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 چکیده
هاا  ها و تمایزات گویشتفاوت شناسی کالسیک است که در آنگرایشی نوین و برآمده از گویش ،سنجیگویش

شاود  در ژاهوهش حا ار هاا  گویشای بازنماایی میها و اطلسیک ناحیه به صورت آمار  محاسبه و با نقشه

سانجی و افازار  گویشگیار  از بتا ۀ نر ها  گویشی و باا بررهروش تحلیل انبوهۀ داده براساس یماکوشیده

جامعاۀ آماار  ایان ژاهوهش   یمآوایی زبان تالشی را ارائه دها انداز  از تنوعات، چشمRuG/L04نگار  نقشه

 01  از هار شررسا ان ساتشررس ان تالش، ر وانشرر، ماسال، فومن و شفت ا 5زبان ها  تالشن آباد اساکن

ا اافه نیاز از شررس ان نمین اس ان اردبیل « عنبران»زبان تالش ، و روس ا خانوار ان خاب 011باال   روس ا ِ

و ، سال و سالمند ان خاابرسید  از هر روس ا سه گویشور در رده سنی نوجوان، میان 50به  روس اها شد و جمع

وادِش و الیپزیک بود که مشا مل بار ها  زبانی سُشد  ابزار ژهوهش، از ژرسشنامهانجا  با آنرا مصاحبۀ حضور  

تشابرات و تنوعات آوایی  ها  تالشیونهتما  گمقولۀ واژگانی بود  ن ایج ژهوهش نشان داد که در  01واژه در  55
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 مقدمه -1

ها  محلای را بتایار تحات ها و گویشها  نوین، زبانور ناها  جمعی و فرشد سریع رسانه

؛ از ایان منرار اساتهرو ساخ هأثیر خود قرار داده و آنرا را با خطار خاموشای و ناابود  روبات

هاا و هاا و تنوعااتِ زباانی باه حفان زباانشناخ ی و ثبت گوناهها  گویشتوان با ژهوهشمی

 ها  محلی کمک شایانی نمود گویش

ند  ازآنجاا کاه ایشناسی سن گویش جزیی ازسنجی در ها  گویشبدیری است که ژهوهش    

روناد، لا ا سنجی به کار مایها  گویشدر ژهوهش هادادهابزارها  آمار  و رایانه برا  تحلیل 

 ( 22: 0333)مالیی ژاشایی، نجفیان،  تواند دور باشدگونه آثار زیاد نمیقدمت این

است کاه در  غربیها  ایرانی نو شاخۀ شمالترین زبانشناسی از مرمزبان تالشی از نرر رده   

در گایالن، و غربی دریاا  خازر،   در حاشیۀ جنوباستهخوش تغییراتی شدطول تاریخ دست

 ها  م عادد  دارد  ر اای یها و گوناهشود و لرجهدر جمرور  آذربایجان به آن تکلّم مینیز 

شاود  تالشای مع قد است تالشی به سه گویش شمالی، مرکز  و جنوبی تقتیم می (03: 0335)

لی، و یااردملی، در منااط  شمال ی در جمرور  آذربایجان در ناحیۀ لنکران، آس ارا، لِریک، مَتاَ

 (هایی از شررس ان تالشآس ارا و بخش))نَمین و عَنبَران(، در گیالن  نشین اس ان اردبیلتالش

در  دو رودخاناۀ شافارودمیاان هایی است که در قلمرو رایج است  مراد از تالشی مرکز  گویش

و ناورد در شمال م داول است و منرور از تالشی جنوبی، تالشی مناط  میان شفارود تاا  جنوب

هاا  ا ، سیاهمزگی و دیگر گویشماسوله ماسالی، سفیدرود است که شامل تالشی خوشابر ،

 شود  ا  گیالن میجلگه

وادِش بااگویشای هاا  هسنجی حا ار باا گاردآور  دادژهوهش گویش     و  0ژرسشانامۀ ساُ

زباان تاالش، ر وانشارر، ماساال، شررس ان تالش 5تنوعاتِ آوایی زبان تالشی را در  2یپزیکال

اسا ان اردبیال بررسای « عنباران»زباان فومن و شافت در اسا ان گایالن  و روسا ا  تاالش

     استهردک

و روس ا  عنبران اردبیال  ان خابزبان تالشیخانوار  011روس ا  باال   01از هر شررس ان    

در ایان   شده انجا  شادبند گیر  طبقهها به روش نمونهان خاب آباد را افزوده شد  آنم به ه

شوند و افراد نموناه باه تقتیم میی به طبقاتگروهی فراد جامعه با توجه به صفات درونروش، ا

                                                           
1. Swadesh      https://www.comparalex.org/dexin    گرف ه شده از سایت 

2. Leipzig           https://www.researchgate.net   گرف ه شده از سایت  

https://www.researchgate.net/
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ها  هر شررسا ان آباد  ،گردند  با توجه به این روشتناسب از بین تمامی طبقات ان خاب می

 طبقه محتوب و از هر طبقه تعداد  آباد  به صورت تصادفی ان خاب شدند  یک

نگاار  سانجی و نقشاهافازار گاویشرغم آنکه دس اوردها  ژهوهش حا ر، برمبنا  نر علی   

RuG/L04 له نگریتا ه أا  نو به متادست آمده و از زاویهگویشی به ها هو تحلیل انبوهۀ داد

شناسای ناوین و کار ژهوهشگران ژیشین تفاوت زیااد  دارد  روششده، ن ایج به دست آمده با 

هاا  ها  ریا ی و آمار  و نیز تدوین نقشاهکارگیر  روشگیر  از ابزارها  رایانشی و بهبرره

 دیجی الی، مؤید م مایز بودن این ژهوهش است   

 
 پیشینۀ پژوهش -2

اسات، باه شاکل توصایفی  و شناسی سان یعمدتاً در حوزۀ گویش ،در زبان تالشی هاژهوهش

ها  مب نای بار بررسایتا است شده به بررسی دس ور زبان تالشی و واژگان آن ژرداخ هبیش ر 

باا عناوان  (0350-0330)0ولین اثر مرام در توصایز زباان تالشای از ژااول ریاسا  شناسیزبان

جغرافیاایی که در شمارۀ سو  مجلاۀ انجمان  است« ها، طرز زندگی و و زبان آنرادربارۀ تالش»

این اثر به عنوان اولین تجرباۀ علمای در بررسای   ، در تفلیس به چاپ رسید0355قفقاز، سال 

ر توصایز ترین ک ابی که تااکنون دها  ایرانی و قفقاز حائز اهمیت بتیار است  مرمریشۀ زبان

رغام گ شات کاه باه اساتمحق  روسی  ،ب و  میلر« زبان تالشی»تالشی شمالی نوش ه شده، 

ش از ژنجاه سال از تألیز آن، هنوز هم از آثار مع بار و ارزشامند در زمیناۀ مطالعاات زباان بی

نشاین جمراور  لشای منطقاۀ لنکاران، از منااط  تاالشتالشی است  میلر در ایان ک ااب، تا

  اثر مرم دیگار کاه اخیاراً نوشا ه شاده، ک ااب استهآذربایجانِ فعلی را مورد ژهوهش قرار داد

  ک ااب اخیار از آن (03: 0335 )ر ای ی، است« تالشی شمالی»ول ز با عنوان ش ژروفتور ولفگانگ

هاا  آماار  باا شناسی و همچنین روشها  جدید زبانجرت مرم است که نویتنده از نرریه

تا ب واند به توصیز ساخ ار علی زباان و هراور  استهشناسی برره بردها  گونهتأکید بر ویهگی

 ی شمالی بپردازد ساخ ارها  مجزا در تالش
ا  از مجموعاه و ها  تالشی را روشان نمایاد  تا مرز جغرافیایی گونه کوشید( 0323)2بازن    

ها  گونااگون تالشای داد تاا ترجماه کنناد  در ایان ها  فارسی را به گویشوران با لرجهجمله

                                                           
1. Pavel Riss  , “O talyšintcax, ix obraze žizni i yazyke [TheTalishis, their life and language]”, 
Zapiski Kavkazskogo Otdelenia imperatorskogo russkogo geografič- eskogo obščestva, vol. 3, 
Tiflis, 1855: 1-72.   

1. Marcel Bazin 
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مخ لاز  تفااوت هار واژه در جاهاا  کاهآورده فاراهم واژۀ تالشای  221نامکی باا تحقی  واژه
    استهدآم
مصادر و سااخ مان آن در زباان تالشای و به توصیز گویش تالشی ( 0335و  0321) ر ای ی    

و نحو  گویش مرکاز  زباان   همچنین به ساخت آوایی، ساخ واژ( 0335)  و  استهژرداخ 

گاویش تالشای طاساکوه از تواباع شررسا ان  (0322)کرن   نغزگاو استهتالشی همت گمارد

شاناخ یِ گاویش باه بررسای عناصارِ وا ( 0331) تجن  شیخ سانگاستهدبررسی کررا ماسال 

 ژور  حاجاتاساتهتالشای جناوبی را بیاان کرد سیشناها  وا تالشیِ ماسال ژرداخ ه و جنبه

توصایز ونادها  اشا قاقی و  (0332)عزیاز  ناهاد ، و ها  کلی گویش خوشابرویهگی (0333)

، (0332)  امیریاان استمو وع تحقی  خود قرار داده  را سالمتصریفی در گویش تالشیِ بخش ا

  اساتههایی از زبان تالشی شمالی در قلمرو جغرافیا  سیاسای ایاران ژرداخ به توصیز بخش

توصیز صرفی یا ساخ واژۀ گویش تالشی جوکندان تالش را واکااو   (0335) رحیمی جوکندان

  رفیعای اساتهژرداخ عال در زباان تالشای توصیز دسا گاه فبه  (0335)   ژورشفقیاستهدکر

ها  تالشای در به نشانه (0333) فعل ژیشوند  در زبان تالشی و سبزعلیپوربه  (0335) جیردهی

، به بررسی ژدیدۀ دو یا چندزبانگی در جغرافیاا  (0331)میرزاژور و  ،مناط  تات نشین خلخال

و  ،ان تالشای روسا ا  عنبارانتوصیز نحاو  زبا (0332)  دبیرمقد  استهقومی تالش ژرداخ 

  اساتهبررسای کردرا شامالی تالشای  گوناۀ عنبرانایِفرایندها  واجی (، 0335) عنبران کمالی

 است هتحقی  نمودتالشی در سه گویش  را (ɨو  ə) ۀتحرک دو واک (2105) خلیلی
   
 های پژوهشاهداف و پرسش -3

 اهداف ژهوهش حا ر در برگیرندۀ موارد زیر است:

 ؛ها  زبان تالشی رایج در قلمرو ژهوهشصیز نرا  آوایی و آواها و وا تو -0

هاا  مشخص کردن گاروهژهوهش برا  ها و جمالت ها  آوایی در تلفن واژهتحلیل تفاوت -2

 ؛گویشی و نیز ترسیم فاصلۀ زبانی

 ؛ها  زبانی قابل اتکا از نرر تنوع آوایی در زبان تالشیگردآور  ژیکره -3

 گیرد:وهش هم موارد زیر را در بر میها  ژهژرسش

 ها  زبان تالشی چه تنوعات آوایی وجود دارد؟در میان گویش -0

 ؟است هچگون شدهالگو  جغرافیایی و میزان ژراکندگی تنوعات آوایی در نواحی ژهوهش -2

 ؟فرایندها  آوایی خاصی وجود دارد ها  زبان تالشیآیا در میان گویش -3
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 پژوهشی حوزۀ جغرافیای -3

، موقعیات استهترسیم شد Arc GISافزار از نر  Arc Mapکشی افزار نقشهنر ( که با 0شکل )

 دهد  ها  حوزۀ ژهوهش حا ر را نشان میجغرافیایی اس ان گیالن و شررس ان

 
 ژهوهش حوزۀها  نقشۀ اس ان گیالن و موقعیت شررس ان -0شکل 

 

همگای مارد، باومی و سااکن گان شوندمصاحبه، قلمرو ژهوهشدر  هابا توجه به محدودیت

 دهد                                                                         ها  را نشان میکامل روس اها و آباد  ۀ( نقش2روس ا بودند  شکل )

 
 نقشۀ روس اها - 2شکل 

تنگناهاا  بُعاد متاافت، جغرافیایی، معیارهایی چون همانند  گویشای، در ان خاب حوزۀ 

هاایی ان خااب فرد مدّ نرر بود؛ بدین معنی که تالش شد آباد بهها  منحصرژهوهش و گویش

بنابراین از هر روس ا حداقل باا یاک و حاداکبر باا   نزدیک به هم نباشند ،تنوع من شوند که 

نی   مصاحبهاستهسه گویشورِ بومیِ مرد، مصاحبه شد  30، 31تاا  01شوندگان در سه ردۀ ساِ

نفار  053در مجماوع باا محاسابۀ روسا ا  عنباران اردبیال، بودند و سال  21تا  50و  51تا 
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خود بودناد  گویش شوندگان دیپلم بود و همه متلط به ند  سواد م وسط مصاحبهشدمصاحبه 

  بودو کارمند  اسبآموز، کشاورز، کهمگی به فارسی و تالشی تتلط داش ند  شغل آنرا دانش
 
 های زبانیدهدا -5

واژه  011  ایان فررسات دارا  اساتهفررست واژگانی الیپزیک اس فاده شد در این ژهوهش از

نباود، بناباه ه ژرسشاناماین آنجا که برخی مقوالت در از اماها و مقوالت مخ لز است، در حوزه

 01ز  رورت از برخی مقوالت واژگانی ژرسشنامۀ سُوادِش هم اس فاده شد  در این ژرسشانامه ا

ها  طبیعت؛ هشت واژه، اعضاا  مقوله یا حوزۀ معنایی اس فاده شد، که به ترتیب شامل ژدیده

ها؛ چراار واژه، افعاال؛ بدن؛ هشت واژه، حیوانات؛ هشت واژه، نتبت خانوادگی؛ شش واژه، رنگ

ه ها؛ ژانج واژواژهشش واژه، مواد غ ایی؛ چرار واژه، صفات؛ ده واژه،  مایر؛ شاش واژه، ژرساش

       (0ها در ایندکس شماره )جدول مقوله بودند
 
 هادادهتحلیل انبوهۀ  -5-1

توان امکانات آمار  و تحلیلی م ناوعی را بار می RuG/L04سنجی افزار گویشبا اس فاده از نر 

افزار امکانات آمار  و تحلیلی م ناوع و به دست آورد  درواقع این نر  هادادهژایۀ تحلیل انبوهۀ 

دهاد  از در اخ یار ژهوهشگران قارار می ستهاها و سنجهونی را که شامل نمودارها، نقشهگوناگ

و نماودار  0گا ار  چندبُعاد مقیااسافازار ها ِ ایان نر تارین نمودارهاا و سانجهجملۀ مرم

 اشایاگ ار  چندبُعد ، یک روش ریا ی برا  تعیین موقعیت   تکنیک مقیاسستا 2ا خوشه

دو یا چند محور در فضایی هندسی است  این تکنیاک، باه لحاام آماار ،  )زبان یا گویش( در

ها  بتایار گونهها  بتیار شبیه، نزدیک به یکدیگر و زبانگونهژایایی باالیی دارد و در آن، زبان

در  ( 52:0333 به نقل از مالیی ژاشایی، 0332)کروسکال و وبش،  شوندم فاوت، دور از یکدیگر واقع می

مکاان جغرافیاایی قلمارو ژاهوهش  50، استهسنجی ترسیم شدافزار گویشبا نر  ( که3)شکل

  ایان نماودار دوبُعاد  اساتهبُعد  به نمایش گ اش ه شدگ ار  چندتکنیک مقیاس براساس

هاا  گویشایِ دهاد و گروهتشکیل می« فاصلۀ زبانی»و « فاصلۀ جغرافیایی»است و ابعاد آن را 

  گ اردژهوهش را به نمایش می

 

                                                           
1. Multidimensional Scaling(MDS) 
2. dendrogram 
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 ها  حوزۀ ژهوهشگ ار  چندبُعد  مکاننمودار مقیاس -3 شکل

 

شود دور  و نزدیکی نقاط از همدیگر نشانۀ تفاوت و تشابه گویشای طور که مشاهده میهمان

گا ارد  گاروه گویشای آنراست، این نمودار سه گروه گویشای را در زباان تالشای باه نماایش می

هاا، گیارد کاه در باین ایان مکانر شرر تالش را در بار میجغرافیایی د آباد  یا مکان 3نختت، 

ها و روسا اها در یعنی روس ا  عنبران در اس ان اردبیل قرار دارد و سایر آباد  ،ترین نقطهشمالی

ها از یکدیگر نشانۀ تفااوت آباد  ۀشررس ان تالش قرار دارند  در گروه گویشی تالشی شمالی فاصل

هاا و در مناط  مرکز  که تالشی مرکز  روا  دارد، فاصلۀ آباد  ها  ژهوهش استدر تلفن واژه

کنناد کاه نشاان از نزدیکای ها با هم کم ر شده و نزدیکی بیش ر  با هم ژیدا میدر برخی آباد 

هاا بیشا ر از نقااط ها  این مناط  به هم است و درمناط  جنوبی نزدیکی نقااط و آباد گویش

 ت گویشی زیاد این مناط  است دیگر است و نشانۀ نزدیکی و شباه

گا ار  چندبُعاد ، ساه گاروه که با اس فاده از نماودارِ مقیااس بدین ترتیب مشخص شد

گویشی در حوزۀ جغرافیایی اس ان گیالن در زبان تالشای، قابال تفکیاک اسات  بارا  تحلیال 

ماودار جملاه، ن 2واژه و  55ها  گویشای، باا تحلیال انبوهاۀ مجماوع ترِ رابطۀ این گروهدقی 

( 2سنجی به صورت شاکل )افزار گویشها  قلمرو ژهوهش را با اس فاده از نر نگارِ مکاندرخت

گ ار  چندبُعد ، ساه گاروه گویشای ترسیم نمودیم  در این نمودار نیز همانند نمودار مقیاس

 آید عمده به دست می
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 در غرب اس ان گیالنها ِ زبانِ تالشی گونها ِ زباننگارِ خوشهنمودار درخت -2 شکل

 

(، فاصالۀ گویشای تالشای گوناۀ 2ا  در نمودار شاکل )نگار خوشهاطالعات درخت براساس    

عنبرانی روس ا  عنبران اردبیل از سایر مناط  تالش زبان گایالن زیااد اسات، ایان فاصاله باا 

ها  گوناه گویشی تالشی جناوبی اسات  بعاد از آن نتبت به گروه 22/1شاخص فاصلۀ زبانی 

 03/1ها  تالشی شمالی قرار دارند که فاصلۀ گاویش آنراا طوالرود  و هش پر  از دیگر گونه

از « سار ژره»و « خوشاابر »است  گروه گویشی دیگار تالشای مرکاز  اسات کاه دو گوناۀ 

  آخرین گروه گویشای هام است 03/1ها  رایج در این مناط  است و فاصلۀ گویشی آنرا گونه

در دارد و « شاف ی»و « ا ماساوله»، «ماساالی»جناوبی اسات کاه ساه گوناۀ گویش تالشای 

 است  01/1ها  ماسال، فومن و شفت رایج و دارا  فاصلۀ گویشی آباد 
 
 های پژوهشیافته -5-2

دهاد کاه گویشاوران ، ن ایج نشاان میشدمقوله بررسی  01ها  ژهوهش که دردر بررسی داده

هاا تناوع  آوایی و در برخی حوزه ا در برخی موارد دارا  تشابههلهکارگیر  این مقوتالشی در به

 ارند  دآوایی 

براره  0«تنااوب»ژاهوهش، از اصاطال  حوزۀ در بررسی تنوعاتِ آوایی، به دلیل گت ردگی 
در مابال ا  است که به موجب آن یک تکواژ، بیش از یک صاورت دارد  تناوب ژدیدهگیریم  می

                                                           
1. alternation 
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: ذیل تنااوب 0332)مدرسی قوامی،  دارد[  -na[ و ]-ne] ها  م ناوبزبان فارسی، تکواژ نفی صورت

ها و تنوعاات جاایگزین، ، به ارتباط موجود بین صورت«تناوب»اصطال   ( 0335 به نقل از سانایی:

واحاد  ( 20:2113 )کریت ال،است برا  یک واحد زبانی اشاره دارد و نشانۀ مرسو  آن عالمت 

مانناد  3ها  زبَرزنجیار یا ح ّی نشانه 2«تکواژ»یا  0«وا »، «آوا»ند توازبانی در این تعریز می

به ترتیاب از    diplomatic  diplomatdiplomacyباشد  برا  مبال سه واژۀ  2«تکیه»
شود و هار چپ به راست، تکیه از هجا  اوّل به هجا  دو  و در نرایت بر هجا  سو  واقع می

در ساط  دیگار، باا  ( 003:2101 )لدِفوگت، جانتاون، قرار دارندبا هم « تناوب آوایی»سه مورد در 
( باه عناوان /ɪz/ ،/-s/ ،/-es/) شویم کاه وقاوع تنوعااتتناوبِ مشروط به بافت آوایی مواجه می

بینای هتا ند  همچناین، قابل ژایش انگلیتی، با توجه به بافت آوایی ها  جمع در زباننشانه
در  (frozen) ها  سااخت مجراول ماننادتوان در نمونهتناوب مشروط به بافت دس ور  را می

 ( 22:2113)کریت ال، زبان انگلیتی مشاهده کرد 

 2«صورتِ روساخ ی»و نیز  5«بازنماییِ زیرین» ، 5«ساخ یصورتِ زیر»با « تناوب»اصطال ِ 
 )کریتا ال، سااخ ی یکای از مفااهیم اصالی دسا ور زایشای اساتدر ارتباط است  صاورتِ زیر

تاوان در مک ب زایشی هر گاه بین دو مشخصاه یاا دو آوا، تنااوب دیاده شاود می  (510:2113
روسااخ ی از  ها  یک وا  هت ند یا ایان دو مشخصاهگونهن یجه گرفت که این دو تناوب، وا 

به طور  که این بازنمایی زیارین، باا یکای از  استهساخ ی نشأت گرف یک مشخصۀِ واحدِ زیر

 ( 25-25:0332)زعفرانلو،  ستدو مشخصۀ در تناوب، یکی ا
 
 هاهای آوایی در همخوانتنوعات و تناوب -5-3

 هاادادهها در مجموعاۀ بتامد وقوع برخی از تناوب کنیم میها  تناوب را بررسی اکنون نمونه
 ها دادهزیاد و در برخی اندک است و برا  اثبات این تغییرات و نیز تعیین جرت وقوع آن، به 

 ز ژرسشنامۀ این ژهوهش نیاز است بیش ر  خار  ا
( مشااهده 0) را در جادول /p/ و /b/تنااوب باین همخاوان  :/p/و  /b/تناوب بیی  همخیوان -
 کنیم می

                                                           
2. phoneme 
3. morpheme 
4. suprasegmentals 
5. stress 
6. deep structure 
7. underlying representation(UR) 
8. surface structure 
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 /p/و  /b/ا  از تناوب بین همخواننمونه -0جدول               

 معنی فارسی /b/همخوان  /p/همخوان
æsp æsb اسب 

æspə sbæə سگ 
ɪspɪ ɪsbɪ سفید 

 
است  در نموناۀ اول جایگااه وقاوع  /p/ در تناوب با همخوان /b/ مخوان انتداد  و واکداره

ها  دو  و ساو  ایان همخاوان بعاد از سات، ولای در نموناهدر ژایاان هجا /p/و  /b/ همخوان
اینکه در هار ساه نموناه، ۀ جالب   نک استهکار رف به /ɪ/و  /æ/ها  و قبل از واکه /s/ همخوان
، بناابراین قاعادۀ ایان تنااوب را اساتهکار رف به /s/بعد از همخوان سایشی  /p/و  /b/همخوان 

         گونه نشان داد: توان اینمی
   b  p /c  ااااا   #  

در محایط همخاوانی، تبادیل  /b/ لبی و واکدار -دهد که همخوان انتداد نشان میه قاعد
 واک است بی لبی و -گردد که یک وا  انتدادا  می /p/ به وا 

دهاد کاه همخاوان ژاهوهش نشاان می هاا دادهبررسی  :/j/و  /ʒ/های تناوب  بی  همخوان -
  باا بررسای ایان تنااوب در اساتدر تنااوب  /j/سایشی  -با همخوان انفجار  /ʒ/کامی -لبو 
آباد  در هار ساه گاویش معاادل واژۀ  32، در آباد  50ش مشخص شد که از ژهوه ها داده
تلفان  /jen/آبااد  از گاویش جناوبی معاادل ایان واژه  03شاود و در بیان مای /ʒen/ ،«زن»
  استا  از وجود تناوب بین این دو وا  گردد، که این نشانهمی
تنااوبی باین ایان دو  هاا دادهدر ساط  محادود  از  :/ʃ/و  /m/هیای تناوب بی  همخوان -

آبااد  گاویش  02این اسااس در    براستهمشاهده شد« چشم»همخوان در بیان معادل واژۀ 
قارار  /m/شاود، کاه در آن وا  ژایاانیبیان می /ʧæm/آباد  این واژه به صورت  50مرکز  از 

ادا  /ʧæʃ/آباد  گویش شمالی ایان واژه باه  3در  امادارد که یک وا  خیشومی و دولبی است، 
وب ایان دو وا  را در تناا کهک وا  سایشی و لبو  است ی /ʃ/گردد که وا  ژایانی آن یعنی می

 شود بیان می /ʧem/دهد  در گویش جنوبی این واژه نشان می« چشم»تلفن واژۀ 
ژاهوهش تنااوبی باین دو همخاوان  هاا دادهتحلیل  براساس :/t/و  /ʤ/تناوب بی  همخوان  -

/ʤ/  و همخوان/t/  آبااد   02وجود دارد   ایان واژه در حادود « نوشیدن»در تلفن معادل واژۀ
 ،انفجار  و دنادانی یواجاست؛  /t/گردد که وا  ماقبل ژایانی آن ادا می /xənte/ش جنوبی گوی

شاود کاه در آن ادا می /xənʤe/، آبااد  2حادود ؛ ها  دیگر گویش جنوبیو در برخی آباد 
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کاامی اسات و تنااوب -سایشی و لبو -انفجار  یشود که واجتلفن می /ʤ/وا  ماقبل ژایانی 
و در گاویش   /hɑrde/و  /hærde/این واژه  ،دهد  در گویش شمالیرا نشان میبین این دو وا  

  استهادا شد /hente/مرکز  به 
 /ʒ/و  /ʤ/، تناوبی هم بین دو همخاوان هادادهدر بررسی  :/ʒ/و  /ʤ/های تناوب بی  همخوان -

 کاز  وشاود  در گاویش تالشای مرمشااهده می« ژرناده»وجود دارد که در تلفن معادل واژۀ 
گاردد کاه وا  تلفان می /kɪʤæ/ ،«ژرناده»گیرد واژۀ ها  زیاد  را در بر میجنوبی که آباد 

هماین واژه در  امااکامی است، -سایشی و لبو -، همخوان انفجار /ʤ/ قبل ژایانی آن یعنیما
  کاامی اسات-سایشی و لباو  یشود، که همخوانادا می /kɪʒæ/« عنبران»تالشی شمالی و در 

  در گویش جنوبی این واژه چند معاادل دارد استوجود تناوب بین این دو همخوان ۀ ناین نشا
  استهبیان شد /pærændæ/و /muʧ/ ،/mirkiyæ/ها  و به صورت

بین همخاوان « کوچک»در معادل واژۀ « صفات»در مقولۀ  :/s/و  /ʧ/هایتناوب بی  همخوان -
هاا  گاویش جاود دارد  ایان واژه در آباد در ژایاان واژه تنااوب و /s/و سایشای /ʧ/انتایشی 

در برخای  اماشود، خ م می /ʧ/شود که در آن آوا  ژایانی به تلفن می /gəʧ/مرکز  به صورت 
گاردد کاه بیاان می /gəs/تبدیل شده و به صاورت  /s/ها  گویش شمالی وا  ژایانی به آباد 

 نشان دهندۀ تناوب بین این دو همخوان است 
 
 هاهای آوایی در واکهتناوب تنوعات و -5-3

هاا و ها  دیگار و نیاز نگااهی تیزبیناناه باه برخای تناوببا بررسی بیش ر و یاف ن شااهدمبال
هایی از مبحث گت رده توان نشانهمیاین ژهوهش  ها دادهدر ها تنوعات آواییِ موجود در واکه

هاا و دیاابی نماود  مطابقتها  زبانیِ حاوزۀ ژاهوهش ررا در گونه 0«هاگردش واکه»و تاریخی 
هاا اشاره شد، تنرا باین همخوان ها  ژیشین، بدانحدود  در بخش ها  منرمی که تاتناوب
ها  زبانیِ یاک ناحیاه، چاه ا  نیز، بین گونهها  واکهتناوب رودشود بلکه ان رار میفت نمییا

باین آن « زماانیهام»تۀ به لحام تاریخی و در مقایته با اجداد زبانیِ خود و چه به لحام مقای
 ها  خاص، منرم باشد  گونه
در ایان خصاوص نی تاکنون ژاهوهش مادو ،ها  زبانیِ حوزۀ ژهوهشدر زبان تالشی و گونه    

چند انادک هایی هرتواند سرنخاین نوش ه میآورده شده در  ها دادهگمان   بیاستهنشدانجا  
ران در آینده ب وانند به چگاونگی رخاداد دست دهد تا ژهوهشگو محدود به یک ناحیۀ خاص به

 وقایع زبانی بپردازند 
                                                           
1. vowel gradation (ablaut) 
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در هار ساه گاویش بارا  معاادل  آبااد  50آبااد  از  25در  :/ə/و /ɪ/های تناوب بی  واکه -

یک واکۀ بتا ه و ژیشاین  /ɪ/شود که وا  دو  این واژه یعنی اس فاده می /vɪnɪ/از واژۀ « بینی»

 5یعنای  ،ها  دیگر در گاویش شامالیداد معدود  از آباد است، این در حالی است که در تع

 /vənɪ/گاردد و باه صاورت اسا فاده می /ə/باز و میانی از واکۀ نیمه /ɪ/ اولآباد  به جا  واکۀ 

آبااد  گاویش  03  در اسات هدهندۀ تنااوب باین ایان دو واکاشود  این ژدیده نشانبیان می

  گویندمی /dæmɑq/این واژه به جنوبی 

ژاهوهش باین ایان دو واکاه تنااوب مشااهده  هاا دادهدر  :/u/و  /α/های تناوب بی  واکیه -

در گویش تالشی مرکز  و جناوبی همانناد فارسای باه « آتش»شود، به طور  معادل واژۀ می

ادا  /utæʃ/ ویهه گاویش عنبرانایباه ،حالی که در تالشی شمالیشود، دربیان می /αtæʃ/صورت 

دارد  همچنین ایان ماورد از تنااوب در  /u/و  /α/جود تناوب بین دو واکۀ شود که نشان از ومی

و در گاویش  /vα/شود، این واژه در تالشی مرکز  و جناوبی هم مشاهده می« باد»معادل واژه 

ا  کاه دهاد  قاعادهگردد، که تناوب بین ایان دو واکاه را نشاان میادا می /vu/تالشی شمالی 

است که طای آن وا  ناساوده یاا « تقویت»ا  مطر  کرد فرایند کهتوان برا  این تناوب وامی

عکاس تضاعیز اسات و در آن، آواهاا باا افازایش  ،شود  تقویتسایشی به انتداد  تبدیل می

 اسات هکه ژتین و اف ااد /ɑ/شوند  در این تناوب واکۀ ا  و جریان هوا تولید میقدرت ماهیچه

    استهتبدیل شد ،است /ɑ/تر از واکۀ ژتین و بت ه ،که افراش ه /u/به واکۀ 

بااز ،که یک واکۀ نیمه /ə/در ژهوهش، تناوبی هم بین دو واکۀ  :/æ/و  /ə/های تناوب بی  واکه -

 /səɳ/ ،«سانگ»آباد  در هار ساه گاویش واژۀ  22وجود دارد  در  /æ/و مرکز  است و واکۀ 

گاویش مرکاز  و  در آبااد   3رود،  و در کار مایباه /ə/شود کاه در آن وا  میاانی تلفن می

  الب اه ایان اساتهتلفن شد /æ/شود که وا  میانی آن به صورت ادا می /sæɳ/جنوبی این واژه 

 3و در  /səq/و در روسا ا  عنباران  /ket/ها  گویش شمالی باه صاورت واژه در برخی آباد 

  استهتلفن شد /sə/آباد  گویش مرکز  

« چشام»در تلفن معاادل واژۀ  /æ/و  /e/ها  تناوبی بین واکه :/æ/و  /e/های بی  واکهتناوب  -

شود که وا  میاانی آن بیان می /ʧem/آباد  در گویش جنوبی  31مشاهده گردید  این واژه در 

در گاویش مرکاز ،  هااآبااد  از آباد  02باز و ژیشین است، ولی در ، یک واکۀ نیمه/e/یعنی 

گردد، که یک واکۀ باز و ژیشین است و با یکدیگر در تناوب هتا ند  تلفن می /ʧæm/این واژه 

  است در گویش شمالی /ʧæʃ/نمونۀ تلفن دیگر این واژه 
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و  /æ/ها  تنااوبی باین واکاه« اس خوان»در تلفن معادل واژۀ  :/α/و /æ/های تناوب بی  واکه -

/α/ هایی که گویش لشی مرکز  و برخی از آباد طور  که معادل این واژه در تاوجود دارد، به

« عنباران»کاه در تالشای شامالی و در در حالی ،شاودبیاان می /æstæ/تالشی جنوبی دارناد، 

/αstæ/، دهد بین واکۀ باز و ژیشین که نشان می/æ/  و واکۀ باز و ژتین/α/   تناوب وجاود دارد

که ماورد اخیار از  است /ustuxun/ و /xɑʃ/تلفن دیگر این واژه در گویش جنوبی به دو صورت 

  استهفارسی گرف ه شد

معاادل واژۀ « نتابت خاانوادگی»در بررسای واژگاان بخاش   :/i/و  /α/های تناوب بی  واکه -

ها  ژایاانی است کاه در واکاه /xαli/و  /xαlα/در هر سه گویش بیش ر به دو صورت « خواهر»

/α/ و/i/ دیگر ایان واژه تلفن ۀشوند  نموناده میدارا  تناوب هت ند و به جا  هم اس ف /huæ/ 

 در گویش جنوبی است  /xɑ/در گویش شمالی و /huvæ/یا 

 

 پژوهش هایدادهفرایندهای آوایی  -6

 1ایهماهنگی واکه -6-1

ا  بدین معنی است که یک واکه تحت تأثیر واکۀ دیگر  کاه در هجاا  فرایند هماهنگی واکه

دهاد و باه جاا  آنراا مخ صاات ز مخ صات آوایی خود را از دست میا  امجاور قرار دارد ژاره

گیرد و یا مخ صاتی نزدیاک باه آنچاه در هجاا  مجااور وجاود دارد واکۀ مجاور را به خود می

 ( 055:0333 شناس،)ح  کندحاصل می

ها  واجای باا یکادیگر همگاون ها  موجود در یک کلماه، در بعضای مشخصاهوق ی واکه    

ا  بارا  توصایز آید  همااهنگی واکاها  به وجود میاین صورت هماهنگی واکه شوند، درمی

باه کاار  اسات هها در یک حوزۀ واجی، که معموالً کلما  از واکهمحدودیت موجود در مجموعه

ها  یک زباان باه ر آن واکها ، نرامی است که درود  به عبارت دیگر، نرا  هماهنگی واکهمی

 ( 031:0332 ،زعفرانلو) شوندر تقتیم میمجموعه یا بیش زیردو 

آبااد  گاویش  35در حادود « بااران»معاادل واژۀ « ها  طبیعتژدیده»در حوزۀ معنایی      

بیاان  /kuluk/در گویش تالشای شامالی و گوناۀ عنبرانای  اما، است /kəlαk/مرکز  و جنوبی 

بعد  خود هماهنگ شاده  با واکۀ هجا  مجاور یا /u/شود که در آن واکۀ هجا  اول یعنی می

ها  ا  دارد  همچناین در برخای گوناهنشان از تغییرات آوایای آن در اثار همااهنگی واکاه و

                                                           
1. vowel harmony 
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بااز و که یک واکۀ مرکز ، نیماه /ə/ شود که در اینجا واکۀتلفن می /kələk/این واژه « شَف ی»

ناوع    ایاناساتهناوع خاود در هجاا  اوّل هماهناگ شددو   باا هام خنبی است در هجا 

 هجا  دو  با واکۀ هجا  اول هماهنگ شده، و یا باه عباارتی ۀا  که در آن واکواکه هماهنگی

 نا  دارد  « ا  ژیشروهماهنگی واکه»واکۀ هجا  اول بر واکۀ هجا  دو  تأثیر گ اش ه  دیگر،

 /puʧu/در گویش تالشی مرکز  و جنوبی به صورت « گربه»تلفن واژۀ « حیوانات»در مقولۀ    

ناوع خاود در هجاا  با هم /u/نوعی هماهنگی بین واکۀ هجا  اولشود که در اینجا هم دا میا

 /ɪ/کاه در آن واکاۀ  است /pɪʃɪk/معادل همین واژه در تالشی شمالی  اما، استهدو  حاصل شد

  استهنوع خود در هجا  دو  هماهنگ شدبا هم است هکه یک واکۀ ژیشین بت ه و گت رد

ا  مشااهده گردیاد، همااهنگی واکاه« شِکر»در معادل واژۀ « مواد غ ایی»مقولۀ با بررسی     

تلفان ایان واژه در تماا  شود، ولی با بررسی بیان می /ʃekær/طور  که این واژه در فارسی به

 /e/در آن واکاۀ  وا  اسات گردد که دارا  هماهنگی واکاهادا می /ʃækær/، این واژه آباد  50

  استهدرآمد /æ/نوع خود در هجا  دو  هماهنگ شده و به صورت همدر هجا  اول با 

ا  اسات  ایان واژه در دارا  همااهنگی واکاه« زاناو»معاادل واژۀ « اعضا  بادن»در مقولۀ    

باین واکاۀ هجاا  اول و دو    /zunu/شود و در گویش تالشی جنوبی تلفن می /zαnu/فارسی 

در هجاا  دو  هماهناگ  /u/در هجا  اول باا واکاۀ  /α/ا  برقرار است و واکۀ هماهنگی واکه

    استهتبدیل شد /u/شده و به 
 
 حذف  -6-2

گاهی ممکن است آوایی از بافت صوتی ح ف شود  قاعدۀ کلی حا ف آوا را « ح ف»در فرایند 

 به صورت زیر نمایش داد: توانمی

x   Φ   \  الز ـــــ    ب 
حا ف « الز ااااا ب»در بافت آوایی  xهر صدا  دهد که ممکن است این قاعده نشان می

 ( 032:0322 الدینی، ۀ)مشکو شود  ح ف صدا ممکن است در آغاز، میان و یا ژایان واژه رو  دهد

ژهوهش چندین مورد ح فِ آوا یا صدا و ح ّی در برخی حا ف هجاا در  ها دادهبا بررسی     

ن واژه و برخای نیاز در ژایاان واژه ر  واژگان مشاهده شد که برخی در آغاز واژه و برخای میاا

 :استهداد
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 1حذف آوای آغازی -6-2-1

تلفان  /əsbæ/در گاویش تالشای مرکاز  و جناوبی « ساگ»معادل واژۀ « حیوانات»در حوزۀ 

ادا  /səpæ/عنبران این واژه با ح ف آوا  آغاز  مواجه شاده و در تالشی شمالی و  اماشود، می

معاادل واژۀ « رنگرا»   همچنین در مقولۀ استهح ف گردید /ə/شود که در آن آوا  آغاز  می

هاا  گاویش شامالی گردد، اما در برخی آباد ادا می /isbi/در گویش تالشی مرکز  « سفید»

حا ف  /i/شاود و در آن آوا  آغاازین تلفان می /səpi/و  اساتتلفن این واژه با ح ف هماراه 

  استهشد
 
 2حذف آوای میانی -6-2-2

شاود کاه ایان حا ف هاا حا ف میها  زبان تالشی آوا  میانی در برخی واژهی گونهدر برخ 

در اکبار « بارنج»رود  بارا  مباال معاادل واژۀ گاهی ح ی تا مرز ح ف هجاا هام ژایش مای

ها مانناد در برخای گوناه اماگردد، بیان می /bərz/ها  گویش شمالی، مرکز  و جنوبی آباد 

شاود و آوا  حا ف می  /r/شود که در آن آوا  میانی تلفن می /bəʤ/این واژه « شف ی»گونۀ 

 گردد  تبدیل می /ʤ/هم به  /z/ژایانی 

« دهاان»گیرد  برا  مبال معاادل واژۀ ها ح ف هجا  میانی هم صورت مینمونه در برخی

شاود و هماین واژه در تلفان می /dæhæn/ویهه در گویش تالشی جناوبی ها بهدر برخی آباد 

شود که طای بیان می  /dæn/ها  گویش جنوبی دچار ح ف هجا  میانی شده و اد برخی آب

ساز  و در جرت کمینگی رسد به جرت کوتاهه که به نرر میح ف شد /hæ/ آن هجا  میانی

اسات  ایان واژه در گاویش تالشای « سا اره»بارۀ معادل واژۀ باشد  مبال دیگر در این زمینه در

هاا  گاویش شاود ولای در معادود آباد تلفان می /sətαræ/ ،رجنوبی نزدیک به فارسی معیا

شاود  همچناین حا ف می /t/و  /ə/گردد که طی آن دو آوا یا وا  میانی ادا می /sαræ/جنوبی 

هاا در برخی آباد « کجا»واژۀ مشخص شد که معادل ژرسش« هاواژهژرسش»در بررسی بخش 

هاا  گاویش مرکاز  باه ه در برخای آباد طور  که این واژدچار ح ف آوا  میانی است، به

 /y/و  /i/ها  گویش جنوبی با حا ف آواهاا  میاانی درآباد  اماشود، تلفن می /kiyα/صورت 

  نمونۀ دیگر حا ف هجاا  میاانی در استهکه در آن دو آوا  میانی ح ف شد /kα/به صورت 

شود اماا در تلفن می /virite/ها  گویش مرکز  وجود دارد که در آباد « دویدن»معادل واژۀ 

                                                           
1. aphaeresis 
2. syncope/syncopation 
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شاود بیاان می /vite/به صورت  /ri/ها  گویش شمالی با ح ف هجا  میانی تعداد  از آباد 

 که نشان از فرایند ح ف هجا  میانی دارد 

یک نمونه از حا ف همخاوان میاانی در معاادل « هاواژهژرسش»در بخش  هادادهبا تحلیل 

هاا  شامالی ها  گویشاد واژه در اکبر آبژرسش قابل بررسی است  معادل این« چطور»واژۀ 

در گااویش جنااوبی بااا حاا ف همخااوان  اماااشااود تلفاان می /ʧəɳə/و یااا  /ʧəntæ/ و مرکااز 

را موجاب  /n/شود که حا ف همخاوان میاانی بیان می /ʧətæ/به صورت  /n/لبو  -خیشومی

    استهشد
 

 1حذف آوای پایانی -5-2-3  

ها تحقی  نتبت به ساایر نموناه ها دادهانی، یک آوا در برخی از در فرایند ح ف آوا یا صدا  ژای
در اکبار « درخات»معاادل واژۀ « ها  طبیعاتژدیاده»  بارا  مباال در مقولاۀ استهح ف شد

ها  گویش شامالی باا حا ف شود ولی در برخی آباد تلفن می /dαr/ها  هر سه گویش آباد 
شود  همچناین در هماین مقولاه معاادل واژۀ ان میبی /du/یا  /dα/به صورت  /r/ همخوان ژایانی

-در بعضای از آبااد  اماگردد، بیان می /sæɳ/یا  /səɳ/ها  هر سه گویش در اکبر آباد « سنگ»

 شود  ادا می /sə/به صورت  /ɳ/ها  گویش مرکز  با ح ف آوا  ژایانی 
شاود  میدیده « خننا»در معادل واژۀ « اعضا  بدن»نمونۀ دیگر ح ف آوا  ژایانی در مقولۀ 

ها  گویش تالشای جناوبی باا شود، ولی در آباد تلفن می /mæɳər/این واژه در گویش مرکز  
شاود  همچناین در هماین مقولاۀ واژگاانی معاادل واژۀ بیان می /r/ ،/mæɳə/ح ف آوا  ژایانی 

  هااشاود ولای در برخای آباد بیان می /gæv/ها  گویش مرکز  به صورت در آباد « دهان»
ادا  /gæ/گویش مرکز  و جنوبی با ح ف واکۀ ژایانی تلفان ایان واژه کوتااه شاده و باه صاورت 

هاسات شود  واژۀ دیگر  که در همین مقوله قرار دارد و دارا  فرایند حا ف در برخای آباد می

شاود و در بیاان می /dæst/ها  گویش شامالی و مرکاز  که در برخی آباد  است« دست»واژۀ 
 شود  تلفن می /t/ /dæs/لبو  -در گویش شمالی و جنوبی با ح ف همخوان دندانی هاییآباد 

«  امایر»هاا در مقولاۀ یکی دیگر از موارد حا ف آوا  ژایاانی کاه در معادود  از آباد 

این واژه در گاویش   بود« من»در معادل واژۀ  /n/ لبو -مشاهده شد، ح ف همخوان خیشومی

در تعاداد انادکی از  امااشاود، تلفان می  /mən/باه صاورت  هااتالشی جنوبی در اکبار آباد 

 کنند بیان می /mə/آن را به صورت  /n/ها  این گویش با ح ف همخوان ژایانی آباد 

                                                           
1. apocope 
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حا ف هجاا  « خاواهر»در تلفان معاادل « نتبت خاانوادگی»در بخش  هادادهبا بررسی     

در گویش  اماشود، تلفن می /xαlα/ ه این واژه در گویش مرکز طور  کبه ،دهدژایانی ر  می

ا  از حا ف آوا  ژایاانی باه حتااب شود که نموناهادا می /xα/جنوبی با ح ف هجا  ژایانی، 

 شود تلفن می /huvæ/یا  /huæ/ها آید  درگویش شمالی این واژه در برخی آباد می

باه دو « قرمز»دل واژۀ است که در آن معا« هارنگ»مقولۀ  هادادهها  واژگانی یکی از مقوله    

بیاان   /sər/شود  این واژه در گویش مرکز  و جناوبی باه صاورتها تلفن میصورت در آباد 

شاود کاه در آن تلفن می /sə/به صورت  /r/در گویش شمالی با ح ف آوا  ژایانی  اماشود، می

 دهد ح ف آوا  ژایانی ر  می

خوریم کاه در آن   از ح فِ آوا  ژایانی برمیبه مورد« صفات»در مقولۀ  هادادهبا بررسی      

هاا در گویش جنوبی دارا  دو گونه تلفن است  ایان واژه در برخای آباد « بزرگ»معادل واژۀ 

/pilæ/  ها  دیگر با ح فِ واکۀ ژایانی و در برخی آباد/æ/  به صورت/pil/ شاود کاه تلفن می

و در گاویش  /yul/واژه در گویش شمالی  شود  اینفرایند ح ف آوا  ژایانی در آن مشاهده می

 شود تلفن می /lul/و   /yɑl/مرکز  به صورت 

، مقولااۀ اسااتها  کااه در آن فراینااد حاا ف آوا  ژایااانی مشاااهده شدآخاارین مقولااه     

دارا  حا ف هجاا  ژایاانی در برخای « وقتچاه»است که در آن معاادل واژۀ « واژهژرسش»

گاردد، ولای در گاویش تلفان می /kæyni/شمالی و مرکاز  هاست  این واژه در گویش آباد 

شود که به نوعی حا ف بیان می /kæy/تالشی جنوبی با ح ف هجا  ژایانی و کوتاه کردن واژه 

 شود  هجا  ژایانی در آن دیده می
 
 اضافه یا افزایش صدا -6-3

« ا اافه»یند را شود، این فراگاهی تحت شرایطی یک واحد زنجیر  به زنجیرۀ گف ار ا افه می

برخالف فرایند ح ف، از راه فرایناد ا اافه یاا افازایش صادا  ( 053:0333 شناس،)ح  خوانیممی

تاوان ممکن است صدا و یا هجایی در واژه افزوده شود  افزایش صدا را به صورت قاعدۀ زیار می

 نشان داد:

Φ   x   \  الز ـــــ    ب 
افازوده « الز اااا ب»در بافت آوایی  xصدا   دهد که ممکن است هرقاعدۀ فوق نشان می

شود  افزایش صدا ممکن است به شکل افزایش یک همخوان، افزایش یک واکاه، و یاا افازایش 

 (   020:0322الدینی،  ۀ)مشکو یک هجا باشد
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هایی از ا افه یا افزایش صدا گاه در میان واژه و یاا در  ژایاان زبان تالشی نمونه ها دادهدر     
 شود:هده میمشا واژه،
 
 1افزایش همخوان -6-3-1

«  امایر»در مقولاۀ  /v/دندانی  -ها  افزایش در زبان تالشی افزایش همخوان سایشی از نمونه
در برخای  اما، است /æ/ هادر اکبرآباد « او»عادل  میر دهد  ماست که در ان را  واژه ر  می

بیاان  /æv/باه ژایاان واژه، آن  /v/ها  گاویش شامالی و مرکاز  باا افازودن همخاوان آباد 

 گردد   کنند، که نوعی افزایش همخوان در آن مشاهده میمی
 
 2افزایش واکه -6-3-2

اسات  « اعضا  بدن»در مقولۀ « زانو»در ژایان واژۀ  /ə/ا افه کردن واکۀ افزایش واکه  از موارد
هاا  آبااد  از آباد در ساه  امااشاود، تلفان می /zəɳ/این واژه، در گویش شمالی و مرکاز  

شاود، کاه نشاان از افازایش یاا بیان می /zəɳə/به ژایان آن  /ə/گویش جنوبی، با افزودن واکۀ 
 ا افه شدن آوا دارد 

آبااد  در هار  02در « افعال»در مقولۀ  /α/، افزایش واکۀ میانی از دیگر موارد فرایند ا افه     
تلفان  /guʃkærde/هاا در اکبار آباد « گوش کاردن» زبان تالشی است  معادل فعل گویش 3
آن را  /kærde/و  /guʃ/باین دو واژۀ  /α/ها با افزودن واکاۀ میاانیشود، ولی در برخی آباد می

/guʃαkærde/ رسد جرت ایجاد سرولت آوایی باشد نمایند که به نرر میبیان می 
در  /æ/کاه در آن واکاۀ مشااهده گردیاد « صفات»آخرین نمونه از افزایش واکه در مقولۀ       

شاود، می بیان /ruk/ هادر اکبر آباد « کوچک»  معادل واژۀ استهان را  واژه به آن ا افه شد
د کاه شاوتلفان می /rukæ/باه ژایاان آن،  /æ/در سه آباد  گویش جنوبی با افزودن واکاۀ  اما

  استهدارا  افزایش واکه در ژایان واژ
 
 گیرینتیجه -7

اند و هایی که بر ژایاۀ فاصالۀ زباانی ترسایم شادهانبوهه و نیز نمودارها و نقشهاز ن ایج تحلیل 

تاوان دریافات کاه در هار حاوزه تشاابرات آوایای و ژاهوهش می ها دادههمچنین از بررسی 

 ها و تنوعات آوایی و واژگانی وجود دارد تفاوت

                                                           
1. consonant epenthesis 
2. anaptyxsis 
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هاا  ی مرباوط باه واژهژهوهش مشخص شد که بیش رین فراوان ها دادهبا بررسی فراوانی      

، /ʃəmæ/ با تلفان« شما»، /æmæ/ با تلفن« ما»، /ʃækær/ با تلفن« شکر»، /gα/با تلفن « گاو»

اسات، کاه دارا   فراوانای  /ki/با تلفن « کتیچه»و  /ʧərα/با تلفن « چرا»، /tə/ با تلفن« تو»

ت تلفرای بارا  طور یکتان از یاک صاورآباد ، گویشوران به 50است، یعنی در تما   011٪

 ها اس فاده کردند اطالق به این واژه

فقط در آباد  عنباران اسا ان اردبیال از  واژه 32ها  م فاوت تلفری صورت ،از طرف دیگر    

، کم ارین فراوانای را داشا ند  در ٪2، که با فراوانی استهها  تالشی شمالی اس فاده شدآباد 

ها  ژدیاده»از مقولاه « باران»و « س اره»، «کوه»، «نگس»واژۀ  2توان به ها میمیان این واژه

واژۀ  2، «اعضاا  بادن»از مقولاۀ « اسا خوان»و « دنادان»، «زانو»، «دست»واژۀ  2، «طبیعت

« ژادر»، «مادر»، «خواهر»واژه  2، «حیوانات»، از حوزۀ «ژرنده»و « مورچه»، «ماهی»، «سگ»

، «گریاه کاردن»واژۀ  5، «هارنگ»از مقولۀ  «سبز»، واژۀ «نتبت خانوادگی»از حوزۀ « برادر»و 

، «کوتاااه»، «کوچااک»واژۀ  3، «افعااال»از مقولااۀ « کردنگااوش»و « خندیاادن»، «نوشاایدن»

« آنراا»و « مان»واژۀ  2، «صفات»از بخش « باال»و « ژایین»، «گر »، «سرد»، «کرنه»، «تازه»

 اشاره نمود « هااژهوژرسش»از مقولۀ « وقتچه»و « کجا»واژۀ  2و «  مایر»از مقولۀ 

این ژهوهش همچنین معارف تنوعاات آوایای شاامل حا ف، ا اافه، همااهنگی  ها داده     

ها  بیشا ر در ایان زماان نوش ن قواعد آوایی به علت کمبود نمونه اما، استا  و افزایش واکه

نااط  هایی که با توجه باه موقعیات جغرافیاایی در ممقدور نیتت  عالوه بر این، گویش آباد 

هاایی کاه در جلگاه ا  قرار دارند شامل تنوعات آوایی کم ر و در مقابل گویش آبااد کوهپایه

هاا  مجااور دهندۀ تأثیر زباانایی بیش ر  هت ند  این نکات نشانقرار دارند دارا  تنوعات آو

ع آنجا که قلمرو ژهوهش بین دو زبان ترکی و گیلکای واقاغییرات آوایی زبان تالشی است  ازبر ت

، تأثیر این دو زبان بر برخی تنوعات آوایی در مناط  همجاوار کاامالً مشارود اسات  استهشد

در مناط  نزدیک باه  اماشود ادا می /bərz/ها به صورت در اغلب آباد « برنج»برا  مبال واژۀ 

 شود ا  در زبان گیلکی است، بیان می، که واژه/bəʤ/زبان گیلکی گویشوران به صورت 

این ژهوهش های  قاعاده و فرایناد  ها دادهمجموع با در نرر گرف ن کل تنوعات آوایی، در     

دهاد و تماا  ها  زبان تالشای باشاد، نشاان نمایخاصی را که مخ ص به فقط یکی از گویش

 ها قابل مشاهده هت ند فرایندها در تما  گویش
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موجود در زبان تالشای اسات   ، محدود  از فرایندها  آواییشدهآنچه در این مقاله بررسی     

آور  کارد و قواعاد ها  بیش ر  جمعنمونهتوان می تنرانهتر به طور قطع با تحقیقات گت رده

 به این مجموعه افزود شود میتر  ارائه داد، بلکه فرایندها  دیگر  را هم آوایی کامل

 

 ژیوست       

 ها و واژگان تحقی مقوله       

 ردیف وله یا حوزۀ معناییمق های منتخبنمونه

 0 ژدیده ها  طبیعت درخت -باران -س اره -باد -کوه -سنگ -آتش -آب

 2 اعضا  بدن ناخن -اس خوان -دندان -بینی -زانو -دهان -چشم -دست

 3 حیوانات گاو-گوسفند -ژرنده -مورچه -اسب -ماهی -گربه -سگ

 2 ادگینتبت خانو )همتر( زن -شوهر -برادر -خواهر -مادر -ژدر

 5 هارنگ سبز -سفید -سیاه -قرمز

 5 افعال دویدن -گوش کردن -خندیدن -نوشیدن -زدن گاز -گریه کردن

 2 مواد غ ایی نمک –شکر  –چا   –برنج 

 3 صفات سرد-گر  -ژایین-باال –کرنه  –تازه  -کوتاه–دراز–کوچک–بزرگ

 3  مایر آنرا –شما  –ما  –او  –تو  –من 

 01 هاواژهژرسش چطور؟  -چرا؟ –چه کتی؟  – چه وقت؟ –کجا؟ 

 

 نابعم

 نگر ترران: جامعه گویش تالشی عنبران،  0332  امیریان بودااللو، ر

آسا ان شارد: فرشاچیان، ما  ، ترجمۀ  ا  قومی در شمال ایرانطالش منطقه  0323  بازن،  

 قدس ر و  

نامۀ کارشناسی ارشد زباان و ایانژ  توصیز دس گاه فعل در گویش تالشی  0335  ژورشفقی،  
 ]چاپ نشده[  دانشگاه گیالن ادبیات فارسی،

 رشت: نشر گیلکان  زبان تالشی، گویش خوشابر   0333  ژور،  حاجت

 ترران: آگاه  آواشناسی،  0333   شناس، عح 

نامۀ کارشناسی ارشد ژایان، توصیز صرفی گویش تالشی جوکندان  0335  رحیمی جوکندان، آ
 اپ نشده[ چ] ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ترران مرکزشناسیبانز
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نامۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات ژایان، توصیز گویش تالشی  0321  خاله،  ر ای ی کیشه
   ]چاپ نشده[، دانشگاه شرید چمران اهواز فارسی

(: 5)  شناسایگویش  «مصدر و ساخ مان آن در گویش تالشی»  0335  خاله،  ر ای ی کیشه
2- 31  

   رشت: فرهنگ ایلیا توصیز گویش مرکز  ،زبان تالشی  0335  خاله،  ر ای ی کیشه

  025 -012(: 0)  ادب ژهوهی، «فعل ژیشوند  در تالشی»  0335  جیردهی، عرفیعی

 سمت ترران:   شناسی رویکردها  قاعده بنیادوا   0335  ، عزعفرانلو ک

(: 03: )ادب ژهوهای  «زباان خلخاالها  تالشی در منااط  تاتنشانه»  0333   ،  سبزعلیپور
013- 021  

ناماۀ ژایان، «شناخ ی گاویش تالشای ماساالبررسی عناصر وا »  0331  شیخ سنگ تجن، ش
 دانشگاه ترران ]چاپ نشده[  شناسی،کارشناسی ارشد زبان

، «فی در گاویش تالشای اساالمیتوصیز ونادها  اشا قاقی و تصاری»  0332  نهاد، سعزیز 

 دانشگاه عالمه طباطبایی،]چاپ نشده[  ،شناسینامۀ کارشناسی ارشد زبانژایان

)گونااۀ  بررساای فرایناادها  واجاای گااویش شاامالی زبااان تالشاای»  0335  کمااالی عنبااران، ر

   032- 035 (:3)2، ها  ایرانیزبان فارسی و گویش  «عنبرانی(

 ، ترران: علمی شناسیتوصیفی آواشناسی و وا  فرهنگ  0332  گ قوامی، مدرسی

سنجی رایانشی دامنۀ شمالی البرز مرکز  بر ژایۀ الگاوری م گویش»  0333  مالیی ژاشایی، س

تراران:  شناسای همگاانی رسالۀ دک ار  زبان، «شناخ یلِوِنش ین: تدوین یک اطلسِ زبان

 دانشگاه ژیا  نور 

سنجی کرانۀ جنوب خاور  دریا  اع بارسنجی گویش»  0333  نجفیان  آو  مالیی ژاشایی، س

  33 -20(: 2)5 شناسی،ها  زبانژهوهش ،«مازندران به روش بتامد آوایی هوژنبرووِرس

ناماۀ ژایاان، «بررسی ژدیدۀ دو یا چندزبانگی در جغرافیا  قاومی تاالش»  0331  میرزاژور، ف
 ]چاپ نشده[  اه گیالندانشکدۀ ادبیات و علو  انتانی دانشگ کارشناسی ارشد 

 ، مشرد: دانشگاه فردوسی ساخت آوایی زبان  0322  الدینی،  ۀمشکو

ناماۀ کارشناسای ژایان  «بررسی گویش تالشی طاسکوه ماساال»  0322  نغزگو  کرن، مررداد
 دانشگاه ترران، ]چاپ نشده[  شناسی،ارشد زبان

تالشای و کااربرد آن در تحلیال بعضای دس گاه واجی گاویش »  0332  نغزگو  کرن، مررداد

   55 -33(: 0) 21 شناسی،زبان  «خصوصیات فارسی جدید
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Abstract 
Dialectometry is a quantitative approach to measure the differences 
among varying dialects using statistical measurement on a large number 
of linguistic features in a dialectal area. A dialect atlas, as such, displays 
variations of language across a geographical area. The present study 
employs an aggregate data analysis method as well as RuG/L04 
dialectometry and cartography software to provide a perspective of 
phonological and lexical variation in Guilan province, Iran. The 
statistical population of the study includes residents of five Taleshi-
speaking towns in Guilan province, i.e. Talesh, Rezvanshahr, Masal, 
Fuman and Shaft. Out of each town, 10 villages with more than 100 
Taleshi-speaking households were selected. The selected participants 
were male and they were also classified in three age groups including the 
teen, the middle-aged and the elderly. The data were collected using 
Leipzig and Swadesh language questionnaires which include 65 words. 
The results indicated that there are similarities and differences of sound 
varieties in three parts of Taleshi i.e. northern, central and southern, 
which include varieties in alternation, consonants and vowels. 
 
Keywords: Computational dialectometry, Linguistic varieties, Aggregate 
analysis, Taleshi language, Guilan province   
 
1. Introduction 
Today, the rapid growth of mass media and new technologies have 
greatly affected local languages and dialects, putting them at risk of 
extinction. Therefore, it is possible to help preserve local languages and 
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dialects by conducting dialectological research and registering linguistic 
species and variations. Dialectometry is a new trend derived from 
classical dialectology in which the differences and distinctions between 
different dialects in a region are statistically calculated, and represented 
using dialect maps and atlases. 
  

2. Theoretical Framework 

Dialectometric methods are in fact a subset of the quantitative approach, 

and in many cases these two terms are synonymous. Computer methods 

in dialectometry are called mass or aggregate analysis. It is called 

aggregate method because it calculates the differences between two or 

more variables instead of distributing individual linguistic features, and 

then the result of these differences is added to the total data. 

The first study of dialect, which can be called dialectal geography, was 

carried out in 1876 by Georg Wanker in Germany. In Iran, the largest 

research program that has started recording and collecting linguistic and 

dialect data since the early fifties is a national plan called the "Linguistic 

Atlas of Iran". This plan was a joint action of the "Iranian Academy of 

Languages" and the "Geographical Organization" during which the 

collection of linguistic materials from the settlements of the country 

began. Studies about Talshi have been done by some Iranian and non-

Iranian scholars. Rezayati, Naghzguy-Kohan, Sabzalipour, Sheikh Sang-

e Tajan, as well as Khalili, Miller, Rees, Bazen, and Oransky, have 

conducted researches on the Taleshi language. 

In our country, the latest work in dialectology and dialectometry is the 

work of Mr. Mollai Pashaye (2014) on the computational dialectology of 

the northern slopes of the central Alborz 

which is based on the Levenstein algorithm. He studied 62 language 

forms from 531 speakers and from 425 sites. Sanaei (2016) has 

compiled a dialect atlas and dialect diversity of the northern regions of 

Ilam province using computer methods. 

 

3. Methodology 

The method used in this research was the interview method and at least 

one and at most three native male speakers were interviewed to collect 

data from each village, and a total of 153 people were interviewed. In 

this research, the lexical list of Leipzig and Swadesh, which is a valid 

lexical list in linguistic studies, has been used. In this questionnaire, 10 

categories or semantic domains were used, which includes; nature or 
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geographical phenomena, body parts, animals, family relationships, 

colors, verbs, food, adjectives, pronouns, and question words. 

The interviewees were in three age groups: 10 to 30, 31 to 50, and 51 to 

70 years old, and the average literacy of the interviewees was diploma 

and they were all fluent in their native language and also Persian. The 

chief occupations of the people are student, farmer, businessman, self-

employed and some are also employee. 

 Using RuG / L04 dialect software, various statistical and analytical 

possibilities can be obtained based on aggregate data analysis. In fact, 

this software provides researchers with a variety of statistical and 

analytical capabilities, including charts, maps and metrics. One of the 

most important diagrams and metrics of this software is multidimensional 

scaling and cluster diagrams. 

 

4. Results & Discussion 

The results showed that the speakers of Taleshi in using these categories 

have phonetic similarities in some cases and phonetic diversity in some 

other areas. 

Reviewing the research data revealed that there is alternation in the 

pronunciation of some words. Alternation is a phenomenon whereby a 

morpheme has more than one form. Alternations in the research data 

were observed at both the consonant and vowel levels. 

The data of this study also represent phonetic processes including 

deletion, addition, vowel harmony and epenthesis. In addition, the dialect 

of the settlements located in the foothills due to their geographical 

location, includes less phonetic variations and in contrast, the dialect of 

the settlements located in the plains, has more phonetic variations. These 

points indicate the effect of adjacent languages on the phonetic changes 

of the Taleshi language. Since the territory under study is located 

between Turkish and Gilaki languages, the influence of these two 

languages on some phonetic differences in neighboring areas is quite 

evident. 

Considering all the phonetic variations, the data of this study do not show 

any special rules and processes that are specific to only one of the 

dialects of the Taleshi language, and all the processes are visible in most 

of the dialects. 

Another point of this research is the effect of the age of the interviewed 

speakers on the use of their local language and dialect, that is, the older 
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the speakers, the more they used the original native words, and in 

contrast among the younger speakers, mostly students, there was a 

greater tendency to use Persian words. 

 

5. Conclusions & Suggestions 

What was examined in this article was the phonetic variations in the 

research data in the Taleshi language. The results of aggregate analysis as 

well as diagrams and maps that are drawn based on linguistic distance 

and also from the study of research data show that in the areas studied in 

the field of research, there are phonetic similarities and differences and 

phonetic and lexical variations. 

The data of this study do not show any special rules and processes that 

are specific to Taleshi language, and all the processes are visible in most 

of the dialects. The age of the interviewed speakers was effective in 

using their local language and dialect, so that the more the age of the 

speakers, the more the use of original local words. Among the young 

speakers, mainly students, there is a greater tendency to use Persian 

words. 
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