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  چکیده
 از فرهنگ و پیشینۀ تمدنی هر کشور، بخش مهمـی از         اي  آینه بسان   ،ي در خطر  گویشها و   زبانها

 آن در ایران مطالعـات   کهاست اقدامی روشمند شناسی گویش. معنوي و هویت ملی است   میراث  
شناسی و چند شاخۀ دانشگاهی  هاي تحصیلی در زبان   نامه پیشینۀ مفصلی ندارد و عمدتاً به پایان      

 شمـسی،  1340با وجود آغاز این مطالعـات دانـشگاهی از حـدود دهـۀ      . گردد  میمرتبط محدود   
ي هـا  رشـته  آموزشـی   ریـزي   برنامـه  در   »شناسی  گویش«فراگیر به نام    عی و   قطهنوز واحد درسی    

ي مـرتبط بـا نـشر    سازمانها را به این نام اي ویژهربط وجود ندارد و طبعاً تدوین کتاب درسی      ذي
 و المللـی  بـین ، پس از مرور برخـی توجهـات     حاضر همقال. اند  انجام نداده کتاب درسی دانشگاهی    

ي متنـوع آن و در  هـا   شـاخه ي ایرانـی و     گویشها به معرفی اجمالیِ     هزحواین  ي علمی در    تالشها
 و الگـو  و نهایتـاً پـس از تبیـین        دپـرداز   مـی ن  آتصویري جامع از مطالعات داخلی      ارائه  به  مه،  ااد

 تـا در ادامـه تـدوین    دشو میتوصیه  شناسی گویشي مسیر، درج واحد درسی  دشواریهانمایاندن  
  . مسئول به منظور اطمینان از ارائه هدفمند آن محقق گرددکتاب درسی مربوط توسط نهادهاي

  
  ها واژهکلید
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  مقدمه
ل ي اخیـر، موضـوعاتی چـون پیگیـري      سالهادر   ه ي ایرانـی موجـود در دانـشگا   هـا  نوشـته  گـ

  سیوند ثابت کرد که مردم و برخـی از  سداي شیهحاشیکاگو، انتقال منشور کورش و مسائل     
 حساسیتها گونه این  ولی،دارندکافی  نظر دقت به حفظ میراث فرهنگی مادي     نسبت نمسئوال

؛ میراثـی کـه از جـنس    دکـر مالحظـه  میراث معنوي این سـرزمین       در مورد    توان  میرا کمتر   
 فرهنـگ عامـه و   .و بـاور اسـت  ، سـنت  سنگ و گل و چوب نیست، بلکه از جـنس اندیـشه         

میـراث فرهنگـی معنـوي هـستند کـه بـا گـسترش        گونه  یی از این  ها  نمونه ،ها  لهجه و   گویشها
صـنعتی و   ، رشـد شهرنـشینی، درگیـري در زنـدگی           و تنوع وسایل ارتباط جمعـی      ارتباطات

ي گسترده، اکنون بیش از هر زمان دیگر در معـرض نـابودي قـرار         مهاجرتهانهایتاً  ماشینی و   
  .دارند

ولـی   ،دنـ  دار، کاربردي پررنگ و مـشهود  در زندگی روزمرة مردم ي محلی شهاگوی
 گویـشها دیگر، با مـرگ  از سوي . بوده و هستند دگرگونی   معرض در   به دالیل مزبور، مدام   

بـا همـان   ي محلی نیـز  ها ترانه  و ي عامیانه ها  افسانه  چون مرتبطفرهنگی   يها  جلوهبسیاري از   
   بـه صـدا   زبانهـا جـا زنـگ خطـر بـراي برخـی       همیندر  . شوند به فراموشی سپرده می   سرعت  

 برجـسته   زبـان شناسـی  جامعـه حـوزة   را در 1»ي در خطـر زبانهـا «نـام     به اي  مقوله و   آید  میدر  
آشـنایی بـا     اینجاسـت کـه    . قـرار دارنـد    اضـمحالل یی کـه در آسـتانۀ       زبانهـا  ؛ همـان  کند  می

 آنهـا از   روشـمند توصـیف نیز مستندسازي علمی و    ي محلی و    گویشهاگردآوري  ي  ها  شیوه
  .شود می برخوردار اي ویژهاهمیت 

ــدگاهها ــاني دی ــناختی زب ــد ش ــرگ  جدی ــورد م ــا در م ــشمن  زبانه ــات فی ــا نظری    ب
(Fishman, 1971) طور مشخص با آراء ایچسون  آغاز شد، ولی به(Aitchson, 1981) درسلر ،
(Dressler, 1982) فسولد ،(Fasold, 1984) و هاگن (Haugen, 1985)وجه جوامع علمی بـه  ت 
بــه هــم » تغییــر زبــان«و » حفــظ زبــان«در پرتــو ایــن مطالعــات، مفــاهیم . آن جلــب گردیــد

 شناسـان  زبـان ي بـومی و اقلیـت،     زبانهـا نظر بـه اهمیـت      .  افزوده شد  شناسی  زباناصطالحات  
در این مقوله نیز اصطالحات خاصی . اند بودهي در معرض خطر زبانهاهمواره درصدد تقویت 

  .3 و تقویت زبان2 زباني از احیا:اند عبارتین این اصطالحات تر مهم که اند فتهگرشکل 
ي زبانی، مقدمه و اساس هر گونه فعالیت   ها  داده معتقد است که ثبت      4مایکل کراس 

                                                                                                                                  
1.  endangered language 
2.  language revival 
3.  language revitalization 
4.  M.Cross 
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 در هر زمانی در آینده است؛ گرچـه عمـالً حفـظ یـک زبـان در معـرض                زبانها يبراي احیا 
بـا وجـود ایـن،     .(Ostler, 2000, p.2) ن خاموش است یک زباي از احیاتر آسانخطر، بسیار 

 زبـان  يتوان به احیا  مثال، میيارب. ستا ي مرده نیز در دنیا رخ دادهزبانها يمواردي از احیا 
 صرفاً زبـان  قرنهازبان عبري که . (Redish, 2001, p. 2) عبري در فلسطین اشغالی اشاره نمود

در نتیجۀ یک جنبش اجتماعی، زبان گفتـاري آن  ، در اواخر قرن نوزدهم دبومذهبی و ادبی  
، این زبان در مدارس تدریس شد و  رژیم اشغالگر قدس  پس از تشکیل    . سرزمین معرفی شد  

عـالوه بـر نمونـه    . (Ostler, 2000, p. 4) زبـان رایـج شـهروندان آن بـدل گردیـد       بهتدریج به
ه حیـات مجـدد دست ، ب رکـوداي دورهي دیگري هم وجود دارنـد که پس از زبانهامزبور،  

 که بـراي حفـظ   کند مییی اشاره فعالیتها به (Tsunoda, 2000) تسونودا در این باره،. اند یافته
، گمـان  بـی : گویـد  مـی وي نیز .  در نیوزیلند در جریان است    1زبان مائوري در منطقه روتوروا    

ین در نـوع خـود   تـر  پیـشرفته ي افراد مائوري براي حفظ زبانشان، بهترین و     ها  برنامه و   تالشها
، اقــدامات و زبانهــاي اخیــر بــه مــوازات افــزایش رونــد زوال  ســالهادر خوشــبختانه . اســت

ــراي نجــات و تقویــت  فعالیتهــا ــنیی ب ــه ای ــا گون ــهزبانه اي در حــال  شــکل امیدوارکننــده  ب
  .گیري است شکل

تقویت یک زبان در معرض خطر یا بازگرداندن یک زبان مـرده، فراینـدي پیچیـده،         
. هست نیز اي شده حساب زبانی دقیق و   ریزي  برنامه، مستلزم   عالوه  به ؛ است بر  زماننه و   پرهزی

 و میـزان موفقیـت آن بـه متغیرهـاي     دنـ طلب مـی ، سـرمایه و منـابع زیـادي    هـا  برنامـه مسلماً این   
 یکی از منابع الزم در راه نجـات  (Crawford, 1998, p. 9)کرافورد . گوناگونی بستگی دارد

این نیروها عـالوه بـر   . داند میدیده  ي اقلیت را نیروهاي متخصص و آموزش      انهازب يیا احیا 
، بایـد بـا زبـان مـورد نظـر آشـنایی کامـل داشـته و ترجیحـاً خـود از             شـناختی   زباناطالعات  

ي زبانهـا  به مـشکل سـرمایه و بودجـه در خـصوص حفـظ              او همچنین . گویشوران آن باشند  
 تمایـل قلبـی بـراي حفـظ     نداشـتن دلیل  لباً دولتها به   غا گوید  مید و   نک میپوستی اشاره    سرخ
  که بـه اي بودجه و یا میزان کنند نمیگذاري  اي، یا در این زمینه سرمایه     ي قومی و قبیله   زبانها

بـار در   براي نمونه، در کشور امریکـا بـراي نخـستین   . ، ناچیز استدهند میاین امر اختصاص   
 زبـان بـومی در کـل کـشور     18 برنامـۀ حفـظ    ، تنها مبلغ یـک میلیـون دالر بـراي         1994سال  

 چـون کرافـورد در   یشناسـان  زبـان مواردي از این دسـت، باعـث شـده کـه        . اختصاص یافت 
بـا وجـود    .ي اقلیت، دچار تردید شـوند زبانهاي حفظ و حمایت از     ها  برنامهارزیابی موفقیت   

کار در انـدر  دسـت ي  سـازمانها این، مقایسۀ اهتمام کشورهاي مزبور با توجهـات و اقـدامات            
  .گردد میي ایرانی گویشهاان به حفظ مند عالقهکشورمان، موجب ناامیدي 

                                                                                                                                  
1.  Rotorua 
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 نیـست و  زبانهـا  يي مختلـف تغییـر یـا احیـا    ها جنبهدر این مقدمه، مجال پرداختن به       
ي تالشـها  و المللـی  بـین رویکرد ما، تنها آشنایی مختصر خواننـدگان بـا برخـی از توجهـات           

ر عرصۀ جهانی بود تا بـستري شـود بـراي طـرح اجمـالی      گرفته در این باب د علمی صورت 
ین منظور، پیشینۀ مطالعات گویـشی      دب.  و ملزومات آن در داخل     گویشهافرایند مستندسازي   

 واحد درسـی فراگیـر و    موضوع خألهنتیجدر  و گردد میدر داخل کشور به اختصار معرفی   
ارشناسـی ارشـد و دکتـري    ي کهـا   دورهدر برنامـۀ آموزشـی      » شناسی  گویش«مجزایی به نام    

ي دانـشگاهها ي مـرتبط در  ها شاخهي باستانی و سایر زبانها و گ، فرهنشناسی زباني  ها  رشته
ضـرورت تـدوین کتـاب    د کـه   خواهد شـ  به این نکته اشاره      و متعاقباً    شود  بررسی می کشور  

مطالعه و تدوین کتـب  سازمان ربط چون  ي ذيسازمانها به وسیله  در این باب     یدرسی جامع 
 باشـد تـا از رهگـذر     ؛ضرورت دارد  مرکز نشر دانشگاهی      و )سمت(علوم انسانی دانشگاهها    

 شده و برطرف مسئوالن امر به سرعت ریزي برنامه مورد اشاره با سازي موضوع، خأل  برجسته
ي گویـشها ي علمی مستندسازي    روشهازمینۀ آشناییِ تخصصی دانشجویان و پژوهشگران با        

 از تـضمین  گویـشها فراهم شود و روند ثبـت و توصـیف ایـن        در معرض خطر بیش از پیش       
  .بیشتري برخوردار گرددکیفی 

  
  مزایاي مستندسازي زبان

جانبـۀ رفتارهـاي    ثبت و ضبط وسیع و همـه : مستندسازي زبان، بنا به تعریف، عبارت است از 
بایـد دقـت داشـت کـه     . (Himmelman, 1998, p. 166) زبانی یـک جامعـۀ زبـانی مـشخص    

 وجـود  رغـم  علـی را این دو مفهـوم    زی زبان یکسان ندانیم،     1»توصیف«زيِ زبان را با     مستندسا
ضبط زبان است؛   » هدف«در توصیف زبان،    . ندا  با هم متفاوت  » هدف«پوشی، در     هم اي  پاره

هـدف از مـستندسازي   .  که مفاهیم انتزاعی و قواعد دستوري زبان هم ثبت گردند   اي  گونه  به
 بنـابراین، . ي جاري در یک جامعۀ زبانی مـشخص اسـت         سنتهای و   زبان، ثبت رفتارهاي زبان   

 انجـام  اي ویـژه ي  هـا   نامـه  پرسـش ممکن است توصیف یک زبان را بتوان از رهگذر تکمیل           
 جامع از انواع رفتارهـاي زبـانی   اي پیکرهداد، ولی در فرایند مستندسازي زبان، تهیۀ روشمند      

ي ها عرصهي جاري در روشها و آشنا با متخصصو طبعاً کار افراد  آن جامعه ضروري است 
و  براي پژوهشگران فرهنگی و ادبیات عامـه،      شناسان  زبان عالوه بر    ،نتیجۀ کار . جهانی است 

  .شناسان مفید خواهد بود شناسان و مردم جامعهنیز 

                                                                                                                                  
1.  description 
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دهد  یک پیکرة مطلوب، پیکرة بزرگی است که انواع مختلفی از بافتها را پوشش می
 4 شـفاف، 3 قابـل حمـل،    2موقعیـت، داراي   1، بایـد قابـل گـسترش،      ادزیـ و عالوه بـر ویژگـی       

 مـستندسازي زبـان بـر خـالف     ،همـین جهـت    بـه . باشـد 6 و قابل حفـظ و نگهـداري       5اخالقی
  . معموالً کار گروهی متخصص است و از عهدة یک نفر خارج است،انـف زبــتوصی

اي   بـه گونـه   در مستندسازي زبان سعی بر این است که به هنگام تحلیل، توضـیحات            
 معمـوالً  ،از ایـن رو . شناس هم بتوانند از آنها اسـتفاده کننـد        ارائه شوند که محققان غیر زبان     

 به صورتی است که نیازي به دانش پیشین دربارة زبان مورد مطالعه          پژوهشهادهی این    سامان
 در  کـه ن، حفظ حرمت گویندگان آن زبان به همراه احترام به ارزشهاي آنـا        مچنینه. نباشد

 در مـورد پـس از تعیـین اولویتهـا    . زبانشان متجلی است، از وظایف مستندسازان زبـان اسـت       
، )شـود  مـی که از طریق دریافت آمار سـخنگویان آن زبـان حاصـل       (میزان خطرپذیري زبان    

باید زبان واقعی در بافتهـاي   رازیالزم است که تیم مستندساز در محل آن زبان مستقر شود؛            
  :رسد گانۀ اصلی کار می مراحل پنجاین نگاه نوبت به  آ،واقعی ثبت شود

  .معناي گردآوري اطالعات صوتی، تصویري، متنی و بافتی به: 7ضبط. 1
 .ي دیجیتالیها دادهمعناي تبدیل این اطالعات به  به: 8ثبت. 2
 .معناي آوانویسی، تحلیل واژگانی و ترجمه به: 9تحلیل. 3
 .مند اطالعات دار و روش هدفکردن  معناي مرتب به: 10آرشیوسازي. 4
 . پژوهشگرانبه وسیله و ایجاد و امکان استفاده از آنها ها دادهتکثیر : 11انتشار. 5

یند عالوه بـر زمـان و حوصـله، نیـاز بـه مهارتهـایی دارد کـه        ابدیهی است که این فر    
 برخـی از نیازمنـدیها   نیـز  و شود میي آموزشی مربوط حاصل   ها  دورهکسب آنها از رهگذر     

صدابرداري، تـصویربرداري، تحلیلهـاي محیطـی، تبـدیلهاي         . دن ندار شناختی  زبانلزاماً جنبۀ   ا
 هستند که اعـضاي تـیم پژوهـشی ارائـه     اي ویژهي تواناییهادیجیتالی و آرشیوسازي هر کدام   

  ).Nettle and Romanie 2002; Harrison, 2007: نک(ند کن می

                                                                                                                                  
1.  expandable 
2.  opportunistic 
3.  portable 
4.  transparent 
5.  ethical 
6.  preservable 
7.  recording 
8.  capture 
9.  analysis 
10.  archiving 
11.  mobilization 
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  ي ایرانیگویشها و زبانها
 همواره با آن سر و کار دارد، تعریف و تمیـز سـه مفهـوم           شناسی  گویش یکی از مسائلی که   

د نتـایج  توانـ  مـی گـاه  » گویشی«و » زبانی«نظر به اینکه مطالعات   . زبان، لهجه و گویش است    
: نـک  (، تمایز این مفاهیم ضـروري اسـت     شناختی  زبانمتفاوتی به بار آورد، براي هر مطالعۀ        

یی کـه در حـوزة مرزهـاي کـشور ایـران تکلـم           زبانها از سویی، . )91، ص   1387دبیر مقدم،   
ي عربی، ترکی، ترکمنی، ارمنی، آسـوري و       زبانهابراي مثال،   . شوند، الزاماً ایرانی نیستند    می

انـد،    ایرانـی زبانهاي مرتبط با اقوام گوناگونی هستند که گرچه گویندگان این           زبانهاگرجی  
» ي ایـران زبانهـا «، زبانهـا د بهتر باشد که به ایـن  شای. ي ایرانی نیستزبانهازبانشان از خانوادة   

 و مبنـاي آن،  شـناختی  زبـان شـناختی اسـت تـا      اطالق کنیم که در واقع، بیشتر معیاري جامعه       
 اي مقولـه ، »ي ایرانـی زبانها«که اصطالح  ؛ درحالیاستزندگی اجتماعی و سیاسی این مردم  

از نگـاه  . یی یا مسائل اجتمـاعی نـدارد     است و لزوماً ارتباطی با مرزهاي جغرافیا       شناختی  زبان
ي زبانهـا «شـوند،   ي ایرانی که در حوزة مرزهاي کـشور ایـران تکلـم مـی       زبانها،  شناسان  زبان

ي ایرانی غربی در بیرون از مرزهاي   زبانهاحوزة کاربرد برخی از     . اند  گرفتهنام  » ایرانی غربی 
زبـان  . رکیه یا بلـوچی در پاکـستان  یابد؛ مانند کردي در عراق و ت      سیاسی ایران نیز امتداد می    
، امـروز در ایـران رواج   شـود   مـی ي ایرانـی غربـی محـسوب        زبانهـا کُمزاري نیز که در زمرة      

  .کنند چندانی ندارد و سخنگویان آن، بیشتر در کشور عمان زندگی می
ــورد دســته ــدي  در م ــابن ــشها و زبانه ــاریخی و  گوی ــاکنون دو مــالك ت ــی، ت ي ایران

یی چون آسی، پشتو، اُرموري، منجـانی، پراچـی،   زبانها و   گویشها.  است جغرافیایی مبنا بوده  
خـی،         (پامیر  ي  زبانهایغنابی و مجموعۀ     نگلیچی، و المـی،   شـامل اشکاشـمی، زِبـاکی، سـ یزغُ

لی      شروي، روشانی، شُغنی و سریکُ رتَنگی، ري ایرانی قرار دارنـد    زبانهاهمگی در خانوادة    ) ب
ي ایرانـی  گویشها و زبانها«شوند و آنها را اصطالحاً       ان تکلم می  که در خارج از مرزهاي ایر     

بنـدي   از سوي دیگر، بـا نگـاه طبقـه      ). 7ص،  1380بیدي،   رضایی باغ (نامیم   می»  شرقی جدید
کـه غالبـاً در داخـل مرزهـاي ایـران تکلـم       »  غربیجدیدي ایرانی  گویشها و   زبانها«تاریخی،  

و » ي ایرانی شمال غربـی   زبانها« آنها به دو گروه      شوند، بر اساس تغییرات آوایی تاریخی      می
 و زبانهــابــراي مثــال، ، دیــدگاهاز ایــن . شــوند تقــسیم مــی» ي ایرانــی جنــوب غربــیزبانهــا«

ي زبانهـا  یی چون لکی، کردي، گیلکـی، تالـشی، سـمنانی و خوانـساري از مجمـوع      گویشها
ــی محــسوب شــده و    ــاتی  زبانهــاایرانــی شــمال غرب ــري، فارســی، ت جمهــوري (یی چــون ل

  .یابند میي ایرانی جنوب غربی اختصاص زبانها، کُمزاري و دوانی به دستۀ )آذربایجان
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را » ي ایرانی نـو غربـی  گویشها«این در حالی است که بر اساس موقعیت جغرافیایی،        
ي حاشـیۀ  گویشها ؛ي مرکزي ایرانگویشها: کنند  شرح تقسیم می  دینبه هشت دستۀ اصلی ب    

ي گویـشها  ؛ي کردي گویشها ؛ي شمال غرب  گویشها ؛ب شرق ي جنو گویشها ؛دریاي خزر 
ص ، 1380بیـدي،   رضایی باغ(ي بلوچی گویشها و  و گورانیري زازاگویشها ؛جنوب غرب 

  ).7ـ3
: شـود   مـی ي مرکزي ایران، شـش زیرگـروه دیـده          گویشهادر   .گویشهاي مرکزي . 1

دوم، . روند کار می به» محالتی«و » خوانساري«ي گویشهانخست، در شمال غربی این ناحیه،   
و گویش یهودیان » طَرقی«، »تاري«، »نطنزي«، »اي ابیانه«، »ابو زیدآبادي«، »آرانی«ي گویشها

سـوم، در  . گیرنـد  ي مرکزي ایـران را در بـر مـی   گویشهاکاشان است که ناحیۀ شمال شرقی       
ي اطراف اصـفهان همچـون   گویشهاي مرکزي ایران با گویشهابخش جنوب غربی محدودة    

»دو گویش یهودیان اصفهان مواجه هستیم» گزي«، »هیس.  
ــران اســت کــه  گویــشهازیرگــروه چهــارم، شــاخۀ جنــوب شــرقی از   ي مرکــزي ای

کـه  (، و گـویش زرتـشتیان یـزد و کرمـان            »نـائینی «،  »اردسـتانی «،  »انارکی«یی چون   گویشها
اسـتان  در  » تفـرش «ي منطقـۀ    گویـشها زیرگـروه پـنجم،     . انـد  از آن جمله  ) نام دارد » بهدینی«

ره «، »آشـتیانی «ي گویـشها  بـه  تـوان   مـی مرکزي است کـه از آن جملـه          و » تفرشـی «، »اي آمـ
از ) گـروه شـشم  (ي پراکنـده در دشـت کـویر آخـرین گـروه      گویـشها . اشاره کـرد  » وفسی«

و » خـوري «ي گویـشها رونـد کـه بـه طـور مـشخص،       شـمار مـی   ي مرکزي ایـران بـه   گویشها
  . هستندگویشها این هجملدر خور و بیابانک، از » مهِرجانی«

گانـۀ   ي سـه  هـا   شـاخه ي ایرانـی، بایـد بـه زیر       گویـشها در  . گویشهاي دریـاي خـزر    . 2
، زبــان »گیلکــی«ي زبــان گویــشهاي حاشــیۀ دریــاي خــزر پرداخــت کــه در آنهــا  گویــشها

دهندة ایـن مجموعـه    عنوان سه گروه گویشی تشکیل    ي منطقۀ سمنان، به   زبانهاو  » مازندرانی«
، »فـومنی «، »الهیجـانی «، »رشـتی «ي گویـشها ي زبـان گیلکـی،   گویـشها ین  تـر  مهم. اند مطرح

، »ســاروي«، »بــابلی«، »آملــی«ي گویــشهادیگــر، ســوي از . هــستند» لنگــرودي«و » کرجــی«
» طبـري «ي زبـان مازنـدرانی یـا    گویشهاین تر مهماز » گرگانی«و گویش مردة  » شهمیرزادي«

  .روند شمار می به
ا زیـر  در منطقـۀ سـمنان قابـل توجـه اسـت؛        گویشها و   هازباندر این میان، گوناگونی     

  . نــددارشــوند کــه هــر یــک انــواع متنــوعی   ي متعــددي در ایــن منطقــه تکلــم مــیگویــشها
  » السـگردي «و  » اي سـرخه «،  »بیابـانکی «،  »افتـري «،  »سـمنانی «،  »سنگـسري «یی چون   گویشها
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  .ندهستیه حي مهم این ناگویشهااز 
» الرستان«ي منطقۀ گویشها جنوب شرقی ایران،   در منطقۀ . گویشهاي جنوب شرق  . 3

ي منطقـۀ الرسـتان،     گویـشها از میان   . اند به همراه گویش کُمزاري، حائز اهمیت     » بشاگرد«و  
کی«و  » اوزي«،  »خُنجی«،  »الري« به   توان  می یی کـه در    گویـشها همچنـین   . اشـاره کـرد   » بستَ

ي منطقـۀ بـشاگرد     گویـشها از  ،  رونـد  کـار مـی    بـه » مینـاب «و  » رودان«،  »بندرعباس«شهرهاي  
 و گویـشورانی در     شـود   مـی که دیگر در ایران تکلم ن     » کُمزاري«گویش  . شوند محسوب می 

ي جنوب شرق ایران است؛ هر چند    گویشهانشین عمان دارد، سومین شاخه از        کشور سلطان 
  .رسد نظر می تر به در مورد این شاخه درست» گویش«جاي  به» زبان«لفظ 

ي گویـشها  ،»تالشی«و )  آذري،در اصل (» تاتی«ي  گویشها. ل غرب گویشهاي شما . 4
ایـران در حـوزة شـهرهاي اشـتهارد، المـوت،           » تـاتی «ي  گویشها 1.ایرانی شمال غربی هستند   

ي گویـشها  شـامل    گویـشها  گونـه   ایـن بـر ایـن اسـاس،       . دنخور چشم می  تاکستان و رودبار به   
  .شوند می» هرزنی «و» تاکستانی«، »رودباري«، »اشتهاردي«، »سگزآبادي«

حوزة جغرافیایی  » کردي«ي گوناگون زبان    گویشهاگویشوران  . گویشهاي کردي . 5
طـور مـشخص     که هر چند این زبان بهاین معن دمجتمع و محدودي در گسترة ایران ندارند؛ ب       

، گویـشوران زبـان کـردي عـالوه بـر کردسـتان در شـمال            شود  میدر استان کردستان تکلّم     
بـه  کـردي  زبـان  کنند که به     هم زندگی می  ) »درگز«و  » اسفراین«قی چون   در مناط (خراسان  

 تـوان  مـی نیـز  ) مانند منطقۀ کلیایی کالردشت(حتی در مازندران . گوییم می» کُرمانجی«آنها  
  .کردزبانان را یافت

عالوه بر این، در کشورهایی چـون ترکیـه، سـوریه، عـراق، گرجـستان، قزاقـستان و             
بـه همـراه    » سورانی«گویش  . شوند تکلم می » کردي شمال شرقی  «ي  گویشهاترکمنستان هم   

ــشها ــنندجی«و » مکــري«ي گوی ــشها ،»س ــزي «ي گوی ــستند» کــردي مرک ــز  و ه ــویش نی گ
ري «و  » لکـی «ي  گویشهادر کنار   » کرمانشاهی« لهـ » کـردي جنـوبی  «ي گویـشها از جملـه    » کَ

  .شوند محسوب می
 لرســتان، همچــون ي منطقــۀگویــشها دیگــر، ســوياز . گویــشهاي جنــوب غــرب. 6

ي اسـتان فـارس از    گویـشها و  »  گـویش ممـسنی   «،  »اي کهگیلویه«،  »بویراحمدي«،  »بختیاري«
                                                                                                                                  

رود با تاتی ایران  کار می اي از تاتی که در جمهوري آذربایجان به است که گونهین نکته الزم  ایادآوري   . 1
تاتی جمهوري آذربایجان از زبانهاي ایرانی جنوب غربی است، ولی تاتی داخـل ایـران از   . کند فرق می 

  .رود شمار می زبانهاي ایرانی شمال غربی به
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وانـی «، »خُـالري «، »اردکـانی «جمله   ازدر اطـراف خلـیج فـارس،    » دشتـستانی «و گـویش  » د 
  .شوند  ایران محسوب میغربي جنوب گویشها

و زازار با زبان کـردي و بـا    جواري گورانی     رغم هم   به: گویشهاي زازار و گورانی   . 7
تـوان ایـن دو زبـان را بـه      رد، نمـی وجود احساس سخنگویان آنها در تعلق داشتن به ملیت کُ     

اي  گورانی در ناحیه. اند کردي منسوب دانست؛ زیرا تحوالت خاص کردي را متحمل نشده        
ص شـهر  و بـه طـور خـا   ) اي از دامان کوه شاهو تا مرز عـراق  ناحیه(در شمال شهر کرمانشاه     

تـر بـه نـام     اي شـرقی  گروهـی دیگـر نیـز در ناحیـه       . شـود   هره در دره رود زمکان تکلم می      گُ
ــ  ــه در نزدیکــی دینَ ــشاه 40(ور کندول ــومتري شــمال شــرقی کرمان ــخن  )  کیل ــه گــورانی س ب

در منطقۀ قصر شـیرین، ذهـاب و شـمال    (و باجالنیها ) در غرب سنندج (اورامانیها  . گویند  می
 راز سویی، جوامع زازا. از نظر زبانی به گورانیها نزدیک هستند     ) موصلخانقین و اندکی نیز     

  .در شهرهاي مهم کردنشین ترکیه پراکنده هستند
بایـد گفـت کـه مـردم     » بلـوچی «ي مهم زبان   گویشهادر مورد   . گویشهاي بلوچی  . 8

خـشانی « بـه  تـوان  مـی ، هـا آنین تـر  مهـم از . کننـد  بلوچ به چند گویش مختلف تکلّـم مـی       ر« ،
ي زبـان  گویـشها این در حـالی اسـت کـه انـواع و اقـسام         . اشاره کرد » الشاري«و  » سراوانی«

  .بلوچی در بلوچستان پاکستان و در شهر مرو ترکمنستان هم گویشورانی دارند
  

   ایرانیشناسی گویشمطالعات 
از «آور نـروژي، اعـالم کـرد کـه      شناس نام  ، ایران )51 ص  ،1336 (1رگنشتیرنهو پیش، م  سالها

 یکـی از  عـالوه  بـه . تـرین ممالـک اسـت    ، ایـران یکـی از غنـی    شناسـی   زبـان اظ مطالعـات    لح
ي ایرانی این است که چندان با یکدیگر از لحاظ سرعت گویشهاویژگیهاي مهم و مشخص     

ي مختلـف ایـران   گویشها، و تأکید کرد که تحقیقات دربارة »سیر تکامل قابل مقایسه نیستند   
 ي قدیمی این ناحیـه شـود و بـراي روشـن      زبانها لغات   ممکن است منجر به کشف بعضی از      

 هامـروز ). 51، ص 1336، شتیرنهنـ مورگ(ي ایرانی مفید واقـع گـردد    زبانهاشدن تاریخ تحول    
رسـاند و    بـه مطالعـۀ تـاریخ زبـان فارسـی مـدد مـی       گویـشها  معتقدند مطالعۀ   شناسان  زبانهم  
ی پس از اسالم، یا فارسی میانه و هاي واسطی میان فارسی دري و فارس  آنها را حلقه   توان  می

  ).12، ص1382صادقی، (ي قدیم دانست زبانها
  از. ي ایرانـی جلـب شـده اسـت    گویـشها از اواسط قرن بیستم، توجۀ پژوهشگران بـه     

                                                                                                                                  
1.  Morgenstierne 
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اند،   این سرزمین انجام دادهشناسی گویشمیان دانشمندان اروپایی که بیشترین خدمات را به       
ــی ــوان م ــسکی،1 از اســکارمان،ت ــدره3 گــایگر،2 ژوکوف ــرزین،5 درن،4آس،  آن ــان،6 ب    7 زالم
 13لنتــز،12 هنینــگ،11 مورگنــشتیرنه، بنوِنیــست،10 کریستنــسن،9، لــوریمر،)پــدر و پــسر (8میلـر 

ـویچ، 14ایوانــف، رشـ19 راســتارگویوا، 18 ملگونــف، ،17شــدزکوالکــساندر   16،گملــین 15 گ 
ون منـوچهر سـتوده،   نام برد و از میان پژوهشگران ایرانی، افرادي چـ       21 و مکنزي  20هویشمان

جمشید سروشیان، محمد مقدم، ماهیار نوابی، صـادق کیـا، جمـال رضـایی، محمـد مکـري،           
احمــد اقتــداري، عبــدالعلی کارنــگ، یحیــی ذکــاء، جــالل آل احمــد، منــوچهر مرتــضوي،  

، 1340 یارشــاطر، :نـک (احمـدعلی رجـایی بخــارائی و ادیـب طوســی را بایـد یـادآور شــد      
  ).5ـ4ص

ماننـد  ) ویـژه مستـشرقان روس   بـه (، برخـی از مستـشرقان   هـا  افـسانه  و ها  ترانه مینهدر ز 
 -) 1379، هـدایت ( هي پراکنداـه هــنوشت :ران، نک ــی ای ــار مل ــدر نمونۀ آث   -ژوکوفسکی  

آوري  ي ایرانـی را جمـع  هـا   ترانـه یی از   هـا   نمونـه و  کودزشو اهلیمان آخوندوف و الکساندر      
ایرانیـان  . ي تالشی را جمع کـرده اسـت  ها ترانهیی از ها نمونه آلمانی هم   22روکرت. اند  نموده

ند، مانند مرحـوم کـوهی کرمـانی کـه در        ا  شتهیی در این زمینه دا    فعالیتهاي اخیر   سالهانیز در   
بعـدها افـرادي چـون    . ، دوبیتیهایی را از منطقـۀ کرمـان گـردآوري کـرد          هفتصد ترانه  کتاب

                                                                                                                                  
1.  Oskarman 
2.  Zhukovsky 
3.  Geiger 
4.  Andreas 
5.  Dorn 
6.  Beresin 
7.  Salemann 
8.  Miller 
9.  Lorimer 
10.  Christensen 
11.  Benveniste 
12.  Henning 
13.  Lentz 
14.  Ivanov 
15.  Gershevitch 
16.  Gemelin 
17.  Alexandre Chodzko 
18.  Melgounof 
19.  Rastargoueua 
20.  Hubschmann 
21.  Mackenzie 
22.  Ruckert 
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، نبـی احمـدي   )ي نیمـروز هـا  ترانه(کار ، عیسی نیکو)هزار و چهارصد ترانه (صادق همایونی   
، )ي بختیـاري ها ترانه(، بیژن حسینی    )ي محلی ها  ترانه(مبشري  ... ا ، لطف )ي مازندران ها  ترانه(

، احمـد  )ي ترکمنیها ترانه(قلیچ شادمهر  ، امان)ي تنکابن و رامسر   ها  ترانه(مصطفی خلعتبري   
در کتابهاي خـود بـه ثبـت و     ) ي لرستان ها  ترانه(و حمید ایزدپناه    ) ي کاشان ها  ترانه(مزرعتی  

یی که در زبان مردم بوده است، پرداختند و آنها را از خطر فراموشی و نابودي          ها  ترانهضبط  
آوري و منتـشر شـد    ها نیز فهلویات جدید و قـدیم جمـع    در مجالت و روزنامه  ؛رهایی دادند 

اي بــا  شــده دهــی ، مطالعــات ســازمان1320، ولــی تــا اوایــل دهــۀ )280، ص1363شمیــسا، (
  .صورت نگرفتند شناختی زبانرویکردي علمی و 

 بـا انتـشار     1323طـور مـشخص از سـال         یافتـۀ گویـشی در ایـران بـه         مطالعات سازمان 
 ایـران کـوده  در .  توسط دکتر محمد مقدم و دکتر صادق کیا آغاز شـد ایران کوده مجموعۀ  

 گویـشی هـم بـه چـاپ     رفـت، تحقیقـات   شـمار مـی    کـشور بـه   شناسی  زبانکه نخستین مجلۀ    
نامۀ مهمی از ایـن   در مورد فهلویات و انتشار ویژه   ) 1328(ي کیا   پژوهشها؛ از جمله    رسید  می

از سـوي دیگـر، در     ). 1328مقـدم،    (»ي وفس و آشتیان و تفرش     گویشها«مجموعه با عنوان    
أسـیس  به ابتکار و ریاست ابراهیم پـورداود ت    » شناسی انجمن ایران «نام   ، انجمنی به  1324سال  

فرهنـگ  ، نخستین فرهنگ گویشی مهم ایران را با عنوان      شناسی  گویشگردید که در زمینۀ     
زمـین را    فرهنگ ایـران  در همان سال، ایرج افشار مجلۀ       .  منتشر کرد  )1332 ،ستوده( گیلکی

صـورت مقالـه و یـا     گذاري کرد که در مجلدات مختلف آن توصـیف چنـد گـویش بـه          پایه
  ).70، ص1389بختیاري،  محمودي(د چاپ رسی طور مستقل به به

ــۀ  ــرآغاز 1340ده ــا، س ــديفعالیته ــر  ي ج ــویشت ــی گ ــود،  شناس ــران ب ــر در ای ا زی
بخـشان،   روح( پا گرفته بود 1339 علمی در ایران عمالً و رسماً در اواخر سال  شناسی  گویش

 1 احسان یارشاطر با همکاري ژرژ ردار1340در سال   ). 1387بخشان،     و روح  177ص ،1375
 نیز فعـال بـود،   1345ـ1340ي سالهاریزي کردند که در       را پی   ایران شناسی  زباناطلس  ح  طر

 دکتر محمـد معـین بـود کـه     ر عهدهسرپرستی این طرح در ایران ب . ولی متأسفانه متوقف شد   
وشی و یک پژوهشگر دیگر، در مقام دسـتیار و رابـط، همکـاري نزدیـک و               دکتر بهرام فره  

روزه   علمی، یـک دورة آموزشـیِ بیـست   شناسی گویشي آموزش برا. مستقیم با وي داشتند   
رگنــشتیرنه اســتادان آن بودنــد    ودر محــل دانشــسراي عــالی برگــزار شــد کــه ردار و م     

بررسی گویش خوري یکی از نخستین مطالعات اسـتادان و          ). 176، ص   1375 ،بخشان  روح(
                                                                                                                                  
1.  G. Redard 
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رد، نهاونـد، کرمانـشاه،   دانشجویان این گروه بود و با سفر آنها به قـم، اراك، مالیـر، بروجـ              
  ).179ص، 1375، بخشان روح(همدان، آوج، تاکستان و قزوین ادامه یافت 

در رادیـو و سـپس   » فرهنـگ مـردم  « بـا تأسـیس بخـش     1341عالوه بر این، در سال      
تلویزیون ایران به سرپرستی ابوالقاسم انجوي شیرازي، آرشیو بزرگـی در زمینـۀ فولکلـور و               

 این پروژه، طرحی ملی و دولتی بود که اکنون در اختیار سـازمان       .واژگان محلی فراهم آمد   
  ).70، ص1389بختیاري،  محمودي(صدا و سیما است 

در ایـن سـال،   .  را باید نقطـۀ عطـف مطالعـات گویـشی در ایـران دانـست      1342سال  
ي باستانی در دانشگاه تهران تأسـیس و از همـان       زبانها همگانی و    شناسی  زباننخستین گروه   

تعـدادي  . اي علمی گردآوري نمودند، آغاز شد    را به گونه   گویشها، تربیت کسانی که     زمان
ي گویـشها هـاي خـود در زمینـۀ     آموختگان این گـروه آموزشـی بـا نگـارش رسـاله         از دانش 

 اطالعاتی در این زمینه، کمکهاي      خأل برطرف کردن ایرانی، در تکمیل مطالعات گویشی و       
ي دیگـر نیـز   دانـشگاهها  در   شناسـی   زبـان نقالب، آموزش   پس از ا  . کنند  و می  ندزیادي کرد 

 واحـد از دانـشگاه آزاد اسـالمی ایـن رشـتۀ       5 دانشگاه دولتی و     14توسعه یافت و اینک در      
جمعـاً قریـب بـه    (هـاي گویـشی متنـوعی     نامه  پایان،تحصیلی دایر است و طبعاً در این مراکز      

مستند به شـواهد، رخـداد انجـام    ). 1380 ناصح، :نک(نیز نگارش یافته است  ) نامه  پایان هزار
، در شناسـی  زبـان نامه از گذشته عالوه بر رشتۀ  یی با محتواي گویشی در قالب پایان    پژوهشها

ي باستانی، زبان و ادبیات فارسی، آمـوزش زبـان فارسـی و حتـی       زبانهاي فرهنگ و    ها  رشته
مالحظــۀ ). 1386 ناصــح، :نـک ( بـه میــزان قابـل تــوجهی معمــول بـوده اســت    شناســی مـردم 

 تناقـضات  هاگ و رویکردهاي پژوهشیِ معمول در این قبیل تحقیقات و   روشهاپراکندگی در   
را بــراي دانــشجویان » شناســی گــویش« شــدن واحــد اختیــاري االجــرا الزمعیــان، ضــرورت 

 تــا متعاقبــاً تــدوین کتــاب نمایــد مــیي دانــشگاهی مزبــور بــیش از پــیش ضــروري هــا رشــته
را زیـ ربـط قـرار گیـرد؛     ي ذيسـازمانها یـن بـاب در دسـتور کـار     دانشگاهی جامعی نیـز در ا    

یی هـا  رشـته ویـژه در   ي دانشگاهیِ مزبور، بـه ها رشتهمتأسفانه غالب مطالعات گذشته در همۀ   
ي پژوهــشها کـه دانــشجویان اساســاً بـا شــیوة   شناســی مــردمچـون زبــان و ادبیــات فارسـی و   

  بنـابراین ي نبـوده و معیـار ي واحـد و  وشـها ر، مبتنی بر اند نداشته، آشنایی کافی شناختی  زبان
 اکنون در برنامۀ فعلی . ایران نرسانیده استشناسی گویشبهرة الزم را به پیشبرد طرح اطلس 

شـود   ارائه می» آشنایی با زبانهاي ایرانی«شناسی، درسی با عنوان  دوره کارشناسی ارشد زبان  
  . توجه نداردشناسی گردآوري و تدوین گویشها که طبعاً به موضوع روش

 گویشهاي دولتی، در بخش خصوصی نیز اقداماتی در زمینۀ توجه به   فعالیتهادر کنار   
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هــاي بــومی ایــران را  ي پیــشههــا واژه، ایــرج افــشار گــردآوري 1344در ســال . ه اســتدشــ
.  انتشار یابـد زمین  فرهنگ ایرانصورت طرحی ارائه کرد که بنا بود نتایج آن در مجموعۀ        به

گـردآوري  ) مانند تهـران، اصـفهان، یـزد و خوانـسار    (ن طرح در برخی شهرها     مواد اصلی ای  
 توسـط ایـرج افـشار    نامـۀ یـزدي   واژهنـام   ي یزدي آن در قالب کتابی بهها دادهشد، ولی فقط  

) فرهنگـستان دوم ( فرهنگستان زبان ایـران  1347در پنجم مرداد سال . به چاپ رسید ) 1369(
، بررسـی و مطالعـۀ    نیـز  ي علمی فرهنگستان دوم   الیتهافعارچوب یکی از    هدر چ . تأسیس شد 

  .ي ایرانی پیگیري شدگویشها و زبانها
ي پژوهـشگران و    تالشـها گرفته، فضایی الزم بود تا نتایج        ي صورت تالشهادر کنار   

کنگرة تحقیقـات  «تشکیل  . ان رسانده شود  مند  عالقهدانشجویان در آن ارائه شده و به اطالع         
 شناسـی  زبـان اي بـه     در این کنگره، شـعبه    . چنین فضایی را ایجاد نمود     1349در سال   » ایرانی

 و در مجموعـه  شـد  می در آن عرضه گویشهااختصاص داشت و تحقیقات متنوعی در زمینۀ       
با رخداد انقالب اسالمی ایـران، فعالیـت ایـن کنگـره     . رسید  میي کنگره به چاپ     سخنرانیها

ي پـیش از انقـالب،   سالهاشده در  شیِ چاپبه لحاظ کمیت، بیشترین مواد گوی    . متوقف شد 
فرهنگـستان  . انـد   منتـشر شـده  ،به سرپرستی دکتر صادق کیا    ،   فرهنگستان زبان ایران   به وسیله 

گـشایش  ) 1313در تأسـیس  ( بـه جانـشینی فرهنگـستان ایـران         1350زبان ایران که در سـال       
 و نشریاتی هص داد اختصاگویشهاي خود را به گردآوري و بررسی    فعالیتها، بخشی از    یافت

»  فرهنـگ عامـه  شناسـی  مردمي پژوهشهامرکز «در همان سال   . هم تاکنون منتشر کرده است    
ایـن مرکـز وابـسته بـه وزارت       .  گرفـت  نـام »  ایـران  شناسی  مردممرکز  «تشکیل شد که بعدها     

 منـد  عالقـه در کنار دیگر مراکز خـصوصیِ     » بنیاد نیشابور  «1360در سال   . فرهنگ و هنر بود   
ود ـا وجـ ـــ  ب-ار ـایـن آثـ  . نامۀ محلی هم منتشر کرد  و چند واژه تشکیل شدگویشهاظ به حف 
ي گویشی مفید واقـع  پژوهشهارد ـبود در پیشـم خـه سهـ ب- ي متعدد علمی و فنی اـاییهـنارس
  .شد

شناسـی    زبـان  دو فـصلنامه  اي بـا نـام        مجله) 1363(مرکز نشر دانشگاهی    در   همچنین،
  .رسند می و ندچاپ رسید ي گویشی متعددي بههشهاپژو آنمنتشر شد که در 

، انـد  آمـده ي گویـشی پدیـد    پژوهشهااز میان مراکزي که پس از انقالب براي انجام          
 پژوهـشی ایـن نهـاد    هايیکی از گروه. باید ابتدا به فرهنگستان زبان و ادب فارسی پرداخت   

ي ایرانـی و   شهاگویـ  در زمینـه   است که عالوه بر چاپ چندین کتاب         شناسی  گویشعلمی،  
را » شناسـی  گـویش اندیـشی    نخـستین هـم    «1380اي بـه ایـن نـام، در سـال            نیز انتشار فصلنامه  

 منتـشر گردیـد ولـی متأسـفانه در آن     1381 مقاالت آن نیـز در سـال    هبرگزار کرد و مجموع   
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 المعـارف  ةدائـر  بنیـاد  اسـت کـه    1391آن در سال دیگر مرکز امکان تداوم نیافت و نشست     
 فرهنگستان زبان، طرحی با    شناسی  گویشهمچنین در گروه    . دکن  میمی برگزار   بزرگ اسال 

ي گویـشها  قـرار بـود در آن     کـه  شد   ریزي  پایه»  ایران شناسی  گویشبانک اطالعات   «عنوان  
نقاط مختلف کشور، منطقه به منطقه گردآوري شوند، ولی ایـن پـروژه هـم پـس از مطالعـۀ          

وقف شده است که خوشبختانه در سال جاري مقدمات عمالً مت) استان فارس(نخستین ناحیه  
یکـی دیگـر از   » ي ایرانیگویشها مشترك   نامۀ  واژه«طرح  . تداوم آن مجدداً آغاز شده است     

در این طرح، بنا .  شده بودریزي پایه 1371کارة فرهنگستان است که از   ي مهم و نیمه   طرحها
دل آن در حدود هفتاد گویش ایرانی بر تدوین فرهنگی بود که در برابر هر واژة فارسی، معا   

کـه اخیـراً بخـشی از آن ارائـه شـده و      ) 72، ص1389بختیاري،  محمودي(نو قرار داده شود  
  بـه خـود اختـصاص داد     1390عنوان کتاب سـال جمهـوري اسـالمی ایـران را نیـز در سـال                 

  .)1389دوست،  حسن(
م قانون اساسی و پانزدهاصل  شوراي عالی انقالب فرهنگی در اجراي 1388در سال  

بینی دو واحد  اختصاص و پیش«تقویت بنیانهاي فرهنگ و تمدن ایران اسالمی، ماده واحدة         
مربــوط بــه زبانهــا و گویــشهاي محلــی و بــومی بــراي تــدریس در  » درســی زبــان و ادبیــات

ربط به صورت اختیاري را بـه تـصویب رسـاند و تـشخیص      دانشگاههاي مراکز استانهاي ذي 
. هاي مشمول این ماده واحده را برعهدة فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی نهـاد   زبانها و گویش 

و تربیت مدرسان مورد نیاز مطابق برنامۀ تنظیمـی    درسی   متون   ۀهمچنین مقرر گردید که تهی    
رسد که  به نظر می. کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسالم شوراي عالی انقالب فرهنگی باشد    

ده واحده با چالشهاي اداري در سازمانهاي دخیل مواجه گـشته  انجام مقدمات اجرایی این ما    
  .است و عمالً در دانشگاههاي مورد نظر رونق چندانی ندارد

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات  « در شناسی زبان باید به پژوهشکدة ،عالوه بر این 
کتابهایی چاپ  و در این زمینه  داردشناسی گویشنام  نیز اشاره نمود که گروهی به» فرهنگی

 ردشـت گـویش کال ، )1383همـایون،   (گـویش کلیمیـان یـزد   کرده اسـت؛ ازجملـه کتـاب     
 ان یـزد ننامـه گویـشی بهـدی    واژه، )1385کلباسی، (گویش کردي مهاباد  و   )1376کلباسی،  (
نامـه شـصت و هفـت      و واژه)1387همـایون،   (گـویش کلیمیـان اصـفهان   ، )1385مزداپور،  (

ا  بـ اي پژوهـشکده در سازمان میراث فرهنگی و گردشگري نیـز          .)1390کیا،   (گویش ایرانی 
بـا عنـوان    کـه تـاکنون دو همـایش مـرتبط     کند فعالیت می» ها و متون  شناسی، کتیبه   زبان«نام   

شناسـی ایـران     زبان  انجمني اخیرسالهادر . استکرده برگزار » ها و متون    شناسی کتیبه   زبان«
 دانـشگاه فردوسـی مـشهد    ادبیـات و علـوم انـسانی   دة  دانـشک  و نیـز     شناسی  زبان  و زبانمجلۀ  
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هریـک  تـاکنون   کـه  انـد  گرفتـه مجوز انتشار  ي خراسانگویشها و شناسی زبانبا نام  اي    مجله
اسـتاد   آقاي دکتر محمـد دبیـر مقـدم،    .ستا  دهکري ایرانی منتشر   گویشهامقاالتی در حوزة    

  سالهاسـت کـه  شناسـی نیـز   انچهـرة مانـدگار زبـان و زبـ    کرسی دانشگاه عالمه طباطبـایی و     
دهـد کـه      انجـام مـی   ) انتـشار در شرف   ( شناسی زبانهاي ایرانی    رده به نام اي    پژوهش گسترده 

  .مسئولیت چاپ آن را برعهده گرفته است، »سمت«سازمان 
  

  گیري نتیجه
اسـت کـه   »  جایگـاه ریـزي  برنامـه «و »  پیکرهریزي برنامه« شامل دو بخش 1» زبان ریزي  برنامه«

. شــود مــی پیکــره محــسوب ریــزي برنامــه، تالشــی در حــوزة زبانهــاتندسازي موضــوع مــس
، تـرویج و   گویـشها  منزلـت اجتمـاعی      ي، ارتقـا  نگرشها جایگاه که ناظر بر تغییر       ریزي  برنامه

 اسـت کـه بیـشتر بـا     منـد  زمـان  است، اقدامی کالن و  غیرهآموزش و کاربرد مواد گویشی و    
  .گردد میي ملی و دولتی میسر حمایتها

ي کلیمیـان و زرتـشتیان، در   گویشهامانند ، ي مذهبی ایراناقلیتهاي  گویشهااینک   مه
 در خطـر  ،ماننـد گـویش گـورانی پیـروان اهـل حـق      ،  ینـی یي آ ها  فرقهي دیگر   گویشهاکنار  

 ؛ باید به این تعداد، جزایر گویشی و زبانی معدود کشور را نیز افـزود  وانقراض جدي هستند 
کـه  » تالـشی « کـردي قـرار گرفتـه اسـت، گـویش         الـشعاع   تحتکه  » هورامی«گویشی چون   

 زبانـان  عـرب که در میان انبـوه  » کُمزاري« به زیر سایۀ گیلکی خزیده است و گویش   کم  کم
ي ایرانـی  گویشها نگرانی دربارة وضعیت .کشور عمان، اقبال زیادي براي ادامۀ حیات ندارد      

ي علمـی  تواناییها زیراضاعف است؛ م) روند کار می که در افغانستان و تاجیکستان به    (شرقی  
  .مستندسازي زبان در آنجا وجود ندارد

بـا توجـه بـه تنـوع زبانهـا و گویـشها،          از آنچه گذشت، این واقعیت نمایان است که         
بایـست    اسـت کـه مـی   اي حرفـه  اقـدامی فنـی و      گویـشها  شدة   ریزي  برنامهمطالعۀ روشمند و    

 تحقـق  ؛داننو بـه انجـام رسـ   کننـد  پیگیـري  ا آن ردیـده     آمـوزش  انمند  عالقه یا   انشناس زبان
 چنـد دهـه   یربـط طـ    مراکـز ذي ،از سویی. ستهدفمند آن، به تجربه و دانش کافی منوط ا       

هـاي مـصرفی، کـار جـامع، منـسجم و         و با در نظرگرفتن نیروهـاي انـسانی و بودجـه           فعالیت
هـاي   ح پـروژه طـر . انـد  مداومی در زمینۀ پیشبرد اطلس زبـانی و گویـشی ایـران انجـام نـداده         

کـه رونـد زوال   اسـت  شوند، باعـث شـده    تمام رها می  درازمدت در این مراکز که غالباً نیمه      
 میراث گویشی کـشور  بنابراین، ؛رسدبتري  کننده ي نادر، به مراحل نگران  گویشهابسیاري از   

                                                                                                                                  
1.  language planning 
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، پـس از تـأمین منـابع مـالی، تـالش        شـرایط آمدن بر این     فائق. شود میبا خطر جدي مواجه     
ي در معـرض  گویـشها دیـده در زمینـۀ مـستندسازي     کز براي تربیت نیروي انسانی دوره  متمر

ایـم کـه بیـشترین میـزان مطالعـات گویـشی در        از سویی دیده  .طلبد خطر را بیش از پیش می     
دهد که به دلیل تفاوت در رویکردهاي  هاي تحصیلی رخ می نامه ایران، ساالنه در قالب پایان 

در روش تحقیق و همچنین نبود ارتباط بـا بانکهـاي اطالعـات         پژوهشی و یک دست نبودن      
توانـد نیازهـاي پژوهـشی طـرح      گیرد؛ این امر نمـی    تخصصی، گاه موازي کاري صورت می     

تـوان بـه ایـن نتیجـه      مـی  چنین شـرایطی در . اطلس زبانها و گویشهاي کشور را برطرف کند      
ي آتـی، درج    پژوهـشها ی  کیف يارتقاجهت   یکی از کارآمدترین راهکارها   دست یافت که    

در برنامــۀ آموزشــی رشــتۀ » شناســی گــویش«یــی بــه نــام االجرا الزمواحــد درســی قطعــی و 
تا در ادامه نیز، تـدوین کتـاب درسـی       ستا ي دانشگاهی مرتبط  ها  شاخه و سایر    شناسی  زبان

وردار منـد آن از میـزان اطمینـان بیـشتري برخـ      ، ارائـه روش  نهادهاي مـسئول به وسیلهمربوط  
بدیهی است موضـوعاتی چـون تمـایز مفـاهیم زبـان، گـویش و لهجـه، رویکردهـاي            . گردد

المللــی، پیــشینۀ تحقیقــات گویــشی در ایــران و  شناســی بــین جــاري در پژوهــشهاي گــویش
نامــۀ جــامع گــردآوري  تــشخیص خألهــاي مطالعــاتی، ملزومــات دخیــل در تــدوین پرســش

شـناختی در   ی، مالحظـات روش هاي زبانی و اطلـسهاي گویـش        اطالعات گویشی، تهیۀ نقشه   
ــاي رده  ــشها، الگوه ــستندسازي گوی ــه  گــردآوري و م ــان، مؤلف ــاي   شناســی زب ــا و متغیره ه

اوستایی، سکایی باستان، فارسی باسـتان  (شناسی زبان، تاریخچۀ زبانهاي ایرانی باستان     جامعه
و ) ی میانـه دي، سکایی میانه و نیز پارتی و فارسغبلخی، خوارزمی، س (، ایرانی میانه    )و مادي 

  .تواند از مباحث مندرج در چنین کتابی تصور گردد می) دري(ایرانی نو 
  

  منابع
  اندیشمندان یزد: ، یزدنامۀ یزدي واژه، )1369(افشار، ایرج، و محمدرضا محمدي 

فرهنگـستان زبـان و   : ، تهرانفرهنگ تطبیقی ـ موضوعی زبانها و گویشهاي نو ، )1389(دوست، محمد  حسن
  .ادب فارسی

  ،»کاربردهـاي بـومی و جهـانی   : زبـان، گونـه، گـویش و لهجـه    «، )1387تابـستان و پـاییز      (دبیرمقدم، محمد   
  .، گیالن5، شماره ادب ـ پژوهی 

 . فرهنگستان زبان و ادب فارسی:، تهرانمعرفی زبانها و گویشهاي ایرانی، )1380(بیدي، حسن  رضایی باغ
  .3، شمارة  نامۀ فرهنگستان،»سیِ علمی در ایرانشنا سابقۀ لهجه« ،)1375 (.م. بخشان، ع روح

، در ایرج افشار و »هاي ژرژ ردار سوئیسی به ایرج افشار نامه: شناسی ایران اطلس زبان«، )1387(ــــــــــــــــ 
، 17ج ناموارة دکتر محمـود افـشار،   : شناسی پژوهشهاي ایران ،  )گردآورندگان(محمدرسول دریاگشت   

  .ت دکتر محمود افشاربنیاد موقوفا: تهران
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 .شناسی  ایران انجمن: ، تهرانفرهنگ گیلکی، )1332(ستوده، منوچهر 
 . آشتیانی: تهران،سیر رباعی ،)1363 (شمیسا، سیروس

  . هرمس: تهران،زاده اهتمام امید طبیب  به،اشرف صادقی نامۀ دکتر علی جشن ،)1382 (اشرف صادقی، علی
، )گردآورنـده (رضـائی بـاغ بیـدي    حسن ، در »شناسی در ایران گویشتاریخچه «،  )1381(قریب، بدرالزمان   

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهرانشناسی ایران،  اندیشی گویش مجموعه مقاالت نخستین هم
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:  تهرانگویش کالردشت،، )1376(کلباسی، ایران 
   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران مهاباد،گویش کردي، )1385(ــــــــــــــــ 

  10، شماره مجله ایران کوده، »لویاتهف«، )1328(کیا، صادق 
پژوهـشگاه علـوم انـسانی و مطالعـات     : ، تهراننامه شصت و هفت گویش ایرانی    واژه ،)1390(ــــــــــــــــ  
  .فرهنگی

 .تهرانناسی، ش زباندو فصلنامه ، )1363(مرکز نشر دانشگاهی 
شناسی  فصلنامۀ زبان ،»عنوان میراث فرهنگی بررسی گویشهاي ایرانی به«، )1389(محمودي بختیاري، بهروز   

 .دانشگاه فردوشی مشهد: مشهد، 2، شمارة و گویشهاي خراسان
پژوهـشگاه علـوم انـسانی و مطالعـات     : تهـران نامه گویش بهدینان شهر یـزد،    واژه،  )1385(مزداپور، کتایون   

  .فرهنگی
 .11شماره مجله ایران کوده، ، »گویشهاي وفس، تفرش و آشتیان«، )1328(مقدم، محمد 

تاریخ تحـول زبانهـاي ایرانـی و مجاهـدات دانـشمندان اسـکاندیناوي دربـارة                «،  )1336(. مورگنشتیرنه، گ 
  .3 شمارة :مجلۀ دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران ،»شناسی هاي مختلف ایران رشته

 انتشارات دانشگاه عالمـه  : تهران،شناسی هاي حوزة زبان و زبان     نامه چکیدة پایان  ،)1386 (دامینناصح، محم 
  .طباطبایی
 :، تهـران هاي کارشناسی ارشد و دکتري در زمینۀ گویـشهاي ایـران   نامه فهرست پایان ،  )1380(ـــــــــــــــ  

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  .نشر ثالث: ، تهران پراکندههاي  نوشته، )1379(هدایت، صادق 

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:  تهرانگویش کلیمیان یزد،، )1383(همایون، همادخت 
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:  تهرانگویش کلیمیان اصفهان،، )1387(ــــــــــــــــ 

  .1شمارة سال چهارم، ، هنماي کتابرا ،»شناسی ایران اطلس زبان«، )1340 (یارشاطر، احسان
  .24، مونیخ، شمارة کاوه، »هاي ایرانی در ایران و خارج از ایران لهجه«، )1348(ــــــــــــــــ 
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