر زبان فارسی در میان گویشوران نمایندهی قشر فرهیخته و تحصیلکردهی رشت که هنگا بررسی زبان گیلکی گویشور ما
بودند در تلفظ واکهها بیشتر مشخص است .با توجه به گرایش به تلفظ فارسی در واژههایی که با فارسی مشترک است مشخص
میشودکه این جایگزینیها صورت میگیرد - :جایگزینی آوای  oبه جای آوای  uدر واژههایی که  uکشیدهی تاریخی پیشینهی
آن است« təšəkkor :تشکر» - .جایگزینی آوای  eبه جای آوای  iکه  iکوتاهِ تاریخی پیشینهی آن است« ebtedå :ابتدا»،
« ertəǰåارتجاع» -.جایگزینی آوای  åبه جای آوای  aکه  āپیشینهی آن است« xulåse :خالصه»« åftåb ،آفتاب».
به طورکلی ،آوای  åظاهرا تحت تأثیر زبان فارسی به زبان گیلکی راه یافته است ) .(Rostar Giva, 2012رویهمرفته با توجه
به نظا همخوانها همان گونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،این همخوانها با همخوانهای زبان فارسی چندان تفاوتی
ندارند ) .(Rostar Giva, 2012: 32در زبان گیلکی واژههای بسیاری وجود دارند که دقیقا همانند واژههای فارسی هستند.
برخی از آنها احتماالً از فارسی وا گرفته شدهاند ،مثالً :صورتهای وصفی همانند  dəridəبه معنی «گستاخ ،بیشر » .در زبان
گیلکی این صورتهای وصفی بازنمایی مستقلی از صیغههای اصلیشان هستند که در هر صورت ارتباطی بین آنها وجود دارد.
گسترهی معانی این صورتها محدودتر از معادل آنها در زبان فارسی است .مقایسه کنید گیلکی « dəridəدریده ،گستاخ» و فارسی
« )3 därideپاره ،تکهپاره ،شکسته»؛ « )6دریده ،گستاخ ،بیحیا» .حتی بعضی از واژهها در گفتار گیلکی تحت تأثیر زبان فارسی
به صورت فارسی تلفظ میشوند .از اینرو مثالً دشوار بتوان گفت که در خصوص واژهی « poxtəpəzپخت و پز ،آشپزی» در
گیلکی کدا درست است؛ آیا از فارسی وا گرفته شده یا واژهای گیلکی بوده و فقط همانند فارسی تلفظ میشود .همسو با فعل
« pəxtənپختن ،آماده کردن غذا» ،انتظار میرود صورت گیلکی  pəxtəpəzداشته باشیم ).(Rostar Giva, 2012: 32

نتيجهگيري
شهر رشت از جمله شهرهایی است که در سالهای اخیر با افزایش جمعیت مهاجر روبرو بوده و این مهاجرت روستاییان و افراد سایر
استانها خود باعث گونهگونی زبان و گویشهای متفاوت به این شهر گشته است .در این میان شهر صومعهسرا نیز بی تاثیر نبوده و
با توسعه این شهر در ده سال اخیر و ورود برخی مهاجرین به این شهر از نظر تنوع زبانی و گویشهای محلی متنوع شده است.
بررسی دادههای زبانی نشان میدهدکه تنوعات گویشی و گوناگونی زبانی در نواحی مختلف جغرافیایی به چشم میخورد .گویش-
های شرقی و غربی که درنواحی متفاوت استان گیالن و بخصوص در شهرهای رشت و صومعهسرا تکلم میشوند ،به لحاظ آوایی،
واژگانی و دستوری تفاوتهایی دارند .ناحیه جغرافیایی (جامعه زبانی آن ناحیه) به عنوان یکی از متغیرهای غیر زبانی در این تنوعات
بیتأثیر نیست؛ اما با گسترش زبان معیار و افزایش مهاجرت به مناطق مختلف به نظر میرسد که تفاوتها به ویژه در حوزهی آوایی
و نوع تلفظ کم رنگ شده است و زبان فارسی بر گیلکی تأثیر داشته است.
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