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مطالعات فرهنگی و ۀدر عرص اي همواره از اهمیت ویژهایران و زبانیمیقو ةتنوع گسترد

 ،اقوام مختلف ي محلیِها و گویش ها زبان ،فرهنگ عامه .برخوردار بوده استختی شنا زبان

ه در مراکز ي گستردها رغم تالشبهکه سرزمین هستند  این  راث معنويمییی ازها نمونه

نیازمند ه یا نشدعه مطال یا هنوز، آنهاقابل توجهی ازداخل و خارج از کشور، بخش  پژوهشیِ

 رفتنِ دستاز ۀمنزلبه هاي زبانی گونهاین  رفتنِ از نظر علمی، ازبین.بیشتر است ۀتحقیق و مطالع

ه کخطري ،ستاشناختی خام مطالعات زبان وادعنوان مبه،ي ارزشمندها اي از داده مجموعه

ي محلی، آداب و رسوم، ها ترانه ي عامیانه،ها مانند افسانه(ها این زبانبسیاري از موارد مرتبط با 

.خواهد کرد تهدیدنیز  را )ها و همچنین سبک زندگیباورها و سنت

گرایمز(ها زبانو مرگ تغییر بارةگرفته در صورت مرور مطالعات با
2
کریستال؛ 2002،

3
،

دفسول؛ 2000
4
عوامل مختلفی نظیر گسترش که توان دریافت  می)1368،سیمدر؛ 1984،

ي گسترده نقش ها ارتباطات، رشد شهرنشینی و مدرنیسم، زندگی ماشینی و همچنین مهاجرت

و موجب توجه روزافزون به  داشته ي مختلف زبانیها زوال و مرگ گونهتغییر، در میمه

»خطري در معرض ها زبان«نام بهاي مقوله
5

از هایی که  زبان.اندختی شدهشنا زباندر مطالعات  

 منتقل سادگی از نسلی به نسل دیگرمعموالً به ،موقعیت اجتماعی باالیی برخوردار نیستند

نیز با سرعت چشمگیري جاي خود را به زبان داراي اعتبار  يکاربرد قلمرو از نظر وشوند نمی

1. Shokri, G.; C. Jahani, and H. Barani (2013). When Tradition Meets Modernity: Five Life
Stories from the Galesh Community in Ziarat, Golestan, Iran. Acta Universitatis Upsaliensis.
Studia Iranica Upsaliensia 21, 325. Uppsala: Uppsala Universitet.
2. B. F. Grimes
3. D. Crystal
4. R. Fasold
5. endangered language
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نیز نظام  نوشتاري نداشتن .دهند می، و معیار استمیسیک زبان ر که معموالً ،بیشتر اجتماعیِ

.کندمیخطر انقراض آنها را بیشتره عوامل مهمی است که ازجمل

زبان و حدود یک  67با داشتن د زبانی از لحاظ تعدران یاکه د نده ها نشان می پژوهش

تنوعی که با  ،گذاردمی به نمایشرا قابل توجهی تنوع زبانیِي دنیاها زبان مجموع درصد از

که هنگامی).1389:89محمودي بختیاري،نقل در  ؛1996گرایمز، (خطر جدي روبروست

فرایندن دو ای.گیردمی معموالً دو راهکار در دستور کار قرار ،خطر انقراض یک زبان جدي است

»حیاي زبانا«
1

»مستندسازي زبان«و
2

کارهاي راهاحیاي زبان، از طریق  فراینددر .دننام دار 

ن ای اما از آنجا که.شودمی یک زبان افزوده انِگویشورشمارِ رفرهنگی، آموزشی و سیاسی ب

 استفاده»مستندسازي زبان«در حال حاضر، اغلب از راهکار  ،است پرهزینه و برزمان روش،

.)1389:93محمودي بختیاري، (پذیرتر استنسبتاً نوین و انجام اي شود که پدیدهمی

 ۀیک جامع رفتارهاي زبانیِ ۀجانبثبت و ضبط وسیع و همه«تندسازي زبان عبارت است ازمس

منهیمل(»مشخص زبانیِ
3
،1998:166(.

اي پیکره ۀبا تهی زبان جز مستندسازيِ
4

پذیر امکان آن جامعه ز انواع رفتارهاي زبانیِجامع ا 

شناسانفرهنگی، جامعه انپژوهشگري سان براشنا زبانعالوه بر ها که  اي از داده مجموعه ،نیست

 ةپیکر«نام بهمرکزي  اي با هسته فرایندن ایدر جریان.شناسان نیز بسیار سودمند استو مردم

شود و حاوي می یم که بعدها آوانویسی، تحلیل و ترجمها از زبان مواجه )یا تصویري(»صوتی

محمودي (هست آن پیکره نیزگیريلاطالعاتی در مورد محل، افراد، زمینه و بافت رخداد و شک

).1389:94بختیاري،

استان گلستان،(ت نشین زیارروستاي گالشگذر زمان، پنج گفتگو از ها در  گالشکتاب

هاي  جمله آثار پژوهشی است که در سالزا، رویارویی سنت و مدرنیتهبا عنوان انگلیسیِ)رانای 

گیتی  پرداخته است و ایران مناطق شمالیِ هاي واع گویشیکی از ان اخیر به مستندسازيِ

ن کتاب که ای.اندعهده داشتهرشکري، کارینا جهانی و حسین بارانی گردآوري و تألیف آن را ب

 است، منتشر شده ،فارسی و انگلیسی در دو بخش،ي سوئداوپساالدر دانشگاه  2013در سال 

1. language revitalization
2. language documentation
3. N. Himmelmann
4. corpus
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 ،رانای ی از ساکنان مناطق شمالیگروه زبانی و سبک زندگیِۀگون به مطالعه و مستندسازيِ

.اختصاص دارد،»ها گالش«موسوم به 

هاي بسیاري براي تعامل با  فرصت اوپساالدر طول ده سال گذشته، محققان دانشگاه 

 ةویژه، در حوزبه ،هاي بسیار سودمندي منجر به همکاري کهاند ایران داشته انی از پژوهشگر

گیتی شکري که  :زا این پژوهش متشکل بود قیقاتی درگروه تح.زبان شده است مستندسازيِ

حسین  ،را داردایران  ستندسازي زبان درم ةهاي پژوهشی در حوز فعالیت ۀسابقسال  سیحدود

کار  1شناسی انسانیبارانی که در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان بر روي بوم

و  ،کوه البرز نوشته استرشته هاي شرقیِ ي بخشها گالش ةدکتري خود را دربار ۀکند و رسال می

ایران و  هاي ویژه در میان بلوچبه ،مستندسازي زبانةدر حوزکارینا جهانی که  همچنین

.کند می فعالیت،پاکستان

.هاي معمول است بندي آن با اغلب شیوه فصل ةاین کتاب، تفاوت شیو جالب توجه در  ۀنکت

اساساً یک پیکره است که با  کتاب،  ،اند خش مقدمه ذکر کردهطور که مؤلفان نیز در ب همان

ون آوردن مت هاي روستاي زیارت و فراهم رفتار زبانی و سبک زندگی گالش هدف مستندسازيِ

بندي  فصل ،کتاب در واقع بنابراین).16ص(است گردآوري شده مورد نیاز براي مطالعات آینده

این ۀپیش از ارائولی  دهد ن پنج مصاحبه تشکیل میرا مت آناصلی  ۀشاکل بلکه ،نشده است

صفحه شصت و دودر مجموع، که است هاي دیگري نیز پرداخته شده به مطالب و بخش،متون

منابع مفیدي «،»اي پیرامون گویش زیارتی مقدمه«،»مقدمه«:ازعبارتندگیرند و  میرا دربر

در.»زیارت ۀهایی از منطق عکس«نین همچ و»ها نقشه«،»این زمینه بیشتر در ۀبراي مطالع

در  ،دهند را تشکیل میزیارتی ۀگونزبانی  ةاصلی که پیکر ۀج مصاحبادامه، متون مربوط به پن

ها اطالعات مربوط به آن، ک از مصاحبهیدر ابتداي هر.ارائه شده استبیش از دویست صفحه 

اد حاضر در محل مصاحبه، ، افرشونده، زمان و مکان مصاحبه مشخصات مصاحبه هازجمل

وع مصاحبه شونده و همچنین موض حرفه و سبک زندگی مصاحبه معرفیاي کوتاه براي  مقدمه

آنها ارائه  هاي انگلیسی ترجمهشده و نگاري زبانی شامل متون واج ةسپس پیکر.قید شده است

در.قابل دسترسی هستند کتاب یفارسدر بخش  ها مصاحبه هاي فارسی ترجمه .شده است

هایی  نامه و یادداشت واژه شده، زبانی، سه پیوست شامل دو متن آوانگاري ةمتون پیکرۀادام

1. Human Ecology
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 ةشده است که با دو شیو حاوي دو متن آوانگاري ،1ةشمار پیوست.قرار دارد 1ها فراداده ةدربار

هاي  شصورت قراردادي براي پژوهبهدیگري که  ةو شیو المللی آوانگاري الفباي بیناستفاده از

پیوست .اند ، آوانگاري شدهگیرد ایرانی مورد استفاده قرار می هاي  شناختی در مورد زبان زبان

عالوه .ستها بستخاص، وندها و واژه جز اسامیبه،هاي متون حاوي واژهاي  نامه ، واژه2شماره 

زندگی و سبک  ةیک فیلم با زیرنویس انگلیسی دربار ها و مصاحبه هاي صوتیِ این، فایلبر 

العات مربوط که اط کتاب قابل مشاهده است ۀضمیم ةلوح فشرد تعدادي عکس از روستا نیز در

هاي صوتی و  متون، فایل ةمؤلفان، پیکر ۀنوشتبه.ارائه شده است 3ةبه آن در پیوست شمار

زمین و  مطالعات مشرق ۀمدرسهاي در معرض خطرِ در آرشیو زبان 2010ها در سال  عکس

نلند رافریقا د
2
.ه استقرار داده شد 

مجزا هستند که اگرچه برخی از مطالب  ۀو فارسی کتاب داراي دو مقدمسییهاي انگل بخش

تر،  انگلیسی دقیق ۀو مقدمتر  حجم کمفارسی  ۀو اطالعات اصلی آنها یکسان است اما مقدم

اجرا  ةنحو ،اهدافها و همچنین  سبک زندگی گالشتري در مورد  مفصلپربارتر و حاوي مطالب 

اي مجزا و  توان آن را کتابچه این نوشتار، می ةکه به اعتقاد نگارندتاحدي،و نتایج پژوهش است

.دهد کامل دانست که اطالعات مفیدي را در اختیار خواننده قرار می

ن پژوهش براي نخستین بار در ای موضوع آمده است)13ص(انگلیسیۀدر مقدم که چنان

ا یآ ن پرسش مهم مطرح شده بود کهای و در پاسخ به اوپساالختی در اشن زبانیک همایش 

-ران، یک گروه قومیتی هستند یا یک گروه اجتماعیایداران گالش ساکن ارتفاعات شمالگله

از  اي کنند به گونهمی ا آنها زبان مجزایی دارند یا در مناطق مختلفی که زندگییآ اقتصادي؟ و

گویند؟می خنزبان محلی آن مناطق، س

براي نمونه پژوهش (در ایراني منتشرشده ها پژوهش برخی از نگارندگان کتاب، در ۀنوشتبه

واژ)1382رنجبر و رادمرد در سال  کشف  برايبنابراین .استفاده شده بود»گویش گالشی«ةاز

.ریزي شد هبرنامپژوهش دیگري ،ن گروهای استفادهي زبانی موردها هویت واقعی و گونه یا گونه

 ۀاولیاعتبار  ،آمده است)9:شکري و همکاران، همان(کتاب بخش انگلیسی در ابتداي  که چنان

1. metadata
2. Endangered Languages Archive, School of Oriental and African Studies (SOAS), London.
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نیاز براي اجراي پژوهش مقدماتیمورد
1

ي در معرض ها زبان ة، از طرف پروژ2008در سال  

گنینس راسها خطرِ
2

ن ای عنوان.تأمین شدلندن زمین و افریقا در مطالعات مشرق ۀدر مدرس

رانای در استان گلستان ها سبک زندگی گالشمستندسازي زبان و«تحقیقاتی ةپروژ
3

.بود»

ي البرز واقع در ها دامدارانی در کوهستان ،شوندمی شناخته»گالش«گروهی که با نام 

تخمین جمعیت آنها کار بسیار .هستند)گیالن، مازندران و گلستان(ران ای ي شمالیها استان

ي تالش در شمال غرب ها رود چندین هزار نفر از آنها از کوهستانمی اما احتمال دشواري است

الشی، تي ها زبانانِگویشوروسیله بهها بدین ترتیب گالش.تا گرگان در شرق زندگی کنند

 ها گالش.انداحاطه شده)شمال غربی ۀشاخ رانیِای يها همگی زبان(گیلکی و مازندرانی 

.)13ص(دهندمی عمدتاً گاو و در گیالن گوسفند نیز پرورشدامدارانی هستند که 

ها  گالشبارةدرشده  انجامهاي نین ضمن اشاره به دیگر پژوهشهمچ انگلیسیۀدر مقدم

ةواژ:آمده است)1326:79،نقل از کیا به؛1382رنجبر و رادمرد، ؛2008برجیان و برجیان، (

ۀشناختی، جزء اول آن کلم است که از لحاظ ریشه»ودارنده و محافظ گا نگه«ي امعنبه»گالش«

چئونگ ۀنوشتبهنیز  است و جزء دوم آن)مازندرانی(»گو«و)فارسی(»گاو«
4

)2007:196(،

ۀاي از کلم شده ناهمگون صورت شود که میدیده »لشکر«ۀکلمعنصري است که امروز در

a-karašraxۀو از ریشšraxاین واژه فقط  در مازندران.کردن استمعناي محافظت و دفاعبه

نشینی و از نظر جنسیتی  این گروه، پیشتر نوعی زندگی کوچ.شود به گاوداران اطالق می

شدند و فقط مردان در  ترین روستا ساکن میزنان و کودکان در نزدیک.شده داشتندتفکیک

).14ص(رفتند جستجوي مراتع فصلی جدید، به محل کار خود می

بر این .استمحل اجراي پژوهش داده شده  ةاین بخش توضیحات کاملی دربارامۀ اددر 

20حدودکوه البرز شرقی و  هاي شمالی رشته دامنه زیارت درنِنشی گالش روستاي،اساس

هدف از انتخاب این منطقه یافتن  ،مؤلفان ۀنوشتبه.واقع شده است کیلومتري جنوب گرگان

هاي محلی  هاي اطراف گرگان به یکی از زبان که آیا گالشست اهپاسخی براي این سؤال بود

 1385در سال .وان آن را زبان گالشی نامیدبتشاید که  دارند یزبان خاص یا گویندسخن می

1. pilot project
2. Hans Rausing Endangered Languages Project
3. Documentation of the Language and Lifestyle of the Galesh, Province of Golestan, Iran.
3. J.Cheung
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کردندمی نفر در روستاي زیارت زندگی 2000حدود )الديمی 2006-2007(هجري شمسی 
1
.

محبوبی براي ساختن ویالها و  ۀخشک، منطقآب و هواي سرد و داشتن دلیلبهکه این روستا

،ستدگرگونی ادر حال سرعتبهگرگانشهر مجاورت با  بر اثرامروزه  ،ي تابستانی استها خانه

 ي روستایی و فرهنگیِها تمام ویژگی رفتنِنزدیک منجر به ازبین ةندیآ تواند درمی ي کهندرو

شدت به،جامعه شدنِ مدرن دلیلبه،اه معیشت گالش.شود ،آن ساکنانازجمله گویش  ،منطقه

شدن و  سنتی و مقیم داريِ گله در معرض خطر قرار گرفته و آنها در حال ترك سبک زندگیِ

.ساز هستندوساخت و اشتغال به کارهاي کشاورزي

فارسی زبان غالب است اما در روستاهاي اطراف شهر،  در شهر گرگان،مؤلفان ۀنوشتبه

 ولی سوادنداغلب بیروستا سالمندان .گیرند ازندرانی مورد استفاده قرار میهایی از زبان م گویش

رغم تسلط  به،نیز ترافراد جوان.آشنایی دارند )فارسی(حدي با زبان رسمیبسیاري از آنان تا

دانند می خود را مازندرانی ها گالش.ندهست با زبان محلی خود کامالً آشنا کامل بر زبان فارسی،

و نه حتی  »مازندرانی«یا  »گالشی«و نه  ،»زیارتی«نام بهمجزا ۀمادري خود را یک گون اما زبان

رابرخی.نامندمی ،»گرگانی« که آن را با یک  معنان ای به ،خوانندمی »یک زبان روستایی«آن

ن سبک زندگی ای ترها تمایل دارندبسیاري از جوان .دانندمی سبک زندگی روستایی مرتبط

فارسی صحبت به زبان دهند می ترجیحتر عوض کنند وشهريی را با سبک زندگی روستای

نوشتاري ندارد و حتی ۀزیارتی گونیش گو.شدن استپیشرفت و شهري ۀزبانی که نشان ،دکنن

عمدتاً  ،تريتوان گویشی از آن نامید و خود توزیع جغرافیایی گسترهمی که زیارتی را مازندرانی

.نوشتاري استنیز غالباً غیردارد ،ندران و گلستانهاي مازدر استان

که چنان .افراد است يها ، ضبط داستانها مستندسازي زبانهاي مناسب براي کی از روشی

،)15ص(کار توضیح داده شده است ةکتاب درباره شیوانگلیسیِۀمقدم بخش دیگري از در

زیارت ۀمنطقنوبت مختلف به در سه  ها براي ضبط مصاحبه گیتی شکري و حسین بارانی

هاي آزاد در مورد  در جریان بحثو شده طراحیازپیشۀنامبدون استفاده از پرسش و ندا هرفت

که از میان آنها  ندا هضبط کردگویشور،  دهبا بیش از  ،تعداد زیادي مصاحبه را ،مسائل گوناگون

این تحقیق از میان افرادي  نِگویشورا .ه استنگاري و ترجمه انتخاب شدمصاحبه براي واج پنج

.طریقی درگیر این سبک زندگی بودند کار گالشی کرده بودند یا بهخود ند که یا ا هانتخاب شد

4. http://ziaratvillage.blogfa.com
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و مسئولیت هریک از افراد،  کار گروهیکار در جنگل،  ةمشاغل سنتی، نحومسائل مختلفی نظیر 

مراسم ، مراسم مختلف نظیر نقش زنان در زندگیها،  ثیر آنها بر زندگی گالشأقوانین جدید و ت

هاي  موضوع بحث ،هاي محلی و کاربرد گیاهان دارویی ازدواج، زایمان و مرگ، درمانمربوط به 

حسین بارانی و  هن پنج مصاحبه را طراحی و اجرا کردای گیتی شکري.دادند آزاد را تشکیل می

حضور ، مرد شوریدر جریان مصاحبه با دو گوفقط عنوان همراه و براي تبعیت از سنت منطقه،به

ذعان گونه که مؤلفان نیز ا همانالبته، .اند هانجام شدمازندرانی به زبان ها مصاحبه.ه استداشت

ةمورد استفادمازندرانیِ ۀحدودي تحت تأثیر گونتا گویشورانکامالً محتمل است که ،اند کرده

.قرار گرفته باشند گر مصاحبه

»گرپارادوکس مشاهده«،روش مصاحبه از مشکالتیکی ،انیمد که می چنان
1

شود  نامیده می

لباو ۀنوشتبه.ناپذیر استاجتنابکه در بسیاري مواقع 
2

ي ها پژوهشاز هدف  ،)1972:209(

مند مورد مشاهده صورت نظامبهوقتی،افرادن موضوع باشد که ای بردن بهختی باید پیشنا زبان

ن ای مند بهنظام ةن، ما فقط از طریق مشاهدای با وجود .گویندمی گونه سخنشوند، چمیواقع ن

وم تأکید مدا با ه است تاگر تالش کرد مصاحبهبراي کاهش این مشکل،.یابیممی دستاطالعات 

ي ها و سنتزبان  ةخواهد اطالعاتی دربارمی و که در حال یادگیري زبان استموضوع  نای بر

.ان کاهش دهدگویشورخود را بر روي ةاستفادمورد  مازندرانیِ ۀیر گونتأث ،محلی کسب کند

 یک از هیچاست، در مقدمه اشاره شده ها  ضبط مصاحبه ةدر توضیحات مربوط به شیوکه  چنان

، اغلب به تفاوت حال با این .مشکلی در فهم و درك سؤاالت مصاحبه نداشتند گانشوند مصاحبه

ها،  پس از ضبط مصاحبه.کردند گیتی شکري اشاره می ةد استفادخود با گویش مور زبانیِ ۀگون

از یک گویشور ،دشوار بودسرعت تلفظ،  دلیلبه،آنها ی که تشخیصو عبارات ها واژهمورددر 

.گرفته شدکمکزبانی  ۀآشنا به این گون ةکرد تحصیل

،براي کشاورزيو عبارات بسیاري  ها واژهزبانی  ۀدر این گوننگارندگان کتاب،  ۀنوشتبه

تقویم مخصوصی همچنین .شوند وجود دارد و حیواناتی که نگهداري می تولید لبنیاتفرایند

سال به آن،  برطبقِران وجود دارد که ای ن منطقه ازایانسان و حیوان در زیستیِهم اساسِبر

 بنديِ تقسیم معیار...ها وها، چراگاهلکه وضع دامشود ب تقسیم نمیدوازده ماه یا چهار فصل 

1. Observer's paradox
2. W. Labov
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تصویر کاملی از فرهنگ و اقتصاد  آوردنِدست براي بهبنابراین .سال است هاي زمانیِ دوره

.ه استحائز اهمیت بود ،در فصول مختلف یک سال منطقهبازدید از ها،  شلگا

خود به دو قسمت »گویش مازندرانی زیارتی ةاي کوتاه دربار مقدمه«بخش بعد با عنوان

با »شناسی واج«نویسندگان در قسمت.تقسیم شده است»نکات دستوري«و»شناسی واج«

، توصیف انواع آنها و همچنین )ها ها و همخوان واکه(زدنی، به معرفی نظام آوایی دقتی مثال

13ص(زیارتی نامیده شده است ۀاین قسمت براي آنچه گون در.پردازند موارد استثنا می

همخوان معرفی شده که مختصات دقیق آنها در جدول  سهوبیستشش واکه و  ،)فارسی مقدمه

هاي  نیز توصیف تنوع ها این جدولۀدر ادام.قابل مشاهده است)19ص(ها  وانو همخها  واکه

).20ص(دقت توضیح داده شده استبهدر شرایط مختلف  ها و همخوان ها واکهرایج در تلفظ 

برخی از  ةاطالعات مختصري دربار ۀرائا را»نکات دستوري«هدف از بخش کتاب،مؤلفان

این بخش به سه موضوع در).20ص(اند گویش زیارتی عنوان کرده نحويِ-هاي واژي مشخصه

هایی  یادداشت«و»هاي فعلی صرف فعل و نحو گروه«،»هاي اسمی ها و نحو گروه صرف اسم«

ا نیز ه این قسمت ک ازیدر هر.پرداخته شده است»پیرامون نحو در دو سطح عبارات و جمالت

زبانی،  ةاین پیکر استثنا در رد مهمِابرخی جزئیات و موهایی دقیق و اشاره به  توصیف ۀضمن ارائ

 ثیرپذیريِأهایی از ت فارسی مقایسه و نمونه هاي مازندرانی و توجه با زبانموارد قابل تعدادي از

هاي  تمام صورتطبیعی است که  البته کامالً.شده است ذکراین دو زبان  گویش زیارتی از

که  چنانستند اما یشده قابل ردیابی ن گردآوري ةزبانی، در پیکر ۀاین گونيِمختلف صرفی و نحو

از نقاط قوت آن  کههاي موجود است  حاوي بخش اعظم تنوع ،این پیکره،رسد نظر میبه

.شود محسوب می

به نکاتی )48ص(»و جمالت هایی پیرامون نحو در دو سطح عبارات یادداشت«در بخش

این ترتیب، اشاره در گویش زیارتی و موارد تغییر)فعل و فاعل، مفعول(ترتیب کلمات ةدربار

اما بقایایی محدود از  ،ارگتیو نیستزبانی، ۀاین گونهرچند ،نگارندگانۀنوشتبه.شده است

-50صص (شاره شده استخورد که به آنها ا چشم میبهارگتیو در آن کهن وجود یک ساخت 

ثیر أشدت تحت تزیارتی به مازندرانیِاینکهبا ،این بخش آمده استکه در انتهاي چنان).49

این گویش مشاهده ثیر در تمام سطوح صرفی، نحوي و واژگانیِأاین ت زبان فارسی است و
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نظام فعلی آن ویژه در  همچنان هویت مازندرانی خود را حفظ کرده که به ولی ،)52ص(شود می

.ستاقابل مشاهده روشنی به

تالشی، تاتی،  مازندرانی است که بااي از  زیارتی گونه گویش،این پژوهشموجب نتایج به

خراسانی را نیز در این  ۀپاي لهجهمچنین رد.خانواده است سمنانی، کردي و بلوچی هم گیلکی،

جالب توجه دیگر این است  ۀنکت.)فارسی ۀمقدم 16و  15صص (توان مشاهده کرد گویش می

 گالش در سراسر متونِ ةشود و واژ گالشی نمیاي به زبان  مورد مطالعه، هیچ اشاره ۀکه در جامع

 ۀاي براي نامیدن جامع عنوان واژهبهشود و  شده، فقط به شغل مردان گاودار اطالق میگردآوري

).14ص(رود کار نمی آنها به

-ها در حال حاضر یک گروه اجتماعی گالش،اشاره کرده است)1382(طور که بارانی همان

 ونابودي شدن و  امروزيسرعت در حال بهاقتصادي هستند که سبک زندگی سنتی آنها

دهندة  خوبی نشان تصویر روي جلد بخش انگلیسی به.)17ص(مستندسازي آن ضروري است

مورد  کیفیت خوب کاغذنین همچ.است )عنوان انگلیسی کتاب(سنت و مدرنیته  رویاروییِ

و است هاي رنگی به غنا و تنوع بصري آن افزوده  عکساستفاده از استفاده در چاپ کتاب و 

.کند می را در مخاطب تقویت اثر ۀمطالعةانگیز

هاي  براي نمونه، ترجمه.هاي مختلف، قابل مشاهده است نگارش کتاب در بخشدقت در 

همچنین تعداد .ستنداي براي درك بهتر مطلب ه ت اضافهانگلیسی در برخی موارد، حاوي نکا

امالي مؤلفان،  ۀنوشتبه.هاي انگلیسی ارائه شده استتوصیفی براي ترجمه سِزیادي پانوی

نحوي است که تا حد ممکن تلفظ دقیق به،هاي انگلیسی در ترجمه ،نیز جغرافیایی اسامی

.محلی را نشان دهد

که مصادیق  استنیز از نکات بسیار ارزشمندي الق پژوهشی رعایت اخ تعهد پژوهشگران به

کنندگان در  از تمام شرکت ،که در مقدمه آمده است چنان.شود آن در این اثر دیده می

پویایی  دادنِ و اگرچه براي نشاناست هها گرفته شد مصاحبهانتشار کل ةها اجاز مصاحبه

ولی مؤلفان،  اند همنتشر شد...ها، تکرارها و رنگنشده با د صورت ویرایش ها به ها، مصاحبه مکالمه

 اند، هتري داشت که محتواي خصوصی ،براي احترام به حریم شخصی گویشوران، برخی جزئیات را

.ندا هنهایی حذف کرد ۀاز نسخ
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دور از  باارزشیلیف چنین اثر أگردآوري و تمؤلفان کتاب،  ۀبا توجه به دانش و تجربهرچند

تایپی در امان نمانده اشتباهاترسد این کتاب نیز از گزند  نظر میبهاما، استبودهانتظار ن

، جواد امیري)18ص(کتاب ۀبردار در مقدم نام همکار فیلمدر یک مورد، که چناناست، 

)Javad Amiri( 3و در پیوست شماره)(جواد عمیقی؟)323صJavad Amighi(  ذکر شده

 مقوالت هاي مختلف که به حالت )28ص(4ل شمارهدر جدو ،نیز در موردي دیگر.است

ذکر  /emāre/نزدیک براي حالت مفعولی  جمعِ ةاشار صورت،پردازد میدور و نزدیک ايِ هاشار

هاي زبان  ، خود گویشور یکی از گویشپیش رو نوشتارِ ةکه نویسند با توجه به این.استشده 

 این حالت، صورت صحیحبه/ināne/یا  /ināre/در این مورد رسد نظر می به،مازندرانی است

.دنباش تر نزدیک

هاي انگلیسی  متفاوت براي بخش انتخاب دو عنوانِ،به آن اشاره کرد بایدموضوع دیگري که 

حدي ممکن است تا و روشنی مشخص نیستبهآن هم  دلیلکه  است کتاب و فارسیِ

با توجه به محتواي انگلیسی اگرچه  .دچار مشکل کند اثر،به این  ستناددر ا ،ان راپژوهشگر

 الكرا معنوان انگلیسی  ،باید در این موردظاهراً زبانی در قسمت انگلیسی،  ةپیکر درجکتاب و 

 وضوعاین م ،دنشو که به زبان فارسی نوشته می متونی مانند نوشتار حاضرولی در  ،قرار داد

.رسد نظر میبهتردیدآفریناندکی

 ةدهند شده، نشان گردآوري آوانگاري براي متونِ ةاستفاده از دو شیو دکه هرچندیگر این ۀنکت

هاي آنها و از نقاط قوت  هاي رایج در پژوهش ان ایرانی و روشپژوهشگرکتاب به  توجه مؤلفانِ

 الفبايو  ،ایرانی براي مطالب مندرج در مقدمه قرارداديِ ةشیو کارگیريِ به دلیلِاما  ،کار است

 ۀنوشتبههمچنین.تیسروشنی مشخص نبه، 1مطالب پیوست براي لی المل بینآوانگاري 

زیارتی مورد استفاده قرار گرفته  هاي گویشِ واکه ایرانی براي معرفیِ آوانویسیِ ةشیو مؤلفان،

زبانی نیز به همین شیوه آوانویسی  ۀهاي این گون همخوانظاهراً که  در حالی ،)17ص(است

).20ص(اند شده

وجود دو بخش انگلیسی و فارسی و  و جه به حجم زیاد مطالب کتاببا توهمچنین 

 هاي هر بخش عناوین و سرفصل بنديِ شمارهرسد  نظر می بهزبانی،  هاي پرحجمِ همچنین پیکره

توانست  ها، می هاي زبانی و مصاحبه ویژه در بخش مربوط به پیکره به ه،و اختصاص سرصفح

.ب موردنظرشان یاري کندخوانندگان را در یافتن و پیگیري مطال
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 کردن یک منبع ارزشمند عالوه بر فراهمتا اند تالش کرده بدیهی است نگارندگان کتاب

ان ایرانی نیز قابل استفاده باشد زیرا پژوهشگربراي حاصل کار، ، یالملل بین سطحپژوهشی در 

آن براي  ۀعامکان مطال ایجادفارسی به کتاب، بخش کردنِ ضمیمه دالیلترین  یکی از مهم

با وجود .)فارسی ۀمقدم 15ص(ذکر شده است ،زیارتی ۀویژه گویشوران گون و به ،زبانان یفارس

آن، چاپ  دلیلرسد که شاید  نظر نمی بهاین، قلم فارسی مورد استفاده در کتاب، چندان مناسب 

.سی باشدهاي فار اول در چاپ کتابهاي متد اثر در خارج از ایران و محدودیت دسترسی به قلم

مازندرانی )1387دبیرمقدم، مانند(شناختی  مطالعات معتبر زبانتعدادي از که این آخر ۀنکت

گویش کتاب، از آن با نامفارسی این  ۀمقدمدر که  در حالی،اند را یک زبان مستقل دانسته

.شده استمازندرانی یاد 

مستندسازيِ ةحوزندي در بسیار ارزشم اثرها در گذر زمان الشگگفت  توان پایان میدر 

 در معرض خطرِزبانیِهاي نهکی از گویعنوان بهزیارت  ۀهاي منطق گالشو گویشِسبک زندگی 

به برخی از است توانسته  کهاینعالوه بر  ،این کتاب درشده  گردآوري ةپیکر.رود شمار میبهایران 

منبع  ،شناسی همگانی زبان ةدر حوزو )17ص(مؤلفان پاسخ دهد شناختیِ هاي زبان پرسش

بها  اي گران عنوان گنجینهبه،کند ایرانی فراهم  هاي زبان ةدربارآینده بسیار خوبی براي تحقیقات 

بسیار شناختی نیز مردمهاي  پژوهش زبان و شناختیِجامعه براي مطالعات هاي پژوهشی از داده

موجود در این پیکره براي هر اجتماعی و اقتصاديِ هاي فرهنگی، سنتی، مؤلفه .سودمند است

در  این طرح پژوهشگرانِهر آنچه که «قابل استفاده است و ،با هر سطحی از دانش ،محققی

براي دیگران، چه در حال و چه در  ،کننداند تحلیل  اند یا نتوانسته تحقیقات خود به آن نرسیده

.»در دسترس خواهد بود ،آینده

1فاطمه عامریان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شناسی کارشناس ارشد زبان

1. famerian1361@gmail.com



شناسیزبان و زبان مجله|130

منابع

نامه  پایان.داران البرز شرقی داري در بین گله بررسی مبانی فرهنگ مرتع).1382(بارانی، حسین

.دانشگاه تهران.دکتري منتشرنشده

.»کاربردهاي بومی و جهانی :گونه، گویش و لهجه زبان،«).1387(محمد  دبیرمقدم،

شژوهیپ ادب ،5،128-91.

.نشر گیلکان:رشت.بررسی و توصیف گویش گالشی).1382(رادمرد رقیه رنجبر، محمود و 

.انجمن ایرانویج:تهران.طبري ۀنام واژه).1326(محمدصادق  کیا،

عنوان میراث بههاي ایرانی مستندسازي و بررسی گویش«).1389(، بهروزمحمودي بختیاري

شهاي خراسان ی و گویششناسزبان .»فرهنگی ،2،103-85.

قات یمؤسسه مطالعات و تحق:تهران.زبان یشناسبر جامعه يدرآمد.)1368(ییحی، یسمدر

.یفرهنگ

Borjian, H. and M. Borjian (2008). “The Last Galesh Herdsman: Ethno-

Linguistic Materials from South Caspian Rainforests”. International

Journal of Iranian Studies, 41 (3): 365-402.

Cheung, J. (2007). Etymological Dictionary of the Iranian Verb [Leiden

Indo-European Etymological Dictionaries Series, 2]. Leiden-Boston:

Brill.

Crystal, D. (2000). Language Death. Cambridge: Cambridge University

Press.

Fasold, R. (1984). The Sociolinguistics of Society. Oxford: Blackwell.

Grimes, B. F. (2002). “Global Language Viability”.

http://www.sil.org/sociolx/ndg-lg-grims_article.html.

Himmelmann, N. (1998). “Documentary and Descriptive Linguistics”. In

Linguistics 36: 161-195.

Labov, W. (1972). Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of

Pennsylvania Press.

Shokri, G.; C. Jahani, & H. Barani (2013). When Tradition Meets Modernity.

Uppsala: Uppsala University.


