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 ای معیارهای یونسکومبنهای ایران بربرریس درجۀ درخطر بودن زابن

 )مطالعۀ موردی: زابن اتلشی(
 

 **همناز طالیب دستنایی -*محیده پش توان

 چکیده

پذیر طریق زابن اماکن ها و انتقالشان از نسیل به نسل دیگر تنها ازپیدایش و رشد فرهنگ

ر یک الکم، مریاث است؛ به مهنی سبب اب مرگ یک زابن، فرهنگ، اترخی، ادبیات و د

زابن در جنوب آ س یا  652طبق ارزاییِب اتنولوگ، امروز شود. نزی انبود میآ ن جامعه 

ابن زبومی در ایران وجود دارد. هفت  خوشۀ زابینِ  25اند که از این تعداد، ش ناسایی شده

سوم آ هنا خمتلف آ هنا در معرض انبودی و یک هایمهراِه گونهخوشۀ زابین به 25از مجموعِ این 

حدود زابن،هاست؛ جامعۀ اتلشیزابن اتلشی یکی از این زابن .در معرض آ سیب هستند

کنند. غرب و غرب گیالن زندگی میدهد که در شاملیک درصد مجعیت ایران را تشکیل می

ات تأ ثری زابن فاریس دس تخوش تغیری این زابن به دلیل مهسایگی اب گیلکی و تریک و نزی 

مضن ندی شده است. در این مقاهل، ب های درمعرض خطر طبقهفراوان شده و جزو زابن

ها، به برریس بندی مزیان درخطر بودن زابنگانۀ یونسکو در درجهمعریِف معیارهای شش

  شود.و عوامل مؤثر در تضعیف این زابن در ایران پرداخته می وضعیت کنویِن زابن اتلشی
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 مقدمه -1

دگی برش انپذیر از زنارتباط، جزیئ جدایی ای انگزیر است؛ زیراو گویش، پدیده گوانگوین زابن

کی جوامع زابین دارد. هیشود. این گوانگوین، ریشه در عوامل دروین و بریویِن حمسوب می

 عامل بریویِن گوانگوین زابن را به متاس زابین/ گویشی مربوط (Hickey, 2012: 7)نک: 

عاد دهد، متاس زابین، ابتوضیح می (Britain, 2010: 208 )نک: داند و آ نگونه که بریِت می

طات متفاویت دارد: از سطح معمول و متداول آ ن گرفته ات سطحی به کوچکِی حماوره و ارتبا

توانند تر، افرادی که ممکن است عضو جامعۀ زابین متفاویت ابش ند میروزمره. به بیان روشن

 زابِن جامعۀاد تغیریایت در گویش و زابن یکدیگر شوند و این تغیریات اگر در سبب اجی

ترتیب، بر اینخواهد اجنامید. به هنایت، به مهگراییکننده، پذیرفته و هنادینه شود، دردرایفت

های آ هنا تدرجی، بر ش باهتهای آ ن دو نظام زابین اکس ته و بهاثر متاس مداوم، از مزیان تفاوت

بودی این مقاهل، ابتدا به عوامل مؤثر بر ان . در(Berruto, 2005: 81 )نک:شود ه میافزود

شود. سپس، معیار یونسکو در ش ناسایی درجۀ ماندگاری و درخطر بودن زابن پرداخته می

ای از عنوان منونهاهد شد. به دنبال آ ن، مزیان درخطر بودِن زابن اتلشی، بهها توصیف خوزابن

 شود. ایران، اب اس تفاده از معیارهای یونسکو برریس میهای بومیِ زابن

 

 متاس زابین و خطر انبودِی زابن -2

های زابین در رسارس قلمرِو آ ن زابن آ غاز ش نایس، تغیری اب گسرتش نوآ وریاز منظر زابن

ها را بپذیرد، تغیریات قابل توهجیی در زابن هنایت، اگر جامعۀ مقصد، آ ن نوآ وریشود و درمی

 ,2011Sallabank :) آ مده است 1های درخطِر مکربجیرسالۀ زابنگونه که در آ ید. آ نید میپد

5/Austin)  شوند:دس ته تقس می می 4ها به انبودی زابن،عوامّل 

 الف( بالایی طبیعی؛ مانند: س یل، زلزهل، حقطی، خشکسایل و بامیری؛

د بس یاری از جوامع ؛ کش تار مجعی؛ مانن2سالوادورب( جنگ؛ مانند جنگ داخّل ال

 بومِی قارۀ آ مریاک؛

ج( رسکوب افراطی و کوچ اجباری؛ مانند قبایل بومی آ مریاک. در بریخ کشورها این امر 

 به خود گرفته است؛ 3«سازی ای برابرِی میلیکدست»انم 

                                                                        
1 The Cambridge Handbook of Endangered Languages 

2 El Salvador 

3 national equity or assimilation 
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د(برترِی فرهنگی، س یایس، اقتصادی و اترخیی یک زابن؛ مانند زابن رمسی در اغلب 

 کشورها.

 

 های اجامتعیاس در ش بکهمت 2-1

 دگاه،ید شت،ی ربه، اکر، مع ی اجامتعی، اطالعات گوانگون از قبیِل جتهاش بکه درافراد 

 ایدهیچ ی پ  یهادهیپد یعاجامت یهاش بکه گذارند.خود را به اشرتاک می هایاز یاحساسات و ن 

تلفی  خم ینو زاب ییایجغراف  ،یفرهنگ ،یاجامتعافراد گوانگون اب پیشینۀ خانوادگی،  رایز  ؛هستند

و ها مهواره اب اطالعات گوانگون به مهنی سبب، اعضای این ش بکه .در آ هنا حضور دارند

تطبیق  هاینوآ ورخود را اب این انخودآ گاه   روبرو هستند و خودآ گاه ایهای زابینینوآ ور ژهیو به

ن ایت زمان، اب گذش. (Hinskens et al., 2005: 2)پذیرند دهند و خبشی از آ هنا را میمی

زابن مبدآ  خود فاصهل از  ،یک از اعضا هر؛ دنرس  یم دروین ییمهگرا ینوع بهها ش بکه

اند در ش بکۀ دست آ ورده به هاش بکه دیگر از را که یدیجد زابین یهایژگیو گریند و می

، در گروه، نوع متاس فرد تیبه موقع  دیجد اتیری تغ  تطبیق ابد. نکن یمخصویص خود عرضه 

 .(Thomas, 2010: 38) بس تگی دارد سن و جنس و ،ش بکهتباط اعضای مزیان ار 

 

 های مجعیرسانه -2-2

ی و سهولت دسرتیس به آ هنا، موجب افزایش متاس و ارتباط یهای مجعرسانه عیرس  رشد

 نقطۀ عطفی در اترخی برش 1969سال  .ی معیار شده استهااب زابن های زابین بومیجامعه

ها را َست در مدار قرار گرفت ات ارتباط ملتین سال ماهوارۀ اینتلشود؛ چه در احمسوب می

از آ ن اترخی اتکنون، گسرتۀ نفوذ و س یطرۀ . (Mackey, 2001: 69) تسهیل و ترسیع کند

 ی بومی روز به روز افزایش ایفته که مهنی مس ئهل سبب تغیریهاهای معیار بر زابنزابن

 ی بومی و تضعیف آ هنا شده است.هازابن

 

 هماجرت -2-3

 هایشهر رفاهی، حتصیّل، درماین و مانند آ ن در و اماکانت  های شغّلبیشرت فرصت که از آ جنا

های زابین به شهرهای بزرگرت، نوآ وری –دامئی ای موقت –افراد اب هماجرت ، ندابزرگ ممترکز شده

. بنابراین (Taeldeman, 2005: 263)دهند کنند و به جوامع کوچکرت انتقال میجذب میرا 
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 شود.های بومی حمسوب میهماجرت )شامل متام انواع آ ن( یکی از عوامل به خطر افتادن زابن

  (2003)یونسکو، مقیاس ماندگاری زابن  -3

ار معیار مورد برریس قر  6در مقیاس ارزاییب یونسکو برای تعینی درجۀ ماندگاری زابن 

 گرید:می

آ ای  فرزندان: در اینجا پرسش اسایس این است کهانتقال زابن از وادلین به  -اول معیار

وی ر شود؟ پاخس به این پرسش، جایگاه زابن را بر تر انتقال داده میهای جوانزابن به نسل

 کند. تعینی می« شدهمنقرض -امن»ِی ادرجه 6پیوس تار 

 

 ها بر اساس معیار انتقال زابندرجات درخطر بودن زابن :1جدول 
 

 اری زابنماندگ درجه توصیف

حیت کنند، کوداکن به رامهۀ خسنگواین در متامی س ننی به زابن تلکم می

 برند.گریند و به اکر میزابن را فرامی
 امن 5

های کنند، اما ممکن است حمیطبیشرت کوداکن از زابن اس تفاده می

اس تفاده از زابن حمدود ابشد؛ برای مثال، فقط در خانه به زابن 

 د.مورد نظر حصبت کنن
 پذیرآ سیب 4

 در معرض خطر 3 آ موزند.کوداکن، زابن را به عنوان زابن مادری در خانه منی

کنند، ممکن است پدرها و فقط نسل کهنسال به زابن حصبت می

 کنند.مادرها زابن را متوجه شوند اما اب فرزندان به آ ن زابن حصبت منی
2 

در معرض شدیداً 

 خطر

موارد خاص به آ ن زابن حصبت  تهنا، نسل کهنسال در مواقع و

 کنند.می
1 

در آ س تانۀ 

 انقراض

 شدهمنقرض 0 زابن هیچ خسنگویی ندارد.

 

ابن رت ابشد، مزیان درخطر بودن زخسنگواین: هرچه جامعۀ زابین کوچکتعداد  -دوم معیار

 بیشرت است.

ن از توانسبت تعداد خسنگواین به لک مجعیت: درجۀ ماندگاری زابن را می -سوم معیار

ای ای روی نسبت خسنگواین آ ن زابن به لک مجعیت گروه )در سطح بومی، مذهیب، منطقه

 مّّل( س نجید.
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 ها بر اساس نسبت خسنگواین به لک مجعیتدرجات در خطربودن زابن :2جدول 
 

 ماندگاری زابن درجه نسبت خسنگواین زابن به لک مجعیت

 امن 5 د.کننیم حصبتمهه به آ ن زابن 

 پذیرآ سیب 4 .کنندیم حصبتمهه به آ ن زابن  باً ی تقر 

 در معرض خطر 3 .کنندیم حصبتبه آ ن زابن  تیاکرث 

 در معرض خطرشدیدًا  2 کنند.اقلیت به آ ن زابن حصبت می

 در آ س تانۀ انقراض 1 کنند.عدۀ بس یار مکی به آ ن زابن حصبت می

 شدهمنقرض 0 کند.کس به آ ن زابن حصبت منی هیچ
 

دارد  تر بس تگی به اینهای جوانهای اکربری زابن: انتقال زابن به نسلحوزه -هارمچ  معیار

بردن زابن حمدود اکرشود ای آ نکه بهطور پوای در ارتباطات الکمی اس تفاده میکه آ ای از زابن به

در اینجا امهیت دارد این است که های خاص و بریخ اهداف مشخص است. آ چنه به موقعیت

 دارد ای خری؟« داراکربرِی معین»زابن در زندگی جامعۀ زابین بدانمی آ ای 
 

 ها بر اساس دامنۀ اکربری زابنبودن زابن درجات درخطر :3جدول 
 

 ماندگاری زابن درجه توصیف

 امن 5 رود.اکر میها بهها و در مهۀ نقشزابن در متام حوزه

و در های اجامتعی دو ای چند زابن ممکن است در بس یاری حوزه

 روند.اکر ها بهبیشرت نقش
 پذیرآ سیب 4

 زابن فرادست، در حالبس یاری دارد اما  زابن در خانه اکرکردهای

 های درون خانه است.نفوذ به حوزه
 در معرض خطر 3

اکر های متعددی بههای حمدود اجامتعی و در نقشزابن در حوزه

 رود.می
2 

در شدیدًا 

 معرض خطر
شامر های انگشتهای بس یار حمدود و در نقشزابن تهنا در حوزه

 رود.اکر میبه
1 

در آ س تانۀ 

 انقراض

 شدهمنقرض 0 رود.اکر منیای و در هیچ نقشی بهزابن در هیچ حوزه
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ها: نههای نو و رساقدرت اکیف برای برآ وردن نیازهای جدید ارتباطی در حوزه -پنجم معیار

مانند  های نوظهورزابن ابید بتواند در عرصۀ نیازها و حوزه مهگام اب تغیری زندگی جامعۀ زابین،

ی هازابنهای اکر حمیل، حتصییل و مانند آ ن اب های جمازی، حمیطهای حمیل، ش بکهرسانه

 فرادست رقابت کند.

ابن اکربرد زابن در آ موزش: اکربرد زابن در اهداف آ موزیش برای حیات آ ن ز -معیار ششم

هنگ ابن بومی از نظر وجود ای نبوِد خط و دس تور هنادینه شده، فر اسایس است. در اینجا ز

شود. روشن است که واژگان و سایر ابزاری که برای سوادآ موزی رضوری است ارزاییب می

ی و ماندگار خنواهد بود. توسعۀ اقتصادی و اجامتعاگر زابین، آ اثر مکتوب نداش ته ابشد، 

 .مل مؤثر در آ موخت آ ن زابن هستنداحساس مباهات در تلکم به یک زابن از عوا

 

 زابن اتلشی -4

اساس آ مار  نفر )بر 81،672،300کیلومرت مربع و مجعیت  1،648،192ایران اب مساحت 

شود ( هفدمهنی کشور بزرگ دنیا است. گفته می1395رسشامری نفوس و مسکن سال 

یکی از این  کنند وبومی حصبت میزابن غری 14خوشۀ زابن بومی و  65ایرانیان به 

 ، اتلشی در اس تان گیالن است. 1«های زابینخوشه»

 وهای آ س تارا، طوالش، ماسال، رضوانشهر قلمرِو اصّل زابن اتلشی در گیالن، شهرس تان

و « مرکزی»، «شامیل»هایی از شفت و فومن است. زابن اتلشی سه گونۀ اصِّل خبش

 . (1)نک: شلک دارد « جنویب»

ای از لنکران در گسرتهاتلشی شامیل، شود، مشاهده می 1رۀ در شلک شام طور کههامن

 یزنه،آ س تارا، لوندویل، و هایی در اطراف و نزی خبش لشطواوِد ر کرگانمجهوری آ ذرابجیان ات 

 انورود در هایرودخانه طولاتلشی مركزی در گرید. می در ایران را دربر ویلكیج یل واردب 

  رس ووالش ات پرهط اسامل، از جوكندان و هش تپر حوایل)شامل  شامل و شفارود در جنوب
 

                                                                        
زابن بومی را ش ناسایی کرده که  65رو در این مت به اکر بردمی که اتنولوگ، را از آ ن« های زابینخوشه»عبارت  1

درجات خمتلف، در معرض خطرند. اما در اطلس زابن به 41درحال حارض در ایران راجی هستند و از این تعداد، 

گردد. فهرست ها به شامرش آ هنا برمیاست. این تفاوت تعداد زابن 25های در خطِر یونسکو، این رمق، زابن

های یک زابن را به ، گویشهای یونسکود اما اطلس زابنهای یک زابن را نزی در بر داراتنولوگ، مهۀ گویش

 نه فهرست نکرده است.صورت جداگا
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 (1394زاده ملک هجان و هبادران، سه گونۀ اصّل زابن اتلشی )حسنی :1شلک 

 

های شفارود در شامل و اتلشی جنویب در نوایح میان رودخانه ( وهارضوانشهر و كوهپایه

فومن،شفت و اطراف خوشابر در ماسال و شاندرمن، ماسوهل، )شامل  سفیدرود در جنوب

به  توجه. براساس وبگاه اتنولوگ، اب (18-19: 1386 ،خاهل)رضاییت كیشه( رواج دارند آ هنا

و اطلس  دارد 1تعداد خسنگواین اتلشی، این زابن از منظر ماندگاری، وضعیت قابل قبویل

 2لک پذیر قرار داده است. در شهای آ سیبهای درخطِر یونسکو آ ن را در دس تۀ زابنزابن

 ها نشان داده شده است:خطر بودن این زابنهای در خطر ایران، مهراه اب درجه درزابن

 
 

 

 
 

 

 

 
 (2های ایران )وبگاه ایران منوضعیت درخطر بودن بریخ از زابن :2شلک 

                                                                        
1 in vigorous use 

2 Iraneman.org 

پذیرآ سیب 

 درمعرض خطر 

شدیداً در معرض خطر 

در آ س تانۀ انقراض 

منقرض شده 
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 هامتاس زابن اتلشی اب دیگر زابن  -1-4

قرار دارد. به مهنی زابن زابن و ترکهای گیلکشهرس تان طوالش در جماورت شهرس تان

رار قهای دیگر را حتت تأ ثری سبب، افزون بر زابن فاریس که در مقام زابن رمسی کشور زابن

ز آ ن اگذاش ته و از سوی دیگر  تأ ثریهای تریک و گیلکی نزی از سویی، بر اتلشی دهد، زابنمی

، بیش د، تریکپرداخته خواهد شبر دالیل گوانگون که در ادامه به آ هنا اند. اما بناتأ ثری پذیرفته

 از گیلکی بر اتلشی تأ ثری هناده است. 

 های ماسال، طوالش،توان اتلشی را در مناطق خمتلف شهرس تاناز منظر متاس زابین، می

 :(1380)رهامنیی، بندی کرد آ س تارا و رضوانشهر به صورت زیر تقس می

رار قتریک  زابن ّدت حتت تأ ثریمعداًت کرگانرود ، لیسار و حویق که به ش :شامیل ۀحوز -

   .گرفته است

 است. از تریک و گیلکی پذیرفته ه تأ ثری مکرتیرس و شاندرمن کاسامل، پره حوزۀ مرکزی: -

ه تأ ثری زابن گیلکی قرارگرفترضوانشهر وماسال که اتحدود زایدی حتت  حوزۀ جنویب: -

 است.

زابن اتلشی در توان گفت به این ترتیب، می

ویژه در فومنات اب زابن جنویب، بههای خبش

ویژه در گیلکی مهزیس یت دارد. اما نفوذ تریک، به

نوایِح شهرِی آ س تارا و هش تپر در مسری جادۀ 

ات جایی پیش رفته که تقریبًا آ س تارا -انزیل

جایگزین اتلشی شده است، ویل در 

زابن؛ یعین های مرکزِی منطقۀ اتلشقسمت

ترین خنوردهستجنوب اسامل، زابن اتلشی در د

 شلک قابل مشاهده است

  (Asatrian/Borjian, 2005: 52). 
 

تفکیک ایران، به کشور قلمرِو زابن اتلشی در  :3شلک 

 (1394زاده ملک هجان و هبادران، )حسنی هاشهرس تان
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 عوامل مؤثر در تأ ثریپذیری اتلشی از تریک و گیلکی  -2-4

های زابن و مهسایگِی مردمان اتلش اب خبشق اتلشاب درنظر گرفنت موقعیت جغرافیایی مناط

وامل عاترخیِی این دو زابن بر زابن اتلشی را به دو دس تۀ  تأ ثریتوان نشنی، میترک و گیلک

 :اجامتعی نسبت داد-س یایس و اقتصادی
 

 در دورۀ قاجار پس از عهدانمۀ گلس تان و ترکامچنای، حکومت مرکزی، عوامل س یایس:     

 زابن سپرد، به مهنینشنِی کرگانرود )از آ س تارا ات اسامل( را به خواننی ترکاتلش ادارۀ مناطق

کومت جمبور به فراگرفنت زابن تریک شدند ات مه خود را به خواننی و حیـج تدر مردم بهسبب 

رار منایند. از زابن ارتباط برقتر کنند و مه بتوانند برای اجنام امور دولیت، اب مقامات ترکنزدیک

 اب زابن، دانسنت زابن تریک شأ ن اجامتعی نزیوی دیگر، به دلیل اس تقرار حکومت حمّل ترکس

 خود به مهراه آ ورده بود. درست به مهنی سبب است که هرچه از مقّر اصّل حکومت خواننی

ر چه هشود. به عبارت دیگر، تر میرنگزابن تریک بر اتلشی نزی مک تأ ثریشومی، ترک دورتر می

زابن رک، از ترامک مجعیت تدوالب برومیمست اسامل و اتلشبه رسا رود، لیسار و خطبهاز کرگان

 شود و نوایح ماسال و شاندرمن نزی که از مقّر حکومت خواننیطور چشمگریی اکس ته میبه

ین اند؛ البته ااند، اس تقالل زابین خود را ات حدود زایدی حفظ کردهترک فاصلۀ بس یار داش ته

 ریتأ ث نزی به دلیل مراودات دولیت اب مرکز حکومت گیالن در رشت، از گیلکی مناطق زابین

 .)هامجنا(اند پذیرفته
 

کفا مردمان اتلش در تأ منی نیازهای اولیۀ زندگی تقریبًا خود اجامتعی:-عوامل اقتصادی

 ال بهاما مراودات اقتصادی و داد و س تد اب ابزرگاانین که از ابکو، اردبیل و خلخ هستند،

است.  ردهکاتلشی فرامه  -پذیری دوسویۀ تریکتأ ثریآ یند، زمینه را برای متاس زابین و طوالش می

اند که ههای کشاورزی به اکرگر نیاز داش تها برای دامداری و اکر در زمنیعالوه بر این، اتلش

یلک نزی گ ، از طریف، گاه زانن )هامجنا(آ یند این افرادمعومًا از اردبیل و خلخال به طوالش می

أ ثری نشنی آ مدوشد دارند؛ مجموعۀ این عوامل سبب تبرای اکر در شالزیارها، به نوایح اتلش

 های تریک و گیلکی بر اتلشی شده است.زابن

 

 معیارهای یونسکو و وضعیت کنوین زابن اتلشی -5
 در متاس زابن اتلشی اب مؤثرهنادی یونسکو و نزی عوامل ات اینجای حبث، شش معیار پیش
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های مهسایه برریس شد. در ادامه، وضعیت کنوین زابن اتلشی از دیدگاه معیارهای زابن

 شود.برریس می 1یونسکو

 
 فراگریی توسط کوداکن -1-5

سال گذش ته، به سبب فراگری شدن آ موزش اجباری و رایگان در مدارس، خدمات  40در 

لیل مادران جوان نزی به د. زابن گسرتش ایفته استآ موزیش در بیشرت روس تاهای مناطق اتلش

اکن  کودابنیازی که فرزندانشان به فراگریی و تلسط بر زابن رمسی کشور دارند، از هامن ابتدا 

تر به آ هنا هایی که پیشسبب رواج در خبش گویند، زابن تریک مه بهتنها به فاریس خسن می

عنوان زابن یجه، اتلشی بهنت شود. دراشاره شد، در خانواده و توسط مادران آ موزش داده می

 بومی، در میان نسل جوان بس یار مکرنگ شده است و این روند مهچنان ادامه دارد.  

 

 اندازۀ جامعۀ زابین -2-5

ت متفاو  اتلشی اکر آ ساین نیست. در منابع خمتلف، آ مار و ارقامدانسنت تعداد دقیق خسنگواین 

 (Asatrian/Borjian, 2005: 45)شده است. بریخ پژوهشگران و گاه متضادی ارائه 

و( نفر )یک میلیون در هر س در دو سوی مرز ایران و آ ذرابجیان را دومیلیون مجعیت اتلش

 نفر ، مجعیت اتلش ایران را یک میلیوننزی های درخطر یونسکواطلس زابن اند.ذکر کرده

دد لوگ نزی عهزار نفر و وبگاه اتنو  112آ ن را حدود  (Paul, 2011: 16). پُل دانس ته است

زابن دشوار اند. بدهییی است ختمنی دقیق بزرگی مجعیت اتلشهزار نفر را ذکر کرده 146

رت ارائه شده است، چندان بیش 4که در جدول  رسد این رمق از مزیایناما به نظر میاست. 

شود، نسبت خسنگواین زابن اتلشی به مجعیت لک اس تان طور که مشاهده مینباشد. هامن

در  رسد ازنظر مزیان مجعیت، زابن اتلشی( است. بنابراین به نظر می04/0هارصدم )گیالن چ 

 وضعیت خویب قرار دارد.

 

                                                                        
است، آ چنه در معیارهای کیفِی یونسکو تالیش صورت نگرفته سازی به سبب آ نکه ات به امروز، در راس تای مکّی 1

 اب ساکنان بومی منطقه اجنام شده است. عالوه بر این، در پژوهشاست که  هاییآ ید، برگرفته از مصاحبهادامه می

های که منحرصًا بر زابن اتلشی و جنبه –های اخری های سالانمهحارض از اطالعات مس تخرج از پااین

 امی.نزی هبره برده  –اندش ناخیت آ ن ممترکز بودهجامعه
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یسه اب مجعیت اس تان و نسبت جامعۀ زابین به لک مجعیت اس تان زابن در مقااتلشمجعیت  :4جدول 

 (1)درگاه مّل آ مار
 

 زابن بومی
اس تان)های( 

 خاس تگاه زابن

مجعیت لک 

 اس تان)ها(

اندازۀ جامعۀ زابین 

 )نفر(

سبت جامعۀ ن

زابین به لک 

مجعیت 

 ها(اس تان)

 04/0 112،000 2،480،874 گیالن اتلشی

 

 های اکربرد زابن اتلشیحوزه

ت و ها و آ وازهای حمیل داش ته اسزابن اتلشی از گذش ته اتکنون، سهم قابل توهجیی در ترانه

از زابن  ود آ نکه نسل ساخلوردۀ اتلشامروز صاحب ادبیات طزن نزی شده است. ویل اب وج

این به تر، متایل چندهای جوانکند، کوداکن و نسلبومی خود برای برقراری ارتباط اس تفاده می

انشان را از مادر  –و ای تریک  –اس تفاده از اتلشی ندارند. بس یاری از کوداکن، زابن فاریس 

آ هنا فاریس )و ای  نست؛ زیرا زابن مادریتوان آ هنا را خسنگوی  بومی داگریند و دیگر منیفرامی

ه هایی دانست کتوان دوزابنهترین حالت، نسل جوان اتلش را میبینانهتریک( است. در خوش

ذش ته از کنند و قادر به تلکّم به این زابن نیستند. گتنها همارت فهم زابن اتلشی را کسب می

ا ند، امرا برآ ورده ک  اد در جوامع حمّلهرچند ممکن است زابن بومی نیازهای ارتباطی افر آ ن، 

سلط کند که افراد به زابن رمسی کشور نزی م حتصیل و اجنام امور اداری و دولیت اجیاب می

 –های بومیو بس یاری از زابن –ابش ند؛ به مهنی سبب، معاًل حوزۀ اس تفاده از زابن اتلشی 

 در دنیای امروز بس یار حمدود شده است.

 
 گریینتیجه -6

( و اب توجه به آ چنه درابرۀ جامعۀ 2003گانۀ یونسکو )درنظر داشت معیارهای ششاب 

خالصه  5صورت جدول توان وضعیت حال حارض زابن اتلشی را بهزابن گفته شد، میاتلش

ّ کرد. ابید توجه داشت که به دلیل کیفی بودن معیارهای پیش ِی درجۀ هنادی یونسکو، ارزاییب مک

 ن، ممکن نبوده است. دن این زابدرخطر بو

                                                                        
1 www.amar.org.ir 
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 وضعیت کنوین زابن اتلشی در ایران :5جدول 
 

 معیار یونسکو
وضعیت زابن 

 اتلشی
 معیار یونسکو

وضعیت زابن 

 اتلشی

 مک اکربرد زابن مورد نظر انزی م  زابن توسط کوداکن یریدگای

 مک زابن کیزابنوران  تعداد
زابن در ورود به  قدرت

 رسانه
 قابل قبول

 کیابنوران ز تیمجع  نسبت

 منطقه تیزابن به لک مجع 
 قابل قبول

از زابن مورد نظر  اس تفاده

  در آ موزش

 

عنوان کند، فراگریی آ ن توسط کوداکن بهترین عامّل که بقای یک زابن را تضمنی میهمم

خسن  گریند و قادر بهعنوان زابن مادری فرامنیزابن مادری است. کوداکن اتلش، این زابن را به

ابن تنها زلشه این زابن نیستند، البته همارت فهم آ ن را دارند. ابتوجه به اینکه مجعیت اتگفنت ب

های فاریس، تریک و دهد و اتلشی در متاس اب زابنلک مجعیت اس تان را تشکیل می 04/0

سال( خطری جّدی  25جوان )صفر ات  گیلکی قرار دارد، خطر تغیری زابن در مورد نسل

ها از اینکه ش جامعۀ زابین به زابن اتلشی مثبت است، هرچند جواناست. خوش بختانه نگر 

ر وای دپفاریس را اب لهجۀ اتلشی حصبت کنند، احساس خویب ندارند. زابن اتلشی زابین نسبتًا 

 که حمتوای ادیب، شعر، طزن و نرش اخبار به زابن اتلشی رونقطوریجامعۀ بومی است، به

د وین یک برانمۀ منسجم زابین برای هببود وضعیت موجو چشمگریی دارد. اب مهۀ اینها، تد

 زابن اتلشی امری ابیس ته و الزم است.
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Abstract 

The vitality of languages depends on their speakers. The emergence 

and growth of cultures and their cross-generational transmission are 

only possible through language. It is true indeed that a community’s 

cultural, historical, and literal heritage diminishes with the death of its 

language. Based on Ethnologue’s estimate 652 languages are today 

living in Southern Asia, including Iran. Of this number, 25 indigenous 

language clusters are spoken in Iran. Seven of these 25 languages and 

their subcategories are dying and about one third are endangered. 

Taleshi is one of these languages. The Taleshi-speaking community 

comprises about one percent of the Iranian population living in 

northwest and west of Gilan. Due to neighboring Gilaki and Turkish, 

along with the influence of Persian, Taleshi has undergone profound 

changes so that it is now classified as an endangered language. The aim 

of this paper is to introduce the UNESCO’s six level categorization 

criteria of language endangerment. It also provides a brief report on 

the current status of Taleshi in Iran and the contributing factors to its 

decline. 
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