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 .1مقدمه
زبن هر قو مشخصهی هویت فرهنگ آنن استک اقوا مختلف اهنلت هویت تنریخ فرهنگ و ادبینت خود
را در زبننشن جلوهگر م سنزن ک از اینرو م توا گفت که بن زوال یک زبان قاوا و اهانلت آ قاو نانبود
م گردد؛ بنلواقع قو ب و زبن مثل فردی است که ب و قلب استک در ایرا که سرشنر از میارا فرهنگا
ملموس و ننملموس 1است اق ا ج ی در زمینهی پنس اری از بعض از زبن هن و گوی هنی اقوا مختلف که
سنکن در ایرا نیز هستن هورت نگرفته استک اگر زبان را باهعناوا یاک میارا فرهنگا نانملموس در
نظرگیریم همینجنست که نقطهی عطفِ توجه به مسنئل و مبنحو گوناههانی زبانن در خصاود شا ت و
ح ت در خطر بود آنهن در حوزه زبن شننس اجتمنع پی م آی ک
 .2بیان مسئله
میرا فرهنگ فقط به آثنر تنریخ و مجموعههنی از اشینء ختم نم شود من م تاوانیم باه ناوی دیگاری از
میرا فرهنگ تحت عنوا «میرا فرهنگ ننملموس» نیز اشنرهکنیمک میرا فرهنگ ننملموس به معنانی
رفتنرهن نمندهن بین هن دان هن مهنرتهن و نیز وسنیل اشینء مصنوعنت دست و فضنهنی فرهنگا وابساته
به آنهن است که جوامع گروههن و در برخ موارد افاراد آنهان را باهعناوا بخشا از میارا فرهنگا خاود
م شننسن ک این میرا فرهنگ ننملموس که از نسل به نسل دیگر منتقل م شود پیوساته توساط جواماع و
گروههن در پنسخ به محیط تعنمل بن طبیعت و تنریخشن بنزآفرین م شود و حس هویت و تا او را برایشان
به ارمان م آورد ب ین ترتیب احترا به تناوی فرهنگا و خالقیات بشاری را تاروی ما کنا ک در اها ا
کنوانسیون که در خصود میرا فرهنگ ننملموس توسط یونسکو  2ارائه شا ه اسات تنهان باه آ گوناه از
میرا فرهنگ ننملموس توجه م شود که بن اسنند بینالملل موجود حقوق بشر شرایط احترا متقنبال میان
جوامع گروههن و افراد و نیز توسعه پنی ار همنهنگ بنش ک میرا فرهنگ ننملموس در زمینههنی زیر جلوهگار
م شود:
3
الف ا سنتهن و بین هنی شفنه شنمل زبن بهعنوا محمل برای میرا فرهنگ ننملموس؛
ب ا هنرهنی اجرای ؛

2ک سنزمن آموزش علم

)1. Intangible Cultural Heritage (ICH
و فرهنگ ملل متح United Nations Educational Scientific and Cultural Organization :

()UNSCO

یک از سنزمن هنی وابسته به سنزمن ملل متح است که در  4نوامبر  1441تأسیس ش و در  11ناوامبر  1441چهالوشا کشاور از
جمله ایرا اسنسننمه آ را امضن کردن ک یونسکو در بن اول این اسنسننمه ه از تشکیل این سنزمن را چنین بین م دارد :کمک باه
استقرار هلح و امنیت از طریق تروی همکنری مین ملتهن در زمینههنی آموز علو و فرهنگ بهمنظور افازای احتارا همگان باه
ع الت حنکمیت قننو حقوق بشر و آزادیهنی اسنس برای همه فنرغ از تفنوتهنی نژادی جنسیت زبن و مذهب مطانبق بان منشاور
ملل متح ک
3. vehicle
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ج ا رفتنرهنی اجتمنع مراسم مذهب و جشنهن؛
د ا دان هن و رفتنرهنی وابسته به طبیعت و عنلم؛
ها ا هنعتگری سنت (فنو و مهنرتهنی سنخت هننیعدست )ک
میرا فرهنگ ننملموس یک عنمل مهم و در عینحنل شکنن ه م بنش ک بسینری از تجلینت و مظنهر این
میرا بن ته ی روبهرو استک بهعنوا مثانل خطار عا حمنیات در ارز و فهامک اگار میارا فرهنگا
ننملموس پرورده نشود بن خطر از دسترفتن همیشگ و ین انجمند باهمثنباهی یاک ناوی عمال باه گذشاته
مواجهه م شودک برای پنس اری و زن ه نگهداشتن میرا فرهنگ ننملموس م بنی فعنل بنق بمنن و بهطاور
منظم در درو جوامع و مین نسلهن ب ا عمل شود و موضوی یندگیری بنش است (متو ابت ای کنوانسیو
 2003برای پنس اری از میرا فرهنگ ننملموس)1-5 :2014 1ک
اگر از زبن بهعنوا یک میرا فرهنگ ننملموس یند کنیم آنچه که در این رابطه مهم است زبن هنی در
خطر استک یونسکو از چن منطقه که دارای زبن هنی در معرض خطر هستن یند کرده است؛ از جمله:
آفریقنی زیر هحرا؛
آفریقنی شمنل و خنورمیننه؛
اروپن و قفقنز؛
آسینی غرب و مرکزی؛
آسینی شمنل شرق ؛
2
هن و هیمنلین (اطلس زبن هنی در خطر دنین )4 :2010ک
ایرا بهعنوا کشوری که در منطقهی آسینی غرب و مرکزی واقع است جازء آ دساته از کشورهنسات
که برخ از گونههنی زبنن ا در معرض خطر م بنش ک
 .3زبانهای ایرانی 3و زبانهای ایران
در مقن یک معرف اجمنل بنی ب انیم بین زبن هنی ایران و زبن هنی که در ایرا تکلم م شود بنی تفنوت
قنئل ش ک زبن هنی ایران دستهای از زبن هنی هن واروپنی هستن که بنهم پیون نزدیک دارن و اهال آنهان
به زبن واح ی یعن زبن ایرا بنستن که بن زبن ق یم هن ین آرینی نزدیکا بساینر داشاته ما پیونا دک
قبنیل کهن که در پنین هزارهی دو و آغنز هزارهی اول قبل از میالد در آسینی مرکزی و در سارزمینهانی
مجنور زن گ م کردن و ق یم ترین آثنر ادب زبن ایران یعنا اوساتن را باهوجاود آوردنا خاود را «آریان»
م ننمی ن ک این واژه در خود اوستن (به شکل  )airya-و در نن هنی قبنیل ایران زبان و اقاوام کاه در پنیان
هزارهی دو و آغنز هزارهی اول قبل از میالد از مرزهنی آسینی مرکزی به داخل ایرا حرکت کردن و نیز در
1. Basic Texts of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2014
2. Atlas of the World’s Languages in Danger 2010
3. Iranian languages
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دشتهنی کننرههنی درینی سینه مستقر ش ن دی ه م شود (ارانسک )32 :1331ک منظور از زبن هنی ایران
گروه از زبن هنی همخننواده است که بن زبن هنی هن وآرینی شانخهی هنا وایران یان آریانی خاننوادهی
زبن هنی هن واروپنی را تشکیل م دهن ک این اهطالح زبن شننخت از نن ایارا منطقاهای پهنانور و تقریبانً
ب و مرزهنی فرهنگ مشخص گرفته ش ه است یعن منطقهای که در روزگنر بنستن زبن هانی ایرانا در
آ بهکنر م رفته است (اشمیت )23 :1312ک پرمو معتق است پهنهای که مرزهنی کنون کشاور جمهاوری
اسالم ایرا را در درو خود محصور دارن به هیچوجه منطبق بر گساترده رواج گوناههانی زبانن ایرانا
نیستک گونههنی نوی شرق تقریبنً بهتمنم خنرج از این حوزه واقعان و شمنری از گونههنی نوی غربا نیاز
در کشورهنی دیگر بن درجنت از گستر رواج دارن ک در درو کشور نیز بخش چشمگیر از جارافیانی زبانن
بهگونههنی غیرهن وایران (براهوی ارمن گرج و غیره) حت غیر هنا واروپنی (ترکا ترکمنا عربا
آشوری عبری و غیره) اختصند داردک بر این اسنس منطق است در ارجانی باه جارافیانی زبانن ایرانا از
«گونههنی زبنن ایرا » یند کنیم و نه «گونههنی زبنن ایران » تان از ایان طریاق کال گساترهی فرهنگا
محصور در درو مرزهنی کشور ایرا مورد تأکی قرار گیرد ()311 :1313ک یونسکو در تقسیمبن ی زبن هانی
در خطر در اطلس زبن هنی در خطر به این نکته توجه نکرده است که زبن من ای که نن برده اسات و آ را
جزء زبن هنی در خطر ایران معرف م کن هرفنً این زبن فقط در ایرا هحبت م شود و گوی ور دارد نه
اینکه در تقسیمبن ی زبن هنی ایران قرار گیردک
 .4مبانی زبانهای درخطر
نظریههنی زبن شننخت نوین در خصود زوال زبن هن بن نظرینت فیشمن و دیگرا ( )1433شاروی شا و بان
آرای ایچسو ( )1411فسول ( )1414هنگن ( )1415و ککک تمرکز و توجه سنیر پژوهشگرا را به خاود جلاب
کردک غنلبنً جنمعهشننسن زبن زبن را یک موجود زن ه م دانن کاه بعا از دورا طفولیات باه دورهی رشا
م رسن و به مرور زمن به دالیل مختلف روالِ زوال را که منجر به از بینرفتگ همیشاگ ما شاود طا
م کنن و زبن دیگری جنیگزین آ م شود (ایچسو )143 :1445ک از این رون تحت عنوا تاییر زبن  1یند
م شودک به نقل از بشیرنژاد م توا گفت تاییر زبن فراین ی است که افراد جنمعهی دوزبنناه یان چن زبنناه از
زبن بوم خود به نفع زبن دیگری دست بکشن که گنه از آ بن عنوا «مرگ زبن » نیز یند م شاودک مارگ
زبن در بی تر موارد به ننگهن اتفنق نم افت بلکه ت ریج استک در این حنلت ابت ا پ ی های اتفنق م افتا
که آ را تاییر زبنن م ننمن (هندسو 1410؛ کنپلنا و جوارساک )1443ک اهاطالح مارگ زبانن زمانن
استفنده م شود که اعضنی آ جنمعهی زبنن تنهن گوی ورا آ زبن در دنین بنشان (فساول )213 :1413ک
همچنین بشیرنژاد در ادامهی این موضوی اذعن دارد طبیعتنً مرگ یک زبن بن مرگ آخرین گوی ور آ زبن
محقق م شودک زبن شننسن اهطالحنت معندل دیگری برای این پ ی ه ذکار ما کننا کاه از جملاهی آنهان
1. language shift

نشریه پژوهشهاي زبان شناسی تطبيقی

سال نهم -شماره  -71بهار و تابستان 7931

153

«حذ زبن » و انقراض زبن هستن ک نقطهی مقنبل مرگ زبن پ ی هی «بقن یان حفاز زبان » اسات و ایان
زمنن است که اعضنی یک جنمعهی زبنن تصمیم م گیرن به استفنده از زبن آبنواج ادی خود اداماه دهنا ک
اهوالً حفز و نگه اری زبن در جنمعهی دو ین چن زبننه مفهو پی ا م کن ؛ چرا که در مورد اعضنی جنمعهای
که فقط یک زبن م دانن و زبن دیگری را نیز نم آموزن اهطالح حفز زبن معننی ن اردک زبن شننسن در
بررس این پ ی ه تقسیمبن یهنی خنه به عمل آوردهان و از اهطالحنت خنه برای این دساتهبنا یهان
استفنده م کنن ک آنن زبنن که هیچ گوی ور بوم ن اشته بنش را زبن مرده ین زبن خنمو م ننمن زبنن
که در مین نسل جوا و خردسنل هیچ گوی ور بوم ن ارد یاک زبان روباهزوال ننمیا هانا و زبانن کاه
گوی ورا بوم آ بسینر انا هساتن یاک زبان در معارض خطار تلقا ما کننا (ردیا )2001ک
زبن شننسن عوامل مختلف را در حفز ین زوال یک زبن مؤثر م دانن که مهامتارین و اهال تارین آنهان را
م توا مهنجرت شهرنشین هنعت ش سینستهنی خند و اعمنل ش ه از سوی دولتهن زبن آماوز
و سوادآموزی در نظن آموزش کشور اعتبنر اجتمنع زبن هن و تع اد گوی ورا یک زبن ذکر کرد (فساول
)213 :1413ک بشیرنژاد م نویس دیوی کریستنل ( )2000حواد و بالینی طبیعا را نیاز باه ایان مجموعاه
اضنفه م کن ک وی معتق است که رخ اد برخ از بالینی طبیع مثل زلزلاه ساوننم و شایوی بیمانریهانی
واگیردار و مهلک که منجر به مرگ دسته جمع افراد یک منطقه ین قبیله م شود نیاز ما توانا در انقاراض
زبن هن مؤثر بنش ک در کننر این عوامل جنگهن و درگیریهنی بهویژه جنگهنی که تسویهحسنبهنی قوم -
ملیت بوده و پن سنزی نژادی را در پ دارن را نیز نبنی نندی ه گرفت؛ امن مهمتر از هماه آ چاه اماروزه در
مین علل مرگ زبن در مرکز توجه قرار دارد پ ی های است که به «جهنن ش  »1موسو است و خود معلول
تحوالت سریع اجتمانع فرهنگا اقتصاندی و سینسا در سانلهانی اخیار و باهویاژه گساتر وسانیل
ارتبنطجمع و توسعهی رسننههنی گروه و ابزارهنی اطالیرسنن در سرتنسر دنینساتک اگرچاه زمان مارگ
زبن هن را نم شود بهدقت تعیین نمود راز مرگ آنهن را شنی بشود تعیین کردک شرط اسنس و الز برای حذ
یک زبن وجود دوزبننگ در سطح یک جنمعه است؛ این شرط بهتنهنی کنف نیست زیارا جواماع دوزبنناهای
هم بودن که برای دهههن و قر هنی متوال به هورت دوزبننه بنق منن هان (م رس )1311ک اهاوالً تمانم
موارد حذ زبن هن در بین دو نسل مختلف اتفنق م افتن به این معن که یک نسل دوزبننه یک از دو زبن
را برحسب شرایط موجود به نسل بع منتقل م کن ک از اینروی م توا خننواده را نقطهی آغنز فراینا مارگ
زبن دانست زیرا این وال ین هستن که یک از دو زبن را برای آموز به فرزنا ا و انتقانل باه نسال بعا
برم گزینن ک تاییر ین حذ زبن نتیجهی جمع و بلن م ت انتخنب کنربرد یک زبن است و انتخنب یک زبن
از مین دو ین چن زبن نیز تحت نگار هانی زبانن افاراد قارار داردک مجموعاهای از عوامال برونا زبانن
(اجتمنع اقتصندی سینس و فرهنگ ) نگر افراد را نسبت به یک زبن شکل م دهن که این نگار هان
م توانن در انتخنب و استفندهی گوی ورا از آ زبن و آموز آ به فرزن ا تعیینکنن ه بنش ک از مین دو
1. globalization
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زبن در یک جنمعه زبنن بخت بیشتری بارای بقان دارد کاه از اعتبانر اجتمانع بانالتری برخاوردار بنشا و
برخورداری از اعتبنر و وجههی اجتمنع نیز مستلز برخورداری از پشتوانههانی سینسا اقتصاندی نظانم
علم ادب و غیره استک بن این تفنهیل احتمنل بقنی یک زبن اقلیت و محل -که فنق نظن نوشتنری و آثنر
ادب و هنری قنبلتوجه است -در مقنبل زبن اکثریت و رسم که دارای آثانر ادبا و هناری فاراوا اسات
ان است (بشیرنژاد )111 :1311ک
یونسکو بر اسنس ش ت ته ی زبن هن را به  3دسته زیر تقسیم م کن خوانن ه این اثار ممکان اسات در
مننبع دیگر بن اسنم و تعنریف دیگری از ردهبن ی خطرپذیری زبن هنی جهن مواجه شود الز به ذکر است
از آنجن که یک از چانرچوبهانی ایان پاژوه  LVEیونساکو ما بنشا نگنرنگان بار اسانس تعریاف و
تقسیمبن ی یونسکو به معرف آنهن م پردازن ک
 -1زبن هنی ایمن :1این زبن توسط همهی نسلهن هحبت م شود و هیچ نشاننهای از ته یا زبانن باه
وسیله زبن هنی دیگر وجود ن ارد و انتقنل نسل در این زبن ب و وقفه به نظر م رس ک
 -2زبن هنی ننایمن :2بیشتر کودکن ول نه همهی آنهن ین خننوادهای از یک جنمعهی خند بهعنوا زبن
اول از آ استفنده م کنن امن ممکن است به حوزههنی اجتمنع خند مننن خنناه -جانی کاه کودکان بان
وال ینشن ین پ ربزرگ و مندربزرگهنیشن تعنمل دارن  -مح ود ش ه بنش ک
 -3زبن هنی آسیبپذیر :3این زبن توسط همهی نسلهن و در بیشتر موارد استفنده م شون و وقفاهای در
انتقنل زبن از یک نسل به نسل بع ی وجود ن ارد ول در عینحنل وجود چن زبنن یان یاک زبان حانکم در
جنمعه موجب ش ه است زبن مورد نظر بن ته ی روبهرو شودک
 -4زبن هنی قطعنً در خطر :4این زبن دیگر بهعنوا زبن مندری در خننه آماوز داده نما شاودک البتاه
وال ین هنوز ممکن است به زبن خود بن کودکشن هحبت کنن ول کودکن لزومانً باه همان زبان پنساخ
وال ین خود را نم دهن ک
5
 -5زبن هنی به ش ت در خطر  :این زبن فقط توسط سنلخوردگن خاننواده و نسالهانی قبلا هاحبت
م شودک وال ین نیز هنوز تن ح ودی زبن را در م کنن ول بن کودکشن و یان بان یکا یگر باه آ هاحبت
نم کنن ک

1. safe
2. unsafe
3. stable yet threatened, , Vulnerable
4. Definitely Endangered
5. Severely Endangered
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 -1زبن هنی به طرز وخیم در خطر :1این زبن فقط توسط اجا اد و پیشاینین هاحبت ما شا ه اسات و
نسلهنی ج ی در تعنمالت خود از آ استفنده نم کنن ک نسل قبلا نیاز فقاط واژههانی از آ را باه خانطر
م آورد ول در محنوراتشن از آ استفنده نم کن چراکه افراد بسینر کم قندر به فهم آ زبن هستن ک
 -3زبن هنی ننبود ش ه :2هیچکس نم توان به این زبن هن هحبت کن ین آ را به خنطر آورد (زبن زن ه
و در خطر )10-3 :2003ک
 .5پرسش پژوهش
 -1بر اسنس سن اجرای یونسکو گونههنی زبنن  :اغشت طنلقانن سانگنن جنبانن افجاهای در
10
استن پنیتخت (تهرا ) و استن مجنور پنیتخت (استن البرز) و گونههنی زبنن الرک  1قشام  4گهگما
ملک گنل  11بستک  12در استن خیل دورتر از پنیتخت (استن هرمزگن ) در چه طیف از رتبهبنا ی زبان -
هنی در خطر (ایمن ننایمن آسیبپذیر قطعنً در خطر به ش ت در خطر به طرزوخیم در خطار نانبود شا ه)
قرار دارن ؟
 -2مهمترین عوامل که جنیگنه گونههنی زبنن را در طیف رتبهبن ی زبن هنی در خطار معاین ما کنا
ک امن ؟
3

4

5

1

3

 .6فرضیه تحقیق
 -1بر اسنس سن اجرای یونسکو ش ت در خطر بود ده گونهی زبنن منتخب ب ین حنلت است:
به طرز وخیم در خطر به ش ت در خطر قطعنً در خطر
قشم ملک گنل الرک گهگم سنگنن بستک
جنبنن طنلقنن
افجهای اغشت
 -2فنهله از پنیتخت عوامل جارافینی و وضعیت اقتصندی باوم زبننان مهامتاریان عوامال در طیاف
رتبهبن ی زبن هنی در خطر م بنش ک

1. Critically Endangered
2. extinct
3. 
4. t
5. 
6. 
7. 
8. lrc
9. 
10. 
11.  
12. c
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 .7چارچوب تحقیق
بهمنظور رتبهبن ی میرا زبنن در خطر معتبرترین (اگر نگوییم تنهن) سن اجرای یونسکو که حنهال تاال
گااروه تخصص ا موقاات یونسااکو 1در حااوزهی زباان هاانی در خطاار اساات Language Vitality and
 Endangermentنن دارد که به اختصنر به آ  LVEنیز م گوین که در حقیقات یاک چانرچوب اجرایا
م بنش ک این سن در نشست تخصص بینالملل یونسکو در منرس  2003بهمنظور تحقق برننمهی پنسا اری
از زبن هنی در خطر در بخ ارائهی تعریف برای ته ی زبنن و تنظیم معینرهانی تشاخیص ته یا زبانن
تصویب گردی ه استک ه از ت وین سن  LVEینری رسنن به اجتمنعنت زبنن زبن شننسن آموزگنرا و
حوزههنی م یریت از جمله دولتهن حکومتهنی محل و سنزمن هنی بینالملل در ارتبنط بان ارتقانی تاوا
ادامهی حینت در زبن هنی در خطر عنوا ش ه استک
 .8روش اجرای تحقیق
نگنرن گن  5گونهی 2زبنن از  5روستن در مح ودهی دو استن تهرا (پنیتخت) و البرز (مجانور پنیتخات) و 5
گونهی زبنن از  5روستن در مح ودهی استن هرمزگن (دورتر از پنیتخت) انتخنب نمودن تن سن یونسکو را بر
روی ده گونهی زبنن در سه استن ایرا بههورت یک تحقیق می ان مورد ارزینب قرار دهن ک در مقان یاک
معرف اجمنل وضعیت جارافینی آبندیهنی که بهگونههنی زبنن منتخبِ این پژوه تکلام ما گاردد در
زیر اعال م گردد:
جدول  :1وضعیت جغرافیایی گونههای زبانی منتخب
ردیف

گونهی زبنن

آبندی

دهستن

1
2
3
4
5
1
3
1
4
10

اغشت
طنلقنن
سنگنن
جنبنن
افجهای
الرک
قشم
گهگم
ملک گنل
بستک

اغشت
کول پنیین
سنگن پنیین
جنبن
افجه
الر شهری
گورا
گهَگُم
دَرجَک
دِهنگ

برغن
پنیین طنلقن
سولقن
ابرشیوه
لواسن کوچک
الر
سَلَخ
طنر
جک ا
گوده

بخ
چِن ار
مرکزی
کن
مرکزی
لواسنننت
شهنب
شهنب
مرکزی
مرکزی
مرکزی

شهرستن

استن

سنوجبالغ
طنلقن
تهرا
دمنون
شمیراننت
قشم
قشم
حنج آبند
بشنگرد
بستک

البرز
البرز
تهرا
تهرا
تهرا
هرمزگن
هرمزگن
هرمزگن
هرمزگن
هرمزگن
1. UNESCO Ad Hoc

2ک حیطهی تحقیق نگنرن گن فنرغ از بحو و تعریف لهجه گوی و زبن به گونهی زبنن در هر آبندی اختصاند ینفتاه اسات کاه هار
ک ا م توانن گوی ین لهجه ین زبن بهحسنب آی امن نگنرن گن تحت عنوا گونهی زبنن بن آنهن برخورد کاردهانا بان فارض بار ایان
موضوی که هرگونهی زبنن زیرشنخههنی گوی ین زبنن هستن امن م توانن در نوی خود منحصربهفرد بنشن ک بنلواقع ش ت ته ی زبانن
این موارد مشخص شود تن ح ی م توا ش ت ته ی زبن مندری آ گونهی زبنن را پی بین کردک
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برای آنکه خوانن ه این اثر از نقشهی جارافینی این مننطق نیز آگنه ینب یک شمنی کلا در زیار آورده
ش ه است:

شکل  :1نقشهی استان تهران و البرز

شکل  :2نقشهی استان هرمزگان

در سن  LVEبرای برآورد ش ت ته ی زبنن و فوریت مستن سنزی زبنن به بررس نُاه شانخص (معیانر یان
عنمل) در قنلب سه زیرمجموعه پیشنهند ش ه است:
 -1ارزینب توا ادامهی حینت در زبن و وضعیت ته ی  1 :شنخص؛
 انتقنل بیننسل ؛
 جمعیت دقیق گوی ورا ؛
 نسبت تع اد گوی ورا به کل جمعیت اجتمنی زبنن ؛
 گذر مین حوزههنی کنربرد زبن ؛
 واکن در قبنل حوزههن و رسننههنی نو؛
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 مواد زبنن موجود در بحو آموز
 -2وجههی زبن  2 :شنخص؛
 نگر هن و سینستهنی زبنن دولت و اجرای شنمل مرتبه و حوزههنی کنربرد رسم ؛
 نگر بوم زبننن به زبن بوم ک
 -3فوریت مستن سنزی 1 :شنخصک
 نوی و کیفیت مستن سنزیهنی انجن ش هک
یونسکو تأکی م کنن که کل مجموعهی نُه عضوی فوق معینر برآورد ش ت ته ی و فوریات مساتن سانزی
است و شنخصهنی پیشنهندی نبنیست بههورت منفرد بهکنر گرفته شون ؛ در زیر نمونهی خن این سن آورده
ش ه استک
و سوادآموزیک

جدول  :2نمونهی سند خام یونسکو
الف -ارزینب توا ادامهی حینت در زبن و وضعیت ته ی  1 :شنخص؛
 -1انتقنل بیننسل :
وضعیت جمعیت گوی ورا
سطح
ش ت ته ی
زبن در سطح تمنم گروههن و از جمله کودکن کنربرد داردک
5
ایمن
دستهای از کودکن زبن را در تمنم حوزههن بهکنر نم برن ک
4
ننایمن
همهی کودکن زبن را در حوزههنی مح ود بهکنر م برن ک
کنربرا زبن عم تنً نسل وال و منقبل آ هستن ک
3
قطعنً در خطر
کنربرا زبن عم تنً نسل وال بزرگ و منقبل آ هستن ک
2
به ش ت در خطر
تع اد بسینر کم از گوی ورا که نسل نین هستن زبن را م دانن ک
1
به طرز وخیم در
خطر
گوی وری بنق نمنن ه استک
0
ننبود ش ه
 -2جمعیت دقیق گوی ورا :
برای برآورد ش ت ته ی این شنخص کنف است آمنری از بزرگ اجتمنی زبنن محنط تهیه شودک در این برآورد اجتمنعنت زبنن
کوچکتر بی تر از اجتمنعنت بزرگتر در معرض خطر قلم اد خواهن ش ک
 -3نسبت تع اد گوی ورا به کل جمعیت اجتمنی زبنن :
نسبت تع اد گوی ورا به کل جمعیت
سطح
ش ت ته ی
همه به زبن بوم تکلم کنن ک
5
ایمن
تقریبن همه به زبن بوم تکلم کنن ک
4
ننایمن
اکثریت به زبن بوم تکلم کنن ک
3
قطعنً در خطر
اقلیت به زبن بوم تکلم کنن ک
2
به ش ت در خطر
تع اد بسینر کم به زبن بوم تکلم کنن ک
1
به طرز وخیم در خطر
هیچ به زبن بوم تکلم کنن ک
0
ننبود ش ه
 -4گذر مین حوزههنی کنربرد زبن :
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ش ت ته ی
کنربرد کنمل
چن زبننگ متعندل

سطح
5
4

حوزههنی رو به زوال

3
2

سال نهم -شماره  -71بهار و تابستان 7931

159

حوزههن و کنرکردهن
زبن بوم در همهی حوزههن و در تمنم کنرکردهن کنربرد داردک
دو ین چن زبن در بی تر حوزههنی اجتمنع و در اکثر کنرکردهن مورد استفندهان ؛ معماوالً
زبن آبنواج ادی در حوزهی روابط عموم حضور ن اردک
زبن آبنواج ادی در حوزهی خننواده و در شمنری از کنربردهن ماورد اساتفنده دارد؛ معاذلک
زبن زیرین در حنل نفوذ به حوزهی خننواده استک
زبن بوم در حوزههنی اجتمنع مح ودی کنربرد دارد و کنرکردهنی چن گننه داردک

حوزههنی مح ود ین
رسم
زبن بوم تنهن در حوزه هانی بساینر محا ود کانربرد دارد و کنرکردهانی آ نیاز بساینر
1
حوزههنی بسینر
مع ودن ک
مح ود
زبن بوم هیچ کنربردی در هیچ حوزهای ن اردک
0
ننبود ش ه
 -5واکن در قبنل حوزههن و رسننههنی نو:
سطح حوزههن و رسننههنی نوی نفوذی به مح ودهی زبن در خطر
ش ت ته ی
زبن بوم در کلیهی حوزههنی نو کنربرد داردک
5
پوین
زبن بوم در اکثر حوزههنی نو کنربرد داردک
4
مقنو فعنل
زبن بوم در بسینری از حوزههنی نو کنربرد داردک
3
پذیرا
زبن بوم در برخ از حوزههنی نو کنربرد داردک
2
در تال
زبن بوم تنهن در مع ودی از حوزههنی نو کنربرد داردک
1
بن کمترین سهم
زبن بوم در هیچ حوزهی نوی کنربرد ن اردک
0
غیرفعنل
 -1مواد زبنن موجود در بحو آموز و سوادآموزی:
مواد نوشتنری موجود
سطح
رسمالخط تثبیت ش ه و سنت برای سوادآموزی برقرار استک اجتمنی زبنن به عرهههانی ادبیانت داساتنن و ناوین و
5
فعنلیت م او رسننهای دسترس داردک زبن بوم در امور اجرای و آموز وپرور کنربرد داردک
مجموعهای از مواد نوشتنری موجود است و کودکن به یندگیری نظن نوشتنری مربوطه رغبت نشان ما دهنا ک شاکل
4
نوشتنری زبن بوم در امور اجرای کنربرد ن اردک
مواد نوشتنری موجودن و امکن ارائهی آنهن به کودکن در م ارس برقرار است؛ امن ماواد چانپ بارای ارتقانی وضاعیت
3
سوادآموزی در دسترس نیستن ک
مواد نوشتنری موجودن امن مورد استفندهی برخ اعضنی اجتمنی زبنن ان ک دیگرا هرفنً ارز نمندین آنهن را درم ینبن ک
2
آموز زبن بوم در جمع برننمههنی م ارس گنجنن ه نش ه استک
نظن نوشتنری در دسترس اجتمنی زبنن است و مطنلب بن آ نوشته م شودک
1
اجتمنی زبنن محنط نظن نوشتنری ن اردک
0
ب -وجههی زبن  2 :شنخص؛
 -1نگر هن و سینستهنی زبنن دولت و اجرای شنمل مرتبه و حوزههنی کنربرد رسم :
نگر مجنمع رسم به زبن
سطح
میزا حمنیت
از تمنم زبن هن حفنظت م شودک
5
حمنیت برابر
به زبن هنی زیرین در وهلهی نخست بهعنوا زبن هنی بن گستردههنی کانربرد اختصنها
4
حمنیت ننبرابر
نگریسته ش ه از آنهن حفنظت م شودک زبن زیرین زبنن پر وجهه استک
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غیرفعنل

3
2
1

در ارتبنط بن زبن هنی اقلیتهن سینست رسم ای موجود نیستک زبان زبارین در گساترههانی
عموم زبن غنلب استک
دولت گرای به زبن زبرین را ترغیب م کن ک از زبن هنی در اقلیت حمنیت به عمل نم آی ک
زبن زبرین تنهن زبن رسم است و زبن هنی زیرین نه مورد توجهن و نه موردحمنیتک

گرای فعنل
گرای بن اعمنل
ق رت
از کنربرد زبن هنی زیرین جلوگیری م شودک
0
ممنوعیت
 -2نگر بوم زبننن به زبن بوم :
سطح نگر اعضنی اجتمنی زبنن به زبن بوم
برای کلیهی اعضنی اجتمنی زبن بوم ارزشمن است و ایشن تمنیل به ارتقنی آ دارن ک
5
اکثر اعضنی اجتمنی زبنن از بحو حفز زبن بوم حمنیت م کنن ک
4
بسینری از اعضنی اجتمنی زبنن از بحو حفز زبن بوم حمنیت م کنن و بسینری نیز ب نظرن
3
ین حت تمنیل به تاییر زبن دارن ک
برخ از اعضنی اجتمنی زبنن از بحو حفز زبن بوم حمنیت م کنن و برخ نیز ب نظرن ین حت تمنیل باه تاییار
2
زبن دارن ک
تنهن مع ودی از اعضنی اجتمنی زبنن از بحو حفز زبن بوم حمنیت م کنن و بسینری نیز ب نظرن ین حت تمنیال
1
به تاییر زبن دارن ک
برای هیچکس حذ زبن بوم اهمیت ن ارد؛ همه ترجیح م دهن زبن زبرین جنیگزین شودک
0
ج -فوریت مستن سنزی 1 :شنخص؛
 -1نوی و کیفیت مستن سنزیهنی انجن ش ه:
گسترهی مستن سنزی
سطح
نوی
مستن سنزی
مجموعهای غن از کتنبهنی جنمع دستور زبن فرهنگهنی لات متو مفصال و جریانن پیوساته از
5
برتر
مواد زبنن موجود استک مواد سمع و بصری فراوانا باههاورت زیرنویسا شا ه بان کیفیات بانال در
دسترس هستن ک
دست کم یک کتنب دستور زبن خوب مع ودی فرهنگ لات متن ادب و غیرادب و رسننههنی جمعا
4
خوب
فعنل در دسترس هستن ک مواد سمع و بصری کنف بن زیرنویس و بن کیفیت مطلوب موجودن ک
یک کتنب دستور زبن مننسب برخ فرهنگ لات پنرهای متو قنبل مشنه هان امان رساننهی جمعا
3
چشمگیر
فعنل موجود نیستک مشنه هی برخ مواد سمع و بصری ضبط ش ه کموبی زیرنویسا شا ه و بان
درجنت کیف گوننگو دور از انتظنر نیستک
برخ اشنرات دستوری فهرستهنی واژگن و متو در دسترس هستن که به کنر پژوه هانی زبانن
2
مختصر
مح ود م آین معذلک گسترهی در برگیرن گ آنهن ننکنف استک ممکن است موادی سمع و بصاری
در کیفیتهنی متنوی و ین ب و زیرنویس نیز در دسترس بنشن ک
تنهن مع ودی اشنره ی دستوری فهرست واژگنن کوچک و متن مختصر موجودن ک مواد سمع و بصری
1
ننکنف
موجود نیستن ین اگر مندهای از این دست مشنه ه شود کیفیت مطلوب ن ارد و زیرنویس نش ه استک
مندهی زبنن ای موجود نیستک
0
نبود
مستن ات
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 .9بحث و تبین دادهها
نگنرن گن بن استنند به سن یونسکو و تحقیقنت می ان انجن ش ه امتینزات کسب شا هی گوناههانی زبانن
منتخب را در هر شنخص به شرح زیر بین م کنن :
جدول  :3ارزیابی ده گونهی زبانی منتخب بر اساس سند یونسکو
الف -ارزینب توا ادامهی حینت در زبن و وضعیت ته ی  1 :شنخص؛
 -1انتقنل بیننسل :
اغشت طنلقنن سنگنن جنبنن افجهای الرک قشم گهگم
وضعیت
ش ت سطح
جمعیت
ته ی
گوی ورا




 5زبن در سطح
ایمن
تمنم گروههن
و ازجمله
کودکن
کنربرد داردک

دستهای از
ننایمن 4
کودکن زبن
را در تمنم
حوزههن به کنر
نم برن ک
همهی
کودکن زبن
را در حوزههنی
مح ود بهکنر
م برن ک
 3کنربرا زبن
قطعن
عم تن نسل
درخطر
وال و منقبل
آ هستن ک



 2کنربرا زبن
به
عم تن نسل
شت
وال بزرگ و
درخطر
منقبل آ
هستن ک
تع اد بسینر
به طرز 1
کم از
وخیم
گوی ورا
درخطر

ملک
گنل


بستک
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که نسل نین
هستن زبن را
م دانن ک
گوی وری
0
ننبود
بنق نمنن ه
شه
استک
 -2نسبت تع اد گوی ورا به کل جمعیت اجتمنی زبنن :
ش ت سطح نسبت تع اد اغشت طنلقنن سنگنن جنبنن افجهای الرک قشم گهگم ملک بستک
گنل
گوی ورا
ته ی
به کل
جمعیت





 5همه به زبن
ایمن
بوم تکلم
کنن ک

 4تقریبن همه به
ننایمن
زبن بوم
تکلم کنن ک
اکثریت به
3
قطعن
زبن بوم
درخطر
تکلم کنن ک



اقلیت به
به ش ت 2
زبن بوم
درخطر
تکلم کنن ک
تع اد بسینر 
به طرز 1
کم به زبن
وخیم
بوم تکلم
درخطر
کنن ک
 0هیچ به زبن
ننبود
بوم تکلم
شه
کنن ک
 -4گذر مین حوزههنی کنربرد زبن :
اغشت طنلقنن سنگنن جنبنن افجهای الرک قشم گهگم ملک بستک
حوزههن و
ش ت سطح
گنل
کنرکردهن
ته ی

زبن بوم در
5
کنربرد
همهی حوزههن
کنمل
و در تمنم
کنرکردهن کنربرد
داردک
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چن زبننگ
متعندل

4

حوزههنی
رو به
زوال

3

حوزههنی
مح ود ین
رسم

2

حوزههنی
بسینر
مح ود

1

ننبود ش ه

0

دو ین چن زبن
در بیشتر
حوزههنی
اجتمنع و در
اکثر کنرکردهن
مورد استفندهان ؛
معموالً زبن
آبنواج ادی در
حوزهی روابط
عموم حضور
ن اردک
زبن آبنواج ادی
در حوزهی
خننواده و در
شمنری از
کنربردهن
مورداستفنده
دارد؛ معذلک
زبن زیرین در
حنل نفوذ به
حوزهی خننواده
استک
زبن بوم در
حوزههنی
اجتمنع
مح ودی کنربرد
دارد و
کنرکردهنی
چن گننه داردک
زبن بوم تنهن 
در حوزههنی
بسینر مح ود
کنربرد دارد و
کنرکردهنی آ
نیز بسینر
مع ودن ک
زبن بوم هیچ
کنربردی در
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هیچ حوزهای
ن اردک
 -5واکن در قبنل حوزههن و رسننههنی نو:
اغشت طنلقنن سنگنن جنبنن افجهای الرک قشم گهگم ملک بستک
حوزههن و
ش ت سطح
گنل
رسننههنی نوی
ته ی
نفوذی به
مح ودهی زبن
درخطر
زبن بوم در
5
پوین
کلیهی
حوزههنی نو
کنربرد داردک
زبن بوم در
4
مقنو
اکثر حوزههنی
فعنل
نو کنربرد داردک
زبن بوم در
3
پذیرا
بسینری از
حوزههنی نو
کنربرد داردک
زبن بوم در
2
در تال
برخ از
حوزههنی نو
کنربرد داردک
 



 1زبن بوم تنهن
بن
در مع ودی از
کمترین
حوزههنی نو
سهم
کنربرد داردک




زبن بوم در 
غیرفعنل 0
هیچ حوزهی
نوی کنربرد
ن اردک
 -1مواد زبنن موجود در بحو آموز و سوادآموزی:
سطح مواد نوشتنری موجود اغشت طنلقنن سنگنن جنبنن افجهای الرک قشم گهگم ملک بستک
گنل
 5رسمالخط تثبیت ش ه
و سااااانت باااااارای
سوادآموزی برقرار استک
اجتمااانی زبااانن باااه
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4

3

2

1

0

عرهااههاانی ادبیاانت
داساااتنن و ناااوین و
فعنلیت م او رساننهای
دسترسا ا داردک زبااان
بوم در امور اجرایا و
آموز وپرور کانربرد
داردک
مجموعاااهای از ماااواد
نوشتنری موجود است و
کودکاان بااه یااندگیری
نظن نوشتنری مربوطاه
رغبت نشن ما دهنا ک
شااکل نوشااتنری زباان
بااوم در امااور اجرایا
کنربرد ن اردک
مواد نوشتنری موجودنا
و امکن ارائهی آنهن باه
کودکااان در مااا ارس
برقرار اسات؛ امان ماواد
چاانپ باارای ارتقاانی
وضعیت ساوادآموزی در
دسترس نیستن ک
مواد نوشتنری موجودنا
امن مورداستفندهی برخ
اعضااااانی اجتمااااانی
زبنن ان ک دیگرا هارفنً
ارز نمااندین آ هاان را
درم ینبن ک آموز زبن
باااااوم در جماااااع
برننمااههاانی ماا ارس
گنجنن ه نش ه استک
نظاااان نوشااااتنری در
دسترس اجتمانی زبانن
اساات و مطانلب باان آ
نوشته م شودک
اجتماانی زباانن محاانط 
نظن نوشتنری ن اردک
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ب -وجههی زبن  2 :شنخص؛
 -1نگر هن و سینستهنی زبنن دولت و اجرای شنمل مرتبه و حوزههنی کنربرد رسم :
سطح نگر مجنمع اغشت طنلقنن سنگنن جنبنن افجهای الرک
میزا
رسم به زبن
حمنیت
از تمنم
5
حمنیت
زبن هن
برابر
حفنظت
م شودک
به زبن هنی
4
حمنیت
زیرین در
ننبرابر
وهلهی
نخست
بهعنوا
زبن هنی بن
گستردههنی
کنربرد
اختصنه
نگریسته ش ه
از آنهن حفنظت
م شودک زبن
زیرین زبنن
پروجهه استک



در ارتبنط بن 
3
گرای
زبن هنی
غیرفعنل
اقلیتهن
سینست
رسم ای
موجود نیستک
زبن زبرین در
گسترههنی
عموم زبن
غنلب استک
 2دولت گرای
گرای
به زبن زبرین
فعنل
را ترغیب
م کن ک از
زبن هنی در
اقلیت حمنیت

سنجش کفایت سند اجرایی ...

قشم



گهگم

ملک
گنل

بستک
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به عمل
نم آی ک
زبن زبرین
گرای بن 1
تنهن زبن
اعمنل
رسم است و
ق رت
زبن هنی
زیرین نه مورد
توجهن و نه
مورد حمنیتک
از کنربرد
ممنوعیت 0
زبن هنی
زیرین
جلوگیری
م شودک
 -2نگر بوم زبننن به زبن بوم :
نگر
اعضنی
اجتمنی
طنلقنن
اغشت
سطح
زبنن به
زبن
بوم
برای
کلیهی
اعضنی
اجتمنی
زبن
بوم
5
ارزشمن
است و
ایشن
تمنیل به
ارتقنی
آ دارن ک
اکثاااااار
اعضاانی
اجتمااانی
4
زباانن از
بحااااو
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جنبنن

افجهای



الرک

قشم

گهگم



ملک
گنل

167



بستک













168

3

2
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حفاااااز
زبااااان
بااااوم
حمنیااات
م کنن ک
بسااینری
از
اعضاانی
اجتمااانی
زباانن از
بحااااو
حفاااااز
زبااااان
بااااوم
حمنیااات
م کننا
و
بسااینری
نیاااااااز
ب نظرن
یاان حت ا
تمنیل به
تاییااااار
زبااااان
دارن ک
برخاا از
اعضاانی
اجتمااانی
زباانن از
بحااااو
حفاااااز
زبااااان
بااااوم
حمنیااات
م کننا
و برخاا
نیاااااااز
ب نظرن
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1

0

یاان حت ا
تمنیل به
تاییااااار
زبااااان
دارن ک
تنهاااااان
معا ودی
از
اعضاانی
اجتمااانی
زباانن از
بحااااو
حفاااااز
زبااااان
بااااوم
حمنیااات
م کننا
و
بسااینری
نیاااااااز
ب نظرن
یاان حت ا
تمنیل به
تاییااااار
زبااااان
دارن ک
بااااارای
هیچ کس
حااااذ
زبااااان
بااااوم
اهمیتاا
ناااا ارد؛
هماااااه
تااارجیح
م دهنا
زبااااان
زباااارین
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جنیگزین
شودک
ج -فوریت مستن سنزی 1 :شنخص؛
 -1نوی و کیفیت مستن سنزیهنی انجن ش ه:
نوی
مستن
سنزی

سطح

برتر

5

خوب

4

گسترهی
مستن سنزی

مجموعهای
غن از
کتنبهنی
جنمع دستور
زبن
فرهنگهنی
لات متو
مفصل و
جرینن
پیوسته از مواد
زبنن موجود
استک مواد
سمع و
بصری فراوان
بههورت
زیرنویس
ش ه بنکیفیت
بنال در
دسترسن ک
دستکم یک
کتنب دستور
زبن خوب
مع ودی
فرهنگ لات
متن ادب و
غیرادب و
رسننههنی
جمع فعنل در
دستن ک مواد
سمع و
بصری کنف
بن زیرنویس و
بن کیفیت
مطلوب
موجودن ک

اغشت

طنلقنن

سنگنن

جنبنن

افجهای الرک

قشم

گهگم

ملک
گنل

بستک
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چشمگیر 3

مختصر

2

یک کتنب
دستور زبن
مننسب برخ
فرهنگ لات
پنرهای متو
قنبلمشنه هان
امن رسننهی
جمع فعنل
موجود نیستک
مشنه هی
برخ مواد
سمع و
بصری ضبط
ش ه کموبی
زیرنویس
ش ه و بن
درجنت کیف
گوننگو دور
از انتظنر
نیستک
برخ اشنرات
دستوری
فهرستهنی
واژگن و
متو در
دسترسن که
به کنر
پژوه هنی
زبنن مح ود
م آین
معذلک
گسترهی
دربرگیرن گ
آنهن ننکنف
استک ممکن
است موادی
سمع و
بصری در
کیفیتهنی
متنوی و ین
بو
زیرنویس نیز
در دسترس
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ننکنف

1

نبود
مستن ات

0

بنشن ک
تنهن مع ودی
اشنرهی
دستوری
فهرست
واژگنن
کوچک و متن
مختصر
موجودن ک مواد
سمع و
بصری موجود
نیستن ین اگر
مندهای از این
دست مشنه ه
شود کیفیت
مطلوب ن ارد
و زیرنویس
نش ه استک
مندهی
زبنن ای
موجود نیستک





















مجموی امتینزات کسب ش هی هر گونهی زبنن از هر شنخص سن یونسکو به شرح ذیل م بنش :
گونهی زبنن افجهای  3امتینز؛ گونهی زبنن اغشت  1امتینز؛ گونهی زبنن جنبنن  10امتینز؛ گونهی زبنن
طنلقنن  14امتینز؛ گونهی زبنن گهگم  11امتینز؛ گونهی زبنن بستک  20امتینز؛ گونهی زبنن سنگنن 20
امتینز؛ گونهی زبنن الرک  21امتینز؛ گونهی زبنن ملک گنل  21امتینز؛ گونهی زبنن قشم  23امتینزک
نکته حنئز اهمیت آ است که در سن یونسکو برای شنخص جمعیت دقیق گوی ورا سطحبنا ی وجاود
ن ارد و به تعریف بسن ه ش ه است (به همین دلیل نگنرن گن در این پژوه باه جانی  4شنخصا کاه در
سن آم ه است  1شنخص را در نظر گرفتهان )؛ از سوی دیگر برای هر شنخص یونسکو سطحبن ی از  1تان 5
را در نظر گرفته است ب ین منظور نگنرن گن بنالترین امتینز را برای گوناهی زبانن ای قنئال هساتن کاه در
تمنم  1شنخص ع د  5را کسب کردهان )5 1( 40 :؛ ب ین منظور در طیف رتبهبن ی کسب امتینز  40کاه
بنالترین امتینز م بنش برای زبن هنی ایمن و امتینز هفر را برای زبن هنی ننبودش ه ( )1 0در نظر م گیرن
و بر این اسنس به تننسبِ امتینز هفر و  40و رعنیت سطحبن ی برای ردهبن ی ش ت در خطر بود گونههنی
زبنن چنین امتینزات را در نظر م گیرن :
زبن هنی ننایمن کسب امتینز  )1 4( 32قطعنً در خطر کسب امتینز  )1 3( 24بهش ت در خطار کساب
امتینز  )1 2( 11به طرز وخیم در خطر )1 1( 1ک
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شنین ذکر است در سن یونسکو سطحبن ی در مورد زبن هنی آسیبپذیر وجود ن اردک
نگنرن گن بر اسنس امتینزات کسب ش هی هر گونهی زبنن منتخب و ردهبن ی زبن هن بار اسانس شا ت
ته ی نتنی حنهله را در قنلب نمودار زیر به نمنی م گذارن :

نمودار  :1شدت تهدید ده گونهی زبانی منتخب ،بر اساس شاخصهای سند یونسکو

از نمودار فوق م توا چنین استنبنط کرد که وضعیت گونههنی زبنن منتخاب در شارایط ننمننساب قارار
دارن و سه طبقهی قطعنً در خطر بهش ت در خطر و به طرز وخیم در خطر بنالترین فراوان را دارنا ک در ایان
بین وضعیت گونههنی زبنن منتخب استن هرمزگن بهمراتب از وضعیت گونههنی منتخاب اساتن تهارا و
البرز تن ح ودی بهتر استک بر اسنس مشنه ات عین نگنرن گن متوجه ش ن این آباندیهان در چنا ویژگا
مشتر هستن از جمله هرچه به لحنظ مکنن از پنیتخت ایرا  -تهرا  -که بهگونهی زبنن فنرس هاحبت
م شود دورتر شویم احتمنل ایمن بود گونههنی زبنن دیگر بیشتر استک در تهرا بهگونهی زبانن فنرسا
هحبت م شود که همین موضوی بنعو ش ه گونههنی زبنن شهرهنی اطرا را تحتالشعنی قارار دها ک در
حقیقت هر چه دورتر از تهرا شویم چتر زبن فنرس بر گونههانی زبانن دیگار کمتار ما شاود و اهانلت
گونههنی زبنن بیشتر حفز م شودک بر اسنس نظریهی امواج 1که توسط اشمیت 2زبن شننس قر  14مطارح
ش ه و امروزه نیز مورد توجه است مسنفت ین فنهلهی مکانن عنمال ماؤثری در تفانوتهانی زبانن اساتک
همن طور که یک سنگ را درو آب ب ان ازیم موجهنی ابت ای از محال پرتانب سانگ شاروی ما شاود و
بهمرور موجهنی بع ی دورتر از محل پرتنب سنگ ایجند م شود هر چه مسنفت بن مرکاز پیا ای با عت و
تنوعنت زبنن نزدیکتر بنش زودتر تحت تأثیر قرار م گیرد و هر چه مسنفت بن مرکز پیا ای دورتار بنشا
دیرتر تحت تأثیر قرار م گیرد (م رس )145 :1311ک نگنرن گن وضعیت بهتار و در امان باود گوناههانی
زبنن استن هرمزگن را بُع مسنفت و فنهلهی جارافینی نسبت به تهرا م دانن ک حانل آنکاه آباندیهانی
1. wave theory
2. Schmidt
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استن البرز به دلیل نزدیک بن تهرا زودتر تحت تأثیر زبن زبرین قرار م گیرن ک این نگنرن گن تمنیل دارنا
گستردگ و استفنده از گونهی زبنن خند هر آبندی در اساتن هرمزگان را هماین دوری از تهارا ب انا و
م توا بین فنهلهی جارافینی و سطح ایمن گونههنی زبنن رابطهی مستقیم درنظر گرفتک
در این بین گونهی زبنن سنگنن را شنه هستیم که رفتنری مشنبه مننن آبندیهنی اطرا تهرا ن اشته
است و بن اینکه در نزدیک تهرا هست رفتانری مشانبه بان آباندیهانی اساتن هرمزگان داردک از آنجنکاه
نگنرن گن برای تحقیق به هورت می ان در تمنم آبندیهن حضاور داشاتن و زنا گ مردمان را از نزدیاک
شنه بودن متوجه دو موضوی دیگر ش ک موانع طبیع در ایمن بود و ایزوله 1بود یک گونهی زبانن بساینر
مهم استک بیشتر روستنهنی منتخب استن هرمزگن شرایط مننسب برای دسترس به آنهن وجاود نا ارد و بان
مننطق بعضنً هعبالعبور و سخت روبهرو هستیم به نوع که افراد عندی و غیرسنکن تمنیل به رفتوآم باه
چنین آبندیهن را ن ارن ک در اینجن هم یک رابطهی مستقیم م توا بین موانع طبیع و ایمن بود گونههانی
زبنن در نظر گرفتک هر چه ق ر موانع طبیع بیشتر بنش گونههنی زبنن بیشتر در امن هساتن ک در حقیقات
ایزوله ش ین ج ای به هر دلیل بنعو م شود مرد آ منطقه کمتر شبیه مننطق دیگر هحبت کنن ک
وینری  1453 2در بحو تحر و ایزوله بود از اهطالح غریبگ  3و تمنس 4استفنده م کنا ک تمانس
مردمن یک منطقه بن منطقه دیگر بنعوِ تاییر م شود و تاییر بنعو همگرای و همگنش زبنن ما شاودک
نقطه مقنبل این موضوی بحو واگرای  5است که حنهل غریبگ و قطع تمنس م بنش (چمبارز -33 :1441
)34ک در آبندیهنی استن هرمزگن آ چه که بنعو ج ای این مردمن م گردد وضعیت جارافینی م بنشا
عم تنً دورتندور این آبندی هن را کوه فراگرفته استک در مورد الر نیاز شانه آ هساتیم دورتاندور را آب
فراگرفته است؛ پس هماین وضاعیت باه گوناهای بنعاو شا ه گوناهی زبانن مردمان ایان منانطق حنلات
ایزولهش گ داشته بنش ک از طرف بر اسنس تئوری امواج وجود موانع طبیع مننن کوههن و درینهن ماننع عباور
امواج تحوالت زبنن و سرایت برخ ویژگ هنی زبنن به مننطق دیگر م شودک ب عتهانی زبانن و تنوعانت
زبنن به هورت امواج در مننطق مجنور مرکزِ پی ای خود گستر و منتشر م شون ؛ بننبراین هر وقت یاک
ب عت زبنن در یک منطقهی معین بهوجود آی در طول زمن ممکن است به مننطق همجوار و سپس مننطق
دورتر سرایت کن ؛ وجود موانع طبیع م توان از انتشنر و گساتر اماواج تحاول زبانن باه برخا منانطق
جلوگیری کن (م رس )144 :1311؛ بهعبنرت دیگر نگنرن گن دلیل ایزولهبود گونههنی زبنن ایان اساتن
را وجود عوامل طبیع م دانن که بنعو م شود گونههنی زبنن در استن هرمزگان نسابت باه گوناههانی
زبنن استن تهرا و البرز از وضعیت بهتری برخوردار بنشان و دلیال عا تشانبه آباندی سانگن بان دیگار
آبندیهنی استن تهرا و البرز را وضعیت جارافینی این آبندی م دان ک نکتاهی حانئز اهمیات دیگار از دیا
1. isolation
2. Weinreich
3. estrangement
4. contact
5. divergent
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نگنرن گن این است که بین وضعیت اقتصندی و حفز گونهی زبنن نیاز رابطاهی مساتقیم وجاود داردک اکثار
آبندیهنی دورافتنده و محرو که به لحنظ منل دچنر مشاکل هساتن گوناههانی زبانن ایمانتاری دارنا ک
نگنرن گن تن اال نگنه افق بر اسنس فنهله جارافینی و عوامال طبیعا داشاتهانا ایناک بارای بحاو
اقتصندی تمنیل دارن یک نگنه عمودی به وضعیت طبقهی اجتمنع مردمن در آبندیهن داشته بنشن ک طبقاه
الیهبن ی اجتمنع است که بر اسنس شبنهتهنی شال تحصیل و اقتصندی بهوجود م آی ک در هر طبقهی
اجتمنع نوی ان یشه ای ئولوژی نگر مل گرای نوی پوش نوی تفریحنت و حت زبان متفانوت اساتک
د کن 1معتق است سه عنمل شال تحصیالت و درآم طبقه اجتمنع را مشخص ما کنا (چمبارز :1441
)43ک طبقهی اجتمنع همننن عوامل طبیع عمل م کن ک تعلق به یک طبقهی خند بنعو م شاود رواباط
زبنن همچو مننع و س ی بنش ؛ چو تعلق اجتمنع متفنوت است زبن هن هم متفنوت رش م کن (چمبارز
)54 :1441ک تقریبنً تمنم اهنل آبندیهنی استن هرمزگن بن توجه به وضعیت اقتصندی که دارن به طبقاهی
کنرگری متوسط 2و طبقهی کنرگری پنیین 3متعلق هستن همچنین به دلیل ایزوله بود محیط تمنیل نیز به
تاییر طبقه در آنهن دی ه نم شود؛ پس م توا انتظنر داشت این آبندیهن بر پنس اری و حفز گونههنی زبانن
خود اهرار داشته بنشن ک بن توجه به دو نکتهی اخیر نگنرن گن تمنیل دارن رفتانر مشانبه آباندی سانگن را بان
آبندیهنی استن هرمزگن وجود همین موارد ب انن ک
این نگنرن گن تمنیل دارن سه نتیجهی حنهله از این پژوه را بههورت زیر به نمنی گذارن :

شکل  :3عوامل مؤثر بر گونههای زبانی

1. Duncan
2. MWC
3. LWC
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و در نهنیت م توا وضعیت در خطر بود گونههنی منتخب را بر اسنس طیف ردهبن ی زبن هنی در خطر
ب ین حنلت به نمنی گذاشت:
به طرز وخیم در خطر < به ش ت در خطر قطعنً در خطر
سنگنن قشم ملک گنل الرک گهگم بستک
جنبنن طنلقنن
افجهای اغشت
 -11نتیجهگیری
در مقن یک نتیجهگیری م توا گفت هر چه از پنیتخت ایرا به لحنظ مسانفت دورتار شاویم تاأثیر زبان
فنرس بر گونههنی زبنن کمتر م شود و بنعو م شود گونههنی زبنن اهنلت خود را حفاز کننا همچناین
وجود عوامل طبیع مثل کوهستن و درین بنعو ایزوله ش گونههنی زبنن و حفز اهنلت ما شاودک شانین
ذکر است مردمن آبندیهنی دورافتندهتر از تهرا که به لحنظ وضعیت اقتصندی به طبقهی اجتمنع کنرگری
متوسط و طبقهی اجتمنع کنرگری پنیین متعلق هستن از گونههنی زبنن خود بیشتر حفنظت ما کننا ک بان
این پژوه مشخص ش وضعیت ده گونهی زبنن منتخب در وضعیت به طرز وخیم در خطر تن قطعنً در خطر
در طیف رتبهبن ی زبن هنی در خطر سن یونسکو قرار م گیرن ک
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