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ایران امروز . کنند ي زبانی خاصی است که به آن تکلّم می گونه ،از وجوه تمایز اقوام متکثّر ساکن در ایران، یکی

، با تنوعات هاي هندوایرانی، هندواروپایی، و غیرهندواروپایی گیر از زبان تعدادي چشمکشوري چندزبانه است؛ 

ارترین است، ترین و ماندگ هاي زبان، ساحت تلفّظ پرتنوع از میان مولّفه. پرتعداد خود، در این گستره رواج دارند

هاي اجتماعی، ردیابی  بندي توان خاستگاه فردي را، تا حد ریزترین تقسیم که همواره با تکیه بر آن می طوري به

  . نمایاند نگارانه می هاي مردم کاوي و این واقعیت، اهمیت مستندسازي اصولی میراث زبانی را در جریان میدان. کرد

ترین این  مهم. هایی اساسی هستند هاي موجود از این جنبه مبتال به کاستی نگاري متأسفانه، اکثریتی از مردم

در جریان هر . ي زبانی است روز و جامع براي تدوین پیکره اي به کاو از شیوه ي میدان ها عدم استفاده کاستی

ها،  المثل ها، ضرب ها، متل هاي بومی، ترانه واژه شوند؛ اي مواد زبانی متنوعی استخراج و ضبط می کاوي میدان

شناختی  هاي زبان ها و آواهاي کار، و، البتّه، مواد الزم براي انجام تحلیل هاي کالمی، ترانه ها، بازي ها، قصه الالیی

که  اي با خصوصیات برشمرده باعث شده تا این زمان، عدم شیوه. گیرند در سطوح مختلف، در این زمره قرار می

طور که باید و شاید در گزارش مستند نهایی وارد نگردد، و  شده آن این بخش مهم از مواد فرهنگی استخراج

هاي زبانی منتشرشده  از سویی، نیز، مختصر پیکره. اتّکا نباشند شده نیز، اساساً، قابل مختصر مواد زبانی نگارش

هاي  توان به خصوصیات متمایز گونه وجه، نمی هیچ ها، به آن  آیند که، با مراجعه به چنان مشابه از کار درمی آن

  .شده رسید زبانی مستندسازي

ي عنصري  ي جغرافیاي زبانی کشور ایران را، در مرتبه ي تلفّظی جاري در پهنه گنجینهدر گفتار حاضر برآنیم که، 

ي آوانویسی رایج در  وههاي شی دهنده براي اجتماعات زبانی ساکن در این گستره، مرور کنیم و کاستی هویت

در همین اثنا، تالش خواهد شد که . ي مستندات کافی، بشماریم نگارانه را، با ارائه هاي مردم کاوي برخی از میدان
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