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چکیده
پیدایش و رشد فرهنگها و انتقالشان از نسیل به نسل دیگر تنها از طریق زابن اماکنپذیر
است؛ به مهنی سبب اب مرگ یک زابن ،فرهنگ ،اترخی ،ادبیات و در یک الکم ،مریاث
ارزاییب اتنولوگ ،امروز  652زابن در جنوب آس یا
آن جامعه نزی انبود میشود .طبق
ِ
زابین بومی در ایران وجود دارد .هفت زابن
ش ناسایی شدهاند که از این تعداد 25 ،خوشۀ ِ
از مجموعِ این  25خوشۀ زابین بهمهرا ِه گونههای خمتلف آهنا در معرض انبودی و یکسوم آهنا
در معرض آسیب هستند .زابن اتلشی یکی از این زابنهاست؛ جامعۀ اتلشیزابن،حدود
یک درصد مجعیت ایران را تشکیل میدهد که در شاملغرب و غرب گیالن زندگی میکنند.
این زابن به دلیل مهسایگی اب گیلکی و تریک و نزی تأثری زابن فاریس دس تخوش تغیریات
فراوان شده و جزو زابنهای درمعرض خطر طبقهبندی شده است .در این مقاهل ،مضن
معریف معیارهای ششگانۀ یونسکو در درجهبندی مزیان درخطر بودن زابنها ،به برریس
ِ
کنوین زابن اتلشی و عوامل مؤثر در تضعیف این زابن در ایران پرداخته میشود.
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 -1مقدمه
گوانگوین زابن و گویش ،پدیدهای انگزیر است؛ زیرا ارتباط ،جزیئ جداییانپذیر از نزدگی برش
بریوین جوامع زابین دارد .هیکی
حمسوب میشود .این گوانگوین ،ریشه در عوامل دروین و ِ
بریوین گوانگوین زابن را به متاس زابین /گویشی مربوط
(نک )Hickey, 2012: 7 :عامل ِ
میداند و آنگونه که بر ِیت (نک )Britain, 2010: 208 :توضیح میدهد ،متاس زابین ،ابعاد
کوچکی حماوره و ارتباطات
متفاویت دارد :از سطح معمول و متداول آن گرفته ات سطحی به
ِ
روزمره .به بیان روشنتر ،افرادی که ممکن است عضو جامعۀ زابین متفاویت ابش ند میتوانند
زابن جامعۀ
سبب اجیاد تغیریایت در گویش و زابن یکدیگر شوند و این تغیریات اگر در ِ
درایفتکننده ،پذیرفته و هنادینه شود ،درهنایت ،به مهگرایی خواهد اجنامید .بهاینترتیب ،بر
اثر متاس مداوم ،از مزیان تفاوتهای آن دو نظام زابین اکس ته و بهتدرجی ،بر ش باهتهای آهنا
افزوده میشود (نک .)Berruto, 2005: 81 :در این مقاهل ،ابتدا به عوامل مؤثر بر انبودی
زابن پرداخته میشود .سپس ،معیار یونسکو در ش ناسایی درجۀ ماندگاری و درخطر بودن
بودن زابن اتلشی ،بهعنوان منونهای از
زابنها توصیف خواهد شد .به دنبال آن ،مزیان درخطر ِ
بومی ایران ،اب اس تفاده از معیارهای یونسکو برریس میشود.
زابنهای ِ
 -2متاس زابین و خطر انبودیِ زابن
از منظر زابنش نایس ،تغیری اب گسرتش نوآوریهای زابین در رسارس قلمر ِو آن زابن آغاز
میشود و درهنایت ،اگر جامعۀ مقصد ،آن نوآوریها را بپذیرد ،تغیریات قابل توهجیی در زابن
پدید میآید .آنگونه که در رسالۀ زابنهای درخط ِر مکربجی 1آمده است ( Sallabank, 2011:
، )Austin/5عوامّل انبودی زابنها به  4دس ته تقس می میشوند:
الف) بالایی طبیعی؛ مانند :س یل ،زلزهل ،حقطی ،خشکسایل و بامیری؛
ب) جنگ؛ مانند جنگ داخّل السالوادور2؛ کش تار مجعی؛ مانند بس یاری از جوامع
بومی قارۀ آمریاک؛
ِ
ج) رسکوب افراطی و کوچ اجباری؛ مانند قبایل بومی آمریاک .در بریخ کشورها این امر
انم «یکدستسازی ای برابریِ میل»3به خود گرفته است؛
1 The Cambridge Handbook of Endangered Languages
2 El Salvador
3 national equity or assimilation
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د)برتریِ فرهنگی ،س یایس ،اقتصادی و اترخیی یک زابن؛ مانند زابن رمسی در اغلب
کشورها.
 1-2متاس در ش بکههای اجامتعی
افراد در ش بکههای اجامتعی ،اطالعات گوانگون از قبیلِ جتربه ،اکر ،معیشت ،دیدگاه،
احساسات و نیازهای خود را به اشرتاک میگذارند .ش بکههای اجامتعی پدیدههای پیچیدهای
هستند؛ زیرا افراد گوانگون اب پیشینۀ خانوادگی ،اجامتعی ،فرهنگی ،جغرافیایی و زابین خمتلفی
در آهنا حضور دارند .به مهنی سبب ،اعضای این ش بکهها مهواره اب اطالعات گوانگون و
بهویژه نوآوریهای زابین روبرو هستند و خودآگاه ای انخودآگاه خود را اب این نوآوریها تطبیق
میدهند و خبشی از آهنا را میپذیرند ( .)Hinskens et al., 2005: 2اب گذشت زمان ،این
ش بکهها به نوعی مهگرایی دروین میرس ند؛ هر یک از اعضا ،از زابن مبدآ خود فاصهل
میگریند و ویژگیهای زابین جدیدی را که از دیگر ش بکهها به دست آوردهاند در ش بکۀ
خصویص خود عرضه میکنند .تطبیق اب تغیریات جدید به موقعیت فرد در گروه ،نوع متاس،
مزیان ارتباط اعضای ش بکه ،و سن و جنس بس تگی دارد (.)Thomas, 2010: 38
 -2-2رسانههای مجعی
رشد رسیع رسانههای مجعی و ارتباطی و سهولت دسرتیس به آهنا ،موجب افزایش متاس
جامعههای زابین بومی اب زابنهای معیار شده است .سال  1969نقطۀ عطفی در اترخی برش
حمسوب میشود؛ چه در این سال ماهوارۀ اینتل َست در مدار قرار گرفت ات ارتباط ملتها را
تسهیل و ترسیع کند ( .)Mackey, 2001: 69از آن اترخی اتکنون ،گسرتۀ نفوذ و س یطرۀ
زابنهای معیار بر زابنهای بومی روز به روز افزایش ایفته که مهنی مس ئهل سبب تغیری
زابنهای بومی و تضعیف آهنا شده است.
 -2-3هماجرت
از آجنا که بیشرت فرصتهای شغّل و اماکانت رفاهی ،حتصیّل ،درماین و مانند آن در شهرهای
بزرگ ممترکز شدهاند ،افراد اب هماجرت – دامئی ای موقت– به شهرهای بزرگرت ،نوآوریهای زابین
را جذب میکنند و به جوامع کوچکرت انتقال میدهند ( .)Taeldeman, 2005: 263بنابراین
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هماجرت (شامل متام انواع آن) یکی از عوامل به خطر افتادن زابنهای بومی حمسوب میشود.
 -3مقیاس ماندگاری زابن (یونسکو)2003 ،
در مقیاس ارزاییب یونسکو برای تعینی درجۀ ماندگاری زابن  6معیار مورد برریس قرار
میگرید:
معیار اول -انتقال زابن از وادلین به فرزندان :در اینجا پرسش اسایس این است که آای
زابن به نسلهای جوانتر انتقال داده میشود؟ پاخس به این پرسش ،جایگاه زابن را بر روی
پیوس تار  6درجهایِ «امن -منقرضشده» تعینی میکند.
جدول  :1درجات درخطر بودن زابنها بر اساس معیار انتقال زابن
ماندگاری زابن

توصیف
درجه
مهۀ خسنگواین در متامی س ننی به زابن تلکم میکنند ،کوداکن به راحیت
5
زابن را فرامیگریند و به اکر میبرند.
بیشرت کوداکن از زابن اس تفاده میکنند ،اما ممکن است حمیطهای
 4اس تفاده از زابن حمدود ابشد؛ برای مثال ،فقط در خانه به زابن
مورد نظر حصبت کنند.

در معرض خطر

3

کوداکن ،زابن را به عنوان زابن مادری در خانه منیآموزند.

شدید ًادر معرض
خطر

2

فقط نسل کهنسال به زابن حصبت میکنند ،ممکن است پدرها و
مادرها زابن را متوجه شوند اما اب فرزندان به آن زابن حصبت منیکنند.

در آس تانۀ
انقراض

1

تهنا ،نسل کهنسال در مواقع و موارد خاص به آن زابن حصبت
میکنند.

منقرضشده

0

زابن هیچ خسنگویی ندارد.

امن
آسیبپذیر

معیار دوم -تعداد خسنگواین :هرچه جامعۀ زابین کوچکرت ابشد ،مزیان درخطر بودن زابن
بیشرت است.
معیار سوم -نسبت تعداد خسنگواین به لک مجعیت :درجۀ ماندگاری زابن را میتوان از
روی نسبت خسنگواین آن زابن به لک مجعیت گروه (در سطح بومی ،مذهیب ،منطقهای ای
ّمّل) س نجید.
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جدول  :2درجات در خطربودن زابنها بر اساس نسبت خسنگواین به لک مجعیت

ماندگاری زابن
امن
آسیبپذیر
در معرض خطر
شدید ًا در معرض خطر
در آس تانۀ انقراض
منقرضشده

درجه
5
4
3
2
1
0

نسبت خسنگواین زابن به لک مجعیت
مهه به آن زابن حصبت میکنند.
تقریب ًا مهه به آن زابن حصبت میکنند.
اکرثیت به آن زابن حصبت میکنند.
اقلیت به آن زابن حصبت میکنند.
عدۀ بس یار مکی به آن زابن حصبت میکنند.
هیچ کس به آن زابن حصبت منیکند.

معیار چهارم -حوزههای اکربری زابن :انتقال زابن به نسلهای جوانتر بس تگی به این دارد
که آای از زابن بهطور پوای در ارتباطات الکمی اس تفاده میشود ای آنکه بهاکربردن زابن حمدود
به موقعیتهای خاص و بریخ اهداف مشخص است .آچنه در اینجا امهیت دارد این است که
بدانمی آای زابن در زندگی جامعۀ زابین «اکربریِ معیندار» دارد ای خری؟
جدول  :3درجات درخطر بودن زابنها بر اساس دامنۀ اکربری زابن

ماندگاری زابن درجه
امن

5

آسیبپذیر

4

در معرض خطر 3
شدید ًا در
معرض خطر
در آس تانۀ
انقراض
منقرضشده

2
1
0

توصیف
زابن در متام حوزهها و در مهۀ نقشها بهاکر میرود.
دو ای چند زابن ممکن است در بس یاری حوزههای اجامتعی و در
بیشرت نقشها بهاکر روند.
زابن در خانه اکرکردهای بس یاری دارد اما زابن فرادست ،در حال
نفوذ به حوزههای درون خانه است.
زابن در حوزههای حمدود اجامتعی و در نقشهای متعددی بهاکر
میرود.
زابن تهنا در حوزههای بس یار حمدود و در نقشهای انگشتشامر
بهاکر میرود.
زابن در هیچ حوزهای و در هیچ نقشی بهاکر منیرود.
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معیار پنجم -قدرت اکیف برای برآوردن نیازهای جدید ارتباطی در حوزههای نو و رسانهها:
مهگام اب تغیری زندگی جامعۀ زابین ،زابن ابید بتواند در عرصۀ نیازها و حوزههای نوظهور مانند
رسانههای حمیل ،ش بکههای جمازی ،حمیطهای اکر حمیل ،حتصییل و مانند آن اب زابنهای
فرادست رقابت کند.
معیار ششم -اکربرد زابن در آموزش :اکربرد زابن در اهداف آموزیش برای حیات آن زابن
اسایس است .در اینجا زابن بومی از نظر وجود ای نبو ِد خط و دس تور هنادینه شده ،فرهنگ
واژگان و سایر ابزاری که برای سوادآموزی رضوری است ارزاییب میشود .روشن است که
اگر زابین ،آاثر مکتوب نداش ته ابشد ،ماندگار خنواهد بود .توسعۀ اقتصادی و اجامتعی و
احساس مباهات در تلکم به یک زابن از عوامل مؤثر در آموخت آن زابن هستند.
 -4زابن اتلشی
ایران اب مساحت  1،648،192کیلومرت مربع و مجعیت  81،672،300نفر (بر اساس آمار
رسشامری نفوس و مسکن سال  )1395هفدمهنی کشور بزرگ دنیا است .گفته میشود
ایرانیان به  65خوشۀ زابن بومی و  14زابن غریبومی حصبت میکنند و یکی از این
«خوشههای زابین» ،1اتلشی در اس تان گیالن است.
قلمر ِو اصّل زابن اتلشی در گیالن ،شهرس تانهای آس تارا ،طوالش ،ماسال ،رضوانشهر و
اصّل «شامیل»« ،مرکزی» و
خبشهایی از شفت و فومن است .زابن اتلشی سه گونۀ ِ
«جنویب» دارد (نک :شلک .)1
هامنطور که در شلک شامرۀ  1مشاهده میشود ،اتلشی شامیل ،گسرتهای از لنکران در
مجهوری آذرابجیان ات کرگانرو ِد طوالش و نزی خبشهایی در اطراف آس تارا ،لوندویل ،ویزنه،
اردبیل و ویلكیج در ایران را دربر میگرید .اتلشی مركزی در طول رودخانههای انورود در
شامل و شفارود در جنوب (شامل حوایل اسامل ،از جوكندان و هش تپر طوالش ات پرهرس و
 1عبارت «خوشههای زابین» را از آنرو در این مت به اکر بردمی که اتنولوگ 65 ،زابن بومی را ش ناسایی کرده که
درحال حارض در ایران راجی هستند و از این تعداد 41 ،زابن بهدرجات خمتلف ،در معرض خطرند .اما در اطلس
زابنهای در خط ِر یونسکو ،این رمق 25 ،است .این تفاوت تعداد زابنها به شامرش آهنا برمیگردد .فهرست
اتنولوگ ،مهۀ گویشهای یک زابن را نزی در بر دارد اما اطلس زابنهای یونسکو ،گویشهای یک زابن را به
صورت جداگانه فهرست نکرده است.
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شلک  :1سه گونۀ اصّل زابن اتلشی (حسنیزاده ملک هجان و هبادران)1394 ،

رضوانشهر و كوهپایهها) و اتلشی جنویب در نوایح میان رودخانههای شفارود در شامل و
سفیدرود در جنوب (شامل خوشابر در ماسال و شاندرمن ،ماسوهل ،فومن،شفت و اطراف
آهنا) رواج دارند (رضاییت كیشهخاهل .)18-19 :1386 ،براساس وبگاه اتنولوگ ،اب توجه به
تعداد خسنگواین اتلشی ،این زابن از منظر ماندگاری ،وضعیت قابل قبویل 1دارد و اطلس
زابنهای درخط ِر یونسکو آن را در دس تۀ زابنهای آسیبپذیر قرار داده است .در شلک 2
زابنهای در خطر ایران ،مهراه اب درجه درخطر بودن این زابنها نشان داده شده است:

آسیبپذیر
 درمعرض خطر
شدیداً در معرض خطر
در آس تانۀ انقراض
منقرض شده

شلک  :2وضعیت درخطر بودن بریخ از زابنهای ایران (وبگاه ایران من)2
1 in vigorous use
2 Iraneman.org
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 -1-4متاس زابن اتلشی اب دیگر زابنها
شهرس تان طوالش در جماورت شهرس تانهای گیلکزابن و ترکزابن قرار دارد .به مهنی
سبب ،افزون بر زابن فاریس که در مقام زابن رمسی کشور زابنهای دیگر را حتت تأثری قرار
میدهد ،زابنهای تریک و گیلکی نزی از سویی ،بر اتلشی تأثری گذاش ته و از سوی دیگر از آن
تأثری پذیرفتهاند .اما بنابر دالیل گوانگون که در ادامه به آهنا پرداخته خواهد شد ،تریک ،بیش
از گیلکی بر اتلشی تأثری هناده است.
از منظر متاس زابین ،میتوان اتلشی را در مناطق خمتلف شهرس تانهای ماسال ،طوالش،
آس تارا و رضوانشهر به صورت زیر تقس میبندی کرد (رهامنیی:)1380 ،
 حوزۀ شامیل :معد ًات کرگانرود  ،لیسار و حویق که به ش ّدت حتت تأثری زابن تریک قرارگرفته است.
 حوزۀ مرکزی :اسامل ،پرهرس و شاندرمن که تأثری مکرتی از تریک و گیلکی پذیرفته است. حوزۀ جنویب :رضوانشهر وماسال که اتحدود زایدی حتت تأثری زابن گیلکی قرارگرفتهاست.
به این ترتیب ،میتوان گفت زابن اتلشی در
خبشهای جنویب ،بهویژه در فومنات اب زابن
گیلکی مهزیس یت دارد .اما نفوذ تریک ،بهویژه در
ایح شهریِ آس تارا و هش تپر در مسری جادۀ
نو ِ
انزیل-آس تارا ات جایی پیش رفته که تقریب ًا
جایگزین اتلشی شده است ،ویل در
قسمتهای مرکزیِ منطقۀ اتلشزابن؛ یعین
جنوب اسامل ،زابن اتلشی در دستخنوردهترین
شلک قابل مشاهده است
(.)Asatrian/Borjian, 2005: 52
شلک  :3قلمر ِو زابن اتلشی در کشور ایران ،به تفکیک
شهرس تانها (حسنیزاده ملک هجان و هبادران)1394 ،
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 -2-4عوامل مؤثر در تأثریپذیری اتلشی از تریک و گیلکی
مهسایگی مردمان اتلش اب خبشهای
اب درنظر گرفنت موقعیت جغرافیایی مناطق اتلشزابن و
ِ
خیی این دو زابن بر زابن اتلشی را به دو دس تۀ عوامل
ترک و گیلکنشنی ،میتوان تأثری اتر ِ
س یایس و اقتصادی-اجامتعی نسبت داد:
عوامل س یایس :در دورۀ قاجار پس از عهدانمۀ گلس تان و ترکامچنای ،حکومت مرکزی،
ادارۀ مناطق اتلشنشنیِ کرگانرود (از آس تارا ات اسامل) را به خواننی ترکزابن سپرد ،به مهنی
سبب مردم بهتدریـج جمبور به فراگرفنت زابن تریک شدند ات مه خود را به خواننی و حکومت
نزدیکتر کنند و مه بتوانند برای اجنام امور دولیت ،اب مقامات ترکزابن ارتباط برقرار منایند .از
سوی دیگر ،به دلیل اس تقرار حکومت حمّل ترکزابن ،دانسنت زابن تریک شأن اجامتعی نزی اب
مقر اصّل حکومت خواننی
خود به مهراه آورده بود .درست به مهنی سبب است که هرچه از ّ
ترک دورتر میشومی ،تأثری زابن تریک بر اتلشی نزی مکرنگتر میشود .به عبارت دیگر ،هر چه
از کرگانرود ،لیسار و خطبهرسا به مست اسامل و اتلشدوالب برومی ،از ترامک مجعیت ترکزابن
مقر حکومت خواننی
بهطور چشمگریی اکس ته میشود و نوایح ماسال و شاندرمن نزی که از ّ
ترک فاصلۀ بس یار داش تهاند ،اس تقالل زابین خود را ات حدود زایدی حفظ کردهاند؛ البته این
مناطق زابین نزی به دلیل مراودات دولیت اب مرکز حکومت گیالن در رشت ،از گیلکی تأثری
پذیرفتهاند (هامجنا).
عوامل اقتصادی-اجامتعی :مردمان اتلش در تأمنی نیازهای اولیۀ زندگی تقریب ًا خودکفا
هستند ،اما مراودات اقتصادی و داد و س تد اب ابزرگاانین که از ابکو ،اردبیل و خلخال به
طوالش میآیند ،زمینه را برای متاس زابین و تأثریپذیری دوسویۀ تریک -اتلشی فرامه کرده است.
عالوه بر این ،اتلشها برای دامداری و اکر در زمنیهای کشاورزی به اکرگر نیاز داش تهاند که
این افرادمعوم ًا از اردبیل و خلخال به طوالش میآیند (هامجنا) ،از طریف ،گاه زانن گیلک نزی
برای اکر در شالزیارها ،به نوایح اتلشنشنی آمدوشد دارند؛ مجموعۀ این عوامل سبب تأثری
زابنهای تریک و گیلکی بر اتلشی شده است.
 -5معیارهای یونسکو و وضعیت کنوین زابن اتلشی
ات اینجای حبث ،شش معیار پیشهنادی یونسکو و نزی عوامل مؤثر در متاس زابن اتلشی اب
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زابنهای مهسایه برریس شد .در ادامه ،وضعیت کنوین زابن اتلشی از دیدگاه معیارهای
یونسکو 1برریس میشود.
 -1-5فراگریی توسط کوداکن
در  40سال گذش ته ،به سبب فراگری شدن آموزش اجباری و رایگان در مدارس ،خدمات
آموزیش در بیشرت روس تاهای مناطق اتلشزابن گسرتش ایفته است .مادران جوان نزی به دلیل
نیازی که فرزندانشان به فراگریی و تلسط بر زابن رمسی کشور دارند ،از هامن ابتدا اب کوداکن
تنها به فاریس خسن میگویند ،زابن تریک مه به سبب رواج در خبشهایی که پیشتر به آهنا
اشاره شد ،در خانواده و توسط مادران آموزش داده میشود .درنتیجه ،اتلشی بهعنوان زابن
بومی ،در میان نسل جوان بس یار مکرنگ شده است و این روند مهچنان ادامه دارد.
 -2-5اندازۀ جامعۀ زابین
دانسنت تعداد دقیق خسنگواین اتلشی اکر آساین نیست .در منابع خمتلف ،آمار و ارقام متفاوت
و گاه متضادی ارائه شده است .بریخ پژوهشگران ()Asatrian/Borjian, 2005: 45
مجعیت اتلش در دو سوی مرز ایران و آذرابجیان را دومیلیون نفر (یک میلیون در هر سو)
ذکر کردهاند .اطلس زابنهای درخطر یونسکو نزی ،مجعیت اتلش ایران را یک میلیون نفر
دانس ته است .پُل ( )Paul, 2011: 16آن را حدود  112هزار نفر و وبگاه اتنولوگ نزی عدد
 146هزار نفر را ذکر کردهاند .بدهییی است ختمنی دقیق بزرگی مجعیت اتلشزابن دشوار
است .اما به نظر میرسد این رمق از مزیاین که در جدول  4ارائه شده است ،چندان بیشرت
نباشد .هامنطور که مشاهده میشود ،نسبت خسنگواین زابن اتلشی به مجعیت لک اس تان
گیالن چهارصدم ( )0/04است .بنابراین به نظر میرسد ازنظر مزیان مجعیت ،زابن اتلشی در
وضعیت خویب قرار دارد.

کیفی یونسکو تالیش صورت نگرفته است ،آچنه در
 1به سبب آنکه ات به امروز ،در راس تای مکّیسازی معیارهای ِ
ادامه میآید ،برگرفته از مصاحبههایی است که اب ساکنان بومی منطقه اجنام شده است .عالوه بر این ،در پژوهش
حارض از اطالعات مس تخرج از پااینانمههای سالهای اخری – که منحرص ًا بر زابن اتلشی و جنبههای
جامعهش ناخیت آن ممترکز بودهاند– نزی هبره بردهامی.
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جدول  :4مجعیت اتلشزابن در مقایسه اب مجعیت اس تان و نسبت جامعۀ زابین به لک مجعیت اس تان
(درگاه مّل آمار)1

زابن بومی

اس تان(های)
خاس تگاه زابن

مجعیت لک
اس تان(ها)

اتلشی

گیالن

2،480،874

اندازۀ جامعۀ زابین
(نفر)
112،000

نسبت جامعۀ
زابین به لک
مجعیت
اس تان(ها)
0/04

حوزههای اکربرد زابن اتلشی
زابن اتلشی از گذش ته اتکنون ،سهم قابل توهجیی در ترانهها و آوازهای حمیل داش ته است و
امروز صاحب ادبیات طزن نزی شده است .ویل اب وجود آنکه نسل ساخلوردۀ اتلش از زابن
بومی خود برای برقراری ارتباط اس تفاده میکند ،کوداکن و نسلهای جوانتر ،متایل چنداین به
اس تفاده از اتلشی ندارند .بس یاری از کوداکن ،زابن فاریس – و ای تریک – را از مادرانشان
فرامیگریند و دیگر منیتوان آهنا را خسنگوی بومی دانست؛ زیرا زابن مادری آهنا فاریس (و ای
تریک) است .در خوشبینانهترین حالت ،نسل جوان اتلش را میتوان دوزابنههایی دانست که
تنها همارت فهم زابن اتلشی را کسب میکنند و قادر به تلکّم به این زابن نیستند .گذش ته از
آن ،هرچند ممکن است زابن بومی نیازهای ارتباطی افراد در جوامع حمّل را برآورده کند ،اما
حتصیل و اجنام امور اداری و دولیت اجیاب میکند که افراد به زابن رمسی کشور نزی مسلط
ابش ند؛ به مهنی سبب ،مع ًال حوزۀ اس تفاده از زابن اتلشی – و بس یاری از زابنهای بومی–
در دنیای امروز بس یار حمدود شده است.
 -6نتیجهگریی
اب درنظر داشت معیارهای ششگانۀ یونسکو ( )2003و اب توجه به آچنه درابرۀ جامعۀ
اتلشزابن گفته شد ،میتوان وضعیت حال حارض زابن اتلشی را بهصورت جدول  5خالصه
کرد .ابید توجه داشت که به دلیل کیفی بودن معیارهای پیشهنادی یونسکو ،ارزاییب مک ّ ِی درجۀ
درخطر بودن این زابن ،ممکن نبوده است.
1 www.amar.org.ir
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جدول  :5وضعیت کنوین زابن اتلشی در ایران

ایدگریی زابن توسط کوداکن

وضعیت زابن
اتلشی


تعداد زابنوران یک زابن

مک

نسبت مجعیت زابنوران یک
زابن به لک مجعیت منطقه

قابل قبول

معیار یونسکو

معیار یونسکو
مزیان اکربرد زابن مورد نظر
قدرت زابن در ورود به
رسانه
اس تفاده از زابن مورد نظر
در آموزش

وضعیت زابن
اتلشی
مک
قابل قبول


هممترین عامّل که بقای یک زابن را تضمنی میکند ،فراگریی آن توسط کوداکن بهعنوان
زابن مادری است .کوداکن اتلش ،این زابن را بهعنوان زابن مادری فرامنیگریند و قادر به خسن
گفنت به این زابن نیستند ،البته همارت فهم آن را دارند .ابتوجه به اینکه مجعیت اتلشزابن تنها
 0/04لک مجعیت اس تان را تشکیل میدهد و اتلشی در متاس اب زابنهای فاریس ،تریک و
گیلکی قرار دارد ،خطر تغیری زابن در مورد نسل جوان (صفر ات  25سال) خطری جدّی
است .خوش بختانه نگرش جامعۀ زابین به زابن اتلشی مثبت است ،هرچند جوانها از اینکه
فاریس را اب لهجۀ اتلشی حصبت کنند ،احساس خویب ندارند .زابن اتلشی زابین نسبت ًا پوای در
جامعۀ بومی است ،بهطوریکه حمتوای ادیب ،شعر ،طزن و نرش اخبار به زابن اتلشی رونق
چشمگریی دارد .اب مهۀ اینها ،تدوین یک برانمۀ منسجم زابین برای هببود وضعیت موجود
زابن اتلشی امری ابیس ته و الزم است.
کتابنامه
حسنیزاده ملکهجان ،شهاب و اندای هبادران (« ،)1394حتلیل و برریس زابن اتلشی بهعنوان یكی
از زابنهای درمعرض خطر دنیا و جایگاه آن در بنی زابنهای زندۀ هجان» ،هامیش مّل
اتلشش نایس ،گیالن :اداره لک مریاث فرهنگی،صنایع دس یت و گردشگری اس تان گیالن.
رضاییت كیشهخاهل ،حمرم ( ،)1386زابن اتلشی (توصیف گویش مرکزی) ،رشت :فرهنگ ایلیا.
رهامنیی ،دمحمتقی (« ،)1380علل نفوذ زابنهای تریک و گیلکی در اتلش» .فصلنامۀ حتقیقات اتلش،
شامرۀ ،2زمس تان.15–27 :
Asatrian, G. / Borjian, H. (2005), “Talish and the Talishis (State of

55

برریس درجۀ درخطر بودن زابنهای ایران بر مبنای معیارهای یونسکو

Research)”, Iran and the Caucasus, 9 (1): 43–72.
Auer, P. / F. Hinskens (2005), “The Role of Interpersonal
Accommodation in a Theory of Language Change”, In Hinskens, F. /
Auer, P. / Kerswill, P. (eds.), Dialect Change: Convergence and
Divergence in European Languages: 335-364, Cambridge.
Austin, P. K. / Sallabank, J. (eds.) (2011), The Cambridge Handbook of
Endangered Languages, Cambridge.
Berruto, G. (2005), “Dialect/Standard Convergence, Mixing, and
Models of Language Contact: The Case of Italy, Dialect Change,
Convergence and Divergence”, In Hinskens, F. / Auer, P. / Kerswill, P.
(eds.), Dialect change: Convergence and Divergence in European
Languages: 81-97, Cambridge.
Britain, D. (2010), “Contact and Dialectology”, In Hickey, R. (ed.), The
Handbook of Language Contact: 208-229, John Wiley/Sons.
Hinskens, F. /Auer, P. / Kerswill, P. (2005), “The Study of Dialect
Convergence and Divergence: Conceptual and Methodological
Considerations”, In Hinskens, F. / Auer, P. / Kerswill, P. (eds.), Dialect
Change: Convergence and Divergence in European Languages: 1-48,
Cambridge.
Mackey, W. F. (2001), “The Ecology of Language Shift”, In Fill, A. /
Mühlhäusler, P. (Eds), The Ecolinguistics Reader: Language, Ecology,
and Environment: 67-74, Continuum.
Moseley, C (ed.) (2010), Atlas of the World’s Languages in Danger (3rd
edition), Paris, Online version:
http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas
Paul, D. (2011), A comparative Dialectal Description of Iranian Taleshi,
Doctoral dissertation, university of Manchester.
Taeldeman, J. (2005), “The Influence of Urban Centers on the Spatial
Diffusion of Dialect Phenomena”, In Hinskens, F. / Auer, P /Kerswill, P.
(Eds.), Dialect Change: Convergence and Divergence in European
Languages: 263-284, Cambridge.
Thomas, S. (2010), “Contact Explanations in linguistics”, In Hickey, R.
(Ed.), The Handbook of Language Contact: 31-47, John Wiley/Sons.

1398  اتبس تان،1  شامره، سال اول/  پژوهشهای زابین – ادیب قفقاز و اکس پنی56
A Study of Iran’s Languages Based on UNESCO’s Degree of Language
Endangerment Criteria
(Case Study: Taleshi Language)
Hamideh Poshtvan–Mahnaz Talebi Dastenaee
Alzahra University, Tehran

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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