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Abstract 
Markazi province is located in the center of Iran with 1.8% of the area of Iran and 
approximately 1% of the Iran population. In this research, based on the 
instructions of the “Atlas of the Languages of Iran (ALI)”, the language 
distribution and the approximate percentage of the speakers of Markazi province 
were obtained. The results show that the local Persian language (Persian with an 
accent, for example, Araki Persian), standard Persian, Turkish group, Luri, Raji, 
Khalaji group and South Tati language group (including: Vafsi, Alviri, Kahaki, 
Vidari), Lakki and Kurdish have the most speakers in the province respectively. 
Vafsi, Kohki, Amrei, Raji, Alviri, Vidari languages are among the most 
endangered languages. Laki, Kurdish and Lori languages are local languages 
whose speakers have migrated to this province from other regions of the country, 
due to the industrial hub of Markazi Province. Statistical results of the research 
show that  in Markazi province, speakers of the local Persian varieties include 
around 42.33%, speakers of standard Persian include around 33.11%, speakers of 
Turkish group around 14.36%, speakers of Lori group around 4.49%, speakers of 
mixed languages around 3.06%, speakers of Raji around 1.81%, speakers of 
Khalaji around 0.450%, speakers of South Tati language around 0.287 %, 
speakers of Laki of Kermanshah around  0.10%, and speakers of Kurdish around 
0.003%, of the population of the province. 
 
Keywords: Atlas of the Languages of Iran (ALI), Language Documentation, 
Language Distribution, Markazi Province. 
 
Extended Abstract: 
1. Introduction 
Languages and dialects as social phenomena play a significant role in human life, 
so that the communicative role of language has caused the growth and 
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development of human societies. Therefore, today, study, survey and research on 
culture and national identity is one of the basic needs of the development of every 
country. In this regard, human societies need linguistic maps, atlases, corpus data 
prepared on the basis of systematic methodology to documentation and record of 
existing language varieties. “Linguistic maps can be either display or 
interpretive”. The current research is also based on the methodology of “Atlas of 
the Languages of Iran (ALI)”, in order to identify and record the language 
varieties in Markazi Province systematically. ALI is a project that is building an 
atlas of the languages of Iran in collaboration with Carleton University of Canada, 
Leiden University of Holland, Bamberg University of Germany, Shahrekord 
University, Persian Gulf University, Razi University and Alexander Von 
Humboldt- Stiftung/ Foundation of Germany. There has been no such a 
comprehensive research, with a specific goal and a coherent and continuous 
activity on languages of Iran. Several researches have been done on the 
linguistic characteristics of the Markazi province, which can be mentioned as 
follows: Stillo (1981, 1971) presented a multiple classification of the Tati 
language based on the criteria of geographical proximity, linguistic and racial 
characteristics. He considered Tati as a language group and the subgroup that is 
related to the topic of the present research is the South Tati language, which 
according to the classification of Yarshater (1962, 1964 cited in Stillo 
1981:140-141) includes "dialects in Ramand region of Qazvin (Takestan), 
common dialects in Eshthard, Alvir and Vidar dialects near Saveh, and Vafs 
dialect in Arak. Other researchers such as, Shariat (2010), Safari (2003), 
Adelkhani (2002), Kia (1957), Moghadam (1950), have also conducted 
researches in some linguistic groups of the Markazi province, which are often in 
the form of field collection of words, idioms, proverbs, phonetic, phonemic, 
morphemic and syntactic characteristics. The importance of this research will be 
in completing the information of the ALI website in the language distribution 
section in Markazi Province, being done with this methodology for the first 
time. Of course, it should be acknowledged that previous studies regarding 
language distribution has helped researchers in doing this project. For instance, 
Moghadam’s research is important as it is one of the first works done in 
language distribution in Markazi Province. He named the linguistic varieties of 
the province as dialects and divided them into the following four categories: "1- 
the dialects of Vafs, Ashtian, Tafresh and Amore, 2- the dialect of the nomads 
of Zand, 3- the dialect of the Gypsies, and 4- the dialects of Khalaj and Turkic". 
Desme-Gregoire and Fontaine (1991) also point to the spread of Turkish 
language in Markazi Province and in areas such as Rudbar-Tafresh, some 
villages in Farahan, Arak, Shazand and Komijan; They mention Raji or Rayeji 
language used in Dilijan and Mahalat; They also discuss the distribution of Tati 
language as follows: Vafsi language is common in Komijan, Alwiri in 
Zarandiyeh, and Kahaki in Tafresh, Chehragani and Vafsi are common in the 
west and south of Hamedan province. 
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The purpose of the current research is to investigate the language distribution 

of Markazi Province, and the results of the collected data are presented as an 

estimate of the proportion of speakers in every spoken language as a mother 

tongue. In order to achieve this goal, researchers have tried to answer the 

following questions: “In each of the settlements of Markazi Province, what 

languages and their sub-varieties are spoken as mother tongue?” “What 

percentage of language varieties are spoken in Markazi province?” “What are 

the local pronunciations for the names of each of the settlements in Markazi 

Province?” Today, the official names of places are mentioned on road signs, 

geographical maps, conversations, official newspapers, and letters from official 

and unofficial institutions. Finding the local pronunciation or toponymy of each 

village helps to investigate local languages. As the present research was 

performed in the framework of ALI’s online research program, the 

questionnaires are derived from ALI’s website, the raw data will be interpreted 

based on the Nonalite software, Language distribution maps of Markazi 

province will be available and presented online in the form of interactive maps. 

 

 

2. Methodology 

The current research has proceeded step by step based on the methodology 

determined in ALI. First, a list of all settlements in Markazi province, including 

cities and villages as provincial sub-district, were downloaded from the website 

of Iranian Statistic Centre in the Excel file format; Then, Along with the Persian 

names of the settlements, their official names in Latin in one column and their 

local pronunciation in another column were transcribed based on the principles 

of ALI’s transcription. Finally, based on the list of settlements, the language or 

varieties of language that are common in each settlement and the approximate 

number of speakers who speak that language among the entire settlement were 

determined. It should be mentioned that the pronunciations of the local names 

of the settlements were asked from the speakers who were fluent in the native 

language of that region. Then the residents of the area were asked what 

language they speak and what they call it in the local language. In the case of 

multilingual settlements, the estimated percentage of native speakers of each 

language variety was calculated. In addition to the local residents, the ones who 

were interested in language issues like teachers, or who were familiar with 

languages of the region like peddlers who were always traveling between 

settlements or members of village council were asked to estimate the speakers 

of each language variety.  

 

3. Result and Discussion 

 Most of the settlements in Markazi province speak local Farsi, standard Farsi 

and Turkish respectively. The approximate percentage of speakers is provided 
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based on the population of the settlements, and about 78% is estimated for the 

Persian language (standard and local), and Arak, Saveh, Shazand, Khomein, and 

Mahalat respectively have the highest number of Persian speakers; Then there 

are Turkish speakers with 15%; After them, Lori, Raji, Khalaji and South Tati 

have the most speakers in the province; and Ashtiani dialect is among the 

endangered and extinct languages of the province. 

 

4. Conclusions and suggestions  

The results showed that the largest number of speakers of languages in Markazi 

province belong to two language groups: Farsi (standard and local) and Turkish. 

Speakers of languages of Lori, Raji. Khalaji, Tati and then Kurdish and Laki are 

in the next phase. It can be said that the distribution of bilinguals in the province 

is more than monolinguals. Some factors such as: migration, forced 

displacement and changes caused by the political and geographical borders of 

the province that have brought together different ethnic groups are the main 

causes of the distribution of bilinguals. The study of language distribution in the 

provinces of Isfahan, Lorestan, Qazvin, Qom and Hamedan, which is on the 

agenda of ALI, will surely help the knowledge of the language in Markazi 

province. 
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 پراکندگی زبانی در استان مرکزی

 
 3 مرتضی طاهری اردلی                           2ریم سادات غیاثیانم                       1 ذبیح اله کمیجانی بزچلویی

 
 چکیده

تقریبیی  زبانی و درصد )اَزیران( پراکندگی رانیا یهازبان اطلس مبنای دستورالعملشد بر سعی پژوهش این در

 لهجیه با یفارس منظور) یمحلترتیب زبان فارسی دهد که بهمی دست آید. نتایج نشانهب مرکزی استان زبانوران

خلجیی و گیروه زبیان تیاتی جنیوبی گروه لری، راجی،  ، گروه ترکی،معیار ۀگونیفارس ،(یاراک یفارس مثال است

هیای . زبانردجمله: وفسی، الویری، کهکی، ویدری(، لکی و کردی بیشیترین زبیانوران را در سیاس اسیتان دا)از

لکیی، کیردی و  هایهای در معرض خارند. زبانترین زبانمای، راجی، الویری، ویدری از مهوفسی، کهکی، آمره

بودن اسیتان مرکیزی، از سیایر منیاط   صنعتی قاب علت به هایی هستند که سخنگویانشانزبان محلی ازلری 

دهنید کیه در اسیتان مرکیزی زبیانوران اند. نتایج آماری پیژوهش نشیان میکشور به این استان مهاجرت نموده

درصید، گیروه  42رکیی درصد، گروه ت 33حدود ۀ معیار درصد، فارسی گون 24 های فارسی محلی در حدودزبان

درصید  4زیر  ، لکی درصد4زیر  ، زبان تاتی جنوبی درصد4زیر  درصد، خلجی 4، راجی 3درصد، آمیخته  2 لری

 رصد هستند.د 4زیر  و کردی
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 مقدمه -1

 ،ها نقیش بسیزایی دارنیدهیای اجتمیاعی در زنیدگی انسیانعنوان پدییدهها بهها و گویشزبان

. لیاا امیروزه اسیتشدهزبان باعث رشید و پیشیرفت جوامیش بشیری که نقش ارتباطی طوریبه
ۀ هیر کشیوری ماالعه، بررسی و پژوهش در فرهنگ و هویت ملیی از نیازهیای اساسیی توسیع

هیای موجیود زبیانی بیه د. جوامیش انسیانی بیرای مستندسیازی و گیبه گونیهشومحسوب می
منید تهییه شیده شناسیی نظیامرو  ۀبنیاد که برپایهای پیکرهها، داده، اطلسهای زبانینقشه

ها در دنیا به دو صورت نمایشی و تفسیری مسبوق به سیابقه اسیت نقشه ۀباشند نیاز دارند. تهی

منید شناسایی، ثبت و گبه نظامبرای رو نیز پژوهش پیش (.Chambers & Trudgill: 1998 نک.)
)اَزییران(  هیای اییرانزباناطلس شناسی رو  ۀهای زبانی موجود در استان مرکزی، برپایگونه

های کارلتون کانادا، دانشیگاه ای است که با همکاری دانشگاهصورت پایرفته است. اَزیران پروژه
لَیدن هلند، دانشگاه بامبرگ آلمان، دانشگاه شهرکرد، دانشیگاه خلییج فیارد، دانشیگاه رازی و 

زبیانی اسیتان مرکیزی هیای است. تحقیقاتی در ویژگیی انجام هومبولت آلمان درحال ۀسسؤم

کیه براسیاد معیارهیای همجیواری جیرافییایی،  (1981 ,1971) 4اسیتیلوازجمله صورت گرفته 
 صیورتبه بندی چندگانه از زبان تاتی ارایه داده و آن راطبقه ،شناختی و نژادیمشخصات زبان

بان تیاتی شود، ززیرگروهی که به موگوع پژوهش حاگر مرتبه می .استگروه زبانی درنظر گرفته
 ( ,140198Stilo :1-411نقیل شیده در  1964، 1962)بندی یارشیاطر تقسیم براسادجنوبی است که 

منیاط  اشیتهارد و هیای راییج در های مناقه رامند قزوین )تاکسیتان(، گیویشگویش»شامل 

هیای الیویر و وییدار در نزدیکیی سیاوه و در اسیتان مرکیزی، گیویش 4کیر  انویرون از ناحییۀ
اسیت. محققیان دیگیری نییز چیون « کیزیوفس و انیویرون در ارا  از اسیتان مر هایگویش
، (3443) ، صییفری(4333) صییابری (،4333) شییریعت، (4331)راسییم مهنیید  (،4330)بیییدی بییا 

و میردهقیان ،  (4343) ، مقیدم(4312) مجیدی ،(4331) ، کیا(4334) کمیجانی (،4330)عادلخانی 
های زبانی استان مرکیزی ر برخی گروهد هاییپژوهش (4331) لو چهرقانیو نبی( 4334) یوسفی

های ، مشخصیههیاصورت گردآوری میدانی واژگیان، اصیاالحات، مثلاند که اغلب بهانجام داده
وهش حاگیر در تکمییل اطالعیات ژاهمییت پی .استهواژی و نحوی بودآوایی و واجی و ساخت

خواهد بود کیه بیا جیرافیایی استان مرکزی  ةپراکندگی زبانی در حوز اَزیران در بخش تارنمای

                                                           
1. Stilo, D 

صورت گرفته یافت نشد و صرفا به دلییل پایبنیدی بیه مرجیش، بیه ایین  ۀمناطقی با نام های انویرون و کر  در ماالع .4

 .موارد نیز ذکر شده است
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شود. البته باید اذعیان داشیت کیه ماالعیات شناسی برای اولین بار است که انجام میاین رو 
. بیرای اسیتهپیشین درخصوص پراکندگی زبانی پژوهشگران را در انجیام ایین امیر ییاری کرد

شده در پراکندگی زبانی در اسیتان پژوهش مقدم با توجه به اینکه از اولین کارهای انجام نمونه 
و  اسیتههای زبانی استان را گویش نام نهادگونه (3: 4343)مرکزی است حائز اهمیت است. وی 

گیویش  -4های وفس، آشتیان، تفر  و آمیره، گویش -4: »کردهبه چهار دسته تقسیم  آنها را
گرگیوار و  -سیمهد«. هیای خلیج و ترکییگیویش -2 هاگویش غربتی -3های زند، چادرنشین
 دهسیتان ماننید پراکندگی زبان ترکیی در اسیتان مرکیزی و در منیاطقینیز به ( 4310) فونتن
کننید  از و کمیجان اشاره می ارا ، شازند فراهان، شهرستان روستاهای تفر ، برخی از رودبار

زبیان  همچنین به پراکندگیبرند  شود نام میاستفاده می محالت و دلیجان زبان رایجی که در

تفیر ،  در کهکیی و زرندیه، در الویری کمیجان، در وفسی پردازند: زبانصورت زیر میتاتی به
الییه شهرسیتان ارا  راییج چهرگانی و وفسی در غرب و جنیوب اسیتان همیدان و در منتهیی

 هستند.

حاگر بررسی پراکنیدگی زبیانی اسیتان مرکیزی اسیت کیه نتیایج حاصیل از  هدف پژوهش   

برای نیل بیه ایین شود. های مادری رایج ارائه میصورت درصد تقریبی زبانوران زبانهای بهداده

 استان (4)هاییک از آبادی هر اند: دراالت زیر بودهؤصدد پاسخگویی به سهدف، پژوهشگران در

 هایانیواع گونیه  شیود می صیحبت میادری زبان عنوانبه 4هاییزیرگونه و هاچه زبان مرکزی،

هیا  آبادی از یک هر نام محلی )های(د  تلفظشوبا چه درصدی صحبت می مرکزی استان زبانی

گوهیا، وهای جیرافییایی، گفیتها، نقشیهتابلوهای جاده روی در استان مرکزی چیست  امروزه

شیود. می اشاره هامکان نام رسمی رسمی بههای نهادهای رسمی و غیرنامه های رسمی،روزنامه

کنید و میی های محلینوع زبان به بررسی ها کمک شایانییک از آبادی هر 4محلی تلفظ یافتن

   .(4331ک. سبزعلیپور، ن)اصاالح علمی آن جاینام شناسی یا توپونیمی است 
 
 آن ۀتاریخچمختصر استان مرکزی و بررسی  -2

 کشیور مسیاحت از درصد 4.3 ،مربش کیلومتر 441 و هزار 43 حدود مساحتی با مرکزی استان
 قیرار بیا شده و واقش کشور جنوب و غرب اصلی هایراه مسیر در استان این .استهرگرفتب در را

 مسیاحت از درصید 11. دارد ایوییژه موقعیت تهران و قم اصفهان، مهم استان سه بین گرفتن

                                                           
1. Sub-variety 

2. local pronunciation 
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نفیر بیا  4243211  جمعییت اسیتان مرکیزی دهنید.می تشکیل هاناهمواری را مرکزی استان
)مرکیز  نفیر زن هسیتند 103142نفر آنها مرد و  141114ر حدود خانوار است که د 211311

 زرنید، سیاوه، عیراق، که گردید تقسیم قسمت 41 به کشور  4341 سال در (.4331آمار ایران، 
 4311 سیال درآن بیود.  اصیلی هیایقسیمت از محیالت و خوانسیار گلپایگان، )خمین(، کمره

 آخیرین براسیاد .(3)گردیید اصیفهان تاناسی منتزع و تیابش مرکزی استان از کاشان شهرستان
 دارای  یمرکیز اسیتان ،آمار اییرانمرکز  4331کشوری برگرفته از سرشماری سال  تقسیمات

 آبیادی 21دارای سیکنه و  آبیادی 4332 و دهسیتان 11 شیهر، 32 بخش، 43 شهرستان، 44
از: محیالت،  انیدهیا عبارتشهرسیتانسیایر  و مرکز این استان ارا  است است. خالی از سکنه

 .ساوه، تفر ، خمین، فراهان، دلیجان، شازند، آشتیان، کمیجان، زرندیه و خنداب
 و کمتییرین جمعیییت در شهرسییتان ارا  شهرسیتان در سییاکن جمعیییت، درصیید بیاالترین    

ارا   یعنیی استان صنعتی شهر دو به مربوط استان جمعیت تراکم باالترین و همچنین آشتیان
 در کیانون 43  اسیتهرا در خیود جیای داد (2)عشیایری کانون 24رکزی م است. استان و ساوه
 .  خمین کهریز قره در کانون یک و دلیجان راوه در کانون یک زرندیه، در کانون 44 ساوه،

 در مسییحی اقلییت خیانوار 10 تیا 21 حاگر حال در (1)(4331)به گزار  آلبرت بوداغیان 
   ند.نفر 440 حدود درمجموع کنند کهمی زندگی ارا  ) استان مرکزی( شهرستان ساس
 
 شناسی  پژوهش روش -3

تعییین پراکنیدگی  بیرای. ابتدا منابش موجیود استشناسی اَزیران رو  براسادپژوهش حاگر 
پراکندگی زبیانی وبگیاه مرکیز  ۀدیگر در تهیبش مهم من. از گرفته شدکار زبانی استان مرکزی به

جمعییت  استانی وهای استان را به تفکیک تقسیمات دروندیبود که که اسامی آبا (1)آمار ایران
طور برخه و در قالب فایل اکسل در اختیار پژوهشگران قرار داد. به دلیل نبود مختصیات آنها به

اطلیس، از بانیک  روی نقشیۀ بیرهیا یابی آبادیجیرافیایی هر آبادی در این فایل و نیاز به مکان
منبیش بعییدی،  -4اسیتفاده شیید.  (1)اییران )روسییتانت(هیای روسییتانی شیبکه روسییتایی نقشیه
 شیود. ارائیۀهای پیشین در دسترد بود که در اَزیران از آنها با عنوان کتابنامه ییاد مییپژوهش

 .  استهها بودپراکندگی زبانی استان مرکزی نیازمند این پژوهش
 
 ها در استان مرکزیترانویسی اسامی آبادی -0

هیا های استان مرکزی، ابتدا فهرست آبیادیدگی زبانی در تمامی آبادیبرای دستیابی به پراکن 

در قالب فایل اکسلی به تفکیک هر شهرستان، بخش و دهستان از وبگاه مرکز ملی آمیار اییران 



 401 /311-341، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ان مرکزیپراکندگی زبانی در است

 

ها، در ییک سیتون اسیامی رسیمی آنهیا بیه بارگیری و سپس در کنار نام فارسی آبادی( 4331)

اصیول  براسیادنویسیی مختصیر و وا  صیورتبهآنهیا التین و در ستون دیگری تلفظ محلیی 

های زبانی که در هیر ها، زبان یا گونهفهرست آبادی براسادشد. درنهایت ترانویسی اَزیران وارد 

کننید زبانی صحبت میی ۀآبادی رایج است و میزان تقریبی زبانورانی که از کل آبادی، بدان گون

ها از زبانوران مسله به زبان بیومی آن م محلی آبادیتلفظ ناالزم به ذکر است  .استشدهتعیین 

شید کیه بیه چیه زبیانی د. سپس از ساکنان مناقیه سیوال مناقه سوال و ثبت و ترانویسی ش

هیای چندزبانیه، درصید نامنید. در میورد آبادیکنند و به زبان محلی آن را چیه میصحبت می

 .محاسبه شدهای زبانی تخمینی سخنگویان زبان مادری هر یک از گونه
در تارنمیای اَزییران  پرسشینامه هیایداده دقی  ثبت برای 4آنونبی اریک را ترانویسی اصول

اصیول  این از یکی الزامات مهم اجرای دقی  و منسجم این پژوهش، استفاده .(3)استدهکرارائه 
است. منظور از صیورت التیین، همیان تلفیظ رسیمی آبیادی اسیت کیه در اخبیار و  ترانویسی
نویسی زبان فارسیی و شود. در نگار  صورت التین از اصول وا های رسمی تلفظ مینیسخنرا
شود و در ترانویسی اسامی محلیی صیرفا از اصیول زمان از اصول خه فارسی بهره گرفته میهم
در دو ستون مجزا چند نمونیه از صیورت التیین و تلفیظ  4. در جدول شناختی زبان مدنظروا 

تواند بیین دو هایی نیز میشود تفاوتطور که مالحظه میو همان استشده ها ارائهمحلی آبادی
 .صورت وجود داشته باشد

 هاترانویسی اسامی آبادی -4جدول 

 بادیآصورت التین اسامی  نویسی اسامی محلی آبادیوا 
Goverseyyān Javersiān 

Kumzān Komijān 

Shapur Ābād Meysam Ābād 

Seyzān Seyjān 

Shābāghei Shādbāgi 

Somāvur Samqāver 

 
 اطالعات گردآوری ابزار و روش -5

. بخیش دوم اسیتشدهای از مرکز آمار ایران تهیه کتابخانه صورتبههای پژوهش بخشی از داده

 ةاسیت. پرسیش دربیاردست آمدهبهیعنی مشاهده، گبه و پرسشنامه  ،از طری  میدانی ها،داده

زبانی رایج و تخمین میزان آن در صورت وجیود ییک ییا  ۀش از گوننام محلی هر آبادی و  پرس

                                                           
1. Erik Anonby 
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زبانی رایج دیگر در کل روستا از افراد بومی یا از مالعینی است کیه ییا بیه مباحیث  ۀچند گون

بیه کارنید ییا  مندند، یا در استانداری، بخشیداری ییا شیوراهای روسیتایی مشییولزبانی عالقه

   دادوستدند. ها دردستفروشانی که دایما در آبادی

و با توجیه بیه است آماری پژوهش کل جمعیت ذکرشده در فایل مربوط به هر استان  جامعۀ   

اطلیس هیر اسیتان درنظیر  ۀدستورالعمل تعیینی و رو  تحقی  مشخصی که اَزیران برای تهی

بیر اینکیه یکیی از پژوهشیگران، : عیالوهاستهاز این قرار بود هادسترسی به نمونه ةگرفته، شیو

، پژوهشیگر بیومی بیرای ههای زبانی رایج در این استان بودبومی استان مرکزی و آشنا به گونه

ها و همچنین تخمیین تقریبیی پراکنیدگی زبیانی، از دانیش اهیالی بیومی های محلی آبادینام

تیا  4333از بهمن  ،سال در طی حدودا دو. وی استهنفر،  بهره برد استان، هر روستا حداقل دو

با مراجعه به زبانوران ییا افیراد محلیی آشینا بیه زبیان  گیویش مناقیه از قبییل  4204بهمن 

احیوال، شیوراها،  ثبیت ةهیا، ادارهیا، بخشیداریسیازی، فرمانیداریراه ادارات دولتیی کارمندان

 سیندگانینو از یبرخیفرهنگیی،  ها، معلمان، بازنشسیتگان فرهنگیی روسیتاها، فعیاالندهیاری

ها را به رو  میدانی با مصاحبه، گیبه های محلی، دادهدگان بازارچهو فروشن ورانلهیپ ،یمحل

آبیادی بیا  4011 دهسیتان، 11. ازآنجاکیه اسیتان مرکیزی اسیتهگردآوری نمود و پرسشنامه

براسیاد ی از سیکنه خیال یآبیاد 343 و آبیادی دارای سیه نفیر ییا کمتیر 401جمعیت بیاال، 

هیا، و اطالعیات آبادی محلیی نیام ی تلفیظی بیراآبیاد 4413 لاا دارد، 4331ری سال سرشما

در جدول مشیخ  شیده کیه  صفر جمعیت با هاآبادی از برخی .شد بررسی هاجیرافیایی زبان

ها از جیدول آمیاری حیاف شیدند. جهت تخمین درصد زبانوران شهرستاناند و خالی از سکنه

رت سیه خیانوار ییا د بصوانشده مشخ  یآمار اکسل جدول در ستاره عالمتبا  که هاییآبادی

است ولی از جیدول با صفر مشخ  شده فرم جمعیت آنها درو  آبادی( 401کمتر سکنه دارند )

   اند.درنظر گرفته شده 400اند و در تخمین زبان رایج، با درصد محاسبات  اکسل حاف نشده

عیدم همکیاری کارکنیان اسیتانداری، فرهنیگ و ارشیاد های انجام پیژوهش، چالشیکی از 

اسیت کیه حتیی بیا وجیود  میدار  و می، میراث فرهنگیی و سیایر مراکیز میرتبه بیودهاسال

 نبودند. روستاها  ۀاطالعات فرهنگی و زبانی برای شناخت اولی ۀنامه، حاگر به ارائمعرفی

 

 مراحل تکمیل فایل اکسل و ورود اطالعات -0

 فایل اکسل استان مرکزی به شرح زیر تکمیل شد: های مختلفبخش
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در  4)نیام رسیمی(، تلفیظ محلیی آبیادی 4وط به نیام التیین آبیادیهای میدانی مربدا دادهابت -4

به پایین و در جهیت تکمییل اطالعیات بخیش  باال از هانام فارسی آبادی راست های سمتستون

های قبیل از نیام التیین و تلفیظ در سیتون .دثبت ش رانیاَز امهاجتماعی پرسشن -انیزب اول بافت

بیا  محقی  شیهر و نیام نیام بخیش، استان، شهرسیتان، جمعیت، نام میزان ترتیببه محلی آبادی

 .بخشی از اطالعات فایل اکسل برای نمونه ارائه شد 4ترانویسی التین مشخ  شد که در تصویر 

هیای زبیانی استان مرکزی فهرست جامعی از گونیهبرای مشخ  کردن پراکندگی زبانی  -4   

انجیام  های پیشیین، اطالعیات بومییان مالیشبا بهره از پژوهشرایج گردآوری شد. این مرحله 

آغاز پژوهش است و با توجیه بیه بیرخه  به منزلۀشود. قابل ذکر است که این فهرست تنها می

دسترسی همگان به اطالعات اَزیران، قابل هرگونه تیییر و اصالح بعیدی اسیت. در ایین  بودن و

هیای مناقیه از هیر وران و افیراد مالیش بیه زبانقسمت سعی شد که حداقل از یک نفر از زبان

ها با دقت بیشتری صیورت پیایرد. البتیه، دهستان کمک گرفته شود تا تخمین پراکندگی زبان

بیشتری بهره گرفته شید. نکتیه های بزرگ شهرستان ارا  و ساوه از افراد در برخی از دهستان

درصید از کیل افیراد آبیادی بیه  چنیدمشخ  نمودند کیه « تقریبی» صورتبهاینکه این افراد 

 گوینید. در ایین پیژوهش، مییزانسیخن مییهسیتند  (3)زبیان میادری ۀهایی که به منزلیزبان

 های سیمت راسیت فاییل اکسیلآن در سیتون نمیایش و (40)صورت تقریبیهب زبانی پراکندگی

 ثبت شد.مرکزی  استان هایهای رایج در آبادیزبان همۀ ان فارسی معیار وبرای زب( 4331)

تیرین شیاخ ، درصید مهیم مرکزی استان های فایل اکسل دردر بررسی و تکمیل داده -3    

صیورت درصید های آن بیهفارسی معیار و ثبت داده تقریبی زبانوران زبان مادری نسبت به زبان

االت بخیش بافیت ؤو سی زبیانی پراکندگی های میدانیداده براسادفراوانی تخمینی )تقریبی( 

 :استشدهارائه  4که در جدول  هجتماعی استان مرکزی بودا-زبانی
 

 (4331) اکسل لیفا براساد یمرکز استان در زبانوران یبیتعداد و درصد تقر -4لجدو 

 یبیتقر درصد (نفر) زبانوران یبیتقر تعداد زبان فیرد

 24 143111 یمحل یفارس 4

 33 234143 اریمع ۀگون یفارس 4

 42 443104 یترک گروه 3

 2 11313 یلر گروه 2

                                                           
1. settlement roman 

2. local pronunciation 
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 3 21133 گروه آمیخته 1

 4 41330 یراج 1

 4 1133 یخلج 1

 زیر یک درصد 2433 جنوبی یتات 3

 زیر یک درصد 4131 کرمانشاهی یلک 3

 زیر یک درصد 11 یکرد 40
 

هیای ها وگیویشتاریخی زبان براساد بررسی اجمالی فایل اکسل پژوهش حاگر و پیشینۀ

در مقدمه بیان شد، پراکندگی زبانی استان مرکزی به شرح زیر اسیت: زبیان استان مرکزی که 

و شیمال غربیی  شیمال در راجی و خلجی در قسمت شرق و مرکز استان مرکزی راییج اسیت.

تیا وفیس )چهرقیان،  تیاتی جنیوبی سیرحد آخرین (،1981)های استیلو نقشه به توجه با استان

گیویش  ةبیه نقیل از تفییلی دربیار (4330) لخانیالویری و ویدری است. عاد فر ، گورچان( و

در محیالت غربیی آشیتیان  4331آشتیان یا آشتیانی قدیم  چنین نوشته که تیا حیدود سیال 

 کیه ترکیی گفتنید.سال داشتند، بدان سخن می 20یانی که بیش از ئمتداول بوده و تنها روستا

وبران ساوه رایج است مرکزی در شهرستان کمیجان و خنداب و بخش ن استان غرب قسمت در

   بیشتر به ترکی همدان شبیه است.

و  کاشیان شهرسیتان در مرکیزی اسیتان شیرقی شمال قسمت معتقد است در (4312) مجیدی   

راجی  رایجی رایج بوده، که امروز فقه در استان مرکیزی  محیدود  محالت و نراق و جاسب، زبان

و در  اراکیی لهجیۀ ارا ، شهرسیتان رکیزیم حیوزة به دلیجان و روستاهای واران و رز اسیت. در

 شهرسیتان در اکسیل لییفا در یی کههایآباد از یبرخ فراهانی رایج است ۀلهج شهرستان فراهان

 ،یبیاغملک فردقان، ن،یرک اآباد،یگ رآباد،یام آباد،عباد زنگار ، ارت،یآقاز مانند قرار دارند فراهان

 چیاقر، آرزومنید، چوگیان، دستجان، ران،یزنج انک،خهفته ونک، آباد،نیریش آباد،میسل کسراصف،

 بیه که دارند لیتما زبانوران اما است، یترک آنها یمادر زبان نیخنج شهر و شانیدرو سقرجوقک،

 .است پژوهش نیا بحث از خار  ،لیتما علل یبررس .کنند صحبت یفارس

رکیزی در قالیب فاییل های قومی و زبانی اسیتان مشده از گروهی گردآوریهادر بررسی داده   

درصد پراکندگی زبانی قابل بحث است. در آبادی وفیس از  اکسل برخی از نکات مهم برای ارائۀ

کننید صحبت می تاتی زبان ةزبان وفسی از خانواد زبانوران به توابش شهرستان کمیجان اکثریت

 صیحبت هیم ترکیی بیه بیر وفسییزبانوران عیالوه گورچان و فر  چهرقان هایدر آبادی ولی
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لیری  ها بهآبادی از برخی خمین شهرستان در شوند.کنند که این افراد دوزبانه محسوب میمی

 بیشیتر سیربند بخیش کنند. درصحبت می فارسی و ترکی محلی، ارمنی، لری یا به )بختیاری(

 به توجه با محلی لری و فارسی به بیشتر زالیان بخش و شهباز و آستانه ولی در ،ترکی به مردم

قابل بررسیی  مرکزی استان در که چیزی ترینمهم کنند.صحبت می لرستان استان به زدیکین

هاست، زیرا  این استان با هفت استان مجاور خیود گویی زبان، مرز هماست هو پژوهش در آیند

ایین  کننید.میی صیحبت به فارسی ور همنیم . شهرستان محالت و شهرداردتنوع زبانی زیادی 

زبیانوران  (.4312 ،)مجییدی استهبود زبان راجی گاشته در محالت مردم زبان هدرحالی است ک

 اینکیه بیه توجه کنند. باصحبت می به ترکی )ترکی همدانی( نوبران بخش ساوه، شهرستان در

 بیشیتر( 4331)طب  آمار مرکز آمار اییران  های استان مرکزی مهاجرپایرند،برخی از شهرستان

   کنند.می صحبت فارسی به

های اسیتان ترکی در اکثر شهرستانکه  دهدپراکندگی زبانی براساد فایل اکسل نشان می

بیشترین گیروه را در تعییین مییزان درصید  هااستان دوزبانه در شود. البتهمرکزی مشاهده می

   هستند. نیز مسله معیار ۀبه فارسی گون محلی زبان کنار در افراد تقریبی دارند و اکثر
 
 مرکزی استان هایزبان -7

. بیا توجیه بیه شیواهد دهیدمی تشیکیل را کشیور مساحت از درصد 4 3 حدود مرکزی استان 

 را در تعیداد زبیانوران محلی، فارسیی معییار و ترکیی بیشیترین فارسی زبانی ۀگون ، سهمیدانی

 تعیداد زبیانوران و 4 جیدول بیه توجیه استان مرکزی بیا در رایج هایزباندارد.  مرکزی استان

راجی، خلجی، تیاتی جنیوبی،  فارسی محلی، فارسی معیار، گروه ترکی، گروه لری، اند از:تعبار

                 مهاجر.ی هازبان سایر لکی، کردی و

فارسی محلی، فارسی معییار و سیپس  به استان در هاآبادی بیشترین 4 نموداربراساد آمار     

 و اسیتشدههیا ارائیه جمعیت آبادی اسادبرتقریبی از زبانوران  کنند. درصدصحبت می ترکی

تخمین زده شده و ارا ، ساوه، شازند، خمیین و  محلی( -درصد برای فارسی )معیار 13حدود 

 درصد زبیانور 41سپس ترکی با را دارند، تعداد زبانوران فارسی ترتیب بیشترین آمار محالت به

 و بسیار در معرض خایر اسیتنی گویش آشتیا .تاتی جنوبی و لری، راجی، خلجی از آنها بعدو 

 بیا راجیی ،درصید 41حدود  با ترکی کنند.نمی صحبت زبان این هم به از چند نفر کمتر شاید

                     در استان زبانور دارد.  . درصد431 با حدود تاتی و 0 21 با حدود خلجی و درصد 4حدود 
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شهرستان، بخیش،  ادی با توجه به مرکزخانوار در جداول اکسل برای هر آب و جمعیت تعداد    

 صیورتبه هیاآبادی رسمی محلی و نام تلفظ و ترانویسی، نویسیوا  .استشدهدهستان تنظیم 

مبنیای  4331 سیال سرشیماری آمیار براسیاد اسیتان جمعیتیی درصد .استشدهالتین ثبت 

   .استهتعیین درصد تعداد زبانوران بود

 
 تان مرکزی تعداد زبانوران اس  -4نمودار 

 

 
 

 های مختلف در استان مرکزی درصد زبان -4نمودار 
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 گیرینتیجه -2

 تعلی  ترکیی و (فارسی )معیار و محلیی زبانی ةخانواد دو به استان هایبیشترین تعداد زبانوران زبان
منظور از زبان فارسی محلی، است. در استان مرکزی  غالب درصد زبان 13فارسی با حدود  زبان د.دار

 درصید، 4حیدود  بیا راجی زبان درصد،41ترکی با حدود  است. زبان آن مناقه ۀزبان فارسی با لهج
ها با درصدی سایر زبانو  درصد 0 431 زبان تاتی جنوبی با حدود درصد و0 21 با حدود خلجی زبان

ی و کیردی ها مانند لری، لکی کرمانشیاهبرخی از زبان در استان مرکزی زبانورانی دارند. کمتر از یک
هیای گویش قیدیم آشیتیانی کیه از گیویش پایربودن در استان مرکزی رایج است.به علت مهاجرت

 هنوز در با تعداد کمی زبانور ارمنی شود در معرض خار نابودی است. زبانمرکزی ایران محسوب می
ان خودشی کیردی و ترکیی خمین و زرندیه بیه شهرستان کوچنده عشایر از برخی رایج است. استان

 بیشیتر زبانهاستان در مقایسه با افراد تک در هازبانه دو توان گفت که پراکندگیکنند. میصحبت می
 جیرافییایی مرزهیای از ناشیی تییییرات و اجبیاری جاییهجاب مهاجرت، جملهاز عوامل برخی است.
 سیت.هانه، علل اصیلی مییزان پراکنیدگی دوزبااستهآورد گرد هم را مختلف اقوام استان که سیاسی
همدان که در دستور کار اَزیران  و قم لرستان، قزوین، اصفهان، هایپراکندگی زبانی در استان ماالعۀ
 نمود. خواهد فراوان هایکمک مرکزی استان در زبان شناخت به یقین به قرار دارد

 
 نوشتپی
 یبعد اتالحاق و اصالحات با4314،02،41 مصوب کشوری تقسیمات گوابه و تعاریف قانون. 4
 اجتمیاعی، طبیعیی، وگیش) زیسیتیمحییه لحاظ از که است کشوری تقسیمات أمبد واحد وستار -4 ةماد

 40 تعیداد حیداقل کیه مسیتقل عرفیی یا ثبتی معین قلمرو و حوزه با که بوده همگن( اقتصادی و فرهنگی
 بایور آن دائمیی ساکنان ثریتاک و باشند داشته سکونت آنجا در پراکنده یا متمرکز از اعم نفر صد یا خانوار
 و روسیتائی صینایش و اعیم باور باغداری دامداری، کشاورزی، هایفعالیت از یکی به غیرمستقیم یا مستقیم
 نامییده قرییه یا دهکده آبادی، ده، بعنوان عرف در و باشند داشته اشتیال هافعالیت این از ترکیبی یا و صید
  .یاسالم یشورا مجلس مقررات و نیقوان انتشار و سیتنق ن،یتدو معاونت .استشدهمی

2. http://nunaliit.org.  

 به مرکزی استان و تهران شهر مرکزیت به تهران استان به دو  مرکزی استان 4311 44 03. در تاریم 3
 شهرسیتان :اسیت بیوده ذییل شیرح به مرکزی استان ۀتابع واحدهای که شد تبدیل ارا  شهر مرکزیت
. سییمای ارا : 4313)برای اطالعات بیشتر نک به محتیاط، م.  کاشان و تفر  ،خمین ،قم ،ساوه ،ارا 
  .شناسی شهری، تهران: نشر اگهجامعه
 اسیتان ریعشیا از یکیی ،یلییوک ابوالفییل ،یمرکز استان ریعشا امور سیرئ ،یمنصور اکبریعل ۀگفت ه. ب2

 (یلیوک آبادیحاج قشالق) هیزرند شهرستان چهارم ۀقاع در یمرکز

../Downloads/2.%20http:/nunaliit.org
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 میتیار 134103 بیرخ برنیا. کید یخبرگزار -ارا  ۀارامن یگرفهیخل یشورا عیو گرید ،انیبوداغ لبرت. آ1
01 40 4331 

6. www.amar.org.ir 
7. www.map.roostanet.com 
8. www.Carleton.ca/iran/transcription 

 .استهرار گرفتکه فرد در بدو تولد در معرض آن ق ظور از زبان مادری زبانی است. من3
آبیادی در 4332مشخ  کردن پراکندگی زبیانی دقیی  بیرای  :میزان پراکندگی زبانی« تقریبی بودن». 40

اسیت کیه در عمیل از گسیترة تحقیی   کارگیری مقدمات فراوانینیازمند بهصورت میدانی هاستان مرکزی ب
 ها کمک کند.تر شدن میزان درصد پراکندگی زبانی آبادیتواند به دقی حاگر خار  است. این قابلیت می

 
 هاپیوست

  1یـ اجتماع یپرسشنامۀ نامۀ بافت زبان

 نیتخم ایبرآورد  نیبهتر از،یو در صورت ن دیاست پاسم ده ریپاشما امکان یبرا کهییها تا جابه سؤال لافاً
 .دیاز عالمت سؤال ) ( استفاده کن د،یستیکه قادر به ارائۀ پاسم ن یهر مورد ی. برادیخود را ارائه ده

 ست یشما چ ینام آباد .4
  ( آموزدیدر خانه م یکه فرد در کودک یزبان یعنی) شودیصحبت م یبه عنوان زبان مادر یدر آباد ییهاچه زبان. 4
 د نکنیصحبت م یها به عنوان زبان مادرزبان نیبه ا یآباد تی( از جمعیبیتقر )درصد یچه نسبت. 3
  نامند یخود چه م یمحل یها( خود را به زبانیزبان)ها ،یمردم آباد .2
  شود یبه آن صحبت م جانیوجود دارد که در ا یخاص یاگونهخرده ایآ .1
 تعل  دارد  یبزرگتر یگونه به گروه زبان نیا ایآ .1
 

 
 (4331 ران،یا آمار مرکز: منبش) هاشهرستان ماتیتقس و یمرکز استان ۀنقش -4 ریتصو

                                                           
 موجود است. رانیا هایاست که در وبگاه اطلس زبان یو اجتماع زبانی بافت ۀاماز پرسشن یحاگر بخش ۀپرسشنام. 4

http://www.map.roostanet.com/
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 شده در آنبخشی از فایل اکسل استان مرکزی با اطالعات در  -4تصویر

 

 

 منابع 

 .یمییکر .ا .ع نظیرزیر ترجمیه ،ارا  و همیدان ینگارنقشه مردم .4310ونتن، پ.و ف. ه، گرگوار-دسمه

 .قدد مشهد: آستان

 .34-4 (:4)3 ،فرهنگستان ۀنام، «یرانیا یهااز زبان یدر برخ یافتراق یینمامفعول» .4331 .م ،مهند راسم

 .یفرهنگستان زبان و ادب فارس تهران:. رانیا یهاشیها و گوزبان یمعرف. 4330ح.  ،یدیبا  ب ییرگا

زبیان فارسیی و ، «هرود خلخیالزبیان شیاتیات ۀشناسی مناقیملی بر جاینامأت. »4331سبزعلیپور،  . 
 .432-413(: 4)4، های ایرانیگویش

 .بلم نشر :تهران، )گویش دلیجان( یراج ۀنامواژه. 4334ح.  ،یصفر

کارشناسیی  ۀنامی. پایانیمردمی یو باورهیا اتییتفر  )بوروبشیه( ادب یکهک شیگو. 4333م.  ،یصابر

 تهران. العات فرهنگی،پژوهشگاه علوم انسانی و ما، ادبیات فارسی زبان و ارشد،

شناسیی رو  ،هیای اییراناستان چهارمحیال و بختییاری در اطلیس زبیان» .4333اردلی، م.  طاهری

 .13- 21 (:34)40 ،های زبانشناسی تابیقیپژوهش ،«پژوهش و پراکندگی زبانی

 .دفتر نخست، دانشگاه تهران ،انیآشت شیگو .4331م. ص.  ا،یک

 .434-433(: 34) 34، مردم فرهنگ ،«ای من با گویشی ویژهویدر روست». 4333 .  عت،یشر
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اسیتان  یمایواحید آمیوز  و پیژوهش صداوسی ،یاستان مرکز یهاشیگو یبررس. 4333ر.  ،خانیش

 ی.آفتاب استان مرکز ۀشبک ی،مرکز

  .گرید امیارا . پ .انیآشت شیگو و زبان دستور لهجه،.  4330ح.  ،یعادلخان

 ۀنامیانیی. پابررسی تابیقیی تیوالی کلمیات در وفسیی و فارسیی میانیه. 4334بزچلویی، ذ.  کمیجانی

 .همدان یدانشگاه آزاد اسالم همدان: ،های باستانیفرهنگ و زبانارشد،  یکارشناس

برگرفتیه  رانییسرشماری عمومی نفود و مسکن. وزارت کشور، مرکیز آمیار ا. 4331آمار ایران.  مرکز

      https://www.amar.org.irاز

 .رانی. تهران. فرهنگستان زبان ا44.  کاشان و محالت رامونیپ یهاشیگو. 4312. م. یدیمج

(: 4)3. شیناختزبیان ،«یوفسی شیدر گیو یینماحالت و حالت. »4334م. د. ی،وسفی م. و دهقان،ریم

431-444. 

 .(44) ،دهکو رانیا و تفر . انیوفس و آشت یهاشی. گو4343م.  مقدم،
 ،یشناسیشیگیو، «های وفسی و چهرقانیهای فارسی میانه در گویشواژه. »4331ع.  ی،لو چهرقانینب

1(4) :30-34. 
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