گٌنوىایزبانیایران 

در پٌِۀ جغرافیایی کػْر ایراى گًَُْای زباًی هتٌْع ّ پرغمواری رایم اًم  .بیػمتر
ایي گًَُْا ،بَ غاخۀ «ٌُم ّ ایراًمی» خماًْاد زباىُمای «ٌُم ّ ارّپمایی» تؼلمك
دارً اها بَ چٌ گًْۀ زباًی از خاًْادٍُای زباًی دیگر ًیس در ایراى تکلن هیغْد .بَ
ػٌْاى ًوًَْ همیتمْاى بمَ ترکمی ّ ترکوٌمی از خماًْاد زباىُمای لتتمایی ،لضمْری ّ
ػربی از خاًْاد زباىُای ضاهی ّ ،گرجی از خاًْاد زباًی لفمازی جٌْبی اغمارٍ
کرد .گًَُْای زباًی هتؼلك بَ خماًْادٍُمای زبماًی هلتلمت ،تفماّ ُمای زیمادی بما
یک یگر دارً  .ػالٍّ بر ایي ،گاٍ گًَُْای زبماًی هربمْ بمَ یم

غماخۀ ّادم از یم

خاًْاد زباًی ًیس در هٌا ك هلتلت کػْر تفاّ ُمای چػموگیری بما یکم یگر پیم ا
کردٍاً کَ هیتْاً ضلٌگْیاى لىُا را در فِن کالم یک یگر با هػکل رّ بَ رّ کٌ .
ّجْد تٌْع گْیػی در درّى ُر زباى اهری

بیؼی اضت .یکی از ػْاهمل ایجماد ایمي

تٌْع ،هٌطمۀ جغرافیایی اضت .گْیٌ گاى ی

زباى بطتَ بَ ایي کمَ در کم ام هٌطممۀ

جغرافیایی زً گی همیکٌٌم
گْیٌ گاى هتفاّ

هوکمي اضمت در برخمی ّی گمیُمای زبماًی بما ضمایر

باغٌ  .ایي تفماّ ُما بطمتَ بمَ فاؾملۀ لى هٌطممَ ّ ّجمْد هْاًمغ

بیؼی ًظیمر کمٍُْما ّ دریاُما کمَ ارتبما

گْیٌم گاًی را کمَ در دّ

مرآ لى زًم گی

هیکٌٌ دغْار هیکٌ افسایع هییاب ّ گْیعُای جغرافیمایی یما هٌطممَای یم
زباى را بَ ّجْد هیلّرد (ترادگیل .)61 :6731
تٌْع لابل تْجَ گًَُْای زباًی رای

در ایراى ضرّر

بررضی ّ هطاتؼۀ ػلوی لىُما

را دّ چٌ اى هیکٌ  .گام ًلطت در ایي هطاتؼَ ارائۀ تؼریت هفماُین بٌیمادی هطمر
در دْز هطاتؼا

زباًی ،یؼٌی «زباى»« ،گْیع»« ،تِجَ» ّ «گًَْ» ّ ایجماد تومایس

بیي لىُا اضت .تػتتی کَ در تؼریت گطترٍ ّ هؿ اق ُر ی

از ایي اؾطالدا

در

لثار زباىغٌاضاى ّ گْیعپ ُّاى ایراًی ّ غیرایراًی ّجْد داغمتَ ّ دارد ،لغمفتگی
بطیاری را در هطاتؼا

گْیػی پ ی لّردٍ اضت .زباىغٌاضاى لرای هتفماّ

ّ گماٍ

هتٌالضی را در ایي خؿْؼ ارائَ کردٍاً  .لًچَ بر دغْاری ارائۀ تؼریت رّغمي بمرای

هیافسای لى اضت کَ ػالٍّ بر هؼیارُای زباًی ،هؼیارُای غیرزباًی

ایي اؾطالدا

(هرز ُای ضیاضی ،هطائل فرٌُگی ّ گطتر جغرافیایی) ًیمس در تؼیمیي هؿم اق ّ
تؼریت ایي هفاُین دخیلاً .
برخی از زباىغٌاضاى تواهی تٌْػا

زباًی رای

در هرزُای ضیاضی کػمْر ایمراى

را ب ّى در ًظر گرفتي غوار گْیٌ گاى ،هح ّد جغرافیایی ّ اُویت ضیاضی لىُا،
چٌاًچَ از اؾل ّاد ی باغٌ « ،تِجمَ» خْاً ٍاًم  .ایمي هحممماى از تِجمۀ بلمْچی،
تِجۀ کردی ،تِجۀ تری ،تِجۀ ُرزًی ،تِجۀ تاتی ّ هاًٌ لى ضلي گفتَاً ّ فمم
بَ ّجْد ی

زباى ػام ّ هػترک کَ فارضی خْاً ٍ هیغْد لائل بْدٍاً (بَ ػٌْاى

ًوًَْ :ؾادلی 6761؛ خماًلری 6767؛ کارًم
دضتَ از تٌْػا

زباًی داًطتَاً کَ ادبیا

 .)6777برخمی دیگمر« ،گمْیع» را لى
ّ ضٌت ادبی ًم ارد (بمَ ػٌمْاى ًوًْمَ:

کیما  ّ )6761برخمی ایمي اؾمطال را بمرای لى گمرٍّ از گًْاگًْیُمای زبماًی بمَ کممار
بردٍاً کَ بَ تحاظ تاریلی هػتك از زباى فارضیاً اها بَ دتیل تحْال

ّ تغییرا ،

فِن لىُا اهرّزٍ برای فارضیزباًاى دغْار اضت (بَ ػٌْاى ًوًَْ :ؾادلی .)6761
زباىغٌاضاى ّ گْیعپ ُّاى هؼاؾر کْغمی ٍاً بما ارائمۀ تؼماریت رّغمي بمرای ایمي
اؾطالدا  ،از ایي لغفتگیُا بکاٌُ  .اؾطال «گًَْ» یا بَ ْر هػلؽتمر «گًْمۀ
زباًی» هطابك تؼریت ،اؾطالدی خٌثی اضت کَ هیتْاً برای ُر ًْع تٌْع زباًی
بَ کار رّد .در کاربرد ایي اؾطال  ،گْیٌ ٍ یما ًْیطمٌ ٍ همیم بمَ اظِمار ًظمر پیراهمْى
زباى ،گْیع یا تِجَ بْدى ی

ًظام ارتبا ی ًیطتُ .وماىگًْمَ کمَ پیػمتر ًػماى

دادٍ غ  ،تػتت ّ اختالآ ًظر در هْرد کماربرد ضمَ اؾمطال دیگمر ،یؼٌمی «زبماى»،
«گْیع» ّ «تِجمَ» ،بیػمتر اضمت .اهمرّزٍ زبماىغٌاضماى بمرای رفمغ ایمي هػمکل
پیػٌِاد هیکٌٌ کَ اؾطال «گْیع» برای اغارٍ بَ گًَُْای زباًی کَ با یک یگر
تفاّ ُای لّاییّ ،اژگماًی ّ ضماختاری دارًم بمَ کمار بمردٍ غمْد ّ کماربرد اؾمطال
«تِجَ» هٌحؿر بَ لى گرٍّ از گًَُْای زباًی باغ کَ تفاّتػاى با یک یگر ؾمرفا در
تلفع اضت .هطابك ایي تؼریت ی

زباى هیتْاً

غمواری گمْیع ّ غمواری تِجمَ

داغممتَ باغ م  .بممرای توممایس «گممْیع» از «زبمماى» ًیممس هؼوممْال از هممالکُممای زبمماًی

(فِممن هتمابممل :تْاًممایی برلممراری ارتبمما گْیٌمم گاى دّ گًْممۀ زبمماًی بمم ّى لهممْزظ
هطتمین) ّ هالک ُای غیرزباًی (هرزُمای ضیاضمی ،هطمائل فرٌُگمی ،گطمتر
جغرافیایی) اضتفادٍ هیغْدُ .ر چٌ هالکُای زباًی ّ غیرزباًی ُیچ ی

هطلك

ًیطتٌ ّ گاٍ بر یک یگر هٌطبك ًیس ًویغًْ ؛ بَ ػٌْاى هثال هوکي اضت دّ گًْمۀ
زباًی هطابك هالک زباًی گْیعُای ی

زباى ّ هطابك هالکُای غیرزباًی دّ زباى

هجسا هحطْب غًْ (ه رضی .)671-671 :6711
بر اضاش لًچَ ذکر غ هیتْاى اجواع ًطبی دال داضر جاهؼۀ زباىغٌاضی را در
خؿْؼ ایي چِار اؾطال بَ ًمل از دبیرهم م ( )611 :6713چٌیي بیاى کرد:
 زباى ) :(languageدّ گًْمۀ زبماًی کمَ گْیٌم گاى لىُما فِمن هتمابمل ً اغمتَباغٌ .
 گْیع) :(dialectدّ گًْۀ زبماًی بما تفماّ ُمای لّایمیّ ،اجمیّ ،اژگماًی ّ یمادضتْری کَ هاًغ فِن هتمابل بیي گْیٌ گاى لىُا ًػْد.
 تِجَ ) :(accentدّ گًْۀ زباًی با تفاّ ُمای لّایمی ّ ّاجمی اهما ّجمْد فِمنهتمابل بیي گْیٌ گاى لىُا
 گًَْ ) :(varietyاؾطالدی خٌثی برای ا الق کلی بَ ُر ًظام زباًی فارؽ اززباى ،گْیع یا تِجَ بْدى لى.
دبیرهمم م چٌممیي تؿممری

هممیکٌم « :بممر پایممۀ ایممي تؼمماریت ،فارضممی اهممرّز ،گیلکممی،

هازًم راًی ،کممردیُ ،ممْراهیّ ،فطممی ،تکممی ،تممری ،راجممی ،دتممْاری ،الرضممتاًیّ ،
ًائیٌی زباىاً ّ ».ی ضپص از گْیع لومی ،گمْیع اؾمفِاًی ّ گمْیع لمایٌی بمَ
ػٌْاى ًوًَُْایی از گْیعُای زباى فارضی اهرّز ًام هیبرد (ُواى.)616 :
در پ ُّػگاٍ هیراث فرٌُگی ّ گردغگری ،در ضماختار پ ُّػمک

زباىغٌاضمی،

کتیبَُا ّ هتْى ،پاض اری از «هیراث زباًی غمفاُی ایمراى» از جولمَ ّظمایت گمرٍّ
پ ُّػی زباى ّ گْیع رای

داًطتَ غ ٍ اضت .در ایي گرٍّ پ ُّػمی گًْمَُمای

زباًی ایراًی ّ غیرایراًی پراکٌ ٍ در پٌِمۀ جغرافیمایی کػمْر ایمراى ّ ًیمس گًْمَُمای

زبمماًی ایراًممی پراکٌ م ٍ در کػممْرُای ُوطممایَ ّ غیرُوطممایَ هممْرد پ م ُّع لممرار
هیگیرد.
با اضتٌاد بَ تؼاریت پیعگفتَ ّ بَ هٌظْر اجتٌاب از ُرگًَْ پمیعداّری در خؿمْؼ
هیساى تفاّ

تٌْػا

زباًی بلعُای هلتلت کػْر ّ ،بْد یا ًبْد فِن هتمابمل بمیي

ضلٌگْیاى لىُا ،گمرٍّ زبماى ّ گمْیع رایم

تمرجی

همیدُم بمرای ًاهیم ى تٌْػما

گْیػی هْرد هطاتؼَ از اؾطال خٌثی ّ ػام «گًْۀ زباًی» اضمتفادٍ کٌم  .بمَ بماّر
ایي گرٍّ ،گًَُْای زباًی پراکٌ ٍ در پٌِۀ جغرافیایی ایراى ُمر یم

ُْیمت هطمتمل

دارً ّ ًظامُای ارتبا ی هجسا هحطْب هیغًْ کَ بایم دفمع ّ ؾمیاًت غمًْ .
هوکي اضت تفاّ

دّ گًْۀ زباًی جغرافیایی با یک یگر ؾرفآ در تلفع یما کماربرد چٌم

ّاژٍ خالؾَ غْد ّ یا هوکي اضت تفماّ ُمای لّایمیّ ،اجمیّ ،اژگماًی ّ دضمتْری
فراّاى با یک یگر داغتَ باغٌ .
در ا لص زباًی ایراى کمَ

مر کمالى در دضمت اًجمام گمرٍّ زبماى ّ گمْیع رایم

در

خؿْؼ تٌْع زباًی کػْر اضتّ ،اد بررضی ،لبادیُای باالی دٍ خاًْار کػمْر ّ
ثبت گًَْ یا گًَُْای زباًی رای

در ُر ی

از لىُا اضت.

فریاراخالقی،مدیرگرًهزبانًگٌیشپژًىشکدهزبانشناسی،کتیبوىاًمتٌن 

هٌابغ:
ترادگیل ،پیتر .)6731( .زبانشناسیاجتماعی،ترجوَ هحو
اًتػارا لگاٍ.

با بایی ،تِمراى:

دبیرهممم م ،هحومم « .)6713( .زبمماى ،گًْممَ ،گممْیع ّ تِجممَ :کاربردُممای بممْهی ّ
جِاًی» ،مجلوادبپژًىی،غوارٍ  ،5ؾؽ .16-611
ؾممادلی ،ػلممیاغممرآ« .)6761( .زبمماى فارضممی ّ گًْممَُممای هلتلممت لى» ،مجلههو
فرىنگًزندگی،غوارٍ  ،1ؾؽ .11-11

کارًممم  ،ػبممم اتؼلی .)6777( .تهههاتیًىرزنهههیهدًزيجهههواززبهههانباسهههتان
آذربایجان،تبریس :اضوؼیل ّاػعپْر.
کیا ،ؾادق .)6761( .راىنمایگردآًریگٌیشىا .تِراى :اًتػارا
ػاهَ.

ادارٍ فرٌُ

ه رضی ،یحیی .)6711( .درآمدی برجامعوشناسیزبهان .تِمراى :پ ُّػمگاٍ
ػلْم اًطاًی ّ هطاتؼا فرٌُگی
ًاتل خاًلری ،پرّیس .)6767( .زبهانشناسهیًزبهانفارسهی،تِمراى :اًتػمارا
بٌیاد فرٌُ

ایراى.

