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همقدم -1

 اما ندارد، تازگی شناسی زبان در تاریخی، و اجتماعی مسائل مانند غیرزبانی، هاي مؤلفه به توجه

 کند می تالش نگارنده نوشتار، این در.است تازه نسبتاً عرصه این درجغرافیاییعامل به توجه

 به دهی شکل با بومی، زیست و نگاشتی زمین هاي ویژگی یعنی ،جغرافیاییعوامل که دهد نشان

4تماسشناختی زبان مؤلفۀ بر ،3سکونتو2مهاجرتالگوهاي مانند ،1شناختی جمعیتهاي روال

 کالن، سطح در ایران شناختی زبان ترکیبِ تعیینِ در سبب بدین و گذارند می جانبه همه تأثیر

 فرهنگی هاي حوزه ترین غنی و ترین کهن از یکییرانا .دارند و داشته برعهده مهمی نقش

 فراوانی زبانیِ شواهد آن دورِ بسیار هاي گذشته از که است هایی سرزمین اندك از و جهان،

 و است چندسان و گون گونه بسیار سرزمینی نیز جغرافیایی دیدگاه از ایران .است مانده برجاي

 مناسبی گزینۀ رو، این از و برد می بهره انگیزيشگفت گوناگونی از هم شناختی زبان پهنۀ در

 پاسخی پی در ادامه، در .است زبان و شناسی جمعیت جغرافیا، میان احتمالی رابطۀ بررسی براي

 تنوع و جغرافیایی هاي جذابیت و ها محدودیت میان آیا که بود خواهیم پرسش این براي

دارد؟ ودوج ارتباطی شناختی جمعیت الگوهاي و زبانی هاي گونه

شناختی جمعیت-شناختی زبان عوامل بر جغرافیا اثر -2

5شناختی بومعوامل دستۀدوبهتوان میراجغرافیایی مؤلفۀزبان،بررسیِبابِازنگارنده،رايبه

وزیستی محیطشرایطشناختی، بومعواملازنگارندگانمراد.کردتقسیم 6نگاشتی زمینو

کالنتأثیرازانگیزي شگفتنتایجکشفبهتواند میآندرزمانیبررسیِکهاستمنطقهاقلیمی

ایجاددراقلیمیووهوایی آبتغییراتنقشمانندبینجامد،زبانیبزرگرخدادهايبرآنها

منطقهطبیعیِموانعوعوارض نمایندةنیزنگاشتی زمینعوامل.انسانیهاي گروهمهاجرت

کالنالگوهايبرجذابیتایجادومحدودیتاعمالباعامل،دواینقالبدرجغرافیا.هستند

،)نگاشتی زمین+شناختی بوم(=جغرافیاییهاي محدودیت.شود میواقعمؤثرشناختی جمعیت

مانندطبیعیموانعوجودواندازه، بیسرمايوگرمازار، شورهوسنگالخیهاي زمینمانند

،)نگاشتی زمین+شناختی بوم(جغرافیاییهاي جذابیتنیزوها، درهودریاهاها، بیابانها، کوه

1. demographic
2. immigration
3. inhabitance
4. contact
5. ecological
6. topographical
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وها دشتوجودورودهاومراتعازمندي بهرهسالیانه،بارش میزانزمین،حاصلخیزيمانند

کالنسطحدرانسانیاجتماعاترفتار.دهند میجهتراشناختی جمعیتهاي روالها، جلگه

.گیرد میشکلها روالاینبرمبناي

:مؤثرندزبانیهاي گونهمرگوگسترشزایش،برخودشناختی جمعیتهاي روال

و5میانجیزبانمانندتماس،هاي گونهو4چندزبانگیو3دوزبانگونگی،٢دوزبانگی ،1زبانگی تک

حدتاپذیرند، میتأثیرفرهنگیوتاریخیشناختی، زبانعواملازاینکهکناردر،6گفت میان

انزوايیابرخوردیعنیتماس،ومهاجرتسکونت،شناختیِ جمعیتالگويمعلولزیادي

ونگاشتی زمینموانعدرقالبجغرافیایی،هاي محدودیت.هستندجمعیتیهاي گروه

رِاجتماعاتگیريِ شکلاحتمالبومی، زیستهاي محدودیت .کند میکمراانسانی 7پایدا

تشکیلپایدار،بوم زیستوهموارنگاريِ زمینقالبدرجغرافیایی،جذابیتآن،خالف به

اقلیمیچنیندرتمدنافکنیِ پیبهراانسانیاجتماعاتوکند میتسهیلراانسانیاجتماعات

د میفرا هاي داالندید،توان میایراندرگوناگونهاي گویشتوزیعدرکه چنان.8خوان

ومهاجرتبازرگانی،مسیرهايیعنیهستند؛ ٩ارتباطیخطوطایجادعاملخودنگاشتی زمین

1. monolingualism
2. bilingualism
3. diglossia
4. multilingualism
5. lingua franca
6. Koine

 گفت میان تمایز وجه .یابد می رواج کنند، می تکلم مختلف هاي گویش با که زبانانی هم میان که مشترکی گویش یعنی گفت میان

 متفاوتی هاي گویش که زبانانی هم میان در گفت میان ولی یابد می رواج زبانان ناهم بیندر میانجی زبان که است این میانجی با

.یابد می گسترش دارند

7. sustainable
 بسیاري است توانسته آوري فن یاري به بشر زیرا کرد، مشاهده توان می بهتر پیشاصنعتی جهان در را جغرافیایی عوامل نقش -8

 انسان براي پیشاصنعتی جهان در ها اقلیم این اما کند، تحمل را گرم هاي بیابان مانند تگیرسخ و نامهربان هاي اقلیم از

 امروز که اي نقطه در این، از پیش سده یک در .بود ناممکن بزرگ اجتماعات براي آنها در زندگی و دربرنداشتند اي بهره

 کیلومترها از را آب امروز .باشد داشته وجود توانست نمی چنین اَبرشهري آب، منابع کمبود دلیل به است، شده واقع تهران

 از هایی گروه میان گویشی و زبانی تماس آب، منابع بی .شود تأمین بزرگ جمعیت این زندگی تا آورند می تهران به دورتر

 ظهور یشمس هجري چهاردهم سدة در فارسی زبان معیار عنوان به تهرانی گونۀ و شد نمی میسر تهران در ایرانیان همۀ

.یافت نمی گسترش و کرد نمی

9. communication line
 باهم تماس در یابند، می گسترش آن ازطریق جمعیتی هاي گروه که است طبیعی هاي گذرگاه ارتباطی خطوط از منظور

.گزینند می سکنا آن هاي دشت در یا گیرند می قرار



شناسیزبان و زبان مجله |78

امتداددرهمزبانیهاي گونهدرنتیجه،.شود میکشیدهنگاشتی زمینهاي داالندرونازورشی

هاي گروهارتباط.یابند میزوالوپراکنشگسترش،ها داالناینجانبازتحمیلیخطوط

البرز،بلندوسردکوهستاندریانمککویردلدرجمعیتی،هاي گروهبرخوردوزبانی-قومی

طبیعی،هاي داالندرخودکارطور بهجمعیتیهاي گروهدرمقابل،.داردرخدادمجالتر کم

ودریاهاورودها کرانۀاند، شدهکشیدهها کوهمیاندرکهحاصلخیزيهاي دشتمانند

کهگیلویهوبختیاريارتفاعاتزبانیِانزوايِآن، نمونۀ.دارندارتباطوبرخوردامکانِها، کوهپایه

یعنیآنها،غربیوشرقی همسایۀدوهردر1مختلفزبانیِهاي گروهشدیدبرخورددربرابر

درمیانجیعنوان بهفارسیزبانگسترشبهکهاستخوزستان جلگۀوفارسهاي دشت

ایرانهاي گویشگسترشآن،دیگر نمونۀ.استانجامیدهخوزستانوفارسبزرگشهرهاي

بهشمالوغربی،شمالبهشرقیجنوبجهتدرنگاشتی زمینهاي داالنامتداددر2مرکزي

:است گرفتهقرار٣ویندفور اشارةموردکهاستکاشانزبانیِ ناحیۀدرجنوب

هاي ویژگیموازات به]مرکزيایرانهاي گویشدر[شرق جنوب-به-غرب شمالالگوي

-شمالالگوي.داردقرارنوینوکهنارتباطیهاي داالندرنتیجه،و،ناحیهنگاشتی زمین

 بازتابندةدارد،قرار 4قُهروددرآنمرکزوشود، میآغازکاشانشمالازکهجنوب-به

خطوطونگاشتی زمینهاي ویژگیتوسطآنمرزهايکهاستکار محافظهاي ناحیه

قرارایرانازقسمتاینهاي کوهبلندترینناحیه،اینمرکزدر.اند شدهتعریفارتباطی

ویندفور،(اند گذاشتهمنزويتقریباًراناحیهواند نکردهنفوذآنبهاصلیهاي راهودارند

.)متن این نویسندگانازتأکیدها؛2011:245-242

راتماسومهاجرتسکونت،الگوهايبرآنهاتأثیروجغرافیایی،جذابیتومحدودیتبنابراین،

:نگریستتوان میگونه این

طبیعیمانعهرگونهقرارگیريِنخست،جغرافیایی،محدودیتازمامراد :محدودیت -2-1

دوم،و؛)نگاشتی زمینگسستگی(=سرزمینیپیوستگیِسربردریا،یابیابانکوه،مانند

.عربی و فارس، هاي وگویش ها زبان وقشقایی شوشتري،-دزفولی فارسی، بختیاري، و لري انواع -1

2. Central Dialect
3. G. Windfuhr

 کامو و جوشقان به جنوب از و قمصر به شمال از که کرکرس هاي کوه میان در کاشان قمصر بخش در دهستانی کُهرود، یا -4

 و اصلی نکتۀ ).1383:87،ایران هاي استان گیتاشناسی اطلس در اصفهان استان نقشۀ از مستخرج اطالعات(پیوندد می

 در منطقه ارتفاعِ اوجِ در آن قرارگرفتن دلیل به کهرود گویش کاربودن محافظه دریافت، توان می ویندفور گفتۀ از که مهمی

.است کرکس هاي کوه میان
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سرمايزار، شورهبسیار،گرمايآبی، کموخشکیمانندبشر،زندگیبراي 1ناپایداربوم زیست

ها، محدودیتاین نتیجۀدر.)شناختی بوممحدودیت(=است آنجزوازحدبیشبارشزیاد،

:گیرند میشکلسان بدینمحدودهاي بوم زیستدرشناختی جمعیتالگوهاي

منطقهدرجمعیتتراکمیاشود میسکنهازخالیکلّی بهمنطقه :سکونت الگوي -2-1-1

یابشاگرد،ولوتکویر منطقۀمانندشود، میبسیارآندرمسکوننقاط فاصلۀوآید میپایین

ازآنسويدودرواقعمسکونیِنقاطیاهستند،سکنهازخالییاکهبختیاري،هاي کوه

تکاملوبالد میمنطقهایندرکهزبانی :شناختی زبانپیامدهاي.2دارندزیادي فاصلۀیکدیگر

توسط اول زبانفراگیريِراهازعموماًشناختی، جمعیتبافتبودنِهمگندلیلِ بهیابد، می

یابد میافزایشآنپیچیدگیسطحدرازمدتدروشود میمنتقلبعدنسلبهکودکان

ترتیببدین.استنخستینهندواروپاییوآمازونیهاي زبانآن نمونۀکه )٣،1992نیکولز(

.هستند 4پیچیدهبسیارمنزويودورافتادههاي زباناغلبچراکهدانستتوان می

تراکمچراکهاست،پایینبسیارزبانیتماسسطحمحدود،جغرافیايدر:تماس الگوي -2-1-2

.شوند نمیواقعانسانیهاي گروهمهاجرتمقصدعموماًمحدود،مناطقواستپایینجمعیت

یاکامالًجغرافیاییمحدودیتسببِ به جذاب،جغرافیايباحتی همسایه،منطقۀدواگرنیز،

شود، میکمبسیارمنطقهآندرانسانیعواملِارتباطمیزانِشوند،جدایکدیگرازتاحدي

وضعیتمانندشوند، میمتحولجداگانههریکها زبانورسد، میکمینهسطحبهزبانیتماس

ماننددریاها،.5استمرکزيفالتاز کاسپی کرانۀ جداکنندةکهالبرزکوه رشتهسويدوزبانیِ

.دانستتوان میمورداین زمرةدررادیگرطبیعیِمانعِهروها جنگلورودهاوفارسخلیج

1. unsustainable
.دونزيان و آمازون هاي جنگل و ترکستان خشک و سرد هاي بیابان :جهان در دیگر هاي نمونه -2

3. J. Nichols
4. complex

 از پیچیده هاي زبان که گفت توان می کوتاه حال این با طلبد، می دیگري مجال آن شرح که است مفصلی مبحث زبان سادگیِ و پیچیدگی

 کار در اجبار به انجامد، می حشو و بودگی مشخص بیش به که را غیرضروري ظرایف از بسیاري که برخوردارند تري سنگین نحوي-صرفی دستگاه

 که است آن جز و سنگین ساختواژي نمایی حالت اسمی، صیغگان مبسوط، شمار دستگاه جنسیتی، تمایزهاي موارد این از هایی نمونه .کنند می

 و تماسکم هاي زبان .دارد پررنگ حضوري تر تماس کم هاي زبان در عوض در و شود نمی دیده انگلیسی و فارسی مانند پرتماس هاي زبان در

 انتقال .شود می انجام نوزادان توسط اول زبان فراگیريِ ازطریقِ انتقال یعنی شوند، می منتقل بعدي نسل به تري همگن جمعیتیِ بافت در منزوي

 عیتیِجم بافت و چندزبانه اقلیمی در اصوالً پرتماس هاي زبان .است کننده پیچیده فرایندي اول زبانِ فراگیري اثر در بعدي نسل به زبان

 یادگیري .آورند می روي دوم زبان عنوان به آنها یادگیري به نیز زبان غیربومی بزرگساالنِ دلیل همین به و یابند می گسترش تري ناهمگن

 در گیرهمه و بزرگ هاي زبان و دارند جاي اول دستۀ در منزوي و دورافتاده هاي زبان .است ساز ساده فرایندي دوم زبان عنوان به زبانی بزرگسال

.دوم دستۀ

.است شده استخراج )1383(ایران هاي استان گیتاشناسی اطلساز جغرافیایی هاي داده همۀ -5
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باشه(١فرگشتیعواملِعملکردکناردرمحدودیت،اینعملکرداثردر:شناختی زبانپیامدهاي

مرکزازدور ناحیۀدررایج گونۀوشود، میتسهیلجغرافیاییهاي گونهزایشِ،)1398آهنگر،

تمایزِوجودمثالًکهن،هاي ویژگیبرخیحفظمانند؛2شود میمتحولتر کارانه محافظه

).1166-1392:1179دبیرمقدم،.نک(3چالیگویشتاتی،زباندرضمایرنظامدرجنسیتی

نادرمحدودجغرافیايبااي منطقه»به«انسانیهاي گروهمهاجرت :مهاجرت الگوي -2-1-3

چنین»از«مهاجرتجمعیت،افزایشیامنطقهدرشناختی بومتغییراتوقوعِدرصورت.است

رخنظامییورشقالبدرمعموالًمهاجرتیچنین.استمحتملدیگرمناطقبهاي منطقه

هاي مهاجرتنمونه،.داردپیدرزیانباريآثارهدفهاي زبانوها سرزمینبرايودهد می

و میانه و مرکزي آسیايهاي استپازدیگرانوتاتارهاها، مغولها، تركآریائیان،سوي جنوب

سوي شمالهاي مهاجرتهند؛ومرکزيآسیايوخاورمیانهبهمغولستانوترکستانهاي بیابان

وها4هونسوي غربمهاجرتمدیترانه؛جنوبوشرقبهعربستان جزیرة شبهدرونازاعراب

:جذاببهمحدودمناطقازکالنمهاجرتشناختیِ زباننتایج.مرکزياروپايبهمجارها

 تحول و تغییر شود می وارد آن بر چندجانب از که نیروهایی میان هماوردي زبان فرگشتی، نگاه از زبان تحول اصول طبق بر -1

 زبان بر دستور مختلف اجزاي و دیگر هاي زبان زبانی، جامعۀ ازسوي که دهستن نیروهایی درواقع فرگشتی عوامل .یابد می

.کنند می انطباق به مجبور را آن و شوند می وارد

 این در زبانی هم اقوامِ اگر آنگاه، .باشند شده جدا هم از نگاشتی زمین موانع وسیلۀ به 2و1زبانی هاي ناحیه که کنید فرض -2

ناحیۀ در و آید می وجود به پ و ب الف، هاي وارش ،1ناحیۀ در .شود می کم آنها میان زبانیتماس شوند، ساکن ناحیه دو

.پ و ب هاي وارش 2ناحیۀ در و شود، می بازتولید و فراگرفته پذیرفته، ب و الف 1ناحیۀ در .د و پ ب، هاي وارش ،2

 تبدیل جدا زبانی به هریک توانند می فرجام به هک شکند می فرو گویش دو به ناحیه دو این زبان درازمدت در ترتیب بدین

.شوند

 پاسخ .است کرده رمزگذاري را ضمیرها در جنسیتی تمایز هم انگلیسی زبان که شود گفته درنگ بی اینجا در است ممکن -3

 شدگی ساده .هستند دریافت قابل کالن بعد در تنها و دهند می رخ کالن بعد در ها شدگی ساده قبیل این که است این

 محصول که ندارد لزومی هیچ و بسیارند آن بر مؤثر هاي مؤلفه که تاس [chaotic]آشوبناكو پیچیده بسیار فرایندي

 در نشان بی وضعیت با تقابل در باید را زبان در دگرگونی .درآید آب از یکسان مختلف زبان دو تاریخچۀ در شدگی ساده

 نیاي نسبت به دبای شدگی ساده از پس را انگلیسی یعنی :سنجید زبان همان درزمانیِ وضعیت نیز و زبان، آن اقلیم

 وضعیت به نسبت انگلیسی(=است بوده تصریفی سراسر که سنجید شمالی اروپاي ژرمنی هاي زبان دیگر و اش ژرمنی

 دیگر با زمانی هم سنجش و )غربی (شمالِ میانۀ ایرانی با درزمانی تقابلِ در باید را چالی وضعیت و )استتر سادهنشان بی

آذري(نگریست اقلیم در حاضر غیرایرانیِ هاي زبان حتی و )تاتی دیگرِ هاي گویش لکی،گی کردي،(نو ایرانی هاي زبان

 نسبت چالی(.اند گذاشته کنار را جنسیتی تمایز و هستند و بوده تحلیلی ایرانی هاي زبان این همۀ ).ندارد جنسیت اساساً

 را جنسیت ضمیرها در انگلیسی و چالی تیِتا زبان دو هر اینکه وجود با یعنی، ).استتر پیچیدهنشان بی وضعیت به

.است تر بیش پیچیدگی معناي به چالی در و تر بیش سادگیِ معناي به انگلیسی در وضعیت این کنند، می رمزگذاري

4. Huns
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یامیهمانهاي زبانازیکیمرگبهمعموالًواستسنگیناغلبمهاجرتنوعاینپیامدهاي

هاي سرزمیندربومیهاي زبانمرگشاهدتر بیشمعروفتاریخیهاي نمونه.انجامد میمیزبان

هاي گونهزایشوزبانی گستردةآمیزشوتماس،1فاتحگروهزباننفعبهزبانیجایگزینیهدف،

 خاورمیانۀدرحامی-سامیهاي زبانانواعایران،درعیالمیفرانسه،درگُلی :استبوده2آمیخته

زایشاقیانوسیه،وامریکادرپوستی سرخواسترالیاییهاي زبانمرگافریقا،شمالوعربی

.جهانگرداگرددربسیارهاي کریول

:جذابیت -2-2

شود میباعثجغرافیاییجذابیت.استجغرافیاییمحدودیتمقابل نقطۀجغرافیاییجذابیت

.بگیرندشکلسان بدینشناختی جمعیتالگوهاي

دعوتخوددرسکونتبهراانسانیهاي گروهجغرافیاییجذابیت :جمعیتی الگوي -2-2-1

محصولاساساًشهرنشینی.باالستاغلبجمعیتتراکماقلیمی،چنیندردرنتیجه،کند، می

نیلوسندفرات،ودجلهکُر،دز،کارون،هاي کرانهبرشهرهانخستین :استجغرافیاییچنین

ایرانبزرگشهرهاي همۀتقریباً.آمدندپدیدمرکزيهاي کوهوزاگرسالبرز،هاي کوهپایهدرو

مقصداغلباي منطقهچنین :شناختی زباننتایج.3دریاورود کرانۀبریااند، کوهپایهدریا

ظهورچندزبانگی، مانندزبانی،تماسپیامدهايمعموالًدرنتیجه،وشود میواقعتازش/مهاجرت

چنین.شوند میدیدهتر بیشمناطقیچنیندرزبانی،همگراییفرایندهايوآمیختههاي گونه

رایجزبانیِ گونۀدرنتیجه،شود، میخودپیراموندرفرهنگی/سیاسی/اقتصاديمرکزاي منطقه

ارتباط.یابد میگسترشاطرافبهمعیاریافاخر گونۀعنوان بهوشود میشأنصاحبمرکزدر

 گونۀروزافزونرواجوشدیدترتماسسببمرکزبااطرافسیاسیِ/فرهنگی/تجاري/اقتصادي

و مجاري و عربی وسیلۀ به مرکزي آسیاي و مرکزي ارپاي جنوبی، و شرقی مدیترانۀ در بومی هاي زبان جایگزینی مانند -1

.باستان هند و ایران در هندوایرانی هايزبان وسیلۀ به آریایی پیش هاي زبان و ترکی،

.)2007ورتر، مک(انگلستان در انگلیسی ،)2010فرستیخ،(مدیترانه جنوبی و شرقی حوزة در عربی هاي گویش بوم مانند -2

 بندرعباس، بوشهر، آبادان، اهواز، و اند، کوهپایه در آن، جز و خرمآباد، اراك، کرج، شیراز، تبریز، اصفهان، مشهد، تهران، -3

 هایی کوه پناه در اغلب هم جیرفت و سیلک مانند ایران، فالت داخلی باستانی شهرهاي .دریا کنار در گرگان ساري، رشت،

 کرکس ورمشه کوه شرقی جنوب در و کاشان، نزدیکی در سیلک .است کرده می تأمین را آنها آب منابع که اند شده ساخته

 استفاده آن منظم هاي سیالب و رود هلیل آب منابع از که شده واقع آبرفتی دشتی در نیز جیرفت باستانی تمدن .دارد قرار

 پهنۀ و جیرفت باستانی هاي سایت نقشۀ گذاري برهم Fouache][Eric)2008(فواشه اریک گزارش به .کند می

.شوند می واقع آب جریان از بیرون سیل اوج در حتی باستانی، هاي یتسا همۀ که دهد می نشان رود هلیل دشت گیر سیل

 آن مشهور باستانی تپۀ باالي به گریختند، می آب هجومِ از که صندل کُنار روستاي اهالی ،1373سال در جیرفت سیل در

.است مانده جاي برامروز تا که پیشینیان اقلیمی و پایدار مهندسی یادگار—ماندند آنجا هم روز سه و بردند پناه
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.شود میمعیار

بسیارمناطقاینبهمهاجرتونادرمناطقاینازمهاجرت :مهاجرت الگوي -2-2-2

تواند میجذابمناطقبهجغرافیاییمحدودمناطقازمهاجرت :شناختی زبانآثار؛1است

.)باال .نک(2باشدزیانبارومخرب

رخدادمحلِجغرافیایی، جاذبۀدارايمناطقِشد،گفتهکه چنان :تماس الگوي -2-2-3

رخبسیارآناندربزرگساالنازسويدوم زبانیادگیريمعموالًوهستندشدیدزبانیتماسِ

زبان 4شدگی سادهو3کاهشبهفرگشتینیروهاياثردرکهاستشرایطیاینودهد، می

اي ناحیهدرکهاستمیانهفارسیایران،درآنتاریخی نمونۀ.)٥،2001موفْوِنه(انجامد می

باوشوند میسرازیرمنطقهبهمهاجرهاي گروهیعنی.)1398آهنگر،باشه(شدزاده6پرتماس

عنوان بهاي گونهفرگشتی،نیروهايفشاراثردروگویشی،/زبانیبرخوردهايگرفتنِ فزونی

.کند میظهورگفت میان/میانجی

میانجیعنوان بهکههایی زبانوکنند، میتجربهرايشدیدزبانیِتماسکههایی زبان

فراگیريوتماسجریاندرمنزوي،هاي زبانوقومی،هاي زبانبادرقیاسشوند، میآموخته

تولیددرنتیجه،ونامعیار،هاي7وارشظهورِاحتمالِچراکههستند؛دگرگونیدرمعرضتر بیش

وهستند،ناهمگننیزآنسخنورانجمعیتواستباالتربسیارآنهادربدیع،هاي8دگرواره

9انتخاب معیارهاي صورتعنوان بهرابدیعونامعیارهاي دگروارهکهایناحتمالسبب،همین به

بسیاردهند10انتقالآموزان زبانبعديِنسلبهاستاندههاي صورتعنوان بهراآنهاوکنند

شود میباعثاین وهستندتري سادههاي صورتاغلبپیروز،هاي دگرواره.استتر بیش

 رقابتفرایند.باشندداشتهتري کمپیچیدگیقومیهاي زبانترِ بیشبهنسبتمیانجیهاي زبان

11زبانیدگرگونیبعد،نسلبهآنانتقالوبدیع،وارشانتخاببدیع،ومعیارهاي وارشمیان

 اعراب خروج مرکزي، آسیاي و خاورمیانه به ترکان و آریاییان تاریخی هاي مهاجرت غربی، اروپاي به هرساله مهاجرت مانند -1

.عربستان جزیرة شبه از

 اورخ منطقۀ کشورهاي و ما کشور در که است توسعه حال در کشورهاي در شهر به روستا از مهاجرت آن نوین هاي نمونه -2

.شد خواهد تشدید آب بحران و اقلیمی تغییرات سبب به نزدیک

3. abbreviation 8. variant
4. simplification 9. select
5. S. S. Mufwene 10. transmit
6. high-contact 11. language change
7. variation
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.است آمده زیر جدول در سخن ي خالصه .داردنام

زبان بر جذاب و محدود جغرافیاي تأثیر-1جدول

دادبرون

زبانی

 پیچیدگی

زبانی

 موانعجمعیتمهاجرتانزواتماس

طبیعی
بهاز

جغرافیامحدودتربیشکم-+زیادکمتربیشقومی گونۀ

جذابترکمزیاد+-کمزیادترکمفراقومی گونۀ

ایران در زبانی ترکیب بر نگاشتی زمین عوامل تأثیر -3

نهمسایگا برابر در ایران -3-1

باایرانسنجشرهگذارازرانگاشتی زمینهاي ویژگیوزبانیتنوعمیانهمبستگی 

آناتولیرودان، میاندرنمونه،براي.1دریافتتوان میدست یکنگاريِ زمیندارايهاي سرزمین

-ترکیآناتولی،سامی،هاي زبانپذیرايمختلفادواردرکهکهنیهاي تمدن—نیل درةو

مشاهدهپامیر-هندوکوشقفقاز،ایران، اندازةبهزبانیتنوع—اند بودههندواروپاییوآلتایی

پیوستگیِوپایاتماسِبهرودان میانونیل درة پیوستۀودست یکنگاريِ زمینچراکه.شود نمی

گفتتوان نمینیز،.دهد نمیراتنوعیچنینزایش اجازةخودکهانجامد میتمدنی-فرهنگی

درکهاستزبانیمیانجی :استبودهمیانجی برسازندةمناطق،آندرزبانیهاي گونهتنوعِکه

.شود میناهمزبانانسخنیِ همابزارِچندزبانگی،»ِتاریخیتداومِ«درودیگر،هاي زبان»ِحضور«

 براي تالش معنايبهکم دست آناتولی،درترکیومدیترانه،جنوبوشرقدرعربیرواجاما

باستانیِمیانجیِکهسریانیوآرامی2.بودمناطق این از بزرگی گسترة در چندزبانگیپایان

مصر، و فلسطینسینا، جزیرة شبه در قبطی و عبري نیز و بودند،شام-رودان میان ناحیۀ

درقیاسکهنیزآناتولی.دادندسامیجهان تازةگفت میانعربی،زبانبه راخودجايسرعت به

تري بیشتنوعازهرچنداست،تر کوچکوتر پیوستهسرزمینیجغرافیاییازنظرایران،فالتبا

 بلکه کاهند، نمی فرو تنوع این زایش در را زبانی درونو فرهنگی تاریخی، عواملنقش نگارندگان که داردتوجه خواننده -1

.دارد زایش این در سهمی »هم«جغرافیا که کنند می استدالل

 تثبیت جدید، ترکیۀ در ویژه، به .بودند مند بهره عثمانی و عربی خالفت بزرگ نهادهاي حمایت از زبان دو این راه، این در و -2

 موفق حذف سیاست آناتولی، در البته .شد تمام دیگر مردمان و ها زبان از بزرگیبخش محو قیمت به ترکی زبان وضعیت

 و دهند می تشکیل را کشور این جمعیت از بزرگی بخش ...و ها ارمنی ها، چرکس ها، عرب کردها، هنوز و است نبوده

.نکند اذعان آن به حاکم رسمیِ سیاست اگر حتی است، مشهود کشور این در چندزبانگی
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ایرانسنگ همرويهیچبهآنزبانیتنوعامااست،برخوردارنیل درةورودان میانبهنسبت

.نیست

وها کوهوجود سببِ بهواستتري گسستهوتر گستردهجغرافیايدارايکهایراندراما

بسیار،براندازِ خانمانهاي مهاجرتوها تازش رغمِ بهشده،تقسیمپارهچندبهها بیابان

یونانی،-مقدونیهاي تازشازپسایران،درچندزبانگی.استداشتهتاریخیتداومچندزبانگی

قرارگیريِبلکهنداد،تازشگرهاي زبانازیک هیچبهراخودجايتاتاريومغولیترکی،عربی،

 عمدةهاي راهوتاریخیهاي بزنگاهبزرگ،هاي جنگها، مهاجرتگاه تالقیدرایرانجغرافیاییِ

تنوعرو، ایناز.ساختگوناگونهاي خانوادهازهایی زبان پیونددهندةراسرزمیناینتجاري،

 خانوادةچندازراهایی زبانتوان میکه چناناست،بسیارفالتی-پیرامناطقدر1خویشاوندي

تات،کردي،بلوچی، :هندوایرانی(هندواروپایی :کردمشاهدهمرکزيفالتپیراموندرگوناگون

دراویدي،)ارمنیوپامیر-هندوکوشهاي زبانپشتو،زازاکی،لري،کاسپی،هاي زبانتاتی،

 هاي گونه و آرامیعربی،(سامیو)گرجی(قفقازي،)ازبکیترکمنی،آذري،(ترکی،)براهویی(

و٣،2006استیلو(استشدهواقع 2زبانیگرایی هم منطقۀبزرگایرانسبب،همینبه.)دیگر

وچندزبانگی،وجودبرهمجغرافیاییگستردگیوگسستگییعنی.)1392دبیرمقدم؛2004

.استبودهمؤثرایراندرمیانجیظهوربرهم

بوم زیست نقش -3-2

نقشمیانجیزایشدرنیزایران شناختیِ بومهاي ویژگینگاشتی، زمینهاي ویژگیکناردر

کشاورزيوضعکهکردتقسیماي چندگانههاي اقلیمبهتوان میراایران.استکردهایفامهمی

 ساالنۀ بهرةازنظرایران.استبودهمتفاوتآنهادرتولید،تاریخیهاي شیوهعنوان بهدامداري،و

بسیارها کوهستانوها دشتها، جلگهها، بیاباندرخاكجنس.نیستدستی یکسرزمینآب

نوارالبرز،شمالیِهاي دامنهمانندخاصینواحیبهایراندرمرتعوجنگل.استمتفاوت

مختلفنواحیدرتولید شیوةومیزاندالیل،همینبه.4شود میمحدودارسبارانوزاگرس

دائمحرکتوایراندرمداوممهاجرتوجایی جابهنبرد،باعثاینواستنبودهیکسانایران

استشدهبهتراقلیمبامناطقیسويبهنگاشتی، زمینهاي داالنازطریقانسانی،هاي جمعیت

1. genetic
2. convergence
3. D. Stilo

.است شده استخراج کشور برداري نقشه سازمان ،1384دوم، نگارش کشاورزي، اطلس از شناختی بوم هاي داده همۀ -4
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اقوامیعنیسرزمین،اینبهبزرگمهاجرانازدستهدومشابهکامالًسیر خطآن نمونۀکه

سرانجامورفتدزاگرسوآذربایجانبهسپسشدند،واردخراسانازکهاستتُركوایرانی

توانشِجغرافیایی،موقعیتاین نتیجۀدر.گرفتندپیشدررافارسراهآنانازاندکیگروه

استبسیارایراندرتماسهاي گونهزایشِوزبانیبرخورد.

در.استایراندرپایتختتغییر روندکرد،یادتوان میزمینهایندرکهجالبیبسیارگواه

ثابتهرگزآن،جغرافیاییحدودنهوپایتخت،خودنهدیگر،هاي سرزمینبرخیخالف بهایران،

دیگرشهرهايبهراخودجايآسیاییواروپاییهاي پایتختکههاست سده.استنبوده

فرهنگیوسیاسیاقتصادي،مرکززمانیبلندهاي بازهدروتاریخیطور بهواند نداده

لیسبون،آتن،لندن،مسکو،برلین،پراگ،پاریس،مادرید،رم،:اند بودهخوداطرافهاي سرزمین

دمشق،قاهره،ترکیه،غیررسمیمرکزوبیزانسشرقی،رومرسمیپایتختعنوان بهاستانبول

رابابلوسلوکیهتیسفون،بغداد،شهرچهارهرکهرودان میاندرکوچکاي دایرهالمقدس، بیت

:استبودهسفردرسودیگربهسوییازپیاپیپایتختایران،دراما.آنجزوگیرد، میبردر

غزنه،خوارزم،بخارا،مرو،نیشابور،تبریز،قزوین،تهران،همدان،مشهد،اصفهان،شیراز،

ایرانهاي پایتختبلندبااليفهرست !دیگرشهرچندومراغهحتیصددروازه،شوش،تیسفون،

ناشیاقلیمیواقتصاديعواملاثرازخودکهاستتاریخیبعددرقدرتناپایدارِتقسیمِ نشانۀ

مختلفیایالترسیدنِ قدرت بهدرتناوب دهندة نشانایراندرپایتختپیاپیتغییر.شود می

گواهی—کردند میقبضهراقدرتچنديهریکوآمدند میکشورگوناگونمناطقازکهاست

.ایراندرزبانیوقومی و اقلیمیامرهمیشگیآمیختگیومداومتماسبرگویاوبزرگ

گستردگی -3-3

گوناگونهاي بخشمیانراپایداروفعالارتباطامکانِایران،جغرافیايشگرفگستردگی 

گستردگی.شود میواقعمؤثرها زبانمیانتماسبررهگذاراینازوکاهد میسرزمین

زمانی،کوتاههاي بازهدریعنیبرخوردهاست،وارتباطاتشدنِ محلیسازِ سببایران،جغرافیایی

ایرانفرهنگی-سیاسی حوزةزیردروهستندایرانی جامعۀعضوکهاقوامیازبسیاري

چراکهبرکنارند؛تماس دوسویۀپیامدهايازوندارندهمباچندانیارتباطشوند، میبندي طبقه

کمارتباطوزیاد فاصلۀآن نمونۀ.اند گرفتهجايکشورهاي کراندرهم،ازدورهاي فاصلهدر

ها، لکوها گیلکیاها، ترکمنوها بختیاريیاها، قشقاییوها کرمانجیاها، بلوچوها آذريمیان

مگر—اقوام همۀزبانیهاي گونه فاصلۀدرازمدت،دردرنتیجه،.است ...وها خراسانیولرهایا
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گستردگیِچنین، این.1دشو میتر بیشوتر بیش—همسایهنقاطواقوامبرخیشاید

انجامد میهمزمانیودرزمانیهاي گونهدلِازمستقلهاي زبانوها گویشزایشبهجغرافیایی،

زبانی-قومیهاي گروهقرارگیريِ.شوندتبدیلمستقلیهاي زبانبهتوانند میفرجام بهخودکه

.استروانوآسان 2گسترش ناحیۀباها گروه همۀارتباطکهاستترتیبیبهایرانجغرافیايدر

تشویقدارد،قرارمرکزيفالتدرکهفارسی،زبانباراها زبان همۀتماسجغرافیایعنی

ازرا3نقشۀ.کند میسختفاصله،بعدسببِبهراناهمسایهنواحیمیانِارتباطاماکند، می

ام کردهمشخصها دایرهباراایرانهاي زبانآنرويبرخود وام برداشته )2009:11(ویندفور

:کردمشاهدهتوان میخوبی بهرافاصلهنقشنقشه،روي.خاکستريسایۀبارافارسیزبانو

ایناعتقاد بهوهستندخودجغرافیایی منطقۀدررایجهاي زباننشانگرکهرنگ سیاههاي دایره

دورکامالًشوند، میقلمداد 3مانشنواحیپامیروقفقازمانندآنهاازبرخیکمدستنگارندگان،

 ناحیۀکهفارسی،زبانقلمرويیعنیرنگ، خاکستري سایۀباهمگیاما،اند گرفتهقرارهماز

.)تر پایین .نک(دارندقرارتماسدراستگسترش

 ناحیۀمرزرويیادرون،درزبان فارسیبزرگشهرهايِ همۀایران،زبانیترکیبگواهیِبه

هاي کوهوخراسانهاي کوهزاگرس،البرز،هاي کوهپایهدراغلبواند گرفتهقراررنگ خاکستري

مانعبهیازبان فارسی ناحیۀباارتباطبرايها زبانتر بیشدید،توان میکه چنان.هستندمرکزي

اما.ندارندقرارزبان فارسی ناحیۀازدوري فاصلۀدریاکنند، نمیبرخورداي عمدهنگاشتی زمین

موضوعیتاساساًزبانیهاي گروهبعضیمیانارتباطمسافت،بعددلیلِبهشد،گفتهکه چنان

دررامیانجیوجودگستردگی مؤلفۀقالبدرجغرافیا:گفتتوان میاینجاتابنابراین،.ندارد

بنیاددروتاریخیطور بهایران،درآنعاممعناي بهمیانجیرواجیعنیکند؛ میتشویقایران

کشور، میانجی زبانعنوان بهفارسیکهگو—نیستفارسیزبانِفرهنگیِبرتريازتابعیخود،

فارسیرواج بلکه—استگرفتهقرارانیرانیوایرانیاقواممیانفرهنگیارتباطوتولیدمجراي

جغرافیاییِمؤلفۀبرابردر»ارتباط«اجتماعیِ-زبانیمؤلفۀنبردحاصلِمیانجی،عنوان به

 به باستان دوران در غربی جنوب ایران زبانی ناحیۀ در غیرایرانی و ایرانی هاي زبان میان کوتاه هاي بازه در شدید تماس -1

 دست این از هایی تماس اما ).1396آهنگر، باشه(است انجامیده ناحیه آن زبانی ترکیب در کالن هاي گرگونید رخداد

 تماس نوع این که شرایطی در حتی .است ناممکن تقریباً دارند قرار دور فواصل در که ایران هاي زبان از دسته آن میان

 براي .دهد نمی رخ معموالً )وسیع شدگی ساده مانند(تماس »ةگسترد«پیامدهاي دوزبانگی، نبود دلیل به باشد، ممکن

 بدون اغلب ولی دارند، قرار هم با تماس در که هاست مدت ترکی و کردي انواع زاگرس، و شمالی خراسان در نمونه،

.گسترده دوزبانگی

2. spread zone
3. residual zone
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 به زبانی رواج و وجودبهبستهنبرد،این.)تر پایین.نک(هستنیز »گسستگی«و،»گستردگی«

داد؛ میانجامراکاراینبایست میدیگريزباننبود،میانجیفارسیاگر :نیستفارسینام

.دادندانجامهم،نیزعیالمیاحتماالً نگارنده،رايبهوپهلوي،که چنان

گسستگی -3-4

آنهاي پارهکهاستناپیوستهسرزمینیبزرگایرانجغرافیایی،گستردگیازگذشتهاما 

نامیدگسستهتوان میراایرانجغرافیايدرنتیجه،.اند شدهجداهمازها بیابانوها کوهتوسط

کاسپی، کرانۀمانندمناطقیونیل درةرودان، میانماننددیگرينواحیپیوستگیمقابلدرکه

نیزنزدیکنقاطدرحتیایران،دریعنی.گیرد میقرارخراسانوفارسهاي دشتیاخوزستان

-سنندجگنبدکاووس،-شاهرودساري،-سمنان :نیستزبانی فاصلۀبابرابرجغرافیایی فاصلۀ

مسیرکیلومتر200زیرهمگیالیگودرز،-خوانساریاسوج،-شیرازاراك،-آباد خرمهمدان،

همینامااست؛کمتربسیارهماینازمستقیمخطبهالبتهکهدارند،فاصلههماز»اي جاده«

بانیستکمایراندردستاینازهایی دوگانه.متمایزندومتفاوتکامالًزبانی،ازمنظرنقاط

توسطبرشمردیم،کههایی نمونه همۀ.برشمردرابسیاريهاي نمونهتوان میوجو جستاندکی

انباشتداردمیلنگارندهکهشود میموجبراآنچهدرازمدت،درکهاند شدهجداهماز»کوه«

آنزبانوبودهآنانارتباطراهسربرسدایجادمسئولجغرافیایعنی :بنامدارتباطیمنفیِ

نگاشتی زمین مؤلفۀهمینبلندمدتعملکرددرمقابل،.استکردههمدیگرازمتفاوترانواحی

تقویتدورترحتیفواصلدردیگرينقاطباراشهرهااینارتباطسرزمینی،پیوستگیِقالبدر

وشیرازوشاهرود،وسمنانترکمنستان،کشوردرباشی ترکمنوکاووسگنبد :استکرده

طولدرسان، بدین.پیشینهاي نمونهتاترند همسانوتر شبیهبسیارزبانیمنظرازاصفهان

 دهندة شکلومحدودکنندهعواملوزبانی،-اجتماعی عرصۀدرارتباطینیازِمیانِبازيِها، سده

.استکردهمشتركزبانی گونۀوجودنیازمندراها زبان-قوممیانموفقارتباطجغرافیایی،

مشتركارتباطیِانباشت.زند میدامنارتباطیانباشتایجادبهارتباط،برانگیزشِباجغرافیا

برابرآنمحلیمحصولکهانجامد میزبانی-اجتماعیهمگراییبهالزاماًزبانی، ناحیۀدومیان

مساويآناي فراناحیه ثمرةوگفت، میانقالبدرقومیزبانازمشترکیگویشِرواجبااست

.1میانجیقالبدرملیزبانرواجبااست

 به تواند می عمومی، ناآگاهی و سازان تصمیم کفایتی بی و خارجی دخالتو قومیتی عوامل کنار در جغرافیایی، جبرِ همین -1

 خطر با را ایران و بینجامد همسایه کشورهاي در زبان هم نواحی و ایران مرزي نواحی میان مخرب ارتباطی انباشت ایجاد

.کند روبرو فرهنگی گسست
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نشانگرباشد،نشدهواردبیرونازکهزبانییعنیایران،دربومیمیانجیوجودوجود

جنوبایرانباستان،دوراندر.استبزرگایرانِمرزهايدروندرپرتماس ناحیۀیککم دست

یادگیريمانندها، زبانبرخوردپیامدهاياثردرآنجادروبودایرانپرتماسزبانی ناحیۀغربی

یاپهلوانیک،/پارسیگمیانجی زبانآن،جزوستانی وامبزرگساالن، توسط )دوم زبان(=2ز

ایرانِمیانجیکهداند میپیشاپیشهخوانند.1)1398آهنگر،باشه(کردظهورپهلويهمان

بررسی.داردتعلقجنوبیغربیایرانیهاي زبانگروهبهنو،فارسیزبانمعاصر،وپساساسانی

کناردرکهدهد مینشانوکند میتأییدراتاریخیواقعیتایننیزایرانزبانیجغرافیاي

غربجنوباززبانینیز،شناختی جمعیتوجغرافیاییدالیلبهفرهنگی،وتاریخیعوامل

وداخلی امريایراندرمیانجیرواجسان، بدین.بنشیندمیانجیجایگاهدراستتوانسته می

.استبودهتاریخی-زبانی-جغرافیایی-فرهنگیموجودیتیعنوان بهایراندرونینیروهايبرایند

.باشدآمدهتوانسته نمیونیامدهخارجازایراندرمیانجی

ایران در گسترش و مانش هاي ناحیه -4

پیشنهادمانش ناحیۀوگسترش ناحیۀهاي زبان دربارةرامشابهیبندي دسته )1992(نیکُلز

وجذابمنطقۀماآنچهبااستمشابهنامد، میمانشوگسترش ناحیۀاوآنچه.استکرده

نهوشناختی، زبانهاي مؤلفهبراساسِنیکُلزبندي تقسیمامادانیم، میجغرافیاییمحدود

مطرحمیانجیعنوان بهزبانیگسترش،نواحیدر)1992(نیکلز انگارةدر.استجغرافیایی،

نیزوها زبانخویشاونديتنوعگسترش،نواحیخوددروندر.کند میرشدسرعت بهوشود می

همزبانی 2پیچیدگی.استاندكمانشنواحیبادرمقایسهزبانیساختارهايشناختی ردهتنوع

اروپاي )1992(نیکلز.یابد نمیتوجهیقابلافزایشدرازمدتدرگسترش ناحیۀهاي زباندر

نواحیهاي زباندرمقابل،.استکردهبندي طبقهگسترشمناطق زمرةدرراخاورمیانهوغربی

آید؛ نمیوجود بهمناطقآندرمیانجی عنوان به زبانیهیچ :کنند میعملبرعکستقریباًمانش

شناختی ژنتنوعگذارند؛ میتر بیشپیچیدگیبهرومانشمناطقهاي زباندرازمدتدر

اینکهسرانجامواست؛باالمناطقآندرزبانیساختارهايشناختی ردهتنوعنیزوها، زبان

 پرداخته غربی جنوب ایران در غیرایرانی و ایرانی هاي نزبا تماس تاریخی جغرافیاي بررسی به دیگر نوشتاري در نگارنده -1

 در و است بوده زبانی تماس محل تاریخی طور به امروزي، خوزستان-فارس شوشان،-انشان یعنی غربی، جنوب ایران .است

.)1398آهنگر، باشه(است داده رخ ایران تاریخی شناسی زبان سپهر در کالنی تحوالت آنجا

2. complexity
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نواحی زمرةدرراقفقازنیکلز.اند شدهواقعگسترشمناطقپیراموندرمعموالًمانشمناطق

.استبرشمردهمانش

ایران بر نیکلز انگارة اعمال -4-1

صادقایرانفالت دربارة)1992(نیکُلز انگارةخاورمیانه،ازمستقلان،نگارندگاینراي به

.شمرد برمیمناطقاینبراينیکُلزکهاستهایی ویژگی همۀدارايخودزیرااست،

گسترش ناحیۀ عنوان به ایران -4-1-1

ونوفارسیکند؛ میسریعرشدوگیرد میپامیانجیعنوان بهزبانیگسترش،نواحیدر.1

وسغديمیانه،فارسیجايسرعت بهایراندرنوفارسی.اند بودهچنینایندوهرمیانه

درنیزمیانهفارسی.شدغالبزبانایراندرسدهدویکیازپسوگرفترادیگرهاي زبان

.کردحلخوددرراآریایی پیشهاي زبانتنوعاندکیزمان

وقفقازماننددیگرنواحیبادرمقایسهایران،مرکزيفالتدرها زبانشناختی ژنتنوع.2

وها ترك―زبان غیرایرانی عمدةهاي گروهتنهاوهستندایرانیها زبان همۀ.استپایینآمازون

الگويمؤیدخودواقعیتاینکههستندمحدودجغرافیايازمهاجرانی―خراسانهاي عرب

.شدگفتهباالدرکهاستمهاجرتشناختی جمیت

فارسیزبانقلمرويکهداخلیفالتهاي کوهپایهدرکمدستساختارها،شناختی ردهتنوع.3

.)1392دبیرمقدم، .نک(استتر پایین )قفقازهندوکوش،-پامیر(مانشمناطقنسبتبهاست،

بهشهمیرزادي، و الرستانی سنگسري، مانند تري پیچیدههاي زبانایران،داخلیمناطقدر

.بزرگشهرهايبهنهدارندتعلقمحدودترهاي اقلیم

نکردهشگرفیتغییردرازمدتدربزرگایرانمیانجیعنوان بهنوفارسیزبانپیچیدگی.4

مقدم،دبیر(داشتهتر بیششدگی تحلیلیبهمیلهموارهفارسیزبانکهاینعیندراست،

 کالسیک فارسی که ساده واقعیت این .استتر بیشسادگیسوي بهگرایشیخودکه)2139

 که است این بر دلیلی است، فهم قابل مستقیماً زبانان فارسی براي همچنان رودکی و شاهنامه

 هنوز شده، وارد فارسی بر درونی و برونی متنوع نیروهاي جانب از که فشارهایی اخیر، هزارة در

 یعنی است؛ نکرده ایجاد زبان ایندر را بزرگی رانش و نزده هم به را زبان ساختاري تعادل

.است بوده تعادل حفظ نیروها برآیند

مانش ناحیۀ عنوان به داخلی فالت پیرامونی نواحی -4-1-2

 است، آن جغرافیایی ادامۀ قفقاز که زاگرس، کوهستانی نوار ان،نگارندگ این راي به قفقاز، جز به 

.هستندمانش نواحی زمرة در نیز پامیر،-هندوکوش و



شناسیزبان و زبان مجله |90

 از کدام هیچ تاریخی طور به هم ایران هاي میانجی کند؛ نمی ظهور میانجی مناطق این در.1

.اند درنیامده زاگرس یا پامیر-هندوکوش یا قفقاز

 منطقه هاي زبان ترین پیچیده جزو هم پامیر-هندوکوش هاي زبان قفقازي، هاي زبان مانند.2

.هستند

 از پیش تا آن، بر افزون و )2009ویندفور،(باالست پامیر و فقازق در زبانی هاي خانواده تنوع.3

.نک(است بوده باال هم زاگرس نوار در آریایی پیش هاي زبان تنوع ایران، به ها آریایی ورود

).تر پایین

.است باالتر مناطق این در زبانی هاي خانواده تنوع به توجه با شناختی رده تنوع.4

 گرایش محصول حاضر، عصر در قفقاز و پامیر در شرقی ایرانی و قفقازيهاي زبان پیچیدگی.5

.است پیچیدگی حفظ سوي به نواحی این تاریخی

 ناحیۀ خود که اند شده واقع ایران فالت پیرامون در سه هر قفقاز و زاگرس هندوکوش،-پامیر.6

 نواحی پیرامون رد مانش نواحی نیکلز، انگارة مطابق که دارد یاد به خواننده .است گسترش

.دهند می رخ گسترش

 نواحی و گسترش ناحیۀ عنوان به ایران فالت مرکزي مناطق بر مبنی ما مشاهدة بنابراین،

 بومی، زیست جغرافیایی، الگوهاي با هماهنگی در مانش نواحی عنوان به آن پیرامونی

.گیرد می قرار ایران شناختی زبان و شناختی جمعیت نگاشتی، زمین

گیري نتیجه -5

 ارتباط براي گفت میان یا میانجی عنوان به زبانی همواره ایران، تاریخ از ما آگاهی با برابرشاید.1

در»چندزبانگی هنجار«مؤید خود موضوع این و است رفته کار به پهنه این گوناگون اقوام میان

 تنوع که است این ما استدالل اما نیست، اي تازه سخن و است آشکاري نکتۀ این .است ایران

 این و است جغرافیایی گستردگیوگسستگیتأثیر تحت ایران در شناختی جمعیت و بانیز

 یا/و میانجی وجود درنتیجه، و انجامد می گفت میان یاو میانجی ظهور به الزاماً وضعیت

 خود است، اجتماعی و تاریخی فرهنگی، هاي مؤلفه از ناشی اینکه کنار در ایران، در گفت میان

 جغرافیاي که کند می بینی پیش ما چارچوب .هست نیز اقلیمی-جغرافیاییهاي مؤلفه از تابعی

 در نگاشتی زمین روابط زیرا بوده، میانجی نیازمند نیز پیشاتاریخ و باستان میانه، ادوار در ایران

 و بومی زیست شناختی، جمعیت هاي ویژگی که گو مانده، ثابت امروز به تا پیشاتاریخ از ایران

 هاي مهاجرت و داخلی فالت خشکیدگی و خشکسالی نظیر شدیدي تغییرات ردچا اقلیمی

.است شده روزافزون
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 در میانجی زبانِ یعنی است؛ بوده ایران جغرافیاییِ-زبانی ترکیبِ ناگزیرِ محصولِ میانجی،.2

 همۀ تاریخی، طور به.است جمعیتی و جغرافیایی و زبانی عوامل برهمکنش حاصل ایران

 جنوب ایران .اند برآمده خوزستان-فارس یعنی غربی، جنوب ایران منطقۀ از ایران هاي میانجی

 تاریخ در تولید شیوة و اقلیمی جغرافیایی، هاي ویژگی بر بنا و زبانی جغرافیاي ازمنظر غربی،

 و گوناگون هاي تیره از مختلف اقوام برخورد و است بوده تماس ناحیۀ ایران شدة شناخته

 ساحت در یکجانشینی، با آن تقابل و فرد منحصربه روي کوچ سبک و تولید فاوتمت هاي شیوه

.است بوده میانجی زبان برسازندة زبانیِ ساحت در و بزرگ هاي امپراطوري برسازندة تاریخی

 فرایندهاي سرزمین آن در زبانی الزاماً و است ساز میانجی سرزمینی غربی جنوب ایران بنابراین،

.گذراند می سر از را عیطبی شدگی میانجی

 اجتماعیِ هاي شبکه اي جزیره رفتار کنار در بومی، هاي زبان تعدد گسسته، هاي اقلیم در.3

 چنین در درنتیجه، .شود می زبانی-قومی هاي گروه میان متقابل فهم رفتنِ ازدست باعث سنتی،

 ارتباط نقش میانجی عنوان بهتا شود می فراگرفته یا آموخته 2ز عنوان به زبانی هایی، اقلیم

 بسیار تاریخی طور به ایران، هاي زبان میانجی و فراقومی زبان فارسی، .بگیرد برعهده را بیناقومی

 باالي میزان رو، این از .دارد ادامه امروز همین به تا وضعیت این و است شده آموخته 2ز عنوان به

 فرادستانۀ نقش و ایران آور شگفت بانیز تنوع از تابعی مستقیم طور به فارسی، 2ز فراگیري

 فراگیري .ایران جغرافیایی گسستگی محصول غیرمستقیم طور به و است، فارسی ادب و فرهنگ

 این و داشت خواهد ادامه نیز آینده در زمین، ایران جغرافیایی هاي ویژگی سببِ به فارسی، 2ز

 به گراینده کماکان نیزبلندمدت در فارسی زبان وضعیت که کند می بینی پیش چارچوب

.باشد شدگی ساده

 ایران از را اخیرآنها سدة دو در که زبانی غیرفارسی هاي سرزمین در دیگر، اي مشاهده عنوان به.4

 زبان هاي اندازه در یا میانجی، قامت در را خود است نتوانسته محلی و قومی زبانِ اند، کرده جدا

 فرهنگی، بنیۀ از تنهایی به کشورهایی، چنین که تهنک این کنار در .کند مطرح ادبیات و علم

 پیوندهاي گسالندنِ ازهم نیستند، برخوردار زبانی چنین پرورش براي الزم اجتماعی و اقتصادي

 آن کردنِ بخش و فروپاشی و ،سیاسی مرزِنام به اي برساخته مانعِ با ایران اجتماعیِ و جغرافیایی

 در تنها میانجی چه،است؛ زده برهم را میانجی-چندزبانگیتاریخیِ هارمونیِ نیز ها قومیت بر

.دارد نیاز میانجی به که است چندزبانه جامعۀ تنها این و یابد می معنا چندزبانگی وجود

 بعديِ هاي مستعمره و ایران محروسۀ ممالک سابق هاي والیت و ها ایالت درنتیجه،

 هایی اقلیت آن در که شدند ناهمسازي هايکشور به تبدیل انگلیس، و روس هاي امپراطوري

 اقلیتی هاي زبان بر را خود کشور، یک ادارة براي ناپرورده هایی زبان با ها اکثریت و شوند می نابود
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 و رسانه و ادب و علم مانند زبان تر جدي هاي کاربست تحقق براي عمل، در اما کنند، می تحمیل

 اقمار که هایی زبان-قوم .بازند می را قافیه خارجی، رت بزرگ هاي زبان با رویارویی در و صنعت،

 آن وظایف سرزمین، این تاریخی میانجی از جدایی با نتوانستند سادگی به اند، بوده فرهنگی ایران

 برآورد براي را اي بیگانه توانمندتر زبان که شدند ناگزیر آنها .بگیرند برعهده را میانجی

 ان درون از نه که فارسی، جز به است زبانی بیگانه، زبان این و بگیرند کار به تر جدي هاي کاربست

 تا شود می وارد بیگانه سرزمینی از بلکه دارد، آن با تاریخی پیوند نه و جوشد می سرزمین

 در وارداتی، میانجی این .براند پیوستار منفیِ سرِ به را اقمارش و ایران میان ارتباطی انباشت

 زبان همانا ایرانی، مردمان میان پیوند .است انگلیسی پاکستان، در و ی،روس زبانِ فرارود و قفقاز

 فرهنگ، سپهر به آن تسري و سیاسی هاي گسست ترساختنِ ژرف هرچه براي و است، فارسی

 زبانان فارسی سازيِ اقلیت از فرایند این نخست و گرفته قرار هدف فارسی زبانِ هرچیز، از بیش

 افغانستان و ازبکستان در زبان فارسی پرشمارِ هاي جمعیت که تروس همین از .است شده آغاز

 جغرافیایی کردن تکه تکه براي اقدامات این همۀ .دارند قرار پشتو و ازبکی هاي زبان فشار تحت

 تمدنی-فرهنگی حوزة یک زیر در را پیرامون نواحی و ایران فالت ها هزاره درازناي به که است

.است آورده گرد

 مؤید ما زبانی-جمعیتی-جغرافیایی دیدگاه که شد یادآور باید را مهم مشاهدة این ،سرانجام.5

.شود متولد آن در میانگان تا است پرتماس ناحیۀ یک کم دست نیازمند ایران که است نکته این

 پیشاتاریخ دوران از گذار در که است پرتماسی زبانی ناحیۀ غربی جنوب ایران دانیم، می که چنان

 اکدي، شوشانی، هاي زبان میان تماس ترتیب به میانه به باستان دوران از نیز و ان،باست به

 همۀ .است کرده تجربه را آرامی و عربی و ایرانی، هاي زبان انواع و عیالمی، و سومري

 وضعِ این در هم شناسی جمعیت و اقلیم، جغرافیا، و اند آمده غرب جنوب از ایران هاي میانجی

.اند کرده فاای نقشی تاریخی،
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85به نزدیک جمعیتی و مربع کیلومتر میلیون یک به نزدیک مساحتی با مصر :مصر در زبانی تنوع-1نقشۀ
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 نقشه روي سیاه هايدایره با آنها محل که است زبانی گونۀ شش داراي ایران، با برابر تقریباً یعنی نفر، میلیون

 اقلیت :5اسکندریه؛ در زبانیونانی اقلیت :4؛)لیبیایی سعیدي، مصري،(عربی :1،2،3،6:است شده مشخص

 تارنماي از برگرفته ایران، و مصر زبانی نقشۀ(.کندمی زندگی نیل درة در مصر جمعیت بزرگ بخشزبانقبطی

)www.muturzikin.comشناختی زبان هاي نقشه تخصصی

 تنوع داراي مصر، با برابر تقریباً جمعیتی با ایران شود،می مشاهده کهچنان :ایران در زبانی تنوع-2نقشۀ

 با قیاس در ایران ترگسسته و ترگسترده جغرافیاي آن، دالیل از یکی.است کشور آن از باالتري بسیار شناختیزبان

 هايبخش دیگر همۀدر بلند، و سردسیر هايکوهستان و مرکزي خشک نواحی جزبه ایران، عیتجم.است مصر

.است پراکنده کشور

 از برداشت.ندارند تماسی هم با لزوماً اما اند،ارتباط در فارسی با هازبان همۀ :پیونده جایگاه در فارسی-3نقشۀ

).هادایره(هازبان دیگر تقریبی جایگاه و)خاکستري سایۀ(زبانفارسی منطقۀ افزودن با)2009:11(ویندفور


