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 سپاسگزاری

نامه یاری هایی که مرا در راه پر فراز نگارش این پایانهایی را بیاورم، نامبه الی سطور نحیف سپاس خواستم نام در ال

ایستم که آیینه راستین صبر، فروتنی و معنای واقعی رام مردی راست قامت خبردار میدادند. ابتدا تمام قد به احت

ای شک سیاههمعلمی است. دکتر یحیی مدرسی که بیش از هر استادی مرا آموخت. اگر نبود خودکار قرمز ایشان بی

بیک عزیز نیز قدردانی  کرد. دوست دارم از چهره مهربان، خانم دکتر رستمسیاه اینجا پیش نظرها سیاه بازی می

کنم که آرام کننده روان پرتشویش من بودند و نامشان در دل من محکوم به زندان ابدی است. چقدر سخت است 

ای درخور برای قدردانی از سرکار خانم دکتر بهبهانی که مهربانی در لبخند و نگاه ایشان خالصه شده و یافتن واژه

ای از جناب آقای دکتر عادل بارد. در این میان شایسته است تشکر ویژهمگان میدریغ باران این مهربانی را بر هبی

هایم ترین سپاسشیرالی بنمایم که در نهایت سخاوت و لطف من را با مردمی به روشنایی آب آشنا کردند. صمیمانه

ن پژوهش را در اختیار من های اصلی ایکنم که با صبر وصف ناپذیر دادهرا نثار استاد عزیز اشکندا سالم چحیلی می

خواهم از گذاشتند و سرکار خانم ندا چحیلی که دلسوزانه پس از استاد چحیلی ادامه کار را به عهده گرفتند. می

فرستاد بدون آنکه اندکی خم  –البته با حقوق  –نازنین همسرم تشکر کنم که در این مدت مرا به مرخصی یکساله 

شتیبان من بود. البته در این میان دوستان عزیزم سرکار خانم ربسن خفاجی زاده به ابرو آورد و چون کوهی سترگ پ

کنم و خانم شیما شجاعی هم مرا یاری کردند که مهربانی و یادشان فراموش نشدنی است و در آخر از خودم تشکر می

 شود پایان نامه. که الحق و االنصاف خیلی زحمت و رنج کشید تا توانست این نامه را به پایان برساند تا ب
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 چکیده: 

های کند. زبان و جامعه هر دو به عنوان پدیدههای اجتماعی را منعکس میزبان به عنوان یک نهاد اجتماعی دگرگونی

عوامل درون زبانی و برون زبانی از ها تحت تاثیر پویا پیوسته در حال تغییر و دگرگونی هستند و اصوال تحول زبان

ها از خصوصیات ذاتی هر زبان و گویشی است، اما آنچه امروزه شاهد آن هستیم گیریجمله برخوردهای زبانی و قرض

هاست که هر روز با تغییر شیوه زندگی و گسترش ارتباطات نه تنها تغییر تدریجی بلکه نابودی و زوال این زبان

گوی بومی یکی از نفر سخن 300گیرد. زبان مندایی با حدود شدت بیشتری به خود می جمعی این روند سرعت و

ها است که در معرض خطر انقراض قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیرپذیری واژگانی زبان مندایی همین زبان

ها با استفاده از ضبط داده های رایج در خوزستان پرداخته است. در این بررسی از دو روش میدانی و اسنادیاز زبان

ها مشاهده ها در فرهنگ زبان مندایی استفاده شده است. با بررسی دادهاز گویندگان بومی مندایی نوین و کنترل داده

های قرضی را از زبان فارسی به عنوان زبان معیار کشور ایران و زبان عربی شد که زبان مندایی بیشترین میزان واژه

ها در روند انتقال از زبان مبدأ به زبان مندایی دچار یج بخشی از مردم منطقه داراست. این واژهبه عنوان زبان را

ها را در حوزه اند و بیشترین میزان این واژهتحوالت آوایی نسبتا قابل مالحظه و تحوالت معنایی محدودی شده

 معنایی ابزار و اشیاء مورد استفاده در زندگی روزمره شاهد هستیم.

 گیری، تحوالت آوایی، تحوالت معناییزبان مندایی، برخورد زبانی، قرضد واژه: کلی
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 مقدمه 1-1

های کوشد که به پرسشپردازد و میمند زبان میشناسی علمی است که به مطالعه و بررسی روشانزب

، مطالعه علمی شناسیزبان( معتقد است که  26-24: 4197) 1ترادگیل .بنیادین در مورد زبان پاسخ گوید

عی و فرهنگی آن است. ای اجتماعی در بافت اجتماپدیده به عنوانشناسی زبان، مطالعه زبان و جامعه زبان

سازد و این فرهنگی مرتبط می –ها و عوامل اجتماعی زبان، آن را با بسیاری از پدیدهی ماهیت اجتماع

آورد. هرچند رابطه میان این دو، دو ای از روابط نسبتا پیچیده را میان زبان و جامعه پدید میشبکه ،ارتباط

تر جامعه و تغییرات اجتماعی را به زبان بارزتر و قابل مالحظه شناسان تاثیرزبان بسیاری ازجانبه است، اما 

 .دانندمی

عوامل  ها وها، روندخصلت اجتماعی زبان، آن را با بسیاری از پدیده( 23: 1393بنا بر نظر مدرسی ) 

)و در واقع مبستگی و پیوستگی به حدی است که برخی زبان را دهد و این هفرهنگی پیوند می -اجتماعی

جامعه را به  فرهنگی –های مختلف اجتماعی ها و دگرگونیاند که پدیدهای دانستهگان زبان را( آیینهواژ

زبان  .ائل شدای دو جانبه قتوان میان زبان و جامعه رابطهبه طوری که می ،سازدنوعی در خود منعکس می

یزان تغییرات این نی هستند. البته مهای پویا، پیوسته در حال تغییر و دگرگوو جامعه هر دو به عنوان پدیده

 این تغییرات دهند و تغییرات زبانی کندترند.طور کلی تحوالت اجتماعی سریعتر رخ میه دو یکسان نیست. ب

ان عمل های مختلف یکسسرعت این تغییرات زبانی نیز در حوزهد در جهت تغییرات اجتماعی هستند و کن

 .پذیرنده یک اندازه از تغییرات اجتماعی تاثیر نمیکنند، یعنی دستور، واژگان و آوا بنمی

جوامع انسانی از یک سو از درون خود همواره در حال تغییر و دگرگونی هستند، و از سوی دیگر نیز بر  

ها نیز به تبعیت از جوامع خود ناگزیر با پذیرند. زبانمی ی از هم، تاثیرات متقابلمختلفاثر تماس با جوامع 

به دالیل گوناگون اجتماعی، فرهنگی،  هنگامی کهگذارند. کنند و بر هم تاثیر میپیدا میتماس  یکدیگر

                                                           
1 . P.Trudgill 
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زبان آنها نیز کنند، ارتباط برقرار می یکدیگرسیاسی، تاریخی، اقتصادی، جغرافیایی و غیره جوامع انسانی با 

 گیرند. در تماس با هم قرار می

 پژوهش و اهمیت آنموضوع  1-2

تاکید بر تاثیرپذیری  های رایج در خوزستان بااز زبان 1ضوع تاثیرپذیری زبان منداییموبا  پژوهش حاضر

شناسی زبان به شمار که از مباحث قابل توجه در حیطه جامعه 2برخورد زبانیواژگانی به انجام رسیده است. 

زبان  عنوان بهزبان فارسی در سیر تغییر و تحول زبان مندایی داشته است.  رود، تاثیرات چشمگیریمی

های رایج در کشور گذاشته های گوناگون بر روی دیگر زبانرسمی کشور ایران، تاثیرات خود را در حوزه

و  ی، واژگانییاآو سطوح  تواندی آنها نیز میاست. این تاثیرات گاهی شدید و گاهی ناچیز هستند. دامنه

ایران است و نیز با سکونت اقوام مندایی در  استان خوزستان محل را در برگیرد. با توجه به اینکه یدستور

بالطبع زبان مندایی به دلیل برخورد و تماس با  توجه به اینکه زبان عربی در این استان رواج و کاربرد دارد،

ها و حاضر به برخورد زبان پژوهشدر  ،به این ترتیبدو زبان فارسی و عربی تاثیراتی از آنها پذیرفته است. 

ها بر سایر زبان با توجه به جایگاه رسمی آن در امر آموزش و غیره زبان فارسیشود. اخته میتاثیرات آن پرد

از جمله توان برشمرد. دالیل این برتری می به عنواندر قلمرو کشور ایران برتری دارد که عواملی چند را 

به یران غالبا از زبان فارسی های گروهی در اها در زندگی اجتماعی امروز است. رسانهاین عوامل تاثیر رسانه

هایی که دامنه نفوذ آنها به صورت محلی گیرند. حتی آن دسته از رسانهابزار ارتباطی خود بهره می عنوان

خود  مخاطبانکنند تا در جلب نظر زبان معتبر استفاده می به عنواناز زبان فارسی  به طور غالباست نیز 

به عنوان  های کشور نیز عموما این زبان فارسی است کهدانشگاه به نحوی موثرتر عمل کنند. در مدارس و

 گیرد.زبان آموزش مورد استفاده قرار می

                                                           
1 . mandaic language 
2 . linguistic contact  
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های دولتی را نیز در اختیار دارد. مهاجرت افراد به زبان فارسی که زبان رسمی کشور ایران است، حمایت

گیرند میبه کار  در زندگی روزمره رازبان فارسی  ناگزیرشهرهای بزرگ نیز روز به روز به تعداد افرادی که 

پیش رود که فرد، دیگر از زبان مادری خود استفاده نکند و حتی با تواند جا میافزاید و این روند تا به آنمی

گونه در اینجا نیز جایگاه سخن بگوید. بدین ،آیدفرزندان خود به زبان فارسی که زبانی معتبر به حساب می

 شوند. تضعیف می ی اقلیتهاو زبانزبان فارسی تقویت شده 

زبان فارسی گذشته از نقش ارتباطی آن، به عنوان یادگار کهن گذشتگان این مرز و بوم، همواره عاملی 

رود. با وجود این نباید از خاطر برای ایجاد وحدت میان اقوام و نژادهای مختلف این سرزمین به شمار می

های محلی متعددی در کشورمان وجود دارند که برخی از آنها در گویشها و برد که در کنار این زبان، زبان

به عنوان زبان مادری یکی از اقوام ایرانی، بخشی از  (هاو گویش)ها خطر نابودی هستند. هر یک از این زبان

ها و باورهای آن قوم و آیند و منعکس کننده آداب، رسوم، ارزشفرهنگ و هویت قومی آنان به حساب می

 ها از نسلی به نسل دیگر هستند.ای برای انتقال این ارزشعین حال وسیله در

به  –های در حال انقراضیکی از زبان به عنواناندکی در زمینه زبان مندایی  تحقیقاتبا توجه به آنکه 

در نظر دارد با بررسی میزان تاثیرپذیری این زبان  پژوهشصورت گرفته است، این  –ویژه در داخل کشور 

ی در جهت معرفی و شناساندن این زبان که بخشی از میراث گاممورد بررسی های رایج در منطقه از زبان

درآمدی بر بتواند  پژوهشرسد که این ، بردارد. به نظر میآیدبه شمار میناملموس فرهنگی کشور ما 

شایان ذکر بان باشد؛ های نوین در مطالعه جامعه شناختی این زهای آینده در مسیر گشودن عرصهفعالیت

شناختی کدام رویکرد زبانی توصیفی انجام شده، که هیچیاغلب کارهاکشور ما در مورد این زبان است که در 

 اند. نداشته

آید و همین امر های موجود در سرزمین ایران به حساب میترین زبانزبان مندایی از جمله ناشناخته

های ی نو رهنمون سازد که انگارهیهارهیافتبه در این زبان ما را  تواند با واکاوی تاریخی و گفتمانیمی

 مجهول و ناپیدا در مراحل تغییر این زبان را برای ما روشن سازد. 
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 یزبانبانی و برونزعوامل درونتحت تاثیر بیشتر ها تحول و دگرگونی زبان (66: 1383بنا بر نظر بشیرنژاد )

ییرات و های ایرانی نیز در گذر زمان دستخوش تغاست و همه زبان از خصوصیات ذاتی هر زبان و گویشی

کننده است، نه تنها ها نگرانمندان این زبانی عالقهاما آنچه امروزه شاهد آن هستیم و برااند. تحوالتی گشته

ی و اقتصاد هاست که تحوالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگیاین زبان ر تدریجی، که زوال یا نابودی بطیءتغیی

باطات جمعی های زندگی و گسترش ارتهای اخیر موجبات آن را فراهم آورده و هر روزه با تغییر شیوهسال

ش و پایگاه گیرد. رفته رفته با نزول ارزهای گروهی، این روند سرعت و شدت بیشتری به خود میو رسانه

و با ادامه وضع  شودمختلف کمتر می هایحوزه ها در مقابل زبان فارسی، کاربرد آنها در اجتماعی این زبان

 .میشه به دست فراموشی سپرده شوندها برای هرود که این زبانموجود بیم آن می

در  ای در معرض خطر را منتشر نمود و توسط آنهاطلس زبان 1996ونسکو برای نخستین بار در سال ی

گذاران و همچنین جوامع زبانی سیاستاد. این هشدار، اکنون توسط ها در جهان هشدار دانقراض زبان مورد

-این اطلس با همکاری گروه گستردهها و جامعه مدنی در جهان جدی گرفته شده است. و دانشمندان، رسانه

به چاپ  2010، ویراست سوم آن در سال 1ای از محققین از سراسر دنیا تکمیل شده و با ویراستاری موزلی

 رسیده است. 

های فراگیر باشد و های بشریت است. هر زبانی چه جزو زبانتقلیل تواناییانقراض یک زبان به معنای 

فرهنگ بشری است.  نمادی ازها قادر به تکلم به آن هستند، هایی باشد که تعداد کمی از انسانچه جزو زبان

 های مختلفی از میراث فرهنگی ناملموسطور غیر قابل اجتنابی به نابودی و حذف بخشه مرگ یک زبان ب

بر انجامد. ها میشعر، لطیفه، ضرب المثل و افسانه مانندهای شفاهی سنتاز قبیل هنر، تجربیات جوامع، 

خطر در های در معرض تالشی را برای احیای زبانونسکو یدر این راستا ( 3: 2010اساس گزارش موزلی )

                                                           
1 . Ch.Moseley 
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 به عنوان سخنگونفر  300حدود از زبان مندایی با  های در معرض خطرزبان در اطلس است. جهان آغاز کرده

 (.46: همانمعرض خطر انقراض قرار گرفته است )طور جدی در ه های ایران یاد شده که بیکی از زبان

است که از نظر مذهبی و تاریخی ارزشمند است. از آنجا که زبان  1های آرامیاین زبان از جمله زبان

مستندسازی این زبان از نقاط قوت  ، تحلیل وتوصیفهای در خطر کشور ماست، مندایی از جمله زبان

بیشتر به  درباره مندائیانهای انجام شده پژوهش بسیاری از تواند به حساب آید. درپژوهش حاضر می

شناختی رویکرد پژوهش حاضر زبان است، اما این قوم توجه شده (دینی و فرهنگی) های غیر زبانیجنبه

 است.  نبودهاقبال  تاکنون در ایران چندان مورد است که

  ها هدف 1-3

لی و ک هایهدفنگارنده  ،است پذیرفتهاجتماعی صورت  شناسیزبانپیش رو که در عرصه  پژوهشدر 

 کند که به شرح زیر است:ئی را دنبال میجز

 های کلیهدف

 های در معرض خطر کشورزبان مندایی به عنوان یکی از زبانتوصیف عمومی ساخت . 1 

 دیگر به ویژه در سطح واژگانیهای پذیری زبان مندایی از زبانثیر. بررسی تا2

 

 

 جزئی هایهدف

                                                           
1 . aramaic language 
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 های رایج در منطقههای قرضی وارد شده از زبان. بررسی واژه1

 های فارسی و عربی در زبان منداییریشه با زبانهای هم. بررسی کلی واژه2

 سازی زبان مندایی. مستند3

 هاپرسش 1-4

شود و به این مساله های فارسی و عربی بررسی میمیزان تاثیرپذیری این زبان از زباندر این پژوهش 

هایی از زندگی اجتماعی بیشتر به این زبان وارد شده های بیگانه در چه حوزهشود که واژهنیز پرداخته می

 است. 

 گونه فهرست کرد:توان ایننها هستیم را میگویی به آبه دنبال پاسخ پژوهشاین  هایی که درپرسش

 های رایج در منطقه قرار گرفته است؟ مندایی در چه سطوحی تحت تاثیر زبان. زبان 1

 های رایج در منطقه بیشتر تاثیر پذیرفته است؟. زبان مندایی از کدام یک از زبان2

 های بیگانه بیشتر به زبان مندایی وارد شده است؟هایی از زندگی اجتماعی واژه. در چه حوزه3

 ؟ اندشدهها در فرآیند انتقال به زبان مندایی تا چه حد دچار تحوالت آوایی و معنایی . واژه4

 هافرضیه 1-5

بندی این گونه دسته ،توان با در نظر گرفتن تغییرات و تاثیرات احتمالیهای پژوهش را نیز میفرضیه

 کرد:

 است. های رایج در منطقه تاثیر پذیرفتهنمعنایی و آواشناختی و واژگانی از زبادر سطوح . این زبان 1



8 
 

هایی و تغییرات تلفظی در نتیجه تاثیرپذیری واژگانی از زبان آمیزش قرضیگیری، . مواردی از قرض2

 شود. فارسی در زبان مندایی دیده میبه ویژه چون عربی و 

 . اندایی شدهه بیشتر وارد زبان مندهای بیگانهای علمی، سیاسی و فرهنگی واژه. در حوزه3

 شوند.های قرضی دچار تغییرات آوایی و معنایی محدودی میهای مبداء به مندایی واژه. در انتقال از زبان4

 

 شناسی روش 1-6

ی است که بر پژوهشمیدانی  پژوهششود. در پژوهش حاضر از دو روش اسنادی و میدانی استفاده می

گیرد. به طور کلی، هر مطالعه علمی بزرگ یا ری صورت میگیهای عینی محسوس و قابل اندازهپدیدهروی 

آزماید و نیز در شرایط زندگی واقعی ها را میکند و فرضیهکوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال می

شود، از نوع مطالعه میدانی است. در ها اجرا میها و موسسهها، سازمانمانند: جوامع محلی، مدارس، کارخانه

مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری اطالعات  هایی ماننداز روش معموال میدانی، محقق هشپژو

 برد. مورد نیاز خود بهره می

ها، ها، مقاله، از طریق مطالعه کتابپژوهشهای اسنادی، اطالعات الزم در مورد ریز موضوع پژوهشدر 

های عمومی یا تخصصی موجود است و نیز ول در کتابخانهها و دیگر آثار مکتوب که به طور معمنامهو پایان

شناسی آید. بر این اساس، محقق نخست باید نوعی کتابورزی و تدبر بر روی اطالعات، به دست میبا اندیشه

سازد که از هر منبع در چه موضوعی شناسی، محقق را آگاه میمتناسب با پژوهش خود را فراهم آورد. منبع

 باید استفاده کند.  و به چه اندازه

 بودن زبان مندایی و تعداد کم گویشوران با توجه به در معرض خطر –حاضر  پژوهشروش میدانی در 

ساکن اهواز  مندایی از طریق گفتگوی مستقیم و مصاحبه با سخنگویان بومی –کامال مسلط بر این زبان 


