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آثار چنين تحوالت .  وسيع، تحوالت سريع و پويايي مفرط استتغييراتعصر حاضر، بدون شك، عصر 

 ما  حاكم بر جامعةاخالقيهايرزشها و حتي ا، فرهنگ مادي، اكوسيستمآورانهفنپيوستةاتناگهاني در تغيير
. كندبا آنها تكلم نمي هستندكه ديگر كسي هايي، زبانوضعيت بارز اين ي از پيامدهاييك. قابل مشاهده است

به اختصار در بخش ابتدايي اين مقاله مورد د، زنمل و شرايطي كه به آن دامن مي و عوان ـ زبامرگ ـاين پديده
. مطالعات انجام شده در اين زمينه آمده استينةدنبال آن پيش به  واندبحث قرار گرفته

هاي قومي متنوع برخوردار است كه هر كدام از آنها زبان گروه طوالنيِ  و پيشينةر ما، ايران، از تاريخ    كشو
 را در معرض خطر ها اين زبان،هاي اخير، شرايطي كه وصف آن در باال گذشتدر سال. بومي خود را دارند

 ميداني در خصوص كاربرد و جايگاه  مطالعةندچهاي  بخش اصلي اين مقاله به گزارش يافته.قراض قرار استان
 پاياني مقاله بخش. پردازدشان ميهاي گويشوران نسبت به زبان مادريهاي محلي ايران و نگرشاجتماعي زبان

.ايران استي در معرض خطرِ هاي براي بهبود وضع موجود به منظور حفظ زباننيز شامل پيشنهادهاي

حفظ، تغيير زبان، مرگ زبان، هاي در معرض خطرزبان، هاي محلي ايرانزبان:هاواژهكليد
دوزبانگي، نگرش زباني، زبان

مقدمه
 و احوال جهان در هزارة گذشته و وضع         اوضاعدارد تا نظري به      سوم ميالدي ما را بر آن مي       ة به هزار  ورود

1»پويايي مفـرط  « نيست كه مشخصة بارز جهان كنوني ما         شكي. زارة پيش رو داشته باشيم    احتمالي آن در ه   

هـا گرفتـه تـا     و گسترده است كه ابعاد اين دگرگوني از اكوسيستم  ع در سطحي وسي   دگرگونيتغيير، تحول و    
 در  جهـانِ ايـن در بخـش كـوچكي از   . هاي اخالقي حاكم بر جامعه به وضوح و روشني قابل رويت است   ارزش

اين تحول و  ـ  ها زبان و زبانموضوعيعني  ـ  گيردشناسان قرار مي توجه زبانحال تحول كه در سيطرة نگاه و
 مهـم و در     ،ات زبـاني  اي كه در روند تحوالت و تغييـر       لهئمس. هاستدگرگوني بسيار چشمگيرتر از ساير بخش     

.جوامع زباني با آن است رفتار ونوع نگاه و 2»مرگ زبان «ةيدپد،نمايدكننده ميعين حال نگران
دار فرهنگي، اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي در سراسـر جهـان               تحوالت سريع و دامنه    اخيرهاي   سال در
شـتاب هـاي گيـاهي و جـانوري     بر هم خوردن تعادل زيست محيطي گشته و به رونـد انقـراض گونـه            موجب

 نمانده و شمار زيادي     مصوندار  ز تأثير اين تحوالت دامنه    ها نيز به عنوان نوعي ارگانيسم ا      زبان. بخشيده است 
شان به شـدت در معـرض خطـر          نيز با كاهش تعداد گويشوران     تعدادي براي هميشه از ميان رفته و        هااز زبان 

ايـستند و بـه   گفتن باز نمـي  است كه با حذف يك زبان، گويشوران آن زبان از سخنبديهي. نابودي قرار دارند 

1- extreme dynamism
2- language death
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ينـد  ا ايـن فر   در. گيـرد  زبـاني بـه عهـده مـي        ةقش برقراري ارتباط را در آن جامعـ       بان ديگري ن   طبيعي ز  طور
هـاي معــتبر و برخــوردار از        زبـان هاي اقليت و كم اعتبار هستند كه جـاي خـود را بـه               جايگزيني، اين زبان  

يـن رونـد ممكـن       ا ةدهند كه ادامـ    مي هشدارشناسان  زباندهنـد و هاي قدرت در جـوامع بشري مـي     پشتوانه
هـاي   صاحب قدرت را جـايگزين زبـان   تعداد اندكي زبانِناخواستهاست تنوعات زباني موجود را از بين ببرد و         

. گوشه و كنار جهان نمايددرگوناگون  
عواملي پهناور و به لحاظ تنوعات قومي، نژادي، فرهنگي و زباني بسيار غني است و كشوري ما ايران،    كشور

.  بـالقوه باشـند    ةكننـد تهديدهاي محلي ايران نيز يك عامـل        توانند براي زبان   مي ،شرح آن گذشت  كه در باال    
 زبـان مـادري يكـي از اقـوام          يكهر  ... از كردي، لري، بلوچي، گيلكي، مازندراني و       اعمهاي محلـي ايران    زبان

 آداب، ةكننـد هـا مـنعكس  ايـن زبـان  . دهند ميتشكيلايرانـي بوده و بخشي از فرهنگ و هويت قومي آنان را      
باورهاوها   اين ارزش  انتقالي براي   محمل قوم و ملت و در عين حال،         يكي  باورهاهـا و   ها، ارزش رسوم، سنت 

 گذشـتگان  وپيشينيان تمدن كهنـي دارند كه يادگار وهمگي آنها ريشه در فرهنگ    .  نسلي به نسل ديگرند    از
باشان   تاريخي ةشان، به سبب رابطـ   هاي اجتماعـي و فرهنگـي   رزش بر ا  عالوهها  اين زبان . اين مرز و بوم است    

 مطالعـات   بـه  شـاياني    كمـك تواننـد    واژگان اصيل مـي    ازي  ارزشمنـدة فارسـي و برخـورداري از گنجين     زبان
ك بـه  هــا و هرگونـه كمـ   يت اين زبانتقو براي هر گونه تالش  . سـي نمايند  فار زبانشناختي  تاريخـي و ريشه  

 فارسـي كه زبان ملـي مـا  زبانها در واقع گامـي است در مسير تقويت، حفظ و پويايي    ي اين زبان  حفظ و بقا  
در ايـن مختـصر، نگارنـده بـر آن          . آيد حساب مي  بهو عاملـي براي ايجاد وحدت و همدلي ميان اقوام ايرانـي           

زمينه، به اجمال به بررسي     هاي انجام شده در اين       و پژوهش   زبان مرگةذرا به پديد  گاي  شارهاست تا ضمن ا   
. آنها بپردازدةران در زمان حاضر و دورنماي آيندهاي محلي ايزبانجايگاه اجتماعي 

ها، علل و پيامدهامرگ زبان
 يا موجود زنـده     ارگانيسميك  غالباًرا  زبان  شناسان زبان،  و به ويژه جامعه     اجتماعي علوم دانشمندان   اكنون

رسد و ممكن اسـت بنـا    رشد و بالندگي ميبه و پشت سر گذاشتن دوران طفوليت،    نند كه پس از زايش    دامي
. روبـه خاموشـي رود و زبـان ديگـري جانـشين آن شـود         تـدريجي به دليل يا داليلي با طي يـك رونـد زوال            

اسـت تغيير زبان حـالتي     . شود مي ياد1»تعويض يا تغيير زبان   « با عنوان    فرآيند از اين    )197: 1995اچسون،(
 بكشند كه گـاه از آن بـا       دست دوزبانه يا چندزبانه از زبان بومي خود به نفع زبان ديگري             ةه افراد يك جامع   ك

ةرود كه اعضاي آن جامعـ      به كار مي    زماني  زبان مخصوصاً  مرگاصطالح  . شود ياد مي  نيز» مرگ زبان «عنوان  
، مرگ يك زبان بـا مـرگ آخـرين          يعتاً طب )213: 1987فسولد،(. در دنيا باشند   زبانزباني تنها گويشوران آن     

 از  كـه كنند  شناسان اصطالحات معادل ديگري براي اين پديده ذكر مي        زبان. شود زبان محقق مي   آنگويشور  
.هستند3»انقراض زبان «و2»حذف زبان« آنها ةجمل

زبـاني عـة   و اين زماني است كه اعـضاي يـك جام          است4»بقا يا حفظ زبان   « پديدة   زبان، مقابل مرگ    نقطة
ةهداري زبـان در جامعـ      نگ يااصوالً حفظ   . دهندد به استفاده از زبان آباء و اجدادي خود ادامه           نگيرتصميم مي 

1- language shift
2- language loss
3- language extinction
4- language maintenance
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دانند و زبان ديگري اي كه فقط يك زبان ميجامعه چراكه در مورد اعضاي ؛كندزبانه مفهوم پيدا ميدو يا چند
.رد معنايي ندا»زبانحفظ «آموزند، اصطالح را نيز نمي
آورند و از اصطالحات خاصي براي      هاي خاصي به عمل مي    بندي تقسيم ، اين پديده  بررسيشناسان در   زبان
يـا 1»مـرده «آنان زبـاني را كـه هـيچ گويـشور بـومي نـدارد، يـك زبـان             .كنندها استفاده مي  بنديدستهاين  
در «يشور بـومي نـدارد، يـك زبـان           هيچ گو  ،خردساالنزباني كه در ميان نسل جوان و        . نامندمي2»خاموش«

ند، يـك زبـان   كه گويشوران بومي آن بسيار اندكشود و در نهايت زباني     مي ناميده3»رو به زوال  / حال احتضار 
).2001رديش،(گردد ميتلقي4» خطرمعرضدر «

هـاي  ها به مراتب بيش از سـرعت انقـراض گونـه           معتقدند كه سرعت انقراض زبان     زيستي علوم   دانشمندان
 كه پرنـدگان و     تهديدهاييبا وجود آنكه معموالً     «گويد،مي5»بيل سادرلند «پروفسور  .  جانوري است  وگياهي  

ها بيشتر در رسد كه زبان هستند، به نظر مي شدهپستانداران در معرض آنها هستند كامالً براي مردم شناخته          
).2003كونر،(»باشندمعرض تهديد و خطر نابودي 

 درصـد آنهـا داراي   90 كـه  در جهان وجـود دا  در زبان زنده  6800حدود  امروزه  دزننتخمين مي شناسان  زبان
 نفر سخنگو دارند و حتي تعدادي 50ها كمتر از    مورد از اين زبان    357وكمتر از صدهزار نفر گويشور هستند       

هـستند ر انقـراض    يك گويشور دارند و در نتيجه به شدت در معرض خط           فقط   ) زبان 46حدود(ها   اين زبان  از
).همان منبع(

فقطكه در اين مدت  درحالي؛اندها ناپديد شدهز كل اين زبان درصد ا5/4 حدود گذشته طي پانصد سال در
زبـان موجـود كـه از    176از ميان . اند درصد از پستانداران از ميان رفته9/1هاي پرندگان و  درصد از گونه 3/1

انـد و از  كنون خاموش شـده  تازبان52كردند، ها صحبت ميشمالي با آن قبايل آمريكاي   ميالدي  1600سال  
).منبعهمان (اند زبان منقرض گشته31 زبان بوميان استراليا نيز 231

مهـاجرت، تـرين آنهـا را   داننـد كـه عمـده   ثر مـي ؤ يك زبان م متعددي را در بقا يا زوال      داليلشناسان  زبان
آمـوزي در نظـام    علـم ها، زبـان آمـوزش و       شده از سوي دولت   اي اعمال هشدن، محدوديت شهرنشيني، صنعتي 

). 217: 1987،  فـسولد  (.كننـد  مـي  ذكـر ها و تعداد گويشوران يك زبان       آموزشي كشور، اعتبار اجتماعي زبان    
وي بر اين اعتقاد است كه      . افزايد اين مجموعه مي   بهحوادث و بالياي طبيعي را نيز       ) 2000(ديويد كريستال 

هاي واگير و مهلك كه منجربه مرگ دسـته          سونامي و شيوع بيماري    زلزله،د برخي بالياي طبيعي مانند      رخدا
عوامـل در كنـار ايـن      . دهـا مـؤثر باشـ     تواند در انقراض زبـان    شود نيز مي   يا قبيله مي   منطقهجمعي افراد يك    

 نژادي را درپي دارنـد     اكسازيپهاي قومي بوده و     حسابهايي كه تسويه  ويژه جنگ  به –هاها و درگيري  جنگ
امروزه در ميان علل مرگ زبان در مركز توجـه قـرار دارد   تر از همه، آنچه اما مهم  ؛ را نيز نبايد ناديده گرفت     -

 معلول تحوالت سريع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي ، است و خودموسوم6»شدنجهاني «اي است كه به پديده
 ابزارهـاي   وهاي گروهـي     رسانه ةگسترش وسايل ارتباط جمعي و توسع     هاي اخير و به ويژه     در سال  سياسيو  

1- dead  
2- extinct 
3- moribund 
4- endangered/ imperiled  
5- Bill Sutherland 
6- globalization
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.تاسر دنياستراطالع رساني در س
شـرط  . شود به دقت تعيين نمود، راز مرگ آنها را شايد بشود تعيين كـرد             ها را نمي  زبان زمان مرگ    اگرچه

ين شرط به تنهايي كافي  ا؛ سطح يك جامعه است    در1»دوزبانگي« وجود   ، و اساسي براي حذف يك زبان      الزم
.انـد والي به صورت دوزبانه باقي مانـده      هاي مت  قرن وها  اند كه براي دهه   اي هم بوده   زيرا جوامع دوزبانه   ؛نيست

افتند، به اين معنـي  ها در بين دو نسل مختلف اتفاق مي       حذف زبان  موارد اصوالً تمامي    )57: 1368مدرسي،(
روياز ايـن    . كنـد را بر حسب شرايط موجود به نـسل بعـد منتقـل مـي              يكي از دوزبان     دوزبانه،كه يك نسل    

بـراي  يكـي از دو زبـان را      كه زيرا اين والدين هستند      ؛ آغاز فرآيند مرگ زبان دانست     ةتوان خانواده را نقط   مي
 جمعي و بلند مدت انتخاب وة يا حذف زبان نتيجتغيير. گزينندآموزش به فرزندان و انتقال به نسل بعد برمي  

افـراد 2»هـاي زبـاني  نگرش« از ميان دو يا چند زبان نيز تحت تأثير      زبانكاربرد يك زبان است و انتخاب يك        
نگرش افراد را نـسبت  ...) اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و    (اي از عوامل برون زباني      مجموعه.  دارد قرار

و استفادة گويشوران از آن زبـان و آمـوزش          ر انتخاب   توانند د ها مي هند كه اين نگرش   دبه يك زبان شكل مي    
 كـه  داردبيشتري براي بقا   زباني بخت    ه،از ميان دوزبان در يك جامع     ظاهراً. دكننده باش تعيينآن به فرزندان    

 و وجهة اجتماعي نيز مستلزم برخورداري       اعتبار برخوردار باشد و برخورداري از       باالتري3»اعتبار اجتماعي «از  
زبان اقليت يك  احتمال بقاي با اين تفاصيل،. است... بي و  علمي، ادنظامي،ياسي، اقتصادي، هاي س از پشتوانه 
زبان اكثريت و رسـمي كـه   در مقابل- آثار ادبي و هنري قابل توجه است وكه فاقد نظام نوشتاري  ـ  و محلي

 از اقبـال گويـشوران   نعمـا توانند هاي منفي حتي مي نگرش.است، اندك است  و هنري فراوان     ادبيداراي آثار   
 زوال آن زبان ةكنندتواند يكي از عوامل تسريعمييك زبان به ادبيات و به ويژه شعر آن زبان شوند و اين خود 

شـناس  حـق داننـد و  كننـده مـي   ادبي را در حفظ و پويايي زبـان تعيـين         آثارشناسان، نقش شعر و     زبان. باشد
زبـاني هـر   . بينمها را در ركود و ستروني شعر آن مي        ز مرگ زبان  من را  «:گويد مي بارهايندر  ) 139: 1370(
.»ميرد كه آخرين شاعرش مرده باشدگاه ميآن
 ملـت بـه     وهاي فرهنگي و بخشي از فرهنگ يك قوم         يكي از مؤلفه  را» زبان«شناسان،  جامعه وجود آنكه    با

زبان، از يك .  متمايز دانستكامالًاصر فرهنگي تر بايد زبان را از ساير عن  آورند، از يك ديدگاه وسيع    حساب مي 
 است و از طرف ديگـر محملـي اسـت بـراي             فرهنگةاي براي حفظ، بيان، آموزش و توسع       خود وسيله  ،طرف
فرهنگ گذشتگان را به نسل حاضر پيوند زده، زبان اسـت و آنچـه   آنچه. فرهنگ از نسلي به نسل ديگرانتقال  

 زبان بخشي از هويـت قـومي و         .سازد همين زبان است   حاضر مطلع مي  ي نسل    باورها وها  آيندگان را از ارزش   
»اسـت نامـة آن ملـت      زبـان هـر ملـت شـجره        «ساموئل جانسون آيد و به قول      ملت به حساب مي    يكنژادي  

 يـك   بلكـه مـرگ  ؛نيـست  از ميان رفتن يك ابزار ارتبـاطي  فقطاز اين رو مرگ زبان ). 197: 1995اچسون،  (
 تـاريخي، فرهنگـي و مـذهبي آن    قـومي،  آن و مرگ يك ملت با تمام هويت   ةذشته و ديرين  فرهنگ با تمام گ   

. است

1- bilingualism  
2- language attitude                 
3- social prestige            
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 مطالعاتي ة پيشين
شكلاي نوپاست كه در اواسط قرن بيستم ميالدي  مباحث ميان رشتهاز1»زبانشناسي جامعه «اصوالً

هاي قدمت پژوهش. نيستندبرخوردار اني دهاي انجام شده در اين زمينه از قدمت چنگرفت و بالطبع پژوهش
شناس زبان، آغازگر اين جامعه،2»فيشمنجاشوا «. رسد مي1960ها نيز به دهة مربوط به حفظ يا تغيير زبان

هاي مهاجر در بندي به زبان مادري در ميان گروه ميزان پاية مطالعبه1966وي در سال . هاستنوع پژوهش
 ايـن، پـسآن گرفت و از بهـره3»ايتحليـل حوزه« مطالعاتش از روش  درفيشمن. پرداختاياالت متحده 

ي آگاهي از كاربرد دو او برا.  مرگ زبان رايج شديا حفظ ةوان يك الگوي مدون در بررسي پديد به عنروش
اين . نامدمي4»حوزه«گيرد كه آنها را  اجتماعي را در نظر مينهادهايها يا  موقعيتاي از مجموعهزبان
 يك كاربرد،هادر هر يك از اين حوزه. شوندها از عناصري مانند مكان، موضوع و مخاطب تشكيل ميوزهح

هاست، معموالً  يكي از اين حوزهكهنمونه در محيط خانواده راي  ب؛تر از بقيه باشد ممكن است مناسبزبان
زبان «كه يك  در حالي؛رودار مي به ك برقراي ارتباط ميان اعضابراي5»كم اعتبارتر/ ترزبان پايين«يك 

 از استفادهدر اين شيوه از بررسي، با . رودتر، مانند مراكز آموزشي به كار ميهاي رسمي مكاندر6»معتبرتر
 مختلف و در مورد موضوعات مخاطبانهاي گوناگون، با پرسشنامه يا مصاحبه در مورد كاربرد زبان در موقعيت

.گيرد و تحليل قرار ميتجزيهآمده مورد دسته اي بهشود و جوابمتفاوت سؤال مي
 در  1979 سال   در7»سوزان گل «هاي خانم   توان به بررسي   در اين زمينه مي    كالسيكهاي   ديگر پژوهش  از

 مجاري كه زبان بوميان منطقه بود جاي زباندر اين منطقه .  اتريش اشاره كرددر8»اوبروارت«منطقه دوزبانه 
 سـادرلند شـرقي در   ة دوزبانـ  ة در منطقـ   1981 سـال    در9»دوريـن ننـسي   «خانم  . آلماني داد خود را به زبان     
ر اثـر تحـوالت اجتمـاعي، اقتـصادي و          بـ در اين منطقه    . بان را گزارش كرد    از حذف ز   ديگراي  اسكاتلند نمونه 

ميـان   زبـان مـادري بو  بـه  تـدريج  ه ب10»گالي« پس از جنگ جهاني دوم، زبان انگليسي با حذف زبان    سياسي
فرانسه زبان در مـونترال كانـادا و    ـ   انگليسيةجامع در 1972 سال در11»ليبرسن«بررسي. منطقه تبديل شد

 آمريكا مواردي از حفظ ي ايالت نيومكزيكودر12»تائوس «ةدوزبانة در منطق1981 در سال    »فسولد«پژوهش  
 از 1990ده پس از آنها كـه از دهـة      هاي انجام ش  ها و پژوهش   اين پژوهش  ،در مجموع . دهند مي نشانزبان را   

 مـا در اينجـا از       كـه اند   مسائل زيادي را در خصوص اين پديده روشن ساخته         ،اندوسعت زيادي برخوردار شده   
هـا اكتفـا   مدهاي كلي اين پژوهش پيا وبه شرح دستاوردها    ه، فقط   ها خودداري نمود  ن پژوهش ذكر جزئيات اي  

:كنيممي
كـه ي كه فرآيند حفظ يا تغيير زبان دارد و با وجود تنـوع و گونـاگوني عـواملي                 هايپيچيدگي وجود همة    با

1- sociolinguistics  
2- Jashua Fishman                  
3- domain analysis 
4- domain
5- lower language
6- higher language
7- Susan Gal
8- Oberwart
9- Nancy Dorian
10- Gaelic 
11- Liberson
12- Taos
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تـوان   گرفتـه مـي  صورتتوانند در اين فرآيندها تأثيرگذار باشند، از مجموع مباحث طرح شده و تحقيقات        مي
 امـا حفـظ زبـان    ؛ اسـت دوزبانـه  وجود يك جامعـة  ،نتيجه گرفت كه يك پيش شرط اساسي براي تغيير زبان   

 اين پيش شرط به تنهايي براي تغيير زبان كافي          كهدهد   مونترال در كانادا نشان مي     ة دوزبان ةانسه در جامع  فر
 تغيير زبان كافي نيست، شايد وجـود دوزبـانگي بـه همـراه اعتبـار         براياگر وجود دوزبانگي به تنهايي      . نيست

بـه تر دي را سراغ داريم كه يك زبان پايين       اما موار  ؛ احتمال تغيير زبان را حتمي سازد      ن،زبابيشتر يكي از دو     
زبـان  شـدن  حـذف  . استيا حتي آن را حذف نموده  كنار يك زبان برتر باقي مانده    لحاظ وجهة اجتماعي، در   

 مقابـل زبـان     در1»گـواراني «هـا بـه انگلـستان و حفـظ زبـان            فرانسه توسط زبان انگليسي در حملـة نـورمن        
).217: 1987فسولد، (گوئه از موارد ياد شده است استعمارگران اسپانيايي در كشور پارا

دهد تر مي كه جاي خود را به زبان گروه بزرگاستتر  اين زبان گروه كوچك  ،ها در اغلب تغيير زبان    معموالً
كه در هـر   اما چنان؛ي برخوردار است قدرت سياسي و اقتصادي بيشترازتر معموالً   و گذشته از آن، گروه بزرگ     

،هـا تر با وجود فراهم بودن اين شرايط بـراي سـال   موارد تغيير زبان ديديم، گروه كوچكازر شده دو مورد ذك  
 دقيقـاً زمـاني آغـاز    زبان،بينيم كه اين تغيير      مي ،اگر با دقت بيشتري نگاه كنيم     .  خود را حفظ كرده بود     زبان

فرهنگي مستقل دسـت   ـ  اعي گروه اجتميكشد كه افراد گروه كوچكتر حاضر شدند از هويت خود به عنوان 
 زبان است، عامل تغيير اي براي تغيير اگر چه خود مقدمهلهئمساين . بكشند و به عضويت گروه بزرگتر درآيند

.  عوامل و شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي حاكم بر محيط اسـت برخي بلكه معلول  ؛زبان نيست 
 دسـت  ازهـاي گروهـي و قـومي را    بندي به ارزش  پاي ،د افراد شو از مهمترين عواملي كه باعث مي      يكيظاهراً  

 سنتي و وابستگي بـه      ة حرف ونمونه، از دست رفتن شغل      راي  ب. ن استقالل اقتصادي است   بدهند، از دست داد   
ـ عوامل اجتماعي  .  اين زمينه است مؤثر دراقتصاديتر براي اشتغال و كسب درآمد يكي از عوامل گروه بزرگ

توانـد يكـي از عوامـل     براي نمونه زبـان آموزشـي مـي     ؛ داشته باشند  نقشتوانند در اين ميان     فرهنگي هم مي  
افـراد تواند اين احساس را در  ميد، زبان آموزشي در مدارس همان زبان گروه برتر باشاگر. فرهنگي مهم باشد 

 كاربردي نداشته و در هيچبه وجود آورد كه زبان مادري آنها  ـ به خصوص كودكان اين گروه ـ ترگروه كوچك
اي براي آموزش زبان برتـر بـه فرزنـدان در           مقدمهنتيجه ضرورتي براي يادگيري آن وجود ندارد و همين امر           

.شودمحيط خانواده مي
 عوامـل  ازهاي تغيير زبان دانست نه  برتر به فرزندان در محيط خانواده را بايد از نشانه       زبان واقع آموزش    در
.معـه حاضـرند   در جايعنـي گيـرد كـه در بيـرون از خانـه     مر تحت تأثير عواملي صـورت مـي    چراكه اين ا   ؛آن
 موجب حذف يك زبان و جايگزين شدن زبان زمانيبيني كنيم كه دقيقاً چه عواملي و در چه     توانيم پيش نمي
ن دو همچـو  را ته است آنهاكند كه شايس در اين زمينه اشاره مي     اساسية به دو نكت   ديتمار اما   ؛شوندر مي ديگ
 كاربرد خانوادهنسبت به زباني كه در رود اول اينكه، زباني كه در خانواده به كار نمي        ةنكت: بپذيريم كلي   ةقاعد

2» ناهمپايـه  ةدوزبانـ « افـراد  ه،دوزبانـ ة دوم اينكه اگر در يك جامع      ةيابد و نكت  دارد بخت كمتري براي بقا مي     

ايـن مطلـب   . هستند3»دوزبانه همپايه«اي است كه افراد آن،  جامعه از   بيش احتمال وقوع تغيير زبان      د،باشن
 خـانواده  ةا در حوز رزبانهاي ناهمپايه معموالً هردو    چراكه دوزبانه  ؛ همان مورد اول است    ةنوعي تأييدكنند به

1- Guarani
2- compound bilingual          
3- coordinate bilingual
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)1976ديتمار، (. زبان سنتي استكاربرديةني وارد شدن يك زبان جديد در حوزآموزند و اين به معمي

وضعيت كنوني و دورنماي آينده: هاي محلي ايرانزبان
 در كشور ما از قدمت چنداني برخوردار زبان، و به تبع آن مطالعات اجتماعي شناسيطالعات زبان ماصوالً

شوند عمدتاً به بررسي موضـوعاتي اجتماعي زبان مربوط ميمطالعاتهاي اندكي هم كه به نيست و پژوهش
سني و جنسي، تغيير هاي هاي تلفظي در بين گروههاي زباني، تفاوت گونهباني،زهاي گيري قرضنظير
شناسي گويشاز طرف ديگر، مطالعات . اندپرداخته... زبان و مليت، وةها، رابط برخورد زبانسبكي،هاي گونه

 توجه زيادي به ، در مجموعوشوند هاي ايراني محدود مينيز غالباً به توصيف آواها، ساختار يا واژگان گويش
هيچ پژوهش جامعي در .  آنها نشده استتغيير حفظ يا ةهاي محلي و مسئلاه اجتماعي زبانبررسي جايگ

هاي موردي و هاي اخير پژوهش در سال فقط دست نيست ودرهاي محلي ايران مورد وضعيت اجتماعي زبان
 كه در اينجا با نگاهي اجمالي به اين موارد ها صورت گرفته استها و گويشزبانپراكنده دربارة برخي از اين 

 خوانندگان بهها  اين زبانةبارة وضعيت كنوني و دورنماي آيندنظراتي كلي درها وكنيم ديدگاهميسعي 
.ه نماييمعرض

 ظاهراً اولين اثري 1376 در مورد گويش بختياري در شهر مسجد سليمان در سال ذوالفقاري خانم پژوهش
ةگيري از شيوبهرهنامه و با ايشان با استفاده از پرسش. ن مسئلة مهم توجه نشان داده است كه به اياست

 مانند كوچه و بازار، مراسم مختلفهاي اي به بررسي ميزان كاربرد فارسي و بختياري در حوزهتحليل حوزه
سپس تأثير . د پرداخت دوستان در حاالت عاطفي شديوبومي، مجالس خانوادگي، برخورد با افراد پير فاميل 

 بومي بودن و گويشور بختياري بودن والدين در رقِ عِتحصيالت،هايي نظير سن، جنسيت، شغل، شاخص
هاي مختلف بررسي شد و مشخص شد كه  مؤثر در كاربرد دو زبان در حوزهاجتماعيخانواده به عنوان عوامل 

 در مختلفهاي ي نمونه كاربرد زبان فارسي در حوزهبرا.  عوامل در ميزان كاربرد دو زبان مؤثرنداينهر يك از 
 گويش بختياري در كاربرددر ضمن . بين جوانان بيش از بزرگساالن و در بين دختران بيش از پسران است

هاي ها و موقعيت از ميزان آن در حوزهبيشهاي غير رسمي مانند مراسم بومي و خانواده ها و حوزهموقعيت
هاي مختلف و دهد كه ميزان كاربرد زبان فارسي در حوزهميي اين پژوهش نشان هادستاورد. تر استرسمي

 گويش ،هاي مسجد سليماني روز به روز رو به فزوني است و در مجموعخانوادهآموزش آن به فرزندان در 
زبانها، جاي خود را بههاي مختلف و خروج تدريجي از اين حوزه ميزان كاربرد در حوزهكاهشبختياري با 
.دهندة يك روند زوال تدريجي استدهد و اين نشانفارسي مي
ايـن  . صورت پذيرفت ) 1379بشيرنژاد،( زبان مازندراني در شهر آمل توسط نگارنده         مورد ديگر در    پژوهش
هاي مختلف در حوزه ميزان كاربرد فارسي و مازندراني در دو گروه سني و جنسي در ة عالوه بر مطالع   پژوهش
. بان نيز پرداخت زة براي آيندجوانانهاي گويشوران در مورد دو زبان و تصميمات    آمل، به بررسي نگرش   شهر  

 آن بـوده  ةيگاه فعلي زبان مازندراني و آيند     جا و مسائل بسياري در خصوص وضعيت       كنندةاين پژوهش روشن  
اي از تغيير يا حذف زبان ان نشانهشناسان از آن به عنو     بود و زبان     توجهاي كه در اين بررسي قابل       نكته. است

زبـان  مطلـق    ةهايي است كه قبالً حـوز     ي در حوزه  همان كاربرد زبان فارس   ) 213: 1987فسولد،(كنند  ياد مي 
 زبـان معتبرتـر بـراي امـور         يك،ايرود كه در چنين جوامع دوزبانه     ظاهراً چنين انتظار مي   . اندمازندراني بوده 
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 رسمي مانند ارتباطات خانوادگي و داخل غيرهاي ها و موقعيترود و در حوزهرسمي، اداري و آموزشي به كار 
اي نـه چنـدان دور    نيز حكايت از آن دارند كه در گذشـته   شواهد. كوچه و خيابان از زبان محلي استفاده شود       

ن ج جـايگزين زبـان محلـي در ايـ     اما امروزه اين زبان رسمي است كه بـه تـدري         ؛استواقعيت امر چنين بوده     
هـاي  خـانواده از طرف ديگر آموزش زبان فارسي بـه عنـوان زبـان اول بـه فرزنـدان در بـين                    . شودميها  حوزه

براي نمونـه در گـروه      .  است مازندرانيمازندراني زبان روبه فزوني است و اين خود شاهدي ديگر بر روند زوال              
تر كه در گروه سني پايين    اند در حالي   زبان اول آموخته   عنوانفارسي را به    % 37آموزان دبيرستاني   سني دانش 
كرده، شهرنشين و طبقـات بـاال        ضمن ميزان كاربرد فارسي در بين افراد تحصيل        در. رسدمي% 63اين رقم به    

 كه در   كردبيني  توان پيش مي است،   دي و شهرنشيني رو به گسترش      است و از آنجايي كه باسوا      افزايشرو به   
 اميدواري براي حفظ و بقـاي  گونهمسئله ديگري كه از هر  . كندتري پيدا مي  آينده كاربرد فارسي افزايش بيش    

،مشخص شد كه تقريباً در تمام موارد     .  فارسي است  زبانمند به   كاهد سن و جنسيت افراد عالقه      مي مازندراني
شترين در مجمـوع بيـ    . كننـد  بيش از مردان از زبان فارسي استفاده مي        زنانافراد جوان بيش از بزرگساالن و       

 بـه   فارسي افزايش آموزش زبان     ةن جوان قرار دارند و اين به منزل        در گروه دخترا   ، زبان فارسي  بهمندان  عالقه
آموزي فرزنـدان بـه     اي در زبان  عمدهچراكه اين دختران به عنوان مادران آينده نقش          است؛   فرزندان در آينده  

 بلكـه بـه    ش،  به عنوان زبـان آمـوز      فقط   فارسي نه زبانهاي آموزشي مانند مدرسه نيز      در محيط . عهده دارند 
توانـد زبـان مازنـدراني را در نظـر          رود و ايـن مـي     آموز به كار مـي     دانش وعنوان تنها زبان ارتباطي بين معلم       

 و مثبـت هـاي  نگـرش  نبود ي گويشوران نيز حاكي از    هابررسي نگرش . اهميت جلوه دهد   بي جوانانكودكان و   
عزم گروهي براي كنندة نبودِ زبان مازندراني است و اين بيانبستگي عميق نسبت به همچنين نبود عالقه و دل
.حفظ زبان مازندراني است

از دانـشگاه لنـدن    ) 2000 (بخششاهه پژوهشِ توان ب هاي ايراني مي   زبان ة دربار اجتماعي ديگر مطالعات    از
 شرقي ايران در نـواحي      جنوب عالوه بر نواحي     ،هاي متعدد زبان بلوچي با لهجه   . اشاره كرد دربارة زبان بلوچي    

هـايي از   بخش افغانستان و در     جنوبهاي  نظير جنوب غربي پاكستان، بخش    -وسيعي در كشورهاي همسايه   
هـاي مختلـف از جملـه خانـه،      بلوچي را در حوزهزبان كاربرد  ،محقق. كاربرد دارد -تركمنستان و هندوستان    

گويد اگـر    مي بخششاه. هاي گروهي بررسي نموده است     و رسانه  سرگرميمحل كار، آموزش، تجارت، مذهب،      
محـيط ها كاربرد داشته باشد يك زبان قوي و سالم است و اگر زباني كاربردش بـه                  حوزه اينزباني در تمامي    
 اسـتفاده شـود زبـاني    دومهم اعضاي پير خانوار محدود شود و براي تمام اهداف ديگـر از زبـان      خانواده و آن  

 زبان بلوچي در بلوچستان مركـزي   اگرچه. يف است و احتماالً در طول يك يا دو نسل منقرض خواهد شد            ضع
و زبان  رود   به كار مي   هار بسياري از حوزه    كه فارسي است د    دومها كاربرد دارد، در شهرها زبان       در تمام حوزه  

ادي و فقدان تحصيالت باعث ماندگاري سواز ديدگاه وي عامل بي. كوچه و بازار استوبلوچي صرفاً زبان خانه 
 زبان بلوچي سالمتمدت با گسترش باسوادي و تحصيالت، ها شده است و در دراز برخي حوزه  بلوچي در  زبان
زيـادي دارنـد،    سـر و كـار      هاي رسـمي  زبانهايي كه با    زبانگي در محيط  ميل به دو  . شودرد تهديد واقع مي   مو

زبـان  -اسـت هاي در معرض نابودي هاي زبان پايگاهآخرينمعموالً از كه -ز  مذهب ني ةبسيار است و در حوز    
 بلوچ ةعبه طور كلي در جام. كندهاي محلي ايران نيز صدق مي ساير زبانموردله در ئاين مس. عربي غلبه دارد

تيجه  در نوشود حتي آموزش به زبان فارسي انجام مي تلويزيون و راديو، تجارت و كار    مثل گروهيهاي  رسانه
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.ميل به كاربرد زبان فارسي و نهايتاً حذف زبان بلوچي بسيار زياد است
دودر طرحي تحقيقاتي با استفاده از پرسشنامه به بررسي كاربرد فارسي و گيلكي در ) 1381 (مشايخخانم

حكايت از  ذكر شده    مواردهاي اين پژوهش نيز مانند ساير       يافته. اندگروه سني مختلف در شهر رشت پرداخته      
 از   زبـان  تـدريجي تغييـر  و قـرائن دال بـر      شواهدهاي مختلف داشته و     كاربرد روزافزون زبان فارسي در حوزه     

شـود، بيـشتر     كه بيشترين ميزان كـاربرد گيلكـي در آن ديـده مـي             خانوادهةحوزدر  . گيلكي به فارسي است   
زبـان تواند در حفظ و بقاي و اين حوزه نميدهند و از اين ر  و بزرگساالن تشكيل مي    والدين گيلكي را    كاربرانِ

 مثـل مدرسـه،     رسـمي هاي  ها و مكان  از طرف ديگر، كاربرد گيلكي در موقعيت      . گيلكي نقش مؤثري ايفا كند    
 نيـز   اسـت  عالقـة جوانـان  مورد هنر و سرگرمي كه ةدر حوز. ات دولتي رو به كاهش است مطب پزشك و ادار   

و اسـت    درصد   80دانند حدود   نه مي  خود را دوزبا   كهتعداد والديني   . گرايش غالب به سمت زبان فارسي است      
 يعني در طول يك نسل تعداد افراد دوزبانـه كاسـته   ؛ درصدند44دانند  ميزبانهتعداد فرزنداني كه خود را دو  

 زبانـه يـا  يـك زبان فرزندان يك زبانه صرفاً فارسي است ولي زبان والدين         .  به نصف رسيده است    تقريباًشده و   
 شده و با نسل حاضر در حال       شروعبه عبارت ديگر فرآيند تغيير زبان در نسل گذشته          . فارسي است يا گيلكي   

.  تغيير زبان را تسهيل نماينددتوانند فرآين كه ميهستندهاي زباني هم از جمله عواملي      نگرش. پيشروي است 
ه در مـوقعيتي هـستند كـه ديگـر          و به گيلكي نگرش منفي دارنـد و ايـن گـر           نسبتبيش از نيمي از فرزندان      

شـوند يـا    مي زيرا اين جوانان در آينده يا وارد دانشگاه          ؛ براي تغيير نگرش آنها انجام داد      چندانيوان كار   تنمي
 به خود به نسل بعد نيز      خودها  كنند و اين نگرش   هاي منفي كمك مي   كار كه هردو به تقويت اين نگرش      بازار

 افـراد نـسبت بـه زبـان بـومي خـود           ، نسل دودهند كه در طي     ها نشان مي  ي بررس ،در ضمن . شوندمنتقل مي 
 دو  ةتـوان گفـت كـه مقايـس       در مجموع مي  .  چنداني ندارد  اهميتاند و زوال اين زبان برايشان       تر شده اعتنابي

جاي ها كاهش يافته و زبان فارسي رفته رفته          گيلكي تقريباً در تمام حوزه     زباندهد كه كاربرد    نسل نشان مي  
 و موجوديت زندگي،  سابقاً متعلق به گيلكي بودههايي كهگيرد و كاربرد بيش از حد فارسي در حوزه  ميآن را   

.گيلكي را به خطر انداخته است
يـا بررسـي   ...  و    در ايران مانند كـردي، تركـي، لـري         هاي اقوام ساكن  ها و گويش   زبان ساير در مورد    ظاهراً

.  وضعيت بهتري ندارند   نيزها  آيد اين زبان   اما آنچه از ظاهر امر برمي      ست؛اشدهپژوهشي از اين دست گزارش ن     
اه توزيـع و    ج و كرمانـش    در شـهرهاي سـنند     كـردي هايي را در مورد كاربرد زبان        اين مقاله پرسشنامه   ةنگارند

ة ويژه حوز  هاي مختلف و به   در حوزه  روزافزون كاربرد زبان فارسي      افزايش حاكي از     آن  نتيجة كهبررسي كرد   
 فارسي زباندر مناطق آذري زبان نيز آموزش . هاستشدن از كاربرد زبان كردي در اين حوزه  كاستهخانواده و   

 كه همگي شواهد و قرائن از       حال. به جاي آذري به فرزندان متداول گشته و با گذشت زمان روبه فزوني است             
دست فراموشـي سـپرده    ه  بهستند و رفته رفته   نابوديهاي محلي در معرض خطر      اين حكايت دارند كه زبان    

؟، چه بايد كردخواهند شد

چه بايد كرد؟
هاي ايراني، برحسب حقايق و وضـعيت       هايشان در مورد زبان    به هنگام گزارش پژوهش    محققان همة   تقريباً
ه عرضـ هـا   زبـان  را براي تغيير وضع موجود و كمك بـه حفـظ و بقـاي ايـن                  هاييها و پيشنهاد  حل راه موجود
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توانند مدت مي دراز،  ش نيستند  مدت چندان اثربخ   كوتاهاين اقدامات اگرچه در     . جاي تأمل دارند  اند كه نموده
.ها مؤثر باشند افزايش كاربرد و آموزش اين زباننهايتها و در در تغيير نگرش

زبـاني بـراي   ةيـك جامعـ   جمعي و طوالني مدت افراد       حركت   ة شد تغيير زبان نتيج    اشاره قبالً نيز    چنانكه
رو هرگونـه   از ايـن  .  افـراد اسـت    زبـاني هـاي    اول تحت تأثير نگرش    ة درج در آن   زبان است و   و كاربرد    انتخاب
مـدت، و در جهـت ايجـاد تحـول در      مـستمر، طـوالني  جمعي،تغيير وضع موجود بايد به صورت  براي   اقدامي

اين امر از هاي محلي باشد وتبار زبان، اهميت و اع    نسبت به نقش، كاربرد    افرادها و باورهاي    احساسات، نگرش 
توانند و بايد بـه كـار   ميهايي كه ها و حوزههاي محلي در موقعيتاوالً رواج كاربرد زبان :  طريق ميسر است   دو

 درست دربارة نقش، كاربرد و جايگاه واقعـي         اطالعات دادنِ گرفته شوند و ثانياً آگاهانيدن گويشوران از طريقِ       
. كه در اين باره وجود دارندنادرستيهاي  و زدودن باورها و برداشتزبان

انـدركاران امـور فرهنگـي، صـدا و          امر آموزش و پرورش و آموزش عالي، دسـت         متوليان مملكتي،   نمسئوال
ويـژه هاي معتبر و صـاحب نفـوذ، محققـان و نويـسندگان بـه               كرده، شخصيت  افراد تحصيل  مطبوعات،سيما،  
. داشته باشندامرتوانند سهم مهمي در اين شناسان و خود والدين هر كدام مي و جامعهشناسانزبان

 زيرا ؛ باشدخانوادهتواند از شروع كار نميانواده اولين و مهمترين است،هاي مختلف، خ حوزهبيندر هرچند 
از خـانواده شـكل      كـه در بيـرون       اسـت هـايي   آموزش زبان فارسي به فرزندان در محيط خانواده تحت نگرش         

توانـد در ارزيـابي   هـاي محلـي در آن مـي    زبـان كـارگيري اي اسـت كـه بـه    ترين حوزهمدرسه مهم . اندگرفته
هـا و از جملـه      موجب رواج كـاربرد آن در ديگـر حـوزه         ،  ها مؤثر بوده  زبانگويشوران از موقعيت و جايگاه اين       

ن آموزش و پرورش مناطق اين مـسئله را بـه           الوص قبل از هر چيز الزم است مسئو        اين خص  در. خانواده شود 
 عنوان زبان مادري بههاي محلي آموزان روشن كنند كه استفاده از زبان براي مديران، معلمان و دانشصراحت

 نظر قـوانين رسـمي كـشور نيـز          از حق اوليه و طبيعي آنهاست و        ،آنها در محيط مدرسه و حتي كالس درس       
دهند كه در برخي منـاطق  ها نشان مي بررسينيز در حال حاضر مشاهدات و       .منعي براي اين كار وجود ندارد     

آموزان و حتي معلمان كاربرد زبان محلـي        بسياري از دانش  )  زبان گيلكيمثل مناطق مازندراني زبان و      (ايران  
اصل در ست كه اكنند و اين در حاليقانوني تلقي ميور از ادب و احترام، كه عملي غير دتنهادر مدرسه را نه     

 و قـومي در  محلـي هـاي  اسـتفاده از زبـان  ... «پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي تصريح شده است كه،      
معلمـان  . » فارسـي آزاد اسـت     زبـان هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنـار            مطبوعات و رسانه  

اسـت  نمايند و بهتر ايجاد ش و اعتبار ارز براي آندرستوانند با كاربرد اين زبان در مدرسه و حتي كالس    مي
شاگردي و ايجاد فاصله بـين معلـم و    ـ   معلميةابزاري براي حفظ رابط همچون سعي شود كه از زبان فارسي

. نشوداستفادهآموز دانش
 مردم نظير پزشكان، عالقة نفوذ و مورد هاي صاحبكرده و شخصيتافراد تحصيلدة استفا بر مدرسه، عالوه

هـاي مختلـف    در موقعيت محلي  هاي از زبان  دولتين امور   و همچنين مسئوال  رزشكاران، هنرمندان، و  نتادااس
نـد نقـش بـسزايي در تغييـر         توا مـي  ، و مطبوعـاتي   تلويزيوني،هاي راديويي،   اعم از مالقات با مردم يا مصاحبه      

.دها داشته باشستفاده از اين زبان ابههاي مردم و ترغيب آنها نگرش
تـرين رسـانه، راه مطمئنـي بـراي تبليـغ و             پرطرفدارترين و مناسـب    منزلة به   استانيهاي   و تلويزيون  يوراد

خـصوص  هـا بـه   ايـن اسـت تـا حـد ممكـن برنامـه           ها  يكي از راه  . شوندهاي محلي محسوب مي   زبانگسترش  
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ـ     يدبا اما   ؛هاي محلي باشند   به زبان  ،شوندهايي كه براي گروه سني پايين تهيه مي       برنامه ة توجه داشت كه گون
و بـازار    مردم در خانـه و كوچـه         ة زبان مورد استفاد   با،  ها كامالً طبيعي بوده   ن برنامه زباني مورد استفاده در اي    

اي كه آميخته با واژگان و ساختار زبـان فارسـي باشـد تـأثير      از گونهاستفاده زيرا ؛تفاوت اساسي نداشته باشد 
هـاي آذري زبـان در ايـن خـصوص تـا            گويد شبكه مي) 1381 (مشايخچنانكه.  خواهد گذاشت  جايمنفي به   
عمـده  . دارنـد  گـاه عملكـرد معكـوس        )مثل گيالن (هاي استاني    اما ديگر شبكه   ؛كنند موفق عمل مي   حدودي
ل كشاورزي و ئ روستاييان و مسابهمربوط )  استاني گيالنةشبك( باران   ةهاي گيلكي توليد شده در شبك     برنامه
صدا و سـيماي اسـتاني بايـد در         .  نيز صادق است   مازندران استاني   ةاين مسئله در مورد شبك    . روري است دامپ

 تجديـد نظـر   ، پايين جامعه و يا مجرمان و بذهكاران لهجه دارنـد   ة افراد طبق  فقطهايي كه در آن     توليد برنامه 
هـاي   از لهجـه كميـك اثر هايي هستيم كه جنبة طنز دارند و براي ايجاد خنده و       شاهد برنامه طورهمين. كند

بنـا  .  در جوانان بومي شود  دلزدگياين مسئله ممكن است باعث ايجاد سرخوردگي و         . كنندمحلي استفاده مي  
 مثل تلويزيـون و راديـو بـه زبـان فارسـي      گروهيهاي در جامعة بلوچ نيز رسانه  ) 2000(بخش  به گزارش شاه  
هاي الزم به مـردم      دادن آگاهي  ،توانند انجام دهند  زيون مي  و تلوي  راديواقدام ديگري كه    . كنندبرنامه اجرا مي  

 واقعي زبان است و شايسته است كه ايـن كـار نيـز بـه روش علمـي و بـا اسـتفاده از                         جايگاهدر مورد نقش و     
.شناسان و ادبا صورت پذيردشناسان، جامعه فن، يعني زبانمتخصصان

هـاي  ديـدگاه  و   هـا اي در انتقـال نظر    اننـد سـهم عمـده     وتها و مجالت محلي مـي     روزنامه اعم از    مطبوعات،
نگـارش هـاي محلـي در      عالوه بر آن استفاده از زبان     . شناسان به مخاطبان داشته باشند     گويش وشناسان  زبان

.ها خواهد شد خود عاملي براي تقويت و به كارگيري اين زبان،مطالب
هاي گروهي، نويسندگان و محققان به      ن، رسانه ئوال زمان آن فرا رسيده است كه مس       اكنون وضع موجود،    با
 مهـم،  ةسئل ايـن مـ  بههاي محلي و يا تاريخ و پيشينة آنها،        پرداختن به توصيف ساختمان و واژگان زبان       جاي

دادنِ بـراي    هـا بايـد   تمامي تـالش  . دهند حيات آنها توجه نشان      ةها و كمك به ادام    يت جايگاه زبان  يعني تقو 
 زماني شاهد رشد و شكوفايي زبان و رواج آن در يك منطقه            زيرا؛اي درست به مردم باشد    هت و آگاهي  اطالعا

اي  باشند و مسلماً هر برنامهها و كاركردهاي زبان داشته شناخت درستي از نقشوخواهيم بود كه مردم درك 
اين مفهوم را بـراي      بايد   ممكنةاز اين رو به هر وسيل     . واهد داشت  تحميلي داشته باشد موفقيتي نخ     ةكه جنب 
 زبـاني، از جملـه آذري،        گويشوران است و هـر     بين زبان برقراري ارتباط     ةنقش اولي « شن ساخت كه    مردم رو 

گويـشوران بايـد بـه ايـن        . »آيد اين كار بر مي    ة به خوبي از عهد    اعتبارشجداي از موقعيت و     ... و كردي، لري 
ةمندگي و نـشان  خجالـت و شـر  ةزبـان محلـي مايـ   اسـتفاده از يـك   : كـه  نائل شوند  شناختدرجه از درك و     

 تمـدن   از افتخار و نشان     ةتواند به تنهايي ماي   ن فارسي نمي  كردن به زبا  صحبتبرعكس،   و   نيستماندگي  عقب
 به عنـوان ميـراث   اجداديدر ضمن بايد احساس نمايند كه حفظ و حراست از زبان آباء و  . و فرهيختگي باشد  

 ملت با فرهنگ، آداب، رسوم، باورها و هر زيرا زبان ؛ و بر همگان واجب است     ارزشمند ،گذشتگان اين سرزمين  
.هاي گذشته و حال او گره خورده استارزش
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