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:سپاس ازبا 

را در اختیارم گذاشت واشو خصوصیاحمدي که دفترچه بسیار ارزشمند مسعود تاجبرادرم
عرهاي یاداشت شده با حوصله تمام، شدر کرمانشاه و کرج پذیرایم بود و زیاد،هايباوجود گرفتاري
و ملک در باغینی وخانواده محترمشان بِممآقاي سبزعلی همچنینو؛باره برایم خواندرا دوباره و چند

که قبول زحمت کرده و من را پذیرفتند کَلتندرِ سفلیدر زري شهابیبانو گلمحمد برون و آقاي جان
. و همچنین سپاس از هایم را با میل و رغبت پاسخ دادندپرسشوهایم را تحمل کردندرفتآمد و و 

با وهمکاريگونه یاريرنامه از هسازي متن پایانبهرنگ و آذر که در مدت آمادهخصوص بهفرزندانم 
. دریغ نکردندمن 



ه

:تقدیم به

گونه کرد و همهحملترانهصبورس خواندم را دمن و،اخیرلِاین چند سادر ناپذیربطورخستگیآنکه
چنین حال و روزي، باوتوانم در چنین سن وسالی هشد که بموجبآورد و فراهم را ماسباب آسایش

.همسرمتقدیم به. . . همدبپژوهشی انجام رِخوانم و کاهدرس ب

.



و

چکیده:

ي زندگی و تاثیر پذیري زیاد از درپی کاهش تعداد گویشوران، تغییر شیوه تولید و نحوه1گویش مردم روستاي کَلتتدرِ سفلی
اي، همچون بسیاري هاي ماهوارههاي همگانی مانند تلویزیون و شبکهزبان فارسی معیار، تحت تأثیر بیش از پیش رسانه

تواند در خشی از فرهنگ گویشی آن میدیگر از گویش هاي پراکنده این کشور در معرض خطر قرار دارد. مستندسازي ب
. در استهدف این پژوهش پرداختن به گویش روستاي کَلتتدرِ سفلی جهت حفظ و بقاي آن گویش داراي اهمیت باشد.

سال و از بومیان آن روستا هاي زندگی بانوئی کهناین راستا تعداد یکصد بیت شعر و شعرگونه و مثَل که از واپسین سال
ده بود، مورد توجه و استفاده قرار گرفت. ثبت و ضبط این شعرها، گام نخست این پژوهش بود؛ در ابتدا این شعرها جا مانبه

ها را در حدود بیست و پنج سال پیش از این، و در زمان زنده بودن آن بانو، یاداشت و ها توسط شخصی که آنو شعرگونه
ها با هاي صوتی الکترونیکی در آمدند. بازنویسی آنصورت فایلند و بهاي مجزا نگهداري کرده بود، خوانده شددر دفترچه

هاي زیر و زبري (اَ ، ا ، اُ ) ، گام بعدي بود. چنین خط فارسی، همراه با عالمتاستفاده از حروف آوانگار التین و هم
آمدند هم درست یا نادرست مینظر ناقصها با وسواس پیگیري شد و حتی مواردي که بهمستندسازي دقیق شعرها و مثَل

ها، مارا ها و توجه به معانی و کاربرد آنها و مثَلبررسی این شعرها و شعرگونهچه یاداشت شده بود، بازنویسی شد.عین آن
با گذران زندگی در روستائی دور، واقع در جنوب شرقی استان خوزستان که فعالیت اصلی ساکنین آن دامداري و کشاورزي 

گشاید.اي اگرچه کوچک، بسوي شناخت فرهنگ و زبان آن روستا میکند و دریچهت آشنا میدیم اس

ه.ملک، بختیاري، گویش، مثَل، شعرگوندر، باغهاي کلیدي: کَلتنواژه
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پیشگفتار

هاي اصلی این پردازد. دادهسفلی میبررسی گویش بختیاري روستاي کَلتندرِبهتحلیلی -با رویکردي توصیفینامه این پایان
هاي اواخر دهه هفتاد و در سال)2مسعودنَنه(سال پژوهش تعدادي شعر وشعرگونه و مثَل هستند که از زبان بانوئی کهن

اي یادداشت و نگهداري شدند.با دقّت در دفترچه»مسعود«اوایل دهه هشتاد شنیده و توسط فرزند او 

و در خیابان خشایار همراه 3لوپمکَنام شهر اهواز بهاز پرجمعیت ايمحلهو دراي کوچک در خانه»مسعودنَنه«ها در آن سال
رفته یا تشکیل خانواده داده و،بودند)مانده ها که زنده کرد، بقیه فرزندانش (آنترین فرزندش مسعود زندگی میبا کوچک

کردند.هاي دیگري زندگی میدر شهرو بعضاًزده دور از اویا در وضعیت جنگبودند و

تازگی تمام شده بود و دوران آوارگی و سرگردانی، ترس و وحشت از حمالت در آن روزها جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به
یداري پاکردند و ضمن تدریج وضعیت زندگی خود را ترمیم مینوارها بهسر آمده بود. خاهاي دشمن بهپرانیهوائی و موشک

دنبال دوستان کردند، بهت میامور خیابان و محله شرکدهیدر برابر نامالیمات اقتصادي و اجتماعی پس از جنگ در سامان
کردند. زندگی آهسته آهسته رنگ و بوي خبرهاي سالمتی همسایگان سابق را مشتاقانه پیگیري میوگشتندقدیم می

زبانی بلخوشحال بود و بل»مسعودنَنه«شد. هر دیده میدر دل مردم محله و شهاي امیدجوانهرویشگرفت و اي میتازه
هاي شعرگونه ند گفتههاي پیش از جنگ او دوباره شروع شده بود، مسعود هم که همیشه در انتظار فرصتی بود  تا بتوا

که مادرش آنبیاي مناسب و ه دفترچهموقعیت را مناسب دید و با تهی،کندمادرش را که براي او شیرین و جالب بودند ثبت
مراقبت از مادرش واقعوران درکرد. مسعود در آن دداد و با عالقه یادداشت میگوش میبا دقت هاي اورا مطلع کند، گفتهرا 

یادر درحال گفتگو با همسایه یا دوستکرد، حتی زمانی که مهایش توجه میحرفبود و بهاورا بعهده داشت، همیشه نزدیک
این ترتیب در طول بیش از نوشت. بههایش را میداد و دقایقی بعد شنیدهگوش میآنهابهبود، مخفیانه در بیرون حیاط خانه

قصدهاي و بههائی که در شرایط مختلف هاي بسیار متنوع مادر بود؛ گفتهگیرنده گفتهاي ساخته شد که دربرچهار سال دفترچه
ابراز شده بودند.گوناگونمخاطبین و بهمختلف 

سالی درگیر بود، از دنیا رفت و مسعود که وابستگی هاي دوران کهنها قبل با بیماريکه از مدت»مسعودنَنه«1372در سال 
بهائی حفظ و نگهداري کرد. پس از هاي اورا مانند میراث معنوي گرانعاطفی زیادي به مادرش داشت، دفترچه حاوي گفته

ها، کن شد. در اثناي جابجائیبار محل زندگی خود را تغییر داد و در نهایت به تهران کوچ کرد و در کرج ساچندین مسعودآن 
دیده شد و مورد توجه طور تصادفی بهاینکه حدود سه سال پیش نشد تاگُماگرچه دفترچه فراموش شد لیکن خوشبختانه 

عنوان هاي آخر عمر مادر با او پیدا کرده بود، دفترچه را بهسالت و نوع رابطه عاطفی که در دقرار گرفت. مسعود به علت ش
ناچار جهت را از خود دورکند؛ بهشد که حتی براي مدت کوتاهی آندانست و به هیچ ترتیبی حاضر نمیهمتا مییادگاري بی

عنوان تیجه کار بهبرداري و اسکن(تصویر برداري) از همه صفحات آن شدیم. ناستفاده از محتوي آن، مجبور به عکس
.قرار گرفتاستفاده مورد نامه هاي اصلی در این پایانداده

—————————————————————————————
57صفحه ن.ك.مادر نگارنده بود. ،کَلتندرِ سفلیاز اهالی روستاي نسا شهابی بانو ملک٢
٣)Camp Polonia(صورت که مخفف شده و بهها معنی کمپ لهستانیبه)Campolo(در آمده.
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تهیه شده توسط مدیریت تحصیالت »نامه و رساله تحصیلیدستورالعمل نگارش و تدوین پایان«مطابق با نامه این پایان
است: شدهدر پنج فصل تهیه و تدوین تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

مسأله پژوهش، موضوع پژوهش، قلمرو پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف :شامل کلیات پژوهش یعنی:فصل اول
هاي پژوهش و مشکالت و موانع هاي اصلی و فرعی پژوهش، فرضیهپژوهش، کاربردهاي پژوهش، نوع پژوهش، پرسش

.است

يراهنما«راستا از نیدر اپردازد،یها مآنلیتحلنیچنو هميروش گردآورپژوهش است که بهیشناسفصل دوم: روش
با کیبو مقاله دکتر آتوسا رستمیچاپ فرهنگستان زبان و ادب فارس»یرانیايهاشیگونهیگنجيبراهاشیگويگردآور
و زیوم پائشناخت سال ششم، شماره دشده در مجله زباناپچ،»یشناسشیپژوهش در مطالعات گویشناسروش«عنوان 

ام.سود برده1394زمستان 

شناسی گروه لُري بختیاري و بررسی پیشینه پژوهش در گویش بختیاري روستاي فصل سوم: مروري بر گویش و گویش
شود و سپس مطالعات و کارهاي شناسی توضیح داده میگویشطور مختصربهاست. در این فصل ابتدا کَلتندرِ سفلی

ترتیب زمانی هاي داخلی بهام تا دوره معاصر و سپس پژوهندگان و پژوهشیترین امستشرقان غربی از قدیمگردان و جهان
است.موضوع پژوهش اشاره شدههاي مرتبط یا نزدیک بهنامهها، مقاالت و پایانکتاباند و در آخر، بهآورده شده

کَلتندرِ ملک و روستاي استان خوزستان و شهرستان باغموقعیت کلیابتدا هاي پژوهش است که فصل چهارم: شامل یافته
پردازد و جایگاه گویش مورد نظر را درمیان سرزمین بختیاري و گستره آن میها، بختیاريدهد، سپس به را توضیح میسفلی 

هاي اورا در قالبی ویژه کند و در آخر شعرها و شعرگونهرا معرفی می»مسعودنَنه«هاي ایرانی بررسی می کند، آنگاه زبان
سطري شعر ها را به خط فارسی و با کند، به این معنی که در سطر اول قالب سهتر میها را آسانآنکه مطالعه و بررسی

یش می دهد، در ا( اَ  ا  اُ ) نشان میدهد، در سطر دوم همان شعر را با حروف آوانگار التین نمزیر و زبرياستفاده از عالئم 
متصل سوم شخص مفرد یشخصریضمقابل توجه است که شود.الفظی آن شعر به فارسی نوشته میم معنی تحتسطر سو
.است» س«لنگ، هفتياریبختشیگومعروف بهياریبختدیگرشیآمده، در گو» ش«شیگونیکه در ا

ها و توضیح وتفسیر و موارد کاربرد شعرها، شعرگونهاست و تحت این عنوان ابتدا بهفصل پنجم: بحث، توصیف و استنتاج 
استفاده هاي بدست آمده در جهت شناخت گویش بختیاري روستاي کَلتندرِ سفلی و سپس از تحلیل متنپردازدمیها مثَل
.رسدمیبندي گیري و جمعکند و در آخر به نتیجهمی
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کلیات:اولفصل 
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مسأله پژوهش

هزار سـال قدمت دارد، تا اي بسیار قـدیمی است و بیش از پنجشهر و شهرنشینی داراي تاریخچه
کرد، اما درحال حاضر میالدي از هر هشت نفر فقط یکی در مناطق شهري زندگی می1900ســال 

درصد) شهر نشین هستند.53بیش از نیمی از جمعیت جهان (

هـا قابل توجیه است ، امـا عه صنعتی در کشورهـاي غربی، افزایش جمعیت شهرهاي آنعلّت توسبه
شهر در کشورهاي درحال توسعه ـ از جمله کشور ما ـ دالیل دیگري هم دارد.مهاجـرت از روستا به

شمسی جمعیت 1390ل اقرن اخیر روند شهرنشینی در ایران سیر صعودي داشته است. درسدر نیم
سیر رود که روند شهرنشینی بهشهري ایران از مرز دو سوم کّل جمعیت کشور فراتر رفت، انتظار می

).15-8: 1394فتحی، درصد برسد.( 85حدود شمسی به1430صعودي خود ادامه داده و در سال 

اي هر منطقه است، همعنی کاهش تعداد گویشوران زباندر کشور ما کاهش جمعیت روستائی به
گویند و بنابر گویش روستاي خود سخن نمیشوند، در شهرها بهشهرها سرازیر میروستائیانی که به

لعکس، زبان ساکنین روستا هم اآورند. با آمدوشد مهاجران به روستا و بزبان معیار روي میضرورت به
ساالن روستا ـ که زبان اجدادي را کهنگیرد و با کم شدن تعدادتحت تأثیر زبان شهرنشینان قـــرار می

ي صدا و سیما، آموزش زبان فارسی در مدارس هابرند ـ و همچنین برنامهتر آن بکار میشکل اصیلبه
منطقه، نفوذ روز افزون مطبوعات و تغییر الگوهاي کار و زندگی روستائی،گنجینه گویشی آن محل آرام 

رود.نابودي میآرام رو به

بع بخش مرکزي ال از توتُواقع در دهستان قلعهکَلتندرِ سفلیاینکه گویش مردم روستاي کوتاه سخن 
شهرهـا و از طـرفی دیگـر از طرفی بعلت کوچ جوانان جـویاي کـار بهملک در خوزستان،شهرستان باغ

دي است ساالن آن و نیز تغییر الگوي کار و تولید روستائی، در معرض خطر نابوکـم شدن جمعیت کهن
هاي عامیانه آنجا اقدامی ها و داستانها و مثلآوري متلو اگر در جهت ثبت و ضبط گویش آن و جمع

چندان دور امکان چنین کاري میسر نخواهد بود.اي نهصورت نگیرد، درآینده

حدودهاي شعرگونه یک بانوي هفتاد ساله از روستاي مورد نظر را که دراین پژوهش قرار است گفته
نویسی اي یادداشت و نگهداري شده بودند، بازخوانی، حرفسـال پیش توسط فرزندش در دفترچه25
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که کَلتندرِ سفلیبراي بررسی گویش روستاي اولهاي دستاز این منبع دادهتا بتوانو ترجمه نماید، 
.کرداین بانوي متوفی به آنجا تعلق داشت استفاده 

موضوع پژوهش

، شودکار برده میاي که در مکان مورد نظر این پژوهش بهگونه،اري چهارلنگبررسی گویش بختی
جا.سال از اهالی همانبراساس محفوظات شعرگونه بانوئی کهن

قلمرو پژوهش

الف) قلمرو مکانی:

ملک در استان شهرستان باغيخش مرکزتُل از توابع بقلعهواقع در دهستان فلیسدر نتلکَيروستا
.خوزستان

ب) قلمرو زمانی:

نوشته شدند.1372تا 1368هاي در سالمورد استفاده در این پژوهشیادداشت هاي 

و ضرورت پژوهشاهمیت

شتن همه بسوي دا،هاي روي کره زمینکه انساناستشدن در دنیاي امروز موجب شدهفرایند جهانی
جوامع بینیم خوراك، پوشاك، طرز فکر، عادات، رسوم و...میهبطوریکفرهنگی یکسان پیش بروند، 

خالی از در نگاه اول این همسانی یا جهانی شدن امري پسندیده واست.یکسان گشتهاًمختلف تقریب
رسد، اما به عقیده بسیاري از محققان و اندیشمندان، همسانی فرهنگ وطرز فکر، تنوع اشکال بنظر می

برد و از بین رفتن تنوع در تفکر و اندیشه، خسارات جبران ناپذیري به بین میتفکر و اندیشه را از
هاي بسیاري از جوامع ها و گویشها و نیز زبانفرهنگبطوریکه خرده،کندسیستم انسانی وارد میاکو

اي مبدلکن شدهشهگردد و این جوامع به گیاهان ریتر میا و زبان جوامع برتر و قويهپایمال فرهنگ
)1397:40( شیري، برند.ات خود را از یاد میگردند که هویت، شخصیت و حیمی
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از میراث فرهنگی بشر از طرف یها، بعنوان بخشها و گویشنهاي اخیر موضوع حفظ زبادر سال
له، ئي این مسنتیجه عمدهاست.اي جدي تلقی شدهلهئمس4مان یونسکوشناسان و همچنین ساززبان

هاي المللی موسوم به کتاب قرمز است، که ضمن آن باید مراکز و بانکهاي وسیع بیناجراي پروژه
نگاري مربوط به گویشوران زبان مورد هاي قومهاي درحال زوال، دادهاطالعاتی مربوط به شناسایی زبان

العات الزم و حتی ها برقرار گردد و اطشناختی این زباننظر و مالحظات سیاسی، جمعیتی، جامعه
ها از سراسر دنیا گردآوري و نگهداري شود. پانزدهمین کنگره ها و گویشمند زبانتوصیف نظام

خسران یونسکو چنین توصیه کرده که از آنجا که نابودي هر زبانی شناسان به سازمانالمللی زبانبین
عنوان امري اضطراري له بهئشود، یونسکو باید به این مسجبران ناپذیري براي بشریت محسوب می

صورت دستور، ها بهانبشناختی مساعدت کند، تا در توصیف زهاي زبانسسات و برنامهبنگرد و به مؤ
)همو( هاي درحال زوال همت گمارند.فرهنگ لغت، متن و ثبت ادبیات شفاهی زبان

بان فارسی زي زیاد از به علت کاهش گویشوران و تأثیر پذیرکَلتندرِ سفلی گویش مردمان روستاي 
معیت معیار در معرض خطر فرسایش است واحتمال ازبین رفتن آن هم منتفی نیست. زیرا از طرفی ج

ومی روستا بعلت مهاجرت جوانان جویاي کار به شهرها و شهرك هاي درحال توسعه و نیز کاهش عم
شود؛ و از طرفی دیگر ر میتزاد و ولد تحت تأثیر مشکالت اقتصادي خانوارهاي جوان، روز به روز کم

صورت هاي تلویزیونی داخلی و چه بههاي گروهی چه بصورت کانالگسترش روز افزون رسانه
نیازهاي تقریباًزبان فارسی که هاي بسیار متنوع و جذّاب بهاي و پخش و انتشار برنامههاي ماهوارهکانال

شوند که افراد کنند، وباعث میرا برآورده میو اخبارسرگرمیهاي سنی بههمه قشرهاي اجتماعی و رده
ها و واژههجومر گیرنده هاي تلویزونی بمانند و در معرض روز را دربرابهاي زیادي از شبانهساعت

براي نجات د. از این رو پرداختن به گویش این روستاداشته باشنقرار معیارعبارات و جمالت فارسی
داراي اهمیت زیاد است.کم بخشی از زبان و فرهنگ آندست

پژوهشاهداف
پیش توسط جوانی وپنج سالبیستهائی که در. بازخوانی و ضبط الکترونیکی شعرها و شعرگونه1

. بودندبرداري شدههاي مادرش یادداشتاز گفته

—————————————————————————————
)UNESCO(سازمان آموزشی، علمی وفرهنگی سازمان ملل متحد٤



7

زیر و ربريخط نوشتاري فارسی وبا استفاده از عالیم ها به. آوانویسی یکایک شعرها و شعرگونه2
حروف آوانگار التین.ها با استفاده از همچنین آوانگاري آنو

فارسی.ها بهو مثَلها. ترجمه شعرها و شعرگونه3

و توضیح موارد کاربرد آنها.ها و مثَلها . شرح معانی شعرها و شعرگونه4

دربرگیرنده همه متن.بسامدينامه. تهیه و تدوین واژه5

کابردهاي پژوهش

کاران تهیه اطلس گویشی کشور و فرهنگستان زبان فارسی و سازمان میراث فرهنگی اندر دست
توانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند.می

نوع پژوهش

شناسی شناسی و زبانتحلیلی، با استفاده از اصول مطرح شده در گویش-پژوهش از نوع توصیفیاین 
.استها مستندسازي زبانتطبیقی و شیوه-تاریخی

ي پژوهشهاپرسش

اصلی :پرسش

چگونه است ؟»مسعودنَنه«ات شعرگونه ظگویش بختیاري روستايِ کَلتندرِ سفلی براساس محفو

سواالت فرعی:

جاست و چگونه است ؟کُروستايِ کَلتندرِ سفلی .1

کیست ؟»مسعودنَنه«.2

چگونه است ؟»مسعودنَنه«هاي آوانویسی و ترجمه شعرگونه.3

چگونه است ؟» مسعودنَنه«هاي بسامد واژگانی متن شعرگونه.4
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؟چگونه استوضعیت کلی ساختار زبانی گویش روستايِ کَلتندرِ سفلی.5

پژوهشهاي فرضیه

گویشدر پی توصیفتنها و پژوهشگر نداردبه فرضیه ينیاز،توصیفی بودنسبببهدر این پژوهش 
دست ما رسیده.است که بهی ئهاشعرها و شعرگونهبکار رفته در 

مشکالت و موانع

در ها است، ایشان بیش از دو دهه قبل گوینده شعرها و شعرگونهرسی بهدستمشکل اصلی عدم 
؛سواد مطلق بود)ها بی(گوینده شعرها و شعرگونهسن هفتاد و چهار سالگی فوت شدند و از دنیا رفتند

در آن مشکل دیگر سخت بودن دسترسی به نویسنده شعرها و شعرگونه است، یعنی کسی که شعرها را
دلیل اشتغال مجدد گذراند، ولی بهد را میایشان اگرچه دوران بازنشستگی خو؛یادداشت کرده بودزمان

بیشتر ساعات و دربودسرگرم کار بسیار ، ي در غرب کشوردر حومه شهردر یک کارخانه تولید فوالد 
ل . مشکل دیگر نبودن محشدسادگی میسر نمیو مالقات با او بهشتدر کارخانه حضور دا،روز و هفته

مورد مرکز شهرستانروستا و یادر نزدیکییا حتی مسافرخانههتلاقامت مناسب، مانند مهمانسرا و
.کردو میرهائی روبو با سختیمنطقه را مشکل آن که حضور در بودمطالعه
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شناسی پژوهشفصل دوم:روش
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گیريبندي و نتیجهجمعهاروش گردآوري داده

ها اي و گردآوري میدانی دادهخانهبرپایه اسناد کتابتحلیلی-نامه توصیفیروش پژوهش در این پایان
تا 1368هاي (سالهائی هستند که در بیش از دو دهه قبللمثَو هابیتعمدتاًاصلیهايداده،است
.اندکه خود او متوجه نشود) برداشت و نوشته شدهطوريسال (بهاز گفتار روزمره بانوئی کهن)1372
، (مسعود)هانویسنده این بیتدعلمی، ترتیباتی اتخاذ شد تا خویپژوهشها درکاربست این نوشتهجهت 

به آرامی و آرام و بدون اغتشاش صوتییر محیطفلی) دسکَلتندرِمنطقه مورد نظر (ها را با گویش آن
با 6هاي صوتیپوشه، در 5کننده صدابا استفاده از یک دستگاه ضبطبخواند و همزمان با وضوح کامل

هاي جنوب غربی که یکی از شهرستاناواین کار با رفتن به محل کار فعلی کیفیت باال ضبط نماید.
و گفتگو مستقیم و روبرو شدن ملک و کَلتندر باغدر منطقهحضورکشور است، انجام شد. پس از آن، 

کنندهائتصداي قر(صداکه در حین ضبطو سؤاالتی ابهاماتباعث شدبا ساکنان محل و گویشوران
و پاسخ سؤاالت مشخص شود.رف گرددطپیش آمده بود بر)هابیت

ساله، 53احمدي، مسعود تاج-1از: ها شرکت کردند عبارتند آوري دادهافرادي که در فرآیند جمع
ن (مسعود در اثناي جنگ تحمیلی ساکلیسانس مهندسی برق از دانشگاه شهید چمران، ساکن کرج

، ساکن فلیساز اهالی کَلتندرِ،نتوارانندهساله، با سواد،66مبینی، مزعلی بس-2. بود)فلیسکَلتندرِ
63زري شهابی، لگ-4. فلیسساکن کَلتندرِبازنشسته،ساله، باسواد،70رون، بممد جان-3ملک. باغ

.فلیسساکن کَلتندرِدار،خانهسواد،اساله، ب

هاروش تحلیل داده

اي نخواهد شد، بلکه بیان و فرضیهگونهثبات هیچاهاي این پژوهش منتهی به رد یا تحلیل داده
تر ما از گویش منطقه مورد نظر خواهد شد؛ شناخت بهتر و دقیقها منجر بهتوصیف و مقایسه این داده

دستوري ساختار زبانی و وائی و مختصات آاز یک سو ها، ها و تحلیلتوصیفتوان از درون این و می
.، و ازسوي دیگر به شناخت بهتري از فرهنگ منطقه دست یافتنمایان ساختگویش را 

—————————————————————————————
5Digital Voice Recoder
6Audio Files
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گروه لُري شناسیگویشگویش وي بر رمروفصل سوم:
گویش بختیاري پژوهش در پیشینه و بررسی بختیاري

کَلتندرِسفلیروستاي 
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شناسیگویشش وگویمختصري راجع بهالف)

اندکی ، ارتباط تنگاتنگ داردشناسینامه با مقوله گویشاین پایانال اصلیسؤموضوع واز آنجا که
پیوستگی مطالب بعدي را بهتر زیرارسد،نظر میمناسب بهشناسیگویش و گویشراجع بهتوضیح

.کندمی

ین حوزه حاصل زحمات در ایران نوپاست و سرمایه کنونی انشناسی و مطالعات آرشته گویش
اي از فرهنگستان زبان ایران (فرهنگستان دوم) و عدهمعدودي از محققان ایران، پژوهشگران

است. مندان بودهعالقیتخصصرز مطالعات و تحقیقات پراکنده غیشناسان خارجی و نیایران

هایی از یک زبان شناسی، گویش شکلزبانی به مقوله گویش، می بینیم که از نظر زبانرویکرديبا 
هاي واجی و حتی واژگانی یعنی با وجود برخی تفاوتتند، مشترك هسزبانیهاي است که داراي ویژگی

ها که افراد داراي آن گویشهاي مشترك فراوانی هستند، بطوريو دستوري، داراي ساختار و ویژگی
ها اصطالح میان آنر کنند و بهیادگیري و آموزش خاصی با همدیگر ارتباط برقراتوانند بدون نیاز بهمی
انی و گویش اصفهانی دو گویش از زبان فارسی گویش تهرمثالًجود دارد. ومتقابل7پذیريفهم

شود یک گویشور اصفهانی را متوجه میسخنانیک گویشور تهرانی معموالًچونشوند، محسوب می
ربی نیز گویشی توان گفت کُردي یا عفهمد، اما نمیی را میو گویشور اصفهانی نیز سخنان گویشور تهران

ند سخنان یک کُرد، اتویک تهرانی یا اصفهانی بدون آموزش قبلی نمیمعموالًاز فارسی است، چون 
گرفته باشند.درا یاآنقبالًکه فهمند مگر آنها نیز فارسی را نمیفهمد و آنرب را به خوبی بهتُرك یا ع
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تدا الزم است که هرکدام بل قبول در تشخیص گویش از زبان، ابهاي علمی و قابراي رسیدن به مالك
هاي موجود از این دو . تعریفها مشخص گرددرز میان آنمدرستی تعریف شوند تا از دو اصطالح به

ریف سنتی و تعریف جدید تقسیم کرد.توان به دو نوع کلی تعرا می
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7Mutual Intelligibillity


