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 پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

  
  
  

  تقويت تاريخ اجتماعي و هويت ملي حفظ گويش محلي ابزاري در
 )استان اصفهان-بخش كوهپايه(تعدادي از روستاهاي دهستان جبل : مطالعه موردي

 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي توريسم دانشگاه سيستان و بلوچستان3جعفر كريمي 

Jkarimi15@yahoo.com 
  

  چكيده
وام ايراني، بخشي از فرهنگ و هويت قومي آنان به حساب مي آيند و گويش ها به عنوان زبان مادري يكي از اق

در حال حاضر به دليل گسترش چشمگير در فناوري و تكنولوژي ما شاهد تاثير اين مورد در كلّيه امور دنيوي 
بوده و تاثيرات سوئي را در محيط زيست شاهد هستيم، زبان نيز به عنوان بخشي از امورات دنيوي از اين 

رات بي بهره نبوده و در حال حاضر شاهد از بين رفتن و يا در حال از بين رفتن بسياري از زبان ها و لهجه تاثي
در اين پژوهش نيز با توجه به اهميت موضوع . ها هستيم كه مي بايست براي اين امر چاره جدي انديشيده شود

پرداخته شد و ) يه استان اصفهانبخش كوهپا(به بررسي گويش و لهجه تعدادي از روستاهاي دهستان جبل 
مشخص شد كه  گويش روستا هاي مورد مطالعه داراي قدمتي طوالني بوده و همان زبان زرتشتيان است و اين 
گويش داراي كلمات و لغات مشترك بسيار زيادي با زبان پارسي باستان و اوستايي مي باشد و اين لهجه مانند 

زوال مي باشد و به خصوص با رواج طرز تلقي هاي اشتباه، ضربه  بسياري از لهجه هاي كهن ايران رو به
مهلكي است كه به حيات اين گويش زده به گونه اي كه خانواده ها هيچ گونه تمايلي به آموزش اين گويش به 

كودكان خود نداشته و حتي با تمايل فراوان زبان فارسي جديد را به كودكان خود  مي آموزند بنابراين مي 
  .چاره اي انديشيد تا از زوال هر چه بيشتر اين منابع غني فرهنگي ممانعت به عمل آوردبايست 

  گويش، زبان باستاني،  دهستان جبل ، مرگ زبان :كلمات كليدي
  مقدمه

 در ذهني، يك نظام منزلة به زبان دروني ساختار به مربوط مباحث شناسي، زبان در ديرين سنت يك پاية بر

 كاركر و نقش ها به كه و مباحثي مي شود گذارده بحث به نظري شناسي زبان يا محض شناسي زبان حوزة

 شاخه قلمرو در مي شود، مربوط هويتي و نماد فرهنگي شاخص اجتماعي، مهم نهاد يك مثابه به زبان دهاي
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مدرسي، (قرار مي گيرد زبان شناسي انسان و شناسي اجتماعي زبان زبان، شناسي جامعه مانند ديگري هاي
-زبان نه تنها مهمترين وسيله ارتباطي بشر بلكه پايه اغلب نهاد هاي ديگر اجتماعي"در واقع  ).2: 1388يحيي، 

 ).17: 1387باقري، (اجتماعات، مختلف استبا اختالفاتخود هماهنگسرشت اجتماعيو به دليلباشدمينيز
ر گويشوران  برخي از آنها از مرز مليون ها و گويش هاي محلي متعددي در كشور ما وجود دارند كه شمازبان

هر يك از اين زبانها و گويش ها به عنوان زبان مادري يكي از اقوام ايراني، بخشي از فرهنگ . هم فراتر مي رود
و هويت قومي آنان به حساب مي آيند و منعكس كننده آداب و رسوم، ارزش ها و باورهاي آن قوم و ملت و 

و گويش  (Attchson,1993 : 197)ي انتقال ارزش ها از نسلي به نسل ديگرنددر عين حال وسيله اي برا
گويش هاي مركزي ايران بر گويش هايي اطالق  "مناطق كويري جزيي از گويش هاي مركزي ايران مي باشد و 

مي شود كه در روستاها و شهرك هاي مركزي ايران و آبادي هاي حاشيه كوير از حوالي قم تا حوالي يزد و 
اين زبانها منعكس كننده آداب و رسوم ،سنت ها،  ").84-83: 1375 سپنتا،("مان و نزديك شيراز متداول استكر

و در عين حال، محملي براي انتقال اين ارزش ها و باورها از نسلي به  توارزش ها و باورهاي يك قوم و مل
پيشينيان و گذشتگان اين مرز و بوم همگي آنها ريشه در فرهنگ و تمدن كهني دارند كه يادگار . نسل ديگرند

اين زبانها عالوه بر ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي شان و به سبب رابطه تاريخي شان با زبان فارسي و . است
برخورداري از گنجينه ارزشمندي از واژگان اصيل مي توانند كمك شاياني به مطالعات تاريخي و ريشه شناختي 

ش براي تقويت اين زبانها و هرگونه كمك به حفظ و بقاي اين زبانها در واقع هرگونه تال. زبان فارسي نمايند
گامي است در مسير تقويت،حفظ و پويايي زبان فارسي كه زبان ملي ما عاملي براي ايجاد وحدت و همدلي 

 توجه به پژوهش هاي زباني به خصوص از قرن نوزدهم). 116بشير نزاد،(ميان اقوام ايراني به حساب مي آيد
استاندارد سازي و ارائه آموزش "آغاز گرديد چرا كه  ملل در پي ايجاد يك هويت قوي براي خويشتن بودند و 
استاندارد بود كامال با پيدايش  نهمگاني و خصوصا به شكل سوادآموزي كه معموال ابزاري براي گسترش زبا

عاي هويت ملي و بنابراين ادعاي صحبت كردن به زبان ملي سنگ اد. ملت در قرن نوزدهم تقارن داشت-دولت
فرايند نو ظهوري كه به موازنه پيچيده اي ميان پندار ملت، با پندار هاي منطقه و  –نوع تازه اي از خويشتن بود 

تحوالت سريع و دامنه دار فرهنگي، اجتماعي، "و از طرفي ) 118:  1387-1386چاوشيان ،( محل ختم شد
بارز جهان كنوني ماست موجب بر هم خوردن تعادل زيست محيطي  اقتصادي  و سياسي كه از مشخصه هاي

ها نيز به  نزبا. در سراسر جهان گشته و به روند انقراض گونه هاي گياهي و جانوري شتاب بخشيده است
عنوان نوعي از ارگانيسم از تاثير اين تحوالت دامنه دار در مصون نمانده و شمار زيادي از زبانها براي هميشه از 

ن رفته اند و تعدادي نيز با كاهش تعداد گويشوران شان به شدت در معرض خطر نابودي قرار ميا
  ).2:  1386اسماعيلي و همكاران،("دارند
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از ميان رفتن زبان تنها به از ميان رفتن آن زبان نيست بلكه به از ميان رفتن هويت آن قوم و حتي كشور خواهد  
اد شناسه هاي فرهنگي نظير زبان، مذهب، آداب و رسوم و پيشينه تاريخي هويت قومي را بر بني"انجاميد چراكه 

گل محمدي، ("تعريف مي كنند كه با آن افراد با تمام يا برخي از جنبه هاي هويتي يك گروه پيوند مي يابند
  د،در مورد شناخت و جمع آوري گويش هاي ايراني افراد متعددي به تحقيق و بررسي پرداخته ان). 159:  1381

نام برد و سپس ) 1340(از اولين افراد كه به جمع آوري تعدادي از گويش ها اقدام كرد مي توان از صادق كيا
و  پژوهش خانم ذو ) 1370(و ايران كلباسي) 1342(و بهرام قره وشي) 1350(مي توان به كارهاي احمد تفضلي

اشاره داشت و از نمونه هاي خارجي نيز  1376الفقاري درباره گويش بختياري در شهر مسجد سليمان در سال 
در اين . در مورد انواع زبانهاي شهري اشاره داشت Trudgill(1974)و  Labov(1972)مي توان به كارهاي 

پژوهش نيز با توجه به اهميت حفظ و جايگاه لهجه و گويش هاي محلي در نماياندن هويت و شخصيت يك 
كه به لحاظ )  استان اصفهان -بخش كوهپايه(وستاهاي دهستان جبلملت و قوم، به شناسايي گويش تعدادي از ر

طرز تلفظ كلمات تقريبا شبيه به هم بوده، پرداخته شده و ميزان اهميت و ماندگاري آن به بحث گرفته شده 
  . است

  موقعيت منطقه مورد مطالعه
كريم آباد، دخر آباد، مجيد آباد و مزرعه باال، عباس آباد، ( در اين مطالعه به بررسي گويش تعدادي از روستاهاي

دهستان جبل واقع در بخش كوهپايه استان اصفهان پرداخته شده كه به لحاظ تلفظ و كاربرد واژگان ) بوران
دهستان شهرستان اصفهان مي باشد كه در  18دهستان جبل يكي از . داراي شباهت فراواني هستند

درجه و 52كيلومتر مربع وسعت دارد و در 558است و  كيلومتري شمال شرق شهر اصفهان واقع شده85فاصله
دقيقه عرض شمالي قرار  81درجه و  32دقيقه تا  61درجه و  32دقيقه طول شرقي و 61درجه و  52دقيقه تا  32

و از آنجاييكه كه در حاشيه كوير و همچنين در مركز ايران قرار گرفته است گويش ) 1389كريمي، (گرفته است
  .ان جزو گويش نواحي مركزي ايران و كوير نشينان ايران محسوب مي گرددساكنين اين دهست

 .موقعيت دهستان جبل و همچنين روستاهاي مورد مطالعه را در استان اصفهان نشان مي دهد) 1(شكل شماره

  موقعيت دهستان جبل و روستاهاي مورد مطالعه در استان اصفهان ):1(شكل شماره                    
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  .1389نگارنده، : ترسيم                        

  
  
  روش كار  

از آنجاييكه هدف از انجام اين مطالعه دستيابي به ميزان قدمت گويش گويشوران اين روستاها و از طرفي ميزان 
تمايل ساكنين به حفظ گويش خود بوده است ابتدا به شناسايي گويش و سپس با مشاهده مشابهت  آن با زبان 

ن و همچنين پارسي باستان به تطبيق بعضي از واژگان با پارسي باستان پرداخته شد و در ادامه به پرسش زردشتيا
گري از تعدادي از اهالي روستاهاي مورد مطالعه به خصوص زوجيني كه جديدا زندگي مشترك را تشكيل 

هده گرديد كه قريب به اتفاق، دادند به لحاظ تمايل آموزش زبان پيشينيان خود به فرزندان خود اقدام شد و مشا
همگي تمايلي به آموزش زبان گذشتگان و يا محلي به فرزندان خود نداشته و تمايل فراوان به آموختن زبان 
فارسي جديد به فرزندان خود دارند و اين نشان از زوال به زودي اين گويش با قدمت، در اين روستاها مي 

رت، پيشنهاداتي را براي حل اين معضل نابودي گويش اشاره شده در ادامه با توجه به بررسي كه صو. باشد
  .است

  بررسي گويش روستاهاي مورد مطالعه
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بررسي گويش يك ناحيه و حتي يك روستاي بسيار كوچك كار بسيار دشوار ي مي باشد چرا كه اين گويش و 
تلفي تاثير پذيرفته است، زبان، دوران هاي تاريخي متعددي را پشت سر گذاشته و از زبان اقوام و ملل مخ

بارها و  "بررسي اين روستاها هرچند به ظاهر بي اهميت است اما به قول دكتر باستاني پاريزي كه مي گويد 
بارها من نوشته ام و گفته ام كه يكي از عوامل مهم نگارش يك  تاريخ بزرگ اجتماعي براي ايران در گرو 

بزرگ اين مملكت به صورت دقيق و منظم و در سطحي  اينست كه دهات و روستاها و بخش هاي كوچك و
مجموعه اين اجزاء بعدها مي تواند منبع  گسترده مورد بررسي قرارگيرد و نتايج اين بررسي چاپ و منتشر شود ،

باستاني (اصلي و مايه پر سود براي نگارش تاريخ اجتماعي ايران بر اصول تحقيقات و نظرات جديد قرار گيرد
روستاهاي مورد بررسي از آنجاييكه در استان اصفهان واقع شده است و استان اصفهان ) . 1: 1376پاريزي، 

نشانه اي كه از  "حكومت هاي مختلفي را پشت سر نهاده است و تاثير كمي از آنها  پذيرفته اما به هر حال
است كه بازمانده  قدمت اصفهان در دست داريم گويش مردم اصفهان و ديگر روستاها و دهستانهاي اين منطقه

اصل و دگرگون و ساييده شده گويشهاي باستاني مانند اوستايي، پارسي باستان و سكايي و زبان پارسي ميانه 
و يا به قول محمد علي جناب در االصفهان  كه ) 179: 1353شفقي، ("مانند پهلوي، پارسيك و سغدي مي باشد

در . مگر يك عده بسيار كمي لغات خصوصي دارند عموما فارسي معمولي ايران است _زبان اهل اصفهان "
جرقويه و اواخر رودشت و بعضي دهات كوهستاني سده ماربين نزديك شهر گز و برخوار زبان مخصوص 

اسم اين زبان واليتي است و چون اكثر لغات آن پهلوي است كه عموم . دارند كه ساير مردم نمي فهمند
و در طي برسي و مقايسه اي كه گويش اين روستاهاي مورد ) 95:  1376جناب، ("زرتشتيان استعمال مي كنند 

مطالعه با شهر هاي جرقويه، گز و برخوار صورت گرفت تقريبا به جز چند واژه كه آن هم در طرز تلفظ تفاوت 
تعدادي از واژگان هم ريشه گويش مردم اين ) 1(جدول شماره.  داشت، تفاوت آنچناني مشاهده نگرديد

  .با گويش پارسي پهلوي نشان مي دهدروستاها را 
  تعدادي از واژگان هم ريشه با زبانهاي باستاني ):1(جدول شماره

  توضيحات  نحوه تلفظ  تلفظ محلي  معني فارسي
  در زبان پهلوي artakهم پيوند با واژه   ārt  آرت  آرد

 ārtemon o  آرتمن و برتمن  آوردن و بردن
bartemon     هم ريشه باāwarēt در زبان پارسي باستان 

  راهنما
  

 )     (ā=  آ(Š   )       (   ش =ē      (  )ū  = او  )  (ا   =č   )   ( چ = x = خ)  
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  واژه پارسي از ريشه اوستايي آرِزāros    آروس  عروس
  در پارسي باستان hambārāاز واژه   ambār  اَمبار  انبار

  بان پهلويدر ز aškumbakهم ريشه با   aŠgambe  اَشگمبه  سيرابي
  در زبان پهلوي awrهم ريشه با   evr  اور  ابر

  oŠdor  اُشدر  شتر
 uxštraدر زبان پهلوي و  uštrهمريشه با واژه 
  در زبان اوستايي

  در زبان پهلوي ošmarهم ريشه با   oŠmār  اُشمار  شمردن
  در زبان پهلوي bartanهم پيوند با   Bartemon  برتمن  بردن
  در پارسي ميانه brādريشه با  هم  berā  بِرا  برادر
  در پارسي ميانه puhrدگرگون شده واژه   pore  پره  پسر

  در پارسي ميانه tohmهمان   tom  تُم  تخمه
  در زبان پهلوي turakهم ريشه با  tūre  تورِه  شغال
  در زبان اوستايي janiهم پيوند با   jinji  جين جي  زن

  در پارسي باستان daretهم ريشه با   dārtemon  دارتمن  داشتن
  در زبان پهلوي  danakهم ريشه با   Don  دن  دانه

  در پارسي ميانه drowهم ريشه با  dūrū  دورو  دروغ
  در زبان پهلوي damitanهم پيوند با   demadon  دمادن  سوراخ دم در
ظرف حمل 

  آب
  در زبان پهلوي  dulهم ريشه با  dūl  دول

  ر زبان پهلويد sumbهم ريشه با   somb  سمب  سم
  در زبان پهلوي  sukهم ريشه با    sūk  سوك  گوشه
  در زبان پهلوي asuwārهم ريشه با  sūvār  سووار  سوار
  در زبان پهلوي cārtهم ريشه با  kārt  كارت  كارد

  در پهلوي katakxuatayهم ريشه با  katxūdā  كت خودا  كدخدا
  در زبان پهلوي kasهم ريشه با   Kas  كَس  كوچك
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  در زبان پهلوي katauهم ريشه با  Kiye  كييه  هخان
  در زبان پهلوي gvamalهم پيوند با   gāle  گاله  كيسه حمل بار

  در پهلوي  gartهم ريشه با   gart  گرت  گرد
  در زبان پارسي باستان  kartanهم ريشه با   Kartemon  كَرتمن  انجام دادن

  بان پهلويدر ز gospandهم ريشه با  gūsbend  گوسبند  گوسفند
  در پهلوي  gogartهم ريشه با  gūgart  گوگَرت  گوگرد

  در زبان پهلوي  lafهم پيوند با   lev  لو  لب
 در زبان پهلوي m āmهم ريشه با   māmā  ماما  مادر

 در زبان پهلوي mayagهم ريشه با    māye  مايِه  ماده

 در پهلوي murtanهم ريشه با   martemon  مرتمن  مردن

  در پارسي باستان martaهم پيوند با   marte  رتهم  مرده
  در پهلوي vārānهم ريشه با   vāron  وارن  باران

صداي جيغ 
  بچه

 vāng o  وانگ و وانگ
vāng   هم ريشه با   wang در پارسي ميانه 

  در پهلوي večvak هم ريشه با   veče  وِچِه  بچه
  ارسي ميانهدر پ wadبخش نخست هم پيوند با   vadter  وتر  بدتر
  در پهلوي vafrدگرگون شده   varf  ورف  برف

  در اوستايي vista  هم ريشه  Visa  ويسا  بيست
  در پارسي باستان wešهم ريشه   viŠ  ويش  بيشتر

  در پارسي ميانه  amāhدگرگون شده   hāmā  هاما  ما
  در اوستا hoškaهم ريشه   hoŠkeh  هشكه  خشك
  پهلويدر  gozدگرگون شده  yūz  يوز  گردو
  .1389نگارندگان،  :منبع

  مرگ زبان
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 كنند مي تعريف تاريخي پيشينه و رسوم و آداب مذهب، زبان، نظير فرهنگي هاي شناسه بنياد بر را قومي هويت

 اوايل در اجتماعي علوم پژوهشگران. يابند مي پيوند گروه يك هويتي ايه جنبه برخي يا تمام با افراد آن با كه

 قلمداد تاريخي نابهنجاري و گرايي واپس نوعي اغلب را زباني و قومي نژادي، هاي هويت و عاليق بيستم، قرن

 مي حل و ادغام ات دموكر  ليبرال نهادهاي چارچوب در يا شده، نابود و تسليم كمونيسم، برابر در كه كردند مي

 خواهد ميان از زود يا يرد كه رفت مي شمار به انساني جامعه تحول ي اوليه مراحل از بازمانده قوميت .شود

 دولتهاي استقرار داري، سرمايه نظام با گسترش كه شد مي پنداشته چنين ).130:  1387-1388  نساج،( رفت

 پذيري، جامعه فرايند و آموزش و سواد سطح افزايش شهرنشيني، رشد اطالعات، و مراودات سطح افزايش ملي،

 جهاني به مربوط نظريه هاي طرح با مدعا اين .شد خواهد سپرده تاريخ بايگاني به قومي هاي خواهي هويت

 به فرهنگ، شدن جهاني بويژه شدن، جهاني فرايند كه رفت مي گمان .يافت تري قوي نظري پشتوانه شدن،

 خرده زيست ي شيوه و بومي هاي فرهنگ و شود منجر گيتي ي ه گستر بر فرهنگ يك حاكميت و استقرار

  ).265: 1382 فام، توحيد( شود سپرده فراموشي به آنها زبان حتي و قومي هاي فرهنگ
مرگ زبان فقط از ميان رفتن يك ابزار ارتباطي نيست بلكه مرگ يك فرهنگ با تمام گذشته و ديرينه آن و مرگ 

با توجه به مشاهده از ميان رفتن برخي از . يك ملت با تمام هويت قومي ،تاريخي و فرهنگي آن ملت است
در گوشه و كنار اين سرزمين در اين مقاله نيز با توجه به اين مهم به بررسي ميزان پاس گويش هاي محلي 

بدين منظور از . داشت و حفظ اين گويش روستاهاي مورد مطالعه و يا از ميان رفتن آن پرداخته شده است
در مورد  تعدادي از اهالي روستاهاي مورد نظر بخصوص زوجيني كه به تازگي تشكيل زندگي مشترك دادند

ميزان عالقه مندي انها به آموزش زبان محلي به كودكان خود سواالتي به عمل آمد و مشخص شد كه زوجين 
هيچگونه عالقه مندي به آموزش زبان محلي خود به كودكان نداشته و تمايل فراواني به آموزش زبان 

خاطر استفاده از زبان فارسي در مدارس  به كودكان خود  دارند و درمورد داليل آن نيز بيشتر به) تهراني(فارسي
و تدريس و اينكه در بين اهالي و به خصوص زوجين تازه تشكيل زندگي داده، صحبت كردن به زبان محلي 

اصو ال  "براي كودكان خود به عنوان يك كسر شان تلقي مي شود و اين، به حذف زبان منجر مي شود البته 
نسل مختلف اتفاق مي افتد به اين معني كه يك نسل دو زبانه ، يكي از تمامي موارد حذف زبان ها در بين دو 

از اين رو مي توان خانواده را نقطه آغاز فرايند . دو زبان را بر حسب شرايط موجود به نسل بعد منتقل مي كند
سل بعد بر مرگ زبان دانست، زيرا والدين هستند كه يكي از دو زبان را براي آموزش به فرزندان و انتقال به  ن

 1370حق شناس، ("تغيير يا حذف زبان نتيجه جمعي و بلند مدت انتخاب و كاربرد يك زبان است . مي گزينند
 :139.(  
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  نتيجه
از آنچه مورد بررسي قرار گرفت مشخص شد كه  گويش رو ستا هاي مورد مطالعه داراي قدمتي طوالني بوده و 

لمات و لغات مشترك بسيار زيادي با زبان پارسي باستان و همان زبان زرتشتيان است و اين گويش داراي ك
اين لهجه مانند بسياري از لهجه هاي كهن ايران رو به زوال مي باشد،  به خصوص با رواج . اوستايي مي باشد

طرز تلقي هاي اشتباه، ضربه مهلكي به حيات اين گويش وارد نموده  به گونه اي كه  خانواده ها هيچ گونه 
با توجه به آنچه مورد بررسي قرار گرفت و براي  هدر ادام. آموزش اين گويش به كودكان خود ندارند تمايلي به

  :حفظ اين گويش باستاني پيشنهاداتي ارائه شده است 
  .كاربرد زبان محلي در جايگاه و موقعيت هايي كه بايد و مي تواند به كار گرفته شود-1
، كاربرد، جايگاه و زدودن و پاكسازي باورها و برداشت هاي آگاهي دادن به گويشوران در مورد نقش -2

  .نادرست به لحاظ طرز تلقي
  .در مدارس استفاده از زبان محلي ، داراي ارزش و امتياز باشد-3
با گشت و گذار به روستاها مي تواند نقش مهمي در حفظ و پاس داشت اين گويش ها  نراديو و تلويزيو-4

  .داشته باشند
  .در مورد نقش و جايگاه زبان محلي يك روستا و بخش نن از راديو و تلويزيوآگاهي داد-5
  . مطبوعات و روزنامه ها نيز مي توانند با نگارش مطالب به زبان محلي نقش مهمي را ايفا نمايند-6

  :منابع
نگرش هاي بررسي جايگاه و كاربرد زبان مازندراني و ).1386(اسماعيلي، م، بشير نژاد، ح و روحي مقدم ، م-1

  ، زمستان56علوم انساني ، شماره  هگويشوران نسبت به آن در شهرستان آمل، پژوهش نام
علي شفيعي نيك (پيكان بر سر پيكان، بر گرفته از كتاب گركويه .1376باستاني پاريزي ، محمد ابراهيم،  -2

  ، انتشارات غزل، چاپ دوم) آبادي
  نشر قطره، چاپ يازدهممقدمات زبان شناسي، . 1387باقري، مهري،  -3
 (www.sid.ir  1389)بشير نژاد، حسين، زبان هاي محلي ايران، مجله زبان شناسي -4

  اطالعاتي در مورد لهجه پيشين اصفهان، نامه مينوي ، تهران .  1350تفضلي ،  احمد، -5
  .روزنه تهران، شدن، جهاني عصر در فرهنگ ). 1382 (محمد فام، توحيد  -6
  االصفهان، ترجمه محمد رضا رياضي، انتشارات ميراث فرهنگي، چاپ اول    .1376د علي،جناب ، محم -7
  ، زمستان و بهار4زبان شناسي و تحليل گفتمان، مجله ادب پژوهي ، شماره .1387و1386چاوشيان، حسين،  -8
  ر نيلوفر، تهرانشعر زاد و مرگ زبانها ، مقاالت ادبي و زبان شناختي ، نش).1373(حق شناس ، علي محمد،  -9
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دانشكده ادبيات   تهران،).پايان نامه كارشناسي ارشد(بقا يا زوال؟  گويش بختياري،. 1376 سيما، ذو الفقاري،   -10
  و زبان هاي خارجي دانشگاه عالمه طباطبايي

و  بررسي آزمايشگاهي چند گويش مركزي و لهجه اصفهاني، فصلنامه فرهنگستان زبان.1375سپنتا، ساسان،  -11
  .ادبيات فارسي ، سال دوم، شماره دوم 

  دانشگاه اشفهان  جغرافياي اصفهان،. 1353  سيروس، شفقي، -12
تحليل سيستم فعل در لهجه سدهي مجله دانشكده ادبيات  دانشگاه تهران، دوره . 1342قره وشي ، بهرام،  -13
  13، شماره 10
استان -كوهپايهبخش(جبلدهستاندرآنحيطيمزيستارزشو)بنه(وحشيپسته. 1389كريمي، جعفر، -14

، مجموعه مقاالت پنجمين همايش ملي زمين شناسي و محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد )اصفهان
 ). www.civilica.ir(اسالمشهر

  تهران 1373، تهران و گويش كليميان اصفهان ، 1370فارسي اصفهاني ، . 1373كلباسي ، ايران، 15
  راهنماي گردآوري گويش ها، انتشارات اداره فرهنگ عامه، تهران).1340(كيا،صادق-16
 جهاني شدن فرهنگ و هويت، نشر ني ، تهران).1381(گل محمدي، احمد-17

سياسي و زبان هاي ملي، فصلنامه تحقيقات فرهنگي، دوره دوم،  -تحوالت اجتماعي. 1388مدرسي، يحيي، -18
  1شماره

  سياست نظري،ژوهش و پفصلنامه تخصصي  اقوام ايراني، و هويتجهاني شدن. 1387- 1388 حميد،  نساج، -19
    ،5دوره جديد، شماره 
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