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  1          * كي و چگونه فارسي شد؟ شهر اصفهان گفتارزبان
  حبيب برجيان

پانصدساله در فارس دارد، نوع مسلمانيِ آن،  و زبان فارسي اگرچه ريشة دوهزار: چكيده
رفته به غرب و مركز و  كه به ما رسيده، از خراسان برخاست و، در طول چندين قرن، رفته

سود  هاي محلي خود را، به  كرد و شهرنشينان آن نواحي لهجهجنوب فالت ايران سرايت 
هايي  پيش از آن، از آذربايجان تا همدان تا اصفهان لهجه. فارسي دري، رها كردند

به   خويشاوند ــ بازمانده از زبان مادي ــ رواج داشت كه وسيلة سرودن اشعار معروف
هاي  از زبان قديم شهر اصفهان و گويشدر اين گفتار، از روي آثار بازمانده . است فهلويات

شود كه فارسي در مقام زبان گفتار از چه زماني در شهر  زنده در پيرامون شهر، مطرح مي
نشيني  ريشه گرفت و چگونه زبان مادي را تا دورترين بلوكات اطراف اصفهان به عقب

  .واداشت

  يير زباني مركزي، تغها تاريخ زبان فارسي، زبان مادي، فهلويات، گويش :ها كليدواژه

  ر اصفهانو زبان گفتار دزبان ادب . 1
رفته در  هم  اگر سراسر تاريخ اسالمي را روي، پوشيده باشد كهكسيكنم بر  گمان نمي

                                                  
 ارديبهشت 26 و 25دانشگاه اصفهان، (» شعراي اصفهان در عصر صفوي«اين گفتار در همايش  خالصة *  1

  .قرائت شد) 1387
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. پاي اصفهان برسد هزمين در علو مقام ادبي ب  از شهرهاي ايران شهرينظر بگيريم كمتر
در قرون نخست . ادب كشور بوده استهاي علم و   اين شهر از كانون،ها در اكثر دوره

 ابن .)1379 آذرنوش: براي تفصيل، نك(هجري، اصفهان پيشتاز زبان عربي در ايران بود 
 مورد ، آمد اصفهانچون به ، به تازي نوشته بود در بخاراسينايي كه آثار بزرگ خود را 

ي چيزي ا در لغت عرب ام،تو فيلسوف و حكيمي:  كهگرفت ابومنصور جبان قرار طعن
 براي تكميل ،آشوبد و ميبوعلي از اين گفته بر. اي كه از سخن تو خرسند شوند نخوانده

سينا،   ابن( را بنويسد لسان العربكوشد تا  مي دو سه سال ،معلومات عربي خويش
 اصفهانياني چون زادويه بن ،در همان ايام .)13: قلم خود و شاگردش سينا به سرگذشت ابن

 بهرام بن مطيار و هشام بن القاسم و بهرام بن مهران در بغداد و شاهويه و محمد بن
مقفع  بصره به ترجمة كتب از پهلوي به عربي سرگرم و پيگيرِ طرحي بودند كه ابن

  .درافكنده بود
 به شهرهاي ،ماوراءالنّهر و خراسان ،رفته از خاستگاه خود زبان فارسي دري رفته  

تا .  رواج تام يافت،اداري و ادبي و درسي در مقام زبان ،باختري فالت رسيد و
هاي معتبر زبان فارسي شده بود و  قرون پنجم و ششم هجري، اصفهان از كانون

عيل به سبك مألوف ا اسمالدين الدين عبدالرّزاق و كمال  جمال،شاعرانِ نامدارش
صائب تبريزي، سرآمد شعراي سبك هندي، از محلة  .گفتند  شعر مي،خود، عراقي

آباد كنوني، برخاست و سهم شعراي اصفهان در سبك  زِ نَوِ اصفهان، همان عباستبري
دورة بعدي در ادب  . نيز خواندند»اصفهاني«هندي چندان بود كه اين سبك را 

فارسي دورة بازگشت است و اين را نيز يك انجمن ادبي در اصفهان آغاز كرد كه 
آذر بيگدلي و عاشق و سحاب و گذارانش، مشتاق و ميرزانصير و هاتف و  نام پايه

 .هاي شهر اصفهان است بخش خيابان  زينت،مجمر و نشاط و سروش، در اين زمان
نويسِ  ادبيات داستاني معاصر با سيد محمدعلي جمالزادة اصفهاني آغاز شد و رمان

در  .سبكي چون هوشنگ گلشيري پروردة مكتب نوگرايِ جنگ اصفهان بود صاحب
 شهرهايي كه زبانشان يكدست فارسي باشد و اصفهان دنشمار  انگشت،ايران
  .ترين آنهاست بزرگ

با چنين سابقة درخشاني از پايگاه بلند فارسي در اصفهان، اگر بگويم زبان گفتارِ   
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هاي   زباني غير از فارسي و از جنسِ گويش، اقالً تا نيمة عصر صفوي،اهالي شهر
سبب آن است كه راجع به  .اهد شد اسباب تعجب خو، پيرامون شهر بوده»واليتيِ«

هاي منتشرشده در اين  پژوهشاندك  گو شده و آنو پيشينة زبان در اصفهان كمتر گفت
زمينه در پشت كوهي از كتب و مقاالت كه دربارة تاريخ ادب فارسي در اصفهان 

  .اند پنهان مانده است نوشته
 در نيمة غربي ،طور كلّي ه ب،احراز مقام زبان گفتار براي فارسي دري در اصفهان و  

تاريخ زبان . اي نسبتاً تازه در برابر ديرينگي تاريخ ايران است فالت ايران پديده
 ليكن ترسيم سيمايي فراگير چارچوبي براي ،موضوعي نيست كه در اين مختصر بگنجد

در طول تاريخ پيش از اسالم، ناحية اصفهان دستخوش . دست خواهد داد هگفتار حاضر ب
، با استقرار طوايف مهاجرنشينِِ ماد در زبان مادي موج نخست، :ج زباني شدسه مو

سرزميني كه نام از ايشان گرفت و اصفهان حد جنوبي آن بود، جايگزينِ زبان 
هاي مركزي  بنابراين، الية زيرينِ گويش. اي شد كه احتماالً پيش از آن رايج بود ناشناخته

است كه  زبان پارتيموج دوم  .تواند باشد مي مادي نجز) دنبالة مقاله هبنگريد ب(ايران 
ركاب با فتوحات اشكانيان از خراسان به قومس و ري و صفحات شمالي ماد بزرگ  هم

هاي جنوبي سرزمين ماد نيز   احياناً در آبادي،اصفهان   ـ     از شاهراه ري،دامن گسترد و
 ،احتمال قوي   به،است كهزبان اداري ساسانيان  فارسي ميانهموج سوم  .نفوذ كرد
هاي  اي هرچند نازك بر اليه هاي مركز فالت ايران را تحت تأثير قرار داد و اليه گويش

  . زيرين افزود
: نوردد ميگفتار حاضر دربارة چهارمين موج زباني است كه منطقة اصفهان را در  

ق به غرب، زبان، در حركت خود از شر ، در مقام زبان مشترك اقوام ايرانيفارسي دري
اندك به  ابتدا در مراكز مدني غرب فالت ايران ازجمله اصفهان ريشه دواند و اندك

 تا قرن ،دهد كه زبان گفتار شهر اصفهان ميآثار مكتوب نشان . پيرامون سرايت كرد
 و اين كيفيت ظاهراً تا رسيدن اصفهان به  فارسي نشده بودهتماماً هنوز ،هشتم هجري

بررسي نگارندة اين سطور زبان اصفهان را در سه دوره  . يافت صفوي ادامهپايتختيِ
در (دورة اسالمي ) 2 ؛)در گفتاري كه هنوز منتشر نشده(دورة پيش از اسالم ) 1: استكرده 

  ).2009 ؛ب2007در برجيان (دورة نوين ) 3 ؛)مقالة حاضر
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  مركزي ايرانهاي  گويش .2
 از آثار مكتوبِ قرون پنجم نخست: اسيمشن زبان بومي قديم اصفهان را ما از دو راه مي

و ديگر از بقاياي آن در برخي دهات و بلوكات  )كه در ذيل خواهد آمد( تا هشتم هجري
 جيدي در جوباره با نام ، تا همين اواخر،وابسته به اصفهان و هم از زبان كليميان شهر كه

را  اني كه آن كس؛خبرند اهالي كنوني اصفهان عموماً از وجود اين بي .زنده بود
 »برو« يعني بشه و »بيا«معني  ه ببورگويند، چرا كه در اين   ميبوربِشهشناسند بدان  مي

گويند يا آنكه زبانشان را  مي واليتي يا والتيهاي خود را   زبان، گويش اهلِخود .است
  .خوانند نام محل مي هب

 ، در واقع،ندارد و صورت معيار ــعبارت گوياتر، گروه زباني  ه يا بــاين زبان   
 در ،كديگر درجات متفاوت دارد وي  ههاست كه تفاهمشان نسبت ب اي از گويش زنجيره
 دوم، ؛ واژگان،ل او:چند دليل  زبانان مفهوم نيست، به كدام براي فارسي  هيچ،هر حال

 چهارم، نحوِ متفاوت ناشي از وجود ؛ سوم، صرف فعل؛يندايند و پساحروف اضافة پيش
هاي مضارع نيز سرايت   به صيغهگاههاي ماضي افعال متعدي كه  رگتيو در صيغهنظام ا

اينك عبارتي نمونه از  . در اين نظام شناسة فعل در جمله شناور است نيز.كرده است
بريد  در خانه هندوانه مي« ru kie de söndi-ž unteyye go angoli-ž ji be-ž-unt: گويش خورزوقي
  .»دكه انگشتش را هم بري

هاي ايراني  تري از زبان  شهرستان اصفهان جزئي از گروه بزرگهاي واليتيِ گويش  
گويند و در پهنة ميان كاشان و اصفهان و يزد   ميهاي مركزي گويشاست كه به عموم آنها 

در جادة . زردشتيان و كليميان يزد  جمله است زبان اردستان و نائين وآن از ؛اند پراكنده
هاي شرقيِ زاگرس، خوانسار و گلپايگان و خمين و  پايه  در كوه،ان وقم، ميمه و دليج

زبان روستاهاي كاشان و . اند  داشته، تا چندي پيش،ها دارند يا محالت از همين زبان
هاي وفس و آشتيان، واقع در  گويش .شود بندي مي هاي مركزي رده نطنز نيز جزو گويش

ترين  نزديك .ست اهايي بينابيني نهاي مركزي، زبا غربي منطقة گويش حد شمال
هاي تاتيِ  هاي تاتي است، مشتمل بر گويش زبان هاي مركزي رشته خويشاوندانِ گويش

هاي ايرانيِ جنوب و شرق و شمال آذربايجان، و طالشي در  پيرامون قزوين، گويش
 هاي ايراني غربي زبان هايي كه از آنها ياد شد همگي در گروه شمال زبان .غرب گيالن
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هاي مازندراني و  گيرند، گروهي كه اعضاي ديگر آن عبارت است از زبان جاي مي
 در مرز ايران ، گوراني؛ در پيرامون سمنان، گروه كومشي؛ر خزدرياي در جنوب ،گيلكي
خصايص صوتي و دستوري و لغوي معيني اين گروه را .  و زازاكي در آناطولي؛و عراق

هاي غيردريِ  فارسي و لري و بختياري و ديگر گويش(ني هاي ايرا غربيِ زبان از گروه جنوب
  . كند متمايز مي) جنوب ايران

ادبيات اين  .دهند هاي مركزي همراه با رشتة تاتي گروه مجزّايي را تشكيل مي گويش  
هايي بود كه وزني   بيشتر دوبيتي،شد خوانده مي فهلوييا  پهلوي كه در قديم ،ها گويش
نامي ديگر كه  .شد آواز و گاه با نواي ساز خوانده مي  شت و بهعروضي دا ي يا نيمهيهجا

است، يعني منسوب به ماد، نام باستاني سرزميني  ماديتوان نهاد  ها مي بر كلية اين گويش
 را نخست ماديِ نواصطالح .  پهله و جِبال و عراقِ عجم خوانده شد، پس از اسالم،كه

 ،كار برد هرسي و غيركُرديِ نيمة شمالي ايران بهاي ايراني غيرفا اُسكار مان براي زبان
  آنها را با زبان ماديِهاست و هم خويشاونديِ زيرا بهترين معرّف جغرافياي اين زبان

  . رساند باستان مي

   از فهلوي اصفهان آثار مكتوب.3
  :از زبان قديم اصفهان شواهد تاريخي زير در دست است

قاسيم احسن التّ در ، كههارم هجري جغرافيانويس پردقّت قرن چ،سيقد م.1  
اي  به زبان اصفهان اشاره داده،دست  ه ارزنده از زبان نواحي گوناگون ايران بياطالعات

  :گذرا دارد و بس
دم ش و فيهحكه معني آن ) 398: احسن التقاسيممقدسي، ( و لسان االصفهانيين و

  :چنين است
  .»ست اصفهانيان زشت است و در آن كشيدگي ه زبان«

 حاوي موادي از زبان ،قرن پنجم هجري از ،القاسم البغدادي  ابية يحكا  كتاب.2  
كتاب منسوب به . فرد آن در موزة بريتانيا محفوظ است هب نسخة منحصر. اصفهان است

آذرنوش (عنوان مؤلف پيشنهاد شده است  ها ابوحيان توحيدي نيز ب ام،ابومطهرِ ازدي است
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 نيز وجوه ؛ر اين كتاب دو جمله از مردم اصفهان نقل شده استد. )1379؛ همو، 1373
ياد احمد  زنده. هاي اصفهان آمده است ها و برزن اشتقاق عاميانة نام برخي از آبادي

شده و هم رونويسيِ مجتبي مينوي از نسخة اصل،  از روي متن چاپ، )1350(تفضّلي 
  : كه حاصلش چنين است،ردهعمل آو هبررسي دقيقي از زبان اصفهاني منقول در آن ب

  . نه محلي، جملة نخست نامفهوم و جملة دوم ظاهراً فارسي ادبي است)الف  
  .)گرگ( ورگ؛ )موش( موشك؛ )»آورباد«معناي  هب( وادار:  لغات)ب  
 ) هجري به زبان عربي485 و 465شده ميان  ليفأت( محاسن اصفهان كتاب مافرّوخي در .3  

كتاب را حسين بن محمد بن . فهاني نقل كرده استكلمات و عباراتي به زبان اص
 هجري به فارسي درآورد و عالوه بر تكرار كلمات و 729الرّضاي آوي در سال  ابي

اين مطالب را  .چند كلمة ديگرِ اصفهاني افزود ،)با اختالفاتي در امالء(عبارات مذكور 
غة ايراني اندوخته بود اللّ  ه با سرماية سرشاري كه از فق)1350(شادروان احمد تفضلي 

جاي آنها لغاتي   تفضلي از ديگر منابعي كه در جاي،در اين بررسي .مورد تدقيق قرار داد
 و معيار جمالي و برهان قاطعهاي  ها نقل شده بهره جست، از جمله فرهنگ از گويش

ود  با وج.رسته   ابنةالنّفيساالعالق  ابونعيم و  ذكر اخبار اصفهان ومنينؤالم ة تحف
 راه يافته، تفضلي مضمون اكثر محاسنتصحيفات بسياري كه در نقل لغات و عبارات 

 نظر از برخي لغات و يكي از عبارات كه فارسي صرف. آنها را دريافت و آوانگاري كرد
  : چنين استمحاسنست، حاصلِ مواد گويشي مندرج در ا

، نوعي سيب كه ايِشآز ؛شود خوانده مي وِسك، درختي كه اكنون وِزك: لغات) الف  
مناظرة بغداد و در  ،آزادش ،ترش  صورت قديم وخوانند را با همين نام مي امروز هم آن

  .)تگرگ( تَذَرگ. شود  خوانده ميسناي كه امروزه  ، حشرهسين ؛ آمده استاصفهان
  : عبارات) ب  

yā xar mirū yā xar xuδāy. ميرد يا صاحب خر يا خر مي.   

ey sid (?), tā key gū bixāyi? nē mard-ī pīr hi?  پيري؟] مگر[اي نادان، تا كي گه بخايي؟ نه مرد  

*par(v)āna sūta mabāδ! پروانه سوخته مباد!  

ti/tu biši u ūn bī mayāδ. تو بروي و او ديگر نيايد.  

va dih-ī xirāb xarāj nahū. خراب خراج نيست به ده.  
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ندارد تا بدانيم در ساخت مجهول شناوريِ يك فعل ماضي  متأسفانه اين عبارات هيچ  
  .در جمله چگونه بوده است) ضماير شخصي متّصل(شناسه 

 شرحي از واقعة گرفتار شدن احمد بن عبدالملك ،الصدور ة راح در ، راوندي.4  
زبان محلي  اي به  ترانه، در آن،، رهبر فرقة باطنيان اصفهان، آورده كه)ق 508(عطّاش 
  :نويسد مي. هست

بسته بر اُشتري نشاندند و در  زير آوردند و دست  هب] دز  شاهاز [اش را مد عطّاح
اصفهان بردند و افزون از صدهزار مرد و زن و كودك بيرون آمده بودند، با انواعِ 

 با ، در پيش،كنان  و مخنّثان حرّاره؛نثار از خاشاك و سرگين و پشگل و خاكستر
  : گفتند  و مي؛طبل و دهل و دف

  !ش عالي، جان من، عطّاش عاليعطّا  
  )161:  الصدورة راحراوندي، ( چكاروميان سر هاللي، ترا به دز   

  :الشعراي بهار چنين است نظر ملك  
 ترنگ يا ترنگه جنسي و از يهجا وزن سيزده  ه دو شعر است بهناين حرّاره يا ترا

: ظ(هالي ميان سر:  غلط و صحيح آن چنين است،گمان من ه ب،است، و شعرِ ثاني
اش  اي عطّ،مرتبه، جان من اش عالياي عطّ« يعني ،ترا بدز چكارو) خالي
 »كار؟ هدز و قلعه چه را بو  ت،اي كسي كه ميان سرت خالي از مغز است! مرتبه عالي

 گذشته از اينكه معني ندارد، يك هجا و سيالب هم ،را درست بدانيم هالليو اگر 
زبان واليتي اصفهان گفته شده  د، و اين اشعار بهشو آيد و از قاعده خارج مي زياد مي

 ها به حرف خااست كه حرف  خالي همان ،اگر درست باشد هالياست و لغت 
  .)840 :1316بهار (كه لرها خالو را هالو گويند   چنان؛بدل شده

 ،) ق686: وفات( همگر  ين مجدالدهاي  ششصد رباعي از سرودهمشتمل براي   نسخه.5  
  بريتانيا ة موز ة در كتابخان،  پاكنويس شده697 و در سال  در شهر تبريزة اوكه به خط نو
 به زبان اصفهاني است عي  ربايا   دوبيتي يك ،عيات  ربا  اينميان در. محفوظ است

  :)1379   ميرافضلي(
بكــار نبــو وات و بكلــبوات چــون   كُــــورت دبرنــــي زاري زارببكــــبو 

 و حـسم دكـار     بسر كب و ريش وي      دبم سـوبو هـي كرودهـاك واببـشجهوات 
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سر نيست مگر چند كلمه كه ت اين شعر ميئ قرا،شتنِ حروفا  ند نقطهعلّت  هب  
  ).1379صادقي (حدس خوانده شده است  هب

  االخالق هجري، در باب دوم رسالة هشتمقرن  ، طنزنويس معروفزاكاني عبيد .6  
  :آورده  اين حكايت كوتاه را،االشراف

. بدو حمله كرد. كه در بيابان مغولي بدو رسيد  روايت كننداصفهانينوخاستة از 
 !كش  مم،گا  بمــ خدايرا ــاي آغا : كنان گفت نوخاسته از كمال كياست تضرّع

  ).18: االخالق االشرافعبيد زاكاني، (
 زيرا يك پديدة ، از نقل آن ناگزير بوديم،رغم ركاكتي كه در اين عبارت هست هب  

 به ،واسطه  در نقش مفعول بي،الصاق ضمير متصل: دهد نحوي را نشان ميمهم 
 از اينجا معلوم .»!ايم، مكُشَم ... ب« bi-m gā, ma-m kuš: هاي امر پيشوندهاي فعل در صيغه

 سابقه به قرن ،هاي كنوني هم هست  كه در بعضي از گويش،شود كه چنين ساختي مي
 ، از آن،قرن هشتم كه شود كه در  آشكار مي،ترهم مهم از اين. رساند هشتم هجري مي

 بلكه در ،تنها مادي بوده ، زبان اصفهان نه)ادامة مقالهبنگريد به (هاي اوحدي هم مانده  غزل
  .نزد ديگران نيز شهرت داشته است

سه غزل  ،» االصفهانيه  اللسان في«، زير عنوان )ق 738: وفات(  مراغي اوحدي  ديوان در .7  
 به 341 :ديواناوحدي، : نك(به فهلوي اصفهان مندرج است ) ز نسخ، چهار غزلدر برخي ا(

 كه در رازگشايي بسياري از فهلويات كوشيده است، اين سه غزل ،اديب طوسي. )بعد
 وزن هر غزل را استخراج و لغات را ،كه رسم اوست  چنان،اوحدي را نيز بررسيده و

ا خوانش او پر از  ام، مغتنم استكوشش اديب طوسي. آوانگاري و معني كرده است
 ــ با ل و سوم از غزل نخستهاي او بيت.  ناپذيرفتني،ها  در اكثر بيت،تناقض است و

  : )389: 1342نقل از اديب طوسي ( چنين است ف ــتصرّ
ō dīra roā deh ey ma tā rū / az bū-yi to vā de sobh tār ū 

gar žīrak-i ālem-at bivīnū / son gīž bebū ko gīža xārū 

  .از رشك تو در صبح تاريك باشد/ ها افكن، اي ماه، تا روز  طرّه بر رخ
  .چنان گيج شود كه گيجگاه خارد/ گر زيرك عالمت ببيند 

 چندين كتاب و فرهنگ لغات رايج در اصفهان را ، گذشته از مواردي كه ذكر شد.8  
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ها و مرغان و حشرات و ديگر   و ميوه از نام نباتاتاند اكثر لغات عبارت. اند درج كرده
 ،شناسي  از نظر گويش،جانوران و اصطالحات مدني و ديواني و لشكري و بنابراين

عبارت ديگر،  هب. كند آنها را برگرفته از زبان فهلوي يا فارسي اصفهان بدانيم تفاوتي نمي
ها  شناسيِ زبان تطبيقي و رده  ـ    شناسي تاريخي جز شماري اندك از چنين لغاتي در زبان

 ، قاطع برهانهاي   از فرهنگاند  حاوي لغات اصفهاني عبارتمĤخذ مهمِّ. آيد كار نمي هب
كيا  (معيار جمالي ،فرسلا مجمع ،جهانگيريفرهنگ ،  رسالفُ  صحاح ،االحباب ة تحف

  ابوريحان ةالصيدن  ،)الف 1381 ،صادقي: نك( اصفهاني ة حمزةالموازن هاي كتاب، و )1357
  .1)ب1381، صادقي( اختيارات بديعي، و )59 :1353 كيا و راشدمحصل: نك(يروني ب

  زمان مادر   واليتي اصفهان زبانِ.4
 غزليات اوحدي از قرن هشتم آخرين مدركي است كه بر رواج زبان نقل عبيد زاكاني و

هلوي اي از ف نها نمونهت  تا دوران معاصر نهپس از آن. كند  اصفهان حكم مي شهربومي در
وجود اين زبان در شهر يا حومه در ه اي ب اصفهان در دست نيست، بلكه اگر هم اشاره

 اگر ، در حقيقت هم.منابع تاريخي شده باشد، از ديد اين نگارنده پنهان مانده است
 خواهيم گفت كه اگر زبان شهرنشينان در عهد صفوي هنوز از نوع ،ديدة ترديد بنگريم به

 شاعرانِ پرشمارِ آن روزگار ابياتي از آن زبان را در اشعار ،دبو مادي يا واليتي مي
همان طرزي كه از   به؛كردند  تضمين مي،رسمِ شوخي و مطايبه هم باشد   به،خويش

ا جاي تعجب ام. يادگار مانده است هشيرازي ب  ـ    عربي  ـ    سعدي و حافظ ملمعات فارسي
.  در منابع ثبت نشده باشد،خوردار بودههم نيست كه اگر فهلوي در شهر از رواجي بر

تر   جالبهاي موضوع ،سابقه هاي اجتماعي بي همه دگرگوني  با آن،در پايتخت صفوي
كم  ها در ناحية اصفهان كم كه خواهيم ديد، گويش چنانعالوه،  هب. براي نوشتن كم نبود

يسندگان قديم نونه كه  ديگر آن.شد ي ايران جايگزين آنها ميباخت و زبان ملّ رنگ مي
نه آيندگان در نگاهداري فهلويات جهدي يافتند   محلي را درخور اعتنا ميهاي گونه

                                                  
ها شواهد  گذرد و در طي اين سال دم پنج سال مي دانامة فرهنگستاناز زماني كه دستنويس اين مقاله را به ) 1  

متأسفانه در اين آخرين اصالح مجال توسعة مقاله در اختيارم . ام ديگري از زبان اصفهان در نسخ خطي يافته
  .نيست
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ظهور  هداشتند و نه در اصفهانِ صفوي و پس از آن شاعري در حد سعدي و حافظ ب
همين فهلوياتي كه . يادگار بگذارد هالي ديوانش ب هرسيد كه زبان مادري خويش را در الب

 بلكه صرفاً ،شده اريم نه از روي سنّتي ادبي يا طرح و نقشة حساباز گذشتگان يادگار د
  . از سرِ تصادف به ما رسيده است

 ايران نبود؛ در ساير ممالك نيز هاي غيرادبي و نامكتوب خاص اعتنايي به زبان بي  
 در ،ي بنگاليويليام جونز در انجمن آسيا ر معروف سخطابة. شد توجهي به اين امر نمي

 ،سكريت و فارسيانهاي يوناني و التيني و س  كه با مقايسة زبان،1786سال 
 ، از دل آن،كه استتطبيقي  ـ   تاريخياللغة بناي فقه سنگ ، كرداثباتخويشاوندي آنها را 

هاي  ها و گويش  و شناسايي و گردآوري تمامي زبانشناسي نوين بيرون آمد علم زبان
   .ادشناسان قرار د جهان را در دستور كار زبان

نتين  وال، دانشمند روس،ند كه از اصفهان ديدار كرداللغه علماي فقهنخستين از   
اي را  فرهفراني و زِ چهار گويش گزي و سدهي و كَ،1880 در دهة ،فسكيوژوك

گ ررزبوتپ نجلد در سچند هاي پيرامون كاشان در   با گويشواد راگردآورد و اين م
توجهي   مقدار قابل،در ميان مواد گردآمده. )1922- 1888ژوكوفكسي ( دانچاپ رس به

هاي درويش عباس گزي كه صاحب ديواني   زنده نيز هست، ازجمله غزلفهلويات
: نك(ترين يادگار از شعر محلي در مركز ايران است   پرپيمان،رغم تأخّر ه ب،است كه

   .)2008؛ 1387برجيان 
ي خويش به فرنگيان تأس ايرانيان نيز در ثبت احوال واليات ،در همان ايام  
 توصيفي ،كتاب االصفهان در ، كهدعلي جناب آقا مير سياز اين جمله است. جستند مي

  :نويسد مي .كوتاه از زبان اصفهان و پيرامون دارد كه واجد نهايت اهميت است
 مگر يك عدة بسيار كمي لغات ، عموماً فارسي معمولي استاصفهانزبان اهل 

 منظور[يه و اواخر رودشت و بعضي دهات كوهستاني در جرقو .خصوصي دارند
 و سده ماربين، نزديك شهر، و گزِ برخوار زبان مخصوصي ] كوهپايه استبلوك

  .)80 :االصفهان كتابجناب، ( ست واليتي اسم اين زبان ؛فهمند دارند كه ساير مردم نمي
  قرن بيستم با ازآغها در  دهد كه آرايش جغرافيايي گويش  نشان مي گويااين توصيف 

ها، چه در شهر و چه در  گويشمحو اكثريت مشاهدات آينده وفاق كلي دارد و بنابراين 
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 صورت گرفته هاي گروهي  نوين و رسانهرواج سوادآموزيِپيش از زبان،  بلوكات فارسي
  .استهاي پيشين   سدهو مربوط به

نوع ايالت «ذيل صفهان، جغرافياي ا در ،، ميرزا حسين خان تحويلدارايام همان باز در  
  :افزايد برد و مي نام مي كلينائياز طايفة ، »باشند كه شهرنشين مي

 مسكنشان در ؛اصل اينها معلوم نيست از كجاست و زبان فارسي مخصوص دارند
، حال زيادند و ]زيستند مي [بدي و گدا  ه سابق كم بودند و ب؛محلّي از محلة بيدآباد

  .)91: 1342 تحويلدار( ]...[ور و تاجر  دولتمند و پيله

هاي فارسي و تركي و عبري و  پس از زبان، »السنة مختلفة اهالي واليت« در ذيل ،وهم  
  :ارمني و لري، چنين آورده

ب از فارسي كه مسكن ايشان در شهر است و لسان آنان مركّ] كذا[ كنينانيزبان 
  .)128: همان(قديم و جديد است 

. اند آيد كه اين طايفه به اصفهان مهاجرت كرده بوده مياز سخنان تحويلدار چنين بر  
 زباني شهر ة در حصول شناخت از سابقها  هرگونه آگاهي بيشتر از اين،در هر حال

  .اصفهان واجد اهميت خواهد بود
هاي ميداني معاصر  هاي واليتي در ناحية اصفهان در پرتوِ پژوهش پراكندگي گويش  
 متوني را از زبان كليميان شهر ،1930 در سال ،هاميانروبن آبرا. رفته روشن شد رفته

 آخر سلطنت هاي م آيلرس، نخست در ساللويله .)1930آبراهيان : نك (منتشر كرد
، 1970 در دهة ،شناسي آلمان در اصفهان بود، و سپس موسسة باستاندير كه م ،رضاشاه

 ي شاپكا منتشر كرد را با همكارمتون گردآمده پرداخت و ة گز دهكدزبانبه ثبت جامع 
 چندين گويش ،1970اوايل دهة  در ،كوكل رپيِ .)1988-1976س و شاپكا رآيل: نك(

در  .)2002لكوك : نك(گردآورد، از جمله ورزني را در حد شرقي رودشت مركزي را 
ها منتشر  هاي اخير، تني چند از فضالي بومي لغاتي را از اين گويش ي دههايران نيز، طّ

هاي پيرامون اصفهان   به شناسايي گويش،هاي اخير  در سال،نگارندة اين سطور .اند كرده
  ).1384برجيان : نك(پرداخته است 

زبانِ شهرستان اصفهان را بر روي نقشة جغرافيا ترسيم نماييم، دو  هرگاه نقاط واليتي  
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ها  هپيوسته از دي نيمة خاوري عبارت از طيف. شود نيمة خاوري و باختري متمايز مي
 ، در نيمة باختري. است در كوهپايه و رودشت و جرقويهزبان روستاي دورافتادة واليتي

 ،جوباره: زبان باقي مانده  فقط پنج نقطة واليتي،زبان هاي فارسي  شهرها و دهكدهدر بسترِ
 چگونگي.  در برخوار، گز و خورزوق و كُمشچه؛ در ماربين، سده؛مسكنِ كليميانِ شهر

 اصفهان  ناظر بر فهلويِ اسناد و مدارك تاريخيِ در پرتوِ فقطها گويشتوزيع كنوني 
شهر و پيرامون،  در ،ر رواج زبان محليب  ذكر شد،باالمكتوباتي كه در . شود  ميايضاح

ر كرد توان تصو  مي،بنابراين. دهد  صفوي گواهي ميپيش از رسيدن اين شهر به پايتختيِ
 رفته به پيرامون سرايت كرده  رفته از اينجابسته سپسكه زبان فارسي ابتدا در شهر نطفه 

   .استهاي سرزمين ماد  و كماكان رو به پيشرفت و چيره شدن بر گويش
هاست   مدتشهر خود :آرايش كنوني زبان در شهرستان اصفهان بدين قرار است  

ر محلة اي را د  جامعة بسته، تا همين اواخر، مگر كليميان آن كه،زبان شده تماماً فارسي
زبان    فارسي، تا شعاع چهل پنجاه كيلومتري،پيرامون شهر نيز .دادند جوباره تشكيل مي

از محالت ورنوسفادران  محلة ، شهر در باخترِ،در بلوك ماربين: نقطهشده مگر چهار 
 ،رخواردر بلوك ب؛ شهر است شد و امروز خميني ه خوانده ميدگانة روستايي كه س سه

شرقي   در پنج فرسخي شمال، و كُمشچه، شهر در دو سه فرسخي شمالِ، گز وقوخورز
 نيم  همين را در خود كه اين آخري زبان محلي، در جادة قم،خورت  مورچه نيز و،شهر

رود   بلوك رودشت عليا در جلگة زاينده،در مشرقِ شهر اصفهان ؛قرن اخير از دست داد
 ؛اند زبان ها آباديِ واليتي هركدام داراي ده  كههاي كوهپايي آباديآن، شماري و در شمال 

وچندگانة آن آخرين مرحلة  و در جرقويه، واقع در جنوب رودشت، نيمي از قُراي بيست
  . كنند گذار از گويش بومي به فارسي را طي مي

  علل و اسباب تغيير زبان .5
چه قروني   از مادي به فارسي طي شهر اصفهاناكنون كه معلوم شد تغيير زبانِ گفتار

 ،هاي بازمانده به چه نحو است  و پراكندگي گويشممكن است صورت پذيرفته باشد
 ار درتعيين زمان و چگونگي تغيير زبانِ گفت. ردتر ك  دامنة پژوهش را باريكتوان مي

  و و چندجانبه است كه در آن عوامل جغرافياييدامن فراخ نگرشياصفهان محتاج 
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براي يافتن علل و اسباب تغيير زبانِ اهالي  .ظور گرددي منمذهب و جمعيتي  واقتصادي
 1000ازهمه بايد جستجو را از دورة پايتختي اصفهان، از حدود سال  شهر پيش و بيش

 پايتخت صفوي دستخوش ،در اين مدت زمان.  آغاز كرد، هجري1134تا 
 ،مگمان هبخود ديده بود و نه  هزمان ب هاي اساسي گشت كه نه اصفهان تا آن دگرگوني

 پيش از ،درست است كه. خود ديده باشد هيك از شهرهاي فالت ايران هرگز ب هيچ
 از حيث شمار نفوس و ،آمد و شمار مي هرسيدن به پايتختي، اصفهان شهري معتبر ب

ا در مقام زد، ام  با شهرهاي ديگر جبال يعني ري و همدان پهلو مي،درجة مدنيت
 شهري زنده و شلوغ  ــعيار بدل شد وليسِ تمامپايتختيِ صفوي اصفهان به يك متروپ

   .و پرتكاپو
 در عهد سلطنت شاه  هجري يا هفدهم ميالدي،قرن يازدهم  كه در نيمة،ژان شاردن  

ترين و  باشكوه« اصفهان را ، خويشة در سفرنام، ده سال در اصفهان زيست،سليمان
ن همة اديان و بازرگانان و د كه در آن پيرواشمار  مي»زمين شرقمزيباترين شهر در تمام 

يان به ايران فرنگ د تردبابِ ،در آن زمان. شوند صنعتگران از سراسر گيتي يافت مي
 در تعداد صرّافان و بازرگانان هندي .مدرسة فرنگي داير بودگشوده بود و در اصفهان 

سراي بزرگ به مهمانان هندي اختصاص   كاروانينهزار نبود و چند  كمتر از دهشهر
 1802 مسجد و 162 شهر باروي حيطةبه شمارش شاردن، در . )1381برجيان (اشت د

 امروزهرگاه اين آمار را با وضع  . استسرا بوده  كاروان500 بارو سرا و در بيرونِ كاروان
 2007 برجيان :، نك1382 در شهرستان اصفهان در سال ، مسجد1500 مهمانخانه در برابر 73(جيم نبس
 ماآن در زمان  بوميِ  صفوي در برابر يكنواختيِ اصفهانِع قومي و مذهبيتنوآنگاه  ،)الف

 تا 12000با وصف اين، برآورد شاردن از تعداد روسپيان به  .دجلوه خواهد كرپررنگ 
 چندمليتي شايد هم فقط آناني كه پروانة كسب داشتند، در اين شهرِ  آن،14000

 ، محو شد و بنابراين، البته،قراض دولت صفوياين سيماي فراملّي با ان .باوركردني باشد
 شاردن شِشمارِدر  مورخ اصفهاني عصر قاجار حسن انصاري جابري  كهبيهوده نيست

  :دبنويس كند وترديد 
 را زياد سراها كاروانكم نوشته و ، شاردن مساجد و مدارس اصفهان را تمام نديده

  .)28جابري، ص (
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انگيز جمعيت اصفهان   منظور گردد تزايد شگفتعامل مهمي كه بايد در تغيير زبان  
 عهد اوزون حسن، در  دراح ونيزيجمعيت شهر را باربارو سي. ست ادر دورة پايتختي

 به تخمين ،و )72: 1872 باربارو و كُنتاريني(هزار گزارش كرده  50،  ميالدي1474سال 
 اصفهان را برابر شاردن جمعيت. بوده استهزار  80 ،عباس  درست قبل از شاه،الكهارت

براي آگاهي از مĤخذ ( تن دانسته است  هزار700 تا  هزار600  خويش يعني روزگارِلندنِ
 بر اساس گزارش شاردن از عدد ،سيروس شفقي .)95: 1372برجيان : نكجمعيت، 
ميليون برآورد   شهر را كمتر از نيمسكنةقول اولئاريوس،   ه با استناد بوهاي شهر  عمارت

عباس   جمعيت اصفهان را در عهد شاهاالصفهاني دمهديمحم. )336: 1354 فقيش(كند  مي
 200 و يك ميليون و ، يك ميليون،هزار 700 ،ترتيب ه ب،حسين سلطان صفي و شاه و شاه

اين . )281-282، 180-177: نصف جهان في تعريف اصفهان، محمدمهدي(كند  هزار برآورد مي
  تعداد،بنا بر اين آمار .نمايد اريخي، از صحت دور نميهاي ت اعداد، با توجه به واقعيت

توان انتظار داشت  چگونه مي. توان برآورد كرد كم ده برابر بوميان مي مهاجران را دست
  نينجاميده باشد؟اهالي  به دگرگوني زبان  در اندك زمان،چنين تزايد نفوس

ن تزايد ناگهاني هاي عمده ميان دو دورة پايتختي اصفهان همي يكي از تفاوت  
اينكه در آن زمان نيز  تحولي با اين ابعاد در عهد ملكشاه رخ نداد، گو. جمعيت است

متأسفانه آگاهي ما از عصر . كه خواهد آمد اصفهان شهري پرجمعيت بوده است چنان
 ناچيز است و ، در برابر توصيفات روشن اروپاييان از اصفهانِ صفوي،سلجوقي

 دايرة امكانِ مقايسة معنادارِ دو دوره )1380برجيان : نك(ام  وشتهكه در جاي ديگر ن چنان
 ترديد نيست كه در آن زمان نيز اصفهان كانون مدني معتبري ،با اين حال. تنگ است

هاي خجندي و صاعدي و تُركه كه  خاندان. شده بوده و مهاجران بسياري را پذيرا مي
عهده داشتند  هذهبي شهر را بدر روزگار سلجوقي يا پس از آن رياست مدني و م

برخاستة خراسان و ماوراءالنهر، خاستگاه و كانون زبان فارسي دري، و از حاميان ادب 
بازار تبليغات مذهبي نيز گرم بود و نه فقط شافعيان و  .فارسي در اصفهان بودند

 ، باطنيانِ اسماعيلي نيز بساط دعوت گسترده،حنفيان همواره در كشمكش بودند
بازرگاني در كمال ترقي بود و ثروت .  مرد از اصفهان بسيج كرده بودندهزار سي

روز  جمعيت آن. شد سوي اصفهان سرازير مي هممالك محروسه از حلب تا كاشغر ب
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كشتار روزانه بگزارش : توان با دورة صفوي سنجيد شهر را از روي مصرف گوشت مي
 گوسفند در شهر 2000شاردن گزارش  همافَرّوخي دوهزار گوسفند و بز و صد گاو و ب

). 95: 1372برجيان : نك( رأس در مطبخ شاه بوده است 90 رأس در حومه و 500و 
 مصرف گوشت اصفهان در دو دورة سلجوقي و صفوي متساوي ،بينيم كه مي چنان

است و اگر حتي شرايط ارزاني و فراواني چشمگير عهد ملكشاه را هم به حساب 
را مبتني بر جمعيت ) آنسيكلوپدي اسالمدر (ان برآورد لَمبتن تو بياوريم، باز مشكل مي

  .نفري اصفهان سلجوقي پذيرفت هزار 100

نمايد كه اصفهان   قدري عجيب مي،با وجود چنين شرايط پرتالطمِ مدني و اجتماعي  
 زبان محلي خود را پاس داشته و به فارسي هيچ راه نداده ، هجريهنوز تا قرن هشتم

ين، اين احتمال را نبايد دور ديد كه، از همان ايام پايتختيِ سلجوقيان، زبان بنابرا. باشد
ا ام (.شده است كم فارسي مي نشينِ شهر كم هاي اعيان گفتار در ميان خواص و در محله

همة زمين « شهر در ينتر تر و آبادان اصفهان را نيكوتر و جامع) 122: سفرنامه(اينكه ناصر خسرو 
  )زبانان زبانان است تا مطلقِ دري ناظر بر عموم ايراني» پارسي«خواند، در اينجا  مي» گويان پارسي

حال كه بحث مقايسة اصفهان در دو دورة پايتختي پيش آمد، بد نيست زاوية   
جاي كاوش در احوال اجتماعي و مدنيِ شهر مقام و موقعِ زبان  هنگرش را چرخانده ب

دانيم ديلميان اعتناي شايسته به فارسي  كه مي چنان .فارسي را در آن دو دوره بسنجيم
 ،جانب باختر بود هروي ب نداشتند و اگر در عهد سالجقة بزرگ فارسي رو به پيش

اَثير و مافَرّوخي ــ كه عمدة مواد تاريخ   مورخاني چون ابن،هنوز در قرن پنجم
كلي فرق  هشش قرن پس از آن وضعِ زبان ب .نويس بودند اصفهان از آنهاست ــ عربي

 نه فقط فالت ، در مقام زبان ارتباط،عباس دامنة گسترش فارسي در عهد شاه. كرده بود
در پايتخت  .گرفت  بلكه آناطولي و آسياي مركزي و شبه قارة هند را نيز دربرمي،ايران

علماي شيعه كه از . زبانِ ديوان و دين و ادب بود و تركي زبانِ لشكر  فارسي،صفوي
 نمونة ؛آمدند ناگزير از آموختن فارسي بودند سالم به اصفهان مياكناف ممالك ا

مشهور آن شيخ بهاءالدين عاملي است كه در نوجواني از جبل عامل لبنان آمد و در 
دربارة اهميت فارسي در نشر تشيع . دانيم رسيد گويي بدان پايگاهي كه مي فارسي

  .بيشتر خواهيم گفت
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 تغيير زبان بركنار  حكمآور شهرنشينان بودند، از  نان شهر نيز كه پيرامونِيانِيروستا  
 در بيشتر در پيرامون اصفهان نظر كنيم خواهيم ديد فارسي ها اگر به توزيع زبان. نماندند

 شاملِ ،يي بر اساس طومار شيخ بها،رود همان بلوكي رواج يافت كه تقسيم حقّابة زاينده
دار چون حفر  هاي دامنه آن زمان پروژهرساني در  نظام آبياري و آب. شد ميحال آنان 

كرد و اگر كار  ايجاب مي) 1/949 :آراي عباسي تاريخ عالماسكندر بيك، (تونل كوهرنگ را 
ريزي دولتي و  تونل كوهرنگ در نيمة راه متوقف ماند، باز حاكي از گستردگي برنامه

  نيزرود از زايندهحفر قنات در بلوكات دور كه  بسيج نيروي كار در آن زمان است، چنان
هاي  پيداست كه چنين برنامه. ه استگذاري و حمايت دولت بود موقوف به سرمايه

 بلوك ،براي مثال. اثر باشد بي جغرافياي زبان آرايشِ تغيير درتوانست  گرا نمي توسعه
 آب رخوار كه بزبان است، بلوك هموار  فارسيگيرد تماماً رود مي لنجان كه آب از زاينده

آنكه  زبان دارد، حال  فقط چهار قرية ماديفتگر  ميهاي طويل  از قناتاخود ر
  .اند زبان جملگي مادي اي كوهپايه دامنهروستاهاي 

 پس از .ت در پي داش افاغنه راآن فرازِ عزّت و آباداني صفوي فرود ذلّت و ويراني  
 در سال يي عشاير غلزاهجوم. ل جمعيت را شاهد بود اصفهان شگَرفترين تنزّه فتنآن

 بر جاي نهاد و بيماري و  در شهرهزار تن كشته 20 ميالدي 1722/ قمري  هجري1134
بسياري جالي وطن . گرسنگي ناشي از آن چهار برابر اين عده را به كام مرگ كشيد

علت  ههايي كه ب ها و چپاول  نهرها انباشته شد و خشكساليكاريزها كور و. كردند
ضايع . نوبت رخ داد جمع كثير ديگري از اهالي را آواره كرددفاع ماندن شهر در چند  بي

 شدن نزديك به هزار قريه يعني دو سوم متروك مزارع،شدن شبكة آبياري و بايرشدن 
اجتماع . )221-180:نصف جهان في تعريف اصفهان، محمدمهدي( آورد همراه  را بهقراء اصفهان

تني كه در آخر دورة  ميليون ز يك جمعيت اصفهان را ا، سالهفتاد حوادث مذكور طي
 و ،1796 در سال ،بنا بر برآورد اُليويه(هزار تنزل داد  60هزار تا  50شود به  صفوي برآورد مي

انگيزِ ده تا بيست برابر  گاه ميزانِ شگفت اگر اين ارقام را غلو ندانيم، آن). 1811 در ،موريه
   .آيد دست مي هبراي كاهش جمعيت شهر ب

روزگارِ  احوال آن .ددن نمانمصونبسته به شهر نيز از اين تالطمات بلوكات وا  
يل در كتاب خود صتف هآبادي ب  شفيعي نيك عليجرقويه را دانشمند بومي آن خطّه
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رد ويران شد و مهاجران تازه بدان راه جِا مالو،در اثر فتنة افغان . آورده استگركويه
جانب شمال كوچانده شدند،   هيه بايالت دشت مرغاب فارس كه در عهد زند. يافتند

ي گذران) گيان(بخشي در جرقويه رحل اقامت افكندند و هنوز در حوالي نصرآباد 
 نيمي اين سوانح در تبديل زبانِ .) به بعد446، 150: 1376 آبادي  نيكشفيعي( دارند شبانكاره
، ت كه به استان فارس نزديك اس،ويژه بخش علياي آن ههاي جرقويه، ب از آبادي

 شواهد تاريخي ،قيق شودحاثر باشد و اگر در بلوكات ديگر اصفهان ت توانست بي نمي
   .آيد ميدست  ه ب آنازبيشتري 

از موضوع جمعيت و مهاجرت كه بگذريم، بايد به نقش تاريخي مذهب در تغيير   
چگونه است كه در شهرهاي بزرگ مركزي، چون اصفهان و كاشان و  .زبان توجه كرد

، حال آنكه زنده مانده در ميان ساكنان كليمي و زردشتي فقطهاي بومي  يزد، گويش
ع در عهد گويند؟ آيا اين كيفيت با رواج تشي مسلمانان جز به زبان فارسي سخن نمي

با توجه به ادبيات مكتوبِ  خواني ارتباطي تواند داشت؟ صفوي و شيوع مجالس روضه
كزي ايران، اقالً از دورة قاجار، زبان اهل  در نواحي مرتوان گفت كه،  مي،مرثيه و روضه

ين زبان دها نيز جز ب هز در حوو ادبي بوده اي پرداخته از فارسيِ وعظ و منبر گونه
اين كيفيت به اصفهان منحصر نيست و ممكن است علت اصلي . شده است تدريس نمي

اش   بوميپيشرفت فارسي در عموم شهرهاي ايران بوده باشد، از جمله شيراز كه فارسيِ
. داعي ــ سرانجام جاي به فارسي دري سپرد ــ همان زبانِ ملمعات سعدي و اشعار شاه

  . همين نحو، تركي در آذربايجان جايگزين تاتي گشته است هب
 ه كردنن توجه كرد، بازرگاني محلي و تأثير آن در رخنداعرصة ديگري كه بايد ب  

در نواحي مركزي ايران ساختارِ اقتصادي دانيم كه   مي.زبان فارسي از شهر به روستاست
 شهرنشين ورانِ خواه پيله .طوري بوده كه روستاها با شهر دادوستد داشتند نه با يكديگر

 به رنشينان براي تهية مايحتاج خانوا ترين دهات برده باشند، خواه ده هكاال به دورافتاد
.  فارسي بوده استانجيمي  زبانِ،وآمد كرده باشند، در هر صورت بازارهاي شهر رفت

 مهم در ي در اصفهان، در ديگر نقاط ايران نيز، عامل فقطهجوم زبان بازار به دهات نه
بافي نيز نبايد غافل بود كه   از صنعت قالي همچنين.هاي بومي بوده است محو گويش

 ،نوزدهمقرن  زمين، از اواخر پس از ركودي درازمدت، در اثر تقاضاي بازارهاي مغرب



  همقال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  108  3هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ... ي و چگونهزبان گفتار شهر اصفهان ك    

اين  . گشتييانروستا ران دگرباره زنده شد، و در اصفهان نيز از منابع مهم درآمددر اي
باف در   كه قالي، و روستا، كه محل سكونت كارفرما بود،د ميان شهر ترد ميزانكيفيت بر
زمان با اين  هم . بيش از پيش فارسي در دهات شدنفوذ افزود و موجب ،زيست آن مي

روي در  همين طرز رو به پيش  در پيرامون آذربايجان بهفرايند در مركز ايران، تركي
هاي محلي در اين است كه  امتياز فارسي و تركي بر گويش. نشين بود دهات تات

اي مفروض از ميزان تفاهم  ها صورت معيار نداشته و با دور شدن از دهكده گويش
  .معيار استهاي ميانجي و  شود، حال آنكه فارسي و تركي زبان سرعت كاسته مي هب

*          *         *       
 تا پيش از رسيدن اصفهان به پايتختي توان نتيجه گرفت كه  مي،گذشتبر آنچه  بنا

سال  130 ي ط،فارسي.  از نوع فهلوي بوده است هنوزصفوي زبان كوچه و بازار
ب از  در شهر ريشه دوانيد و از اينجا بناي نفوذ در بلوكاتي را گذاشت كه آ،پايتختي
به آوارگي ،ويراني زيربناي اقتصاد پس از فتنة افغان. گرفتند رود مي  زايندهباالدست 

 رويِ پس از اين حوادث پيش. انجاميدتشديد رخنة فارسي در دهات روستاييان و 
تدريج ادامه يافت هزبان ب  واليتيفارسي در بلوكات.   

 تبديلِ زبان از مادي به فارسي  اصفهان را مرحلة نخست از موجهرگاه دورة پايتختيِ  
آموزش . بشمريم، آنگاه از مرحلة دومي نيز بايد ياد كنيم كه در زمان ما در جريان است

قرن اخير محملي نيرومند در ترويج فارسي بوده  ويژه در نيم ههاي گروهي ب و رسانه
 در هاي واليتي ميزاني كه دور نيست تا يكي دو نسل آينده اثر از گويش هاست، ب
تفصيل اين مبحث در جستاري ديگر آمده است . ترين دهات هم نمانده باشد دورافتاده

  .)2009برجيان (
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