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چکیده

جامعهشناسان زبان تنوع زبانی را یکی از ویژگیهای ذاتی زبانها در نظر

میگی ند .آنها معتقدند که عوامل اجتماعی نظی جنسیت ،طبقة اجتمراعی،

تحصیالت ،سن و قومیت در ایجاد و وقوع تنوع زبانی نقش اساسی دارند.

در این تحقیق ،تأثی عوامل اجتماعی جنسیت ،طبقة اجتماعی و تحصیالت

ب بسامد تنوع نحوی در زبان فارسی در دو گفتمان محراور ای روزمر و

علمی مورد مطالعه و ب رسی ق ار گ فته است .در گفتمان روزم  ،مر دان
نسبت به زنان بسیار بیشت از قلب نحروی ،سرا ت اسرنادی و قیرود تأکیرد

استفاد ک د اند و در گفتمان علمی ب عکس ،زنران نسربت بره مر دان در
1
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کارب د قلب نحوی و سا ت اسنادی تا حدود زیادی پیشرتاز برود انرد .در

گفتمان روزم  ،طبقرة برایی اجتمراعی از سرا ت قلرب نحروی بیشرت از
طبقات متوسط و پایین استفاد ک د است و همچنرین طبقرة پرایین جامعره

هم در کارب د سا ت اسنادی و قیرود تأکیرد ترا حردی نسربت بره طبقرات

اجتماعی دیگ پیشتاز بود است .در گفتمان علمی ،طبقة برایی اجتمراعی
در کارب د قلب نحوی نسبت به طبقات دیگ اجتماعی بسریار پیشرتاز برود

است .در گفتمان روزمر  ،افر اد برا تحصریالت کارشناسری و کارشناسری
ارشد در کارب د قلب نحوی نسبت به اف اد دیپلم و پایینت پیشتاز هستند و

اف اد دیپلم و پایینت در کارب د سا ت اسنادی نسبت بره دو گر و دیگر

تحصیالت پیشتاز بود اند .همچنین در گفتمان علمی ،قلب نحوی نسبت به

سا ت اسنادی و قیود تأکید بیشت ین کارب د را دارد کره توسرط افر اد برا
تحصیالت کارشناسی ارشد و بایت مورد استفاد ق ار گ فته است .نترای

تحقیق نشان میدهد که در مطالعات زبانی عالو بر اسرتفاد از رویکر د

زایشی ،لحرا کر دن مالحظرات جامعرهشناسری زبران در مطالعرات زبران
ض وری اسرت .وجرود تنوعرات نحروی در گفترار گویشروران فارسری در

بافتها و سبکهای مختلف اجتمراعی اعتبرار و ارزن نظ یرة تنروع را در
مطالعات زبانی دو چندان میسازد .در این تحقیق وجود سه سا ت نحوی

بازنماییکنندة معنای اصلی و همچنین معنای گفتمران یکسران حکایرت از
آن دارد که رویک د زایشی در تحلیل سه سا ت مرککور نراتوان اسرت و

این گونه تنوع سا تی و توزیع آنهرا در دو گفتمران تنهرا از ط یرق نظ یرة

تنوع قابلتحلیل است .نتای تحقیرق حاضر هرمسرو برا تحقیقرات کینر

( )2005در زمینة تنوع ص فی نحوی در گونة ف انسوی آکادین و همچنین
تحقیقات بابی ز ( )2005در زمینة تنوع ت تیب واژ در گونة هلندی است.

واژههای کلیدی :نظ یرة تنروع ،قلرب نحروی ،سرا ت اسرنادی ،قیرود
تأکید ،طبقة اجتماعی ،تحصیالت ،جنسیت ،گفتمان
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 .1مقدمه

1

زبانهای مختلف از ابزارهای مختلفی جهت نشان دادن تأکید تقابلی استفاد میکنند؛ مرالال
زبان انگلیسی از تکیة جمله و سا ت اسنادی ،زبان مجاری از ابزار آوایی و ح کت نحروی

(سندوری )2001،2و زبان ژاپنی از تکیة جمله و نقشنماهرای کالمری (ایشریهرارا) 2000،3
ب ای نشان دادن تأکید تقابلی استفاد میکننرد امرا فارسری از ابزارهرای آوایری ،واژگرانی و
نحوی بر ای نشران دادن تأکیرد تقرابلی بهر مریبر د (راسرخ مهنرد .)78: 1383،بسریاری از
زبانشناسان بین دو نوع تأکید اطالعی و تقابلی تمایز قائل شد اند :تأکید اطالعی ،تأکیردی
است که فقط اطالع نو و ازپیشف ضنشد را در ا تیرار مخاطرب قر ار مریدهرد .منظرور از
تأکید تقابلی ،تأکیدی است که با اطالع قبلی مخاطب نوعی تقابل دارد و ف ض قبلی وی را
تصحیح میکند (راسرخ مهنرد .)22: 1385 ،واعظری ( )99: 1391در زمینرة ابزارهرای زبرانی
ب ای نشان دادن کانون تقابلی اشار ک د است که دو ابزار نحوی که کانون تقابلی را نشان
میدهند ،قلب نحوی و سا تهای اسنادی هستند .اما پ سشری اساسری ایرن اسرت کره چره
دییل جامعهشنا تی ب ای تبیین کارب د ابزارهای زبانی مختلف و صوصاً ابزارهای نحروی
ب ای نشان دادن کانون تقابلی وجود دارد؟ در این تحقیق سعی واهد شد تا دییل کرارب د

معیارهررای نحرروی و واژگررانی در نشرران دادن کررانون تقررابلی از منظرر نظ یررة تنرروع 4در
جامعهشناسی زبان تبیین شود و مشخص گ دد که آیرا متیی هرای اجتمراعی جنسریت ،طبقرة
اجتماعی و تحصیالت ب کارب د ابزارهای مزبور در فارسی محدودیت ایجاد میکنند یا نره.
به عبارت دیگ  ،تأثی متیی های اجتماعی مزبور در کارب د معیارهرای نحروی و واژگرانی در
نشان دادن کانون تقابلی تا چه انداز است .در ادامه ،قلب نحوی 5و سا ت اسنادی 6مع فری

میشوند.

1

contrastive focus
Szendori
3
Ishihara
4
variation theory
5
scrambling
6
cleft construction
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 .2پیشینة تحقیق

تاکنون مطالعات نسبتاً وبی در زمینة همبسرتگی تنوعرات آوایری و متیی هرای اجتمراعی در
گفتار گویشوران فارسیزبان صورت گ فته است ،اما در زمینة همبستگی تنوعرات نحروی و
ص فی با متیی های اجتماعی در زبان فارسی تحقیقات اندکی صورت گ فته اسرت .بریمرن
( )230:1381در اث

1

ود با عنوان «زبان ،منزلرت و قردرت در ایر ان» بره بحرن نحوشناسری

اجتماعی تعامل ای انیان پ دا ته است .وی نحوشناسی اجتماعی را از دو منظر کارک دهرای
عملیرراتی و ت کیررببنرردی شررکلی پیررا مررورد ب رسرری ق ر ار داد اسررت کرره و یفرره و نقررش
کارک دهای عملیاتی عالو ب تعیین ت تیب صحیح عناص در رمزگان زبان ،شرامل تع یرف
ف هنگی رویدادها نیز میشود .شکلبنردی پیرا در حقیقرت ت کیرببنردی سرازگار عناصر
ارتباطی است به گونه ای که یک شرکل کلری مطلروز از آن رویرداد ارتبراطی بر ای افر اد
درگی در تعامل پدید آید .وی آنگرا بره کرارب د صرورت امر فعرل «ف مرودن» در گفترار
گویشوران فارسی پ دا ته است که در بافتهای اجتماعی مختلف به صورتهای مختلرف
به کار میرود .تحقیقات نسبتاً زیادی در زمینة تنوع نحوی در زبانهای دیگ صورت گ فته

است .میوسکن )2005( 2به ب رسی کارب د اسم مصردر در زبران اسرپانیایی اکروادر پ دا تره
است .نتای تحقیق نشان میدهد که توزیع اسم مصدر در طبقرات اجتمراعی مختلرف بسریار
متفاوت است .کین

 )2005( 3به ب رسی تنوع ص فی -نحروی در گونرة ف انسروی آکرادین

پ دا ترره اسررت .او مرردعی شررد اسررت کرره برر ای تحلیررل تنرروع تلفیقرری از رویک دهررای
سا تگ ایی و جامعهشناسی زبان ض وری به نظ میرسد .در این تحقیرق ،کرارب د پسروند
سو شخص جمع در هفت منطقة مختلف مورد ب رسی ق ار گ فته اسرت کره توزیرع آن در

مناطق مختلف ب اساس متیی های سن و جنسیت متفاوت اسرت .براربی ز )2005( 4در زمینرة

تنوع ت تیب واژ در وشههای سهفعلری در گونرة هلنردی بره ایرن نتیجره رسرید اسرت کره
ب رسی این گونه تنوعات نحوی از منظ جامعهشناسی زبان ض وری است .الگوهرای معینری
در تنوع جی افیایی وجود دارد که زبان شناسی زایشی از تحلیل آنها عاجز است.
1
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 .3قلب نحوی

1

قلب نحوی اولین بار توسرط راس ( )1967مع فری شرد اسرت .او معتقرد اسرت کره قلرب

نحوی دارای ماهیت سبکی است .دبی مقد ( )190: 1388در زمینة قلب نحوی اشار کر د
است که در زبان فارسی ف ایندی وجود دارد کره در نتیجرة عملکر د آن ،تروالی سراز هرای
تشکیلدهندة جملره برا حفرش نشرانههرای دسرتوری آن سراز هرا دگ گرون مریشرود .چنرین
دگ گرونی بره دییرل کارب دشررنا تی و کالمری در زبران محرراور (و البتره برا گسررت دگی و
انعطاف بیشت ی در زبان ادبی و شع ) صورت مریگیر د .زبران فارسری از جملره زبرانهرای
دارای ت تیب واژ آزاد است .ف ایند قلب نحوی در دور های مختلرف تحرول زبران فارسری
یعنی در فارسی باستان ،میانه و دری نیز ف اوان به کار رفته است .در فارسری دو نروع تأکیرد
وجود دارد :یک نوع تأکید بهعنوان اطالع نرو محسروز مریشرود کره تکیرة سربک دارد و
تحتتأثی قلب نحوی ق ار نمیگی د و نوع دو دارای تکیة سنگین اسرت و تعبیر تقرابلی را
نشان میدهد و تحتتأثی قلب نحوی ق ار میگی د (ک یمی .)7: 2005،تمرا موضروعهرا و
افزود ها در فارسی تحتتأثی قلب نحوی ق ار میگی ند و تنها استالنا این اسرت کره فاعرل و
مفعول نامشخص بهصورت محدود تحتتأثی قلب نحوی میتواننرد ح کرت کننرد و قلرب
نحوی چندگانه هم در فارسی اتفاق مریافترد .حیردری و روحری ( )41: 1393برا اسرتفاد از

انگارة کاوشگ  -هدف ب نامة کمینرهگر ا  2در زبران ت کری آذری نشران دادنرد کره فاعرل و
مفعول بهت تیب در مطابقت با عنص زمران و فعرل سربک حالرتهرای رود را مریگی نرد و
مشخصههای غی قابلتعبی هستههای نقشی (عنص زمان و فعل سبک) بازبینی میشروند و در
طول اشتقاق و از ط یق همین عملک د مطابقت (بازبینی مشخصههای تأکید و مبتردا) قاعردة
قلب نحوی انجا میگی د و مفعول یا عنص دیگ ی که در کانون توجه ق ار گ فتره اسرت،
به جایگاهی قبل از گ و زمان ،یعنی جایگا تأکیرد ح کرت مریکنرد .راسرخ مهنرد (1383
 )107:در زمینة ارتباط قلب نحوی و ویژگیهای کالمی /معنایی اشار ک د است کره اگر
عنص ی « +ب جسته» باشد میتواند مقلوز شود ،بدون توجه به این که دارای ویژگی «+نرو»
باشد و اما اگ عنص ی «-ب جسته» باشد ،تنها در صورتی میتوانرد مقلروز شرود کره دارای
Ross
probe-goal model of minimalist program

1
2
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ویژگی « -نو» باشد .رابر تس )2005( 1بره مطالعرة قلرب نحروی در زبران فارسری بر اسراس
رویک د دستور نقش و ارجاع 2پ دا ته است .او قلب نحوی را با استفاد از ف افکنی سا ت
اطالع و مفاهیم جایگا قبل و بعد از هسته و جایگا قلرب نحروی سرمت چرت تبیرین کر د
است .راب تس (همان )24-25:معتقد است که فاعل در نقش مبتدا در جایگا اصلی و یرا بره
جایگاهی بعد از فعل ب ای تأکید غی تقابلی منتقرل مریشرود ،امرا فاعرل کرانونی در جایگرا
اصلی و یا جایگاهی قبل از فعل است؛ مالالً ب اساس تحلیل راب تس ،جملة قلبنحرویشرد
«شامو ورد من» شامل «شرامو» در جایگرا کرانون تقرابلی و «مرن» برهعنروان مبتردا اسرت.
رضاپور  )95: 1393در زمینة قلب نحوی اشار ک د است که کارک د اصرلی قلرب نحروی
تییی توزیع مبتدا و ب و همچنین توزیع اطرالع کهنره و نرو اسرت و در گرویش مازنردرانی
شاهد بسامد بایی وقوع ف ایند پسایندسازی ناشی از قلب نحوی هستیم.
 .4ساخت اسنادی

لمب کت ) 467: 2001( 3سرا ت اسرنادی را بردین صرورت تع یرف کر د اسرت :سرا ت

اسنادی یک سا ت پیچید است که شامل بند اصلی برا هسرتة فعرل ربطری و بنرد موصرولی
است که موضوع موصولی با موضوع محمول فعل ربطی همنمایه است و رویهرمرفتره بنرد
اصلی و بند اسنادیشد با همدیگ یک گزارة ساد بهلحرا منطقری را بیران مریکننرد کره
میتواند بهصورت یک بند واحد بدون تییی ش ایط صدق بیان شود .لمب کت (همان)463 :
معتقد است که سا ت اسنادی یکی از چند ابزاری است که زبانها مریتواننرد از آن جهرت

نشان دادن انح اف از نمونة بینشان گزارة کانونی استفاد کننرد .واینر ت 4و میلر )1996( 5
معتقدنررد کرره نقررش گفتمررانی جمررالت گسسررته ،ایجرراد تقابررل و نقررش گفتمررانی جمررالت
شبهگسسته ،پیشنگ انره و نتیجرهگی انره اسرت .پر ینس ( )1978معتقرد اسرت کره در سرازة
گسسته گ و اسمی ،گ و قیدی و گ و ح ف اضافه ق ار میگی د ،اما گ و فعلی و جمله
1

Roberts
Role and Reference Grammar
3
Lambrecht
4
Weinert
5
Miller
2
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ق ار نمیگی د (نقل از

مرایی و طباطبرایی.)38: 1391 ،

مرایی و طباطبرایی ()39: 1391

در زمینة جمالت گسسته و شبهگسسته نشان دادند که تفاوتهای چهارگانه جمالت مزبرور

بهلحا وزن ،زنجی ة ارجاع ،1نقش گفتمانی و ساز های نحوی نشاندهندة آن است که این
دو نوع جمله در گفتمان طبیعری غی قابرلجرایگزین هسرتند .رضرایی و نیسرانی ()83: 1393
معتقدند که سا تهای اسنادیشد سا تهای نحوی نشرانداری هسرتند کره یرک گرزارة
منطقی ساد را توسط دو بند بازنمایی میکننرد .جمرالت اسرنادی نمونرهای از تعامرل نحرو،
معناشناسرری ،کارب دشناسرری و کررال هسررتند .غالمعلرریزاد ( )230: 1374معتقررد اسررت کرره

سا تهای اسنادیشد حاصل اعمال گشتار ب جملره برینشران اسرت و ایشران جملرههرای
اسنادی شد را مشتق از جملههای شبهاسنادیشد مریداننرد .واینر ت و میلر ()301: 1998
معتقدند که سا تهای اسرنادی ابزارهرای کرانونیسرازی ،ب جسرتهسرازی یرا ایجراد تقابرل

اطالعات هستند یعنی آنها نشرانههرای جلربتوجره هسرتند .پراوی )2004( 2اشرار کر د کره
سا ت اسنادی جملة دوبندی نشاندار است که گزارة معنایی سراد ای را ب حسرب سرا ت
اطالع بیان میکند و این سا ت عنصر ی را در جایگرا کرانون در بنرد اصرلی حراوی فعرل

ربطی ق ار میدهد (نقل از معززیپور .)25: 2010 ،هادلسون )466: 1984( 3معتقد است که
نوع اطالع نو در بند موصولی شبهاسنادی تا حدی متفاوت از اطالع نو سا ت اسنادی اسرت

یعنی پویایی ارتباطی در اسنادی بایت از شبهاسنادی است .کالینز )510: 1990( 4اشار کر د
که در سا ت اسنادی بینشان و شبهاسنادی معکوس ،سازة اسرنادیشرد حراوی اطرالع نرو
است درحالی که بند اسنادی اطالع کهنه را حمل مریکنرد .لمب کرت ( )489: 2001انگیرزة
نقشی سا ت اسنادی را اینچنین تبیین میکند :سا تهای اسنادی ابزارهای کرانویسرازی
هستند که ب ای جلوگی ی از بازنمایی کانونیشدگی محمول بکار می روند .سا ت های اسنادی
ب ای کانونیسازی موضوعی به کار مری رونرد کره ممکرن اسرت در غیر ایرن صرورت ایرن
موضوع غی کانونی باشد و همچنین این سا ت ب ای غی کانونیسازی محمول به کار مری رود
که ممکن است در غی این صورت کانونی یا ه دو صورت کانونی و غی کانونی باشد.
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 .5تفاوتها و شباهتهای ساختهای حاصل از قلب نحوی
و ساخت اسنادی در زبان فارسی

زبان فارسی از جمله زبانهایی است که از سه ابزار آوایی ،واژگانی و نحروی جهرت نشران

دادن کانون تقابلی استفاد میکند .گست ة کارب د معیار آوایی در حقیقرت در سرطح گفترار
محاور ای است که یکی از را های تشخیص کانون تقابلی ،تکیة کرانونی قروی بر روی آن
است .هنگامی که ساز ای در تقابل با پیشف ضها ق ار مریگیر د ،ب جسرتگی آوایری را بره
هم ا دارد و ارتفاع تکیة تقابلی بیش از تکیة عادی اسرت (واعظری .)198: 1391،در مرورد
معیار واژگانی باید گفت که در زبان فارسی ،قیرود تأکیرد ماننرد «فقرط ،تنهرا ،مگر  ،ای»... ،
میتوانند کانون تقابلی را نشان دهنرد و گسرت ة کرارب د معیرار واژگرانی در سرطح گفترار و
نوشتار رسمی و محاور ای است .معیارهای نحوی ب ای نشان دادن کانون تقابلی در فارسری
قلب نحوی و سا ت اسنادی هستند که گست ة کارب د قلب نحوی در سطح گفتار و نوشرتار
و صوصاً سبک ادبی و شع و گست ة کارب د سا ت اسنادی در فارسی در سرطح گفترار و
نوشتار رسمی و محاور ای است و نکتة قابلتوجه آن است که میرزان و بسرامد کرارب د هر
یک از معیارهای نحوی در گفتار و نوشتار چندان مشخص نیست و نیاز به مطالعرة بیشرت در
این زمینه وجود دارد .با توجه به مطالب اشار شد در مبحن قلب نحوی و سرا ت اسرنادی
میتوان نتیجه گ فت که در حقیقت سا ت اسنادی و قلب نحوی صرورت نشراندار نحروی
هستند که ه دوی ایرن سرا تهرا از یرک سرا ت برینشران بر اسراس رویکر د گشرتاری
پسگکاری نشئت گ فتهاند؛ مالالً جملة بینشان «مینرا کتراز را بره مبینرا داد» بره دو صرورت
متفاوت توسط قلب نحوی و سا ت اسنادی نشاندار میشود یعنری ایرن جملره تحرتترأثی
ف ایند نحوی بهصورت «به مبینا مینا کتاز را داد» تجلی یافته و همچنرین تحرتترأثی ف اینرد
سا ت اسنادی بهصورت «به مبینا بود که مینا کتاز را داد» بازنمایی شرد اسرت کره معنرای
اصلی و محوری این تنوعات نحروی حاصرل از ایرن دو ف اینرد ،یکسران و همچنرین معنرای
گفتمانی مشابه دارند یعنی تنوعات برهلحرا سرا ت اطالعری بازنمراییکننرد اطرالع نرو و
تقابلی هستند .بناب این از این منظ این دو سا ت مشابه هم هستند و از طر ف دیگر هر دو
سا ت به لحرا گفتمرانی بر ای نشران دادن کرانون تقرابلی در فارسری مرورد اسرتفاد قر ار
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میگی ند .بره عبرارت دیگر  ،سرا ت اسرنادی و قلرب نحروی برهلحرا نحروی و گفتمرانی

شباهتهای زیادی با یکدیگ دارند .کیزو )47-48: 2005( 1در زمینة مقایسة قلب نحروی و
سا ت اسنادی اشار ک د که ح کت در سا تهای اسنادی بیشت شربیه قلرب نحروی و نره
ح کت عملگ است .ویژگیهای ح کت در سا ت اسنادی با ویژگیهرای قلرب نحروی و

نه ویژگیهای ح کت عملگ  2م تبط است .قلب نحوی و سا ت اسنادی بهلحرا ح کرت
سازة کانونی تقابلی نیز با یکدیگ متفاوت عمل میکنند یعنی سازة کانونی تقرابلی فقرط در
جایگا کانونی قبل از فعل ربطی در بند اصلی و پایه در سا ت اسنادی ق ار مریگیر د ،امرا
جایگا سازة کانونی تقابلی در قلب نحوی متفراوت اسرت زیر ا در قلرب نحروی سراز هرای
کانونی میتوانند به چت و راست در فارسی ح کت کنند مالالً مفعول متممی تحرت ف اینرد
قلب نحوی می تواند به جایگاهی قبل از مفعول ص یح و یرا بره ابتردای جملره و یرا حتری بره
انتهای جمله بعد از فعل ح کت کند .بناب این میتوان نتیجه گ فت که جایگا سرازة کرانون
تقابلی در سا ت اسنادی فارسی ثابت است اما جایگا سازة کانون تقرابلی در قلرب نحروی
ثابت نیست.
 .6تبیین تنوع نحوی در جامعهشناسی زبان
لباو )1969( 3معتقد است که در مطالعات زبانی باید مالحظات جامعرهشرنا تی زبران را هرم
لحررا کرر د و عررالو برر اصررول و محرردودیتهررای نحرروی ،اصررول و محرردودیتهررای

جامعهشنا تی زبان هم در کارک د یک قاعدة زبانی مهرم و ضر وری هسرتند .لبراو (همران:
 )738قاعدة متیی را مع فی ک د .او معتقد است که قاعدة متیی بهصورت  P=1- K0است و

 K0درونداد متیی است که باعن محدودیت کارب د قاعد میشرود .درونداد متییر تحرت
حاکمیت عوامل ف ازبانی نظی سبک برافتی ،طبقرة اجتمراعی -اقتصرادی ،جنسریت و گر و

نژادی است .قواعد متیی به اصول کلی و مهم قابلتبیین بودن بسرتگی دارنرد کره در تحلیرل
رفتار زبانی موردنیاز است :ه صورت متیی (عضوی از مجموعره رونهرای متنراوز بر ای
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بیان یک چیز یکسان) باید متناسب با مواردی گزارن شود که آن متییر در محریط مر تبط
در مقایسه با تعداد کل موارد قابلپیشبینی به کار رفته است .لباو (همان )715 :در مطالعرات

تنوع عالو ب مالحظات دسرتور زایشری و وا شناسری ،از تحلیرل کمری و آمراری هرم در
مطالعات تنوع نحوی استفاد ک د است تا به نتیجة مشخصی نائل شود و بدین اط مفهو

قاعدة دستور را گست د ت نمود است تا رفتار معیار تنوع ذاتی را بهمالابرة بخشری از سرا ت
زبانی در ب گی د .او این انگار را ب ای حل قطعی پ سشهای انتزاعی دربارة صورت قاعرد

و روابط قاعد ب اساس مطالعة مستقیم رفتار زبرانی ارائره کر د اسرت .در نظ یرة تنروع ،دو

رویک د متقابل در زمینة تنوع و جایگا آن در توانش زبانی وجرود دارد .رویکر د اول (دی

کمت1971 ،1؛ ایلیوت 2و همکاران1969 ،؛ لباو1971،؛ بیک تن )1971،3ترالن مریکنرد ترا
تنروع را بر حسررب سرطوم اجتمرراعی ،گرویششناسری ،مرروقعیتی و زمرانی بررا شر ط وجررود
دستورهای مختلف تبیین کند که ه دستور جایگا

اصی را در طول پیوستار یا در اشرکال

متمایز دستورهای ممکن اشیال میکند و همچنین تنوع را ب حسرب سرطح فر دی از ط یرق
جستجوی تمایزات دقیق و اعمال آن در توصیف سرا تی قواعرد جهرت کراهش یرا حرکف

تعداد محیطهای وقوع تبیین میکند .این رویک د بهمالابة تالشی جهت تبیرین یرا تنرزل تنروع
در الگوی زایشی سنتی ت سیم و ط احی شد است .رویک د دو (لباو1969،؛ بیلری1971،4؛

سنکف )1982،5ب تنوع بهمالابة جنبة محوری و م کرزی تروانش زبرانی تأکیرد دارد .بیلری و
سنکف (نقل از سدرگ ن 6و سنکف )334: 1974،معتقدند کره ایرن تأکیرد نیراز بره الگروی
تحلیل متفاوت از منظر چرارچوز زایشری دارد و آنهرا بره اثر لبراو در زمینرة افعرال ربطری

انگلیسی بهمالابة ش وع تییی الگو در مفهو کوهن )1970( 7اشرار ک دنرد .مشخصرة اصرلی
الگوی جدید در رویک د لباو لحا ک دن تنوع نظا مند در توصیف نظ یرة زبرانی از ط یرق

بسط مفهو قاعدة دستوری برهمفهرو قاعردة متییر اسرت کره بسرامد نسربی قابرلپریشبینری
عملک د قاعد بخش یینفک توصیف سا تاری آن است .این اید بهمالابة پیشنهادی دربارة
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توانش زبانی ف دی دارای پیامدهای گست د ای بر ای سربکشناسری ،جامعرهشناسری زبران،
گویششناسی و زبانشناسی درزمانی است و در حقیقت تنوع بعد از پرکی ن و ملحرو در

توصیف نهتنها به حضور و یا عد حضور عناصر زبرانی بسرتگی دارد بلکره تنروع از ط یرق

عوامل ف ازبانی در چارچوز نظ ی و مفهومی یکسان محدود مریشرود .بره عبرارت دیگر ،

تنوع تابع حاکمیت عناص زبانی و عوامل ف ازبان است .قواعد متییر گسرت نیافتره توسرط

لباو همانند قواعد دیگ دستور زایشی بهمالابرة بخشری از تروانش فر دی محسروز مریشرود.

کمیتهای آماری م تبط با مشخصهها در محیط عملکر د قاعرد شرا صهرای وزن نسربی
هستند که به کارب د و عملکر د قاعرد و نره وجرود احتمرایت مشرخص در ذهرن گویشرور

نسبت داد میشود .نظ یة لباو دارای دو مؤلفة رونشرنا تی و روانشناسریزبران اسرت .در

زمینة رونشنا تی ،باور ب این است که تما متیی های زبانی نهایتاً از ط یق توجه کافی بره

ش وط و اصول زبانی و اجتماعی -تعاملی بهطور جب ی تعیین میشود و باور دو این اسرت

که قابلیتهای پ دازن زبان از جمله موارد م تبط با ف اگی ی زبان نمیتواند شرامل مؤلرف
تصرادفی و غی جبر ی باشررد .یکری از مهررمتر ین مشخصرههررای مالبرت تحلیررل قاعرد متییر

همگ ایی نتای تحقیقات مستقل است که در جوامرع گفتراری مر تبط انجرا مریشرود .ایرن

انگار ها چارچوز رضایتبخشی را ب ای کار بیشت جهرت تسرهیل مقایسرة قواعرد متییر و

کمک بره تالبیرت قروانین جهرانی بر ای محردودیتهرا و اصرول متییر را فر اهم مریسرازد.

واین ایش ،لباو و ه زوگ ( )188: 1968معتقدند کره همرة تنوعرات و واگ ایری در سرا ت
زبان منج به تییی نمیشوند ،اما تما تییی ات محصول تنوع و واگ ایی هستند .تفاوتهرا و

تنوعات بهمالابة ام عرادی در زبران در نظر گ فتره شرد انرد (لبراو )17: 1982،و ایردة تنروع
بهمالابة بخش ذاتی زبان نقطة او بنیادی رویک د تنوع و تییی زبان است (لباو.)728: 1969،

چمب ز )57: 2003( 1معتقد است که متیی های ص فی -نحوی یا متیی های دستوری برهطرور
سنتی بهمالابة مشخصرههرایی در نظر گ فتره مریشروند کره تفراوتهرای اجتمراعی را بسریار
گست د ت نسبت به متیی های واجی نشان میدهند .سرنکف ( )258: 1980معتقرد اسرت کره

تنوعات سا تی که در زبان وجود دارد ،میتوانرد ناشری از ماهیرت اجتمراعی کرارب د آن و

کال ت کارک دهای زبان باشد در حالی که محققان در یک ب هة زمانی متیی هرای زبرانی را
Chambers
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در یک سطح از دستور در نظ میگ فتند که دارای محدودیتهایی در همان سطح را

بود ،اما شرواهد نشران مریدهنرد کره متیی هرای زبرانی تحرتترأثی سرطوم چندگانره اسرت.

متیی هررای واجرری تحررتتررأثی سررا ت و متیی هررای نحرروی تحررتتررأثی آواشناسرری اسررت

(تاگلیامونته .)350: 2012 ،1گ ین )24: 2007( 2معتقد است به این دلیل که یکی از اهرداف

جامعه شناسی زبان درک و فهرم همبسرتگی برین عوامرل اجتمراعی و تنروع زبرانی و چیرنش
محدودیتهای زبانی با توجه به تنوع قواعد است ،نظ یة تنوع بخش یینفک الگوی تحقیق
زبان است .سه نوع رویک د در زمینة تنوع نحوی وجود دارد :رویک د قاعردة متییر تنروع را

از ط یق اعمال قواعرد متییر در بافرتهرای متفراوت در سرطوم احتمرایت متفراوت تبیرین

میکند .رویک د دیگ تعیین پارامت هرایی اسرت کره تفراوتهرای میران گونرههرای زبرانی و

گویشهای یک زبان واحد را تبیین مریکنرد (هنر ی 1995،3؛ کاینره .)2000،4در رویکر د

دستورهای چندگانه /رقرابتی ،تنروع بره علرت انتخراز دسرتورهای مختلرف اسرت (اجر  5و

اسمیت 2005 ،6؛ روپ  7و ونهوت .)2009،8ب اساس این رویک د ،بیشت از یک نظا دانش
دستوری در ذهن گویشور بومی وجود دارد و تنوع م تبط با تصمیماتی است کره گویشرور

دربارة انتخاز یکی از ب وندادهای دستوری اتخاذ میکنرد (اجر و اسرمیت.)164: 2005 ،
بنراب این رویک دهررای تنرروع پررارامت ی و دسررتورهای چندگانره دربررارة سررا تهررای ررا

گزینش انجا میدهند در حالی که قاعدة متییر فر ض مریکنرد کره تنروع بخشری از نظرا

دستوری واحد است .هادسون ) 169-171: 1996( 9متیی را مجموعهای از تناوزها در نظر

میگی د که دارای چیزهای مشت ک هستند .از منظ هادسون ،متییر نحروی بردین صرورت

تع یف شد است :معنای یکسان که از ط یق سرا تهرای نحروی متفراوت بیران مریشرود.

وارداف ) 143: 2006( 10متیی زبانی را برهمالابرة عنصر زبرانی در نظر مریگیر د کره دارای
1
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گونههای قابلتشخیص است .همچنین او معتقد است که قواعد متیی تعمیمهرای آمراری بر

حسب مطالعات کارب د زبان هستند و آنها نشاندهنردة اصرول و هنجارهرا در جامعره هسرتند
(همان .)187 :فسولد )9: 1991( 1پکی فته است که قواعد متیی برهمالابرة رون درک و فهرم
چگونگی کارک د تنوع در نظ یة زبان بش پیشنهاد شد است .نکتة غی قابلانکار ایرن اسرت
که مطالعات ا ی در زمینة کارب د متیی زبانی بُعد جدیدی را به درک و فهرم زبران افرزود

است و تنوع حقیقت زبانی است و نه چیز تصادفی .روشن است که اف اد برهطرور آگاهانره و
گا ناآگاهانره مطلرع هسرتند کره ب ری گونرههرای متییر دارای اعتبرار بیشرت ی نسربت بره

گونههای دیگ هستند و به نظ میرسد که توزیع گونههای متیی با تییی ات زبانهرا مر تبط

است (وارداف .)189: 2006 ،چشای  )479: 2005( 2معتقد است که بُعد اجتماعی تنوع ب ای

صورتهای واجی و نحوی اساساً متفاوت است زی ا رابطة صورت و معنی ب ای گونرههرای
متیی واجی ا تیاری است ،گویشوران از آنها جهت نشان دادن عضویت ود در گ و های

اجتماعی متفاوت استفاد میکنند ،اما به اط این که گویشوران از صورتهای نحروی در
سا ت گفتمان از جمله انتقال و سا ت معانی گزار ای و نگ شی استفاد میکنند ،کرارب د

اجتماعی تنوع نحوی پیچید است .پیشنهاد شد است که الگوهای مشابه جامعهشناسی زبان

همانند تنوع واجی ب ای تنوع نحوی نیز وجرود دارد (ریکفرورد 3و همکراران.)114: 1995 ،

چشای ( )503: 2005رویک د جدیدی در زمینرة تنروع نحروی ارائره کر د اسرت و او آن را
بهمالابة روال کشف مورد استفاد ق ار داد است .این رویک د توجره اصری را بره کرارک د

گفتمانی صورت نحوی معطوف داشته است و تحلیل گست د ای دربارة تمرا صرورتهرای

دیگ ارائه ک د است که گویشوران ب ای نائل شدن به کارک د یکسان مورد اسرتفاد قر ار

میدهند .تحلیل در این رویک د جدید منج بره درک و فهرم جدیرد از چگرونگی اسرتفادة
گویشوران از زبان جهت تولید معنای اجتمراعی و زنردگی اجتمراعی شرد اسرت .یونردرا

4

( )181 :1978دو ش ط را ب ای پکی ن گونههای نحوی بهمالابة متییر زبرانی در نظر گ فتره
است :گونههای نحوی باید حاملهای اطالع غی ارجاعی و دارای معنای اجتمراعی و سربکی
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باشند و آنها باید نوعی ابزار زبانی مشابه با متیی های واجی باشند .رومین )6: 1981( 1معتقرد

است که رابطة قیاسی بین تنوع واجی و نحوی صوصاً با توجره بره ماهیرت و کارک دهرای
(شنا تی) ارجاعی عناص واجی در تضاد با عناص نحوی وجرود دارد و او اشرار کر د کره

وقتی لباو میگوید که گونهها یک متیی دارای معنای یکسان هستند ،منظور ایرن اسرت کره
صورتهای گونه معنا را تییی نمیدهد (همران .)9 :تحقیرق چشرای ( )246: 2003در زمینرة
ابعاد اجتماعی تنوع نحوی نشان میدهد کره تنروع نحروی برهطرور دقیرق در سرا ت معنرای

اجتماعی به کار میرود اما این کارب د تنوع نحوی متفاوت از تنوع واجی و ص فی -نحروی
است .صورتهای نحوی بخش یینفک معانی هستند که از ط یق گفتگو سا ته مریشروند.
بناب این پیا منتقلشد از ط یق صورتهای نحوی هنگا تحلیل تنروع نحروی مرورد توجره

ق ار میگی د (ت ادگیل 2و چمب ز .)292: 1991،3عالو ب آن ،بره راط سرپ دن ایرن نکتره
ض وری است که نحو گفتاری دارای سا تار ا

ودن اسرت کره بایرد در چرارچوز

تحلیل مورد توجه ق ار گی د .گونههای متیی نحروی ممکرن اسرت گر و هرای اجتمراعی را
متمایز سازند ،اما آنها این کار را به رون یکسان همانند گونههرای واجری یرا صر فی انجرا

نمیدهند .آنها ص فاً عضویت در این گ و هرا را نشران نمریدهنرد ،بلکره آنهرا بره جرای آن
ممکن است تفاوتهای عمیق در را و روشی را نشان دهند که گ و های اجتماعی مختلف
دنیاهای اجتماعی ودشان را تولید میکنند .این تفاوتها تنها از ط یق تحلیل تنروع نحروی

در بافت کامالً تعاملی قابلکشف است (چشای .)260: 2003 ،
 .7روش تحقیق

تحقیق حاض از نوع تحلیلی -تبیینی است و رون تحقیرق از منظر ماهیرت و رون از نروع

ارزیابی همبستگی برین متیی هرای اجتمراعی و زبرانی اسرت و جامعرة آمراری تحقیرق شرامل
گویشوران شه مشهد است .رون گ دآوری اطالعات از ط یق تحقیقرات میردانی و ابرزار
گ دآوری اطالعات پ سشنامه اسرت .پ سرشنامرهای حراوی سرئوایت متفراوت در زمینرة
کررارب د ابزارهررای نحرروی سررا ت اسررنادی ،قلررب نحرروی و همچنررین قیررود تأکیررد جهررت
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ب جستهسازی تأکید تقابلی در دو گفتمان روزم و علمی با سبک محاور ای ط احی شرد
است و در ا تیار گویشوران زبان فارسی ق ار داد شرد اسرت .کنتر ل متییر سربک نقرش
اساسی در روایی تحقیق دارد زی ا متیی سبک میتواند تأثی زیادی در تفاوت ویژگریهرای
نحوی دو گفتمان روزم و علمی داشرته باشرد .از طر ف دیگر یکری از اصرول حراکم بر
تحقیقات زبان شناسی اجتماعی از منظر لبراو توجره بره متییر سربک مریباشرد کره بایرد در
تحقیقات مورد توجه ق ار گی د .تعداد آزمودنیها بر اسراس متیی هرای اجتمراعی مختلرف
متفاوت است .تعداد آزمودنیهرا از منظر متیی هرای اجتمراعی جنسریت ،طبقرة اجتمراعی و
تحصیالت بهت تیب  40نف  60 ،نف و  42نف هستند .پ سشنامه حراوی  22پ سرش اسرت و
سعی شد است تا پ سشهایی لحا شوند که م تبط با متیی های تحقیق باشند .هر یرک از
پ سشها جایگا نحوی اصی را در جمله مد نظ قر ار داد انرد .بره عبرارت دیگر در هر
پ سش یکی از جایگا های نحوی فاعلی ،مفعول مستقیم ،مفعول غی مسرتقیم ،گر و حر ف
اضافهای و گ و قیدی از ط یق ف ایندهای نحوی قلب نحوی ،قیود تأکید و سا ت اسنادی
مورد تأکید تقابلی ق ار گ فتهاند و همچنین عالو ب ب رسی رفتار هر یرک از سرا تهرای
نحوی در سطح جمالت ساد  ،رفتار ف ایندهای نحوی در سطح جمالت م کب هم محرک
ورد است تا پ سشنامه از جامعیت یز (روایی) ب روردار باشرد .همچنرین در انتخراز
آزمودنیها سعی شرد اسرت ترأثی متیی هرای کنتر ل نالری شرود ترا همبسرتگی متیی هرای
اجتماعی (متیی مستقل) و متیی های زبانی (متیی وابسته) بهصورت دقیق ب رسری شرود مرالالً
در زمینة همبستگی متیی جنسیت و ه یک از متیی های نحوی سعی شد است هر یرک از
دو جنس زن و م د طوری انتخاز گ دند که متیی هرای اجتمراعی دیگر نظیر تحصریالت،
سن و طبقة اجتماعی کنت ل شوند و در مرورد سرای متیی هرای اجتمراعی بره همرین صرورت
عمل شد است .عالو ب آن ،بره ایرن دلیرل کره قلرب نحروی معمرویً در محراور بره کرار
میرود ،بناب این در این تحقیق فقرط سربک محراور ای مرورد ب رسری قر ار گ فتره اسرت و
همچنین ب ای ب رسی تأثی نوع گفتمان ب همبستگی متیی های اجتماعی و زبرانی از دو نروع
گفتمان محاور ای روزم و علمی در پ سشنامه استفاد شد است.
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 .8تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق

در ایررن تحقیررق همبسرتگی متیی هررای اجتمرراعی جنسرریت ،طبقررة اجتمرراعی و تحصرریالت بررا
ابزارهای نحوی سا ت اسنادی و قلب نحروی و همچنرین قیرود تأکیرد مرورد ب رسری قر ار
گ فته است که در ادامه به ب رسی ه یک از این متیی های اجتماعی میپ دازیم.
 .1 .8جنسیت

جنسیت در حقیقت یکی از متیی های مهرم در ایجراد تنروع زبرانی اسرت و زنران بره راط

موقعیت ا

اجتماعی سعی میکنند تا از زبران معیرار در گفتگرو اسرتفاد کننرد و از ایرن

منظ سعی میکنند تا گفتار آنان متمایز از م دان باشد .ت ادگیرل ( )1376:116معتقرد اسرت

علت پیدایش زبان گونههای جنسی 1آن است که زبان بهعنوان یک پدیدة اجتمراعی رابطرة
تنگاتنگی با ط ز تلقیهای اجتماعی دارد .م دان و زنان از آن رو از نظ اجتمراعی متفراوت
هستند که جامعه نقشهای اجتماعی متفاوتی ب ای آنران تعیرین مریکنرد و زبران صر فاً ایرن
واقعیت را منعکس میکند .رفتار زبانی زنان و م دان در جوامع مختلرف متفراوت اسرت .در
ب ی از جوامرع ایرن تفراوتهرا در ا تالفرات واژگرانی محردودی الصره مریشرود و در
جامعررههررای دیگر ویژگرریهررای واژگررانی ،تلفظرری و دسررتوری زیررادی را در بر مرریگیر د
(مدرسی .)211: 1391 ،در نمودار شمارة  1همبستگی جنسیت و ابزارهای نحوی در دو نوع
گفتمان محاور ای روزم و علمی به نمایش گکاشته شد است.

شکل  :1جنسیت در گفتمان محاور ای روزم (راست) و علمی (چت)
linguistic sex varieties
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ب اساس نمودار بای مشخص میشود که:
 .1کارب د سه ابزار نحوی در دو نوع گفتمان روزم و علمری و بر ای دو جنسریت زن
وم د بهطرور معنری داری متفراوت برود اسرت .متییر جنسریت در گفتمران روزمر
بیشت ین تأثی را ب کارب د قیود تأکید ( 75درصد) داشته اسرت و ترأثی آن بر بسرامد
قلب نحوی و سا ت اسنادی بهت تیب  70درصد و  68درصرد محاسربه شرد اسرت.
به عبارت دیگ بیشت ین میزان تأثی جنسیت ب سره سرا ت بره ت تیرب قیرود تأکیرد،
قلب نحوی و سا ت اسنادی بود است .اما در گفتمان محراور ای علمری ،بیشرت ین
تأثی متیی جنسیت ب قلرب نحروی ( 70درصرد) برود اسرت و سرا تهرای نحروی
سا ت اسنادی ( 48درصد) و قیود تأکید ( 31درصد) در رتبههرای بعردی برهلحرا
تأثی جنسیت ق ار گ فتهاند چ ا که در گفتمان روزم  ،م دان (بریش از  80درصرد)
بهطور معنیداری نسبت به زنان (حدود  60درصد) از هر سره ابرزار نحروی اسرتفاد
ک د اند .در واقع م دان بسیار بیشرت از زنران (بریش از  20درصرد) از هر سره ابرزار
نحوی (قلب نحوی ،سا ت اسنادی و قیود تأکید) استفاد ک د اند.
 .2در مقابل ،در گفتمان علمی موضوع بهکلی متفاوت شد است بره طروری کره زنران
بهطور معنی داری در ه سه ابزار نحوی به صو

در قلب نحوی و سا ت اسنادی

ازم دان پیشی گ فتهاند .در واقع در گفتار علمی ،زنان نسربت بره مر دان در کرارب د
قلب نحوی و سا ت اسنادی بهطور معنی داری پیشتاز بود اند و البتره مر دان نسربت
به زنان تا حدی بیشت از قیود تأکید استفاد ک د اند.
 .3در گفتمان محراور ای علمری ،قلرب نحروی بیشرت ین کرارب د سرا ت نحروی را در
م دان ( 80درصد) و در زنان (نزدیرک  60درصرد) داشرته اسرت و دو ابرزار نحروی
سا ت اسنادی و قیود تأکیدی در م اتب بعدی اهمیت ب ای زنران و مر دان تو مران
ق ار داشتند.
 .4قیود تأکید در گفتمان محاور ای علمی کمتر ین بسرامد را در مر دان و برهویرژ در
زنان کمت از  30درصد را داشته است و کارب د سا ت اسنادی توسط زنان کمت ین
بسامد ( 40درصد) را در گفتمان محاور ای روزم داشته است.
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 .5بناب این داد هرای تحقیرق نشران مریدهرد کره جنسریت و همچنرین نروع گفتمران در
تنوعات زبانی و صوصاً نحوی نقش اساسی را ایفا میکنند.
 .2 .8طبقة اجتماعی

یکرری دیگ ر از عوامررل اجتمرراعی تأثی گررکار در تنوعررات زبررانی طبق رة اجتمرراعی اسررت و
تقسیمبندی طبقات اجتماعی و میزان فاصلة طبقات نسبت به یکردیگ در جوامرع گونراگون
متفاوت است و طبقات پایین جامعه سعی میکنند تا از گفتار طبقات بایی جامعره بره راط
اعتبار اجتماعی تقلید کنند که این تقلید در بیشت مواقع منج به تصرحیح اف اطری مریشرود.
مدرسی ( )187 :1391اشار ک د است که در رفتار زبانی ه طبقة اجتماعی ،ویژگریهرای
آوایی ،دستوری و واژگانی معینی وجود دارد که از نظ میزان وقوع یا بسامد برا طبقره هرای
دیگ متفاوت است .ت ادگیل ( )61: 1376نیز در زمینة تحقیقات م تبط برا همبسرتگی طبقرة
اجتماعی و نحو اشار ک د است که تعدادی از ویژگیهرای دسرتوری نسربتاً پیچیرد تر برا
طبقة اجتماعی همبستگی دارند یعنی با توات وقوع ود ،گویشهای طبقاتی متفراوت (ولری
ناگسسته) را متمایز میکنند .درتحقیق حاض طبقرة اجتمراعی بر اسراس پارامت هرای سرطح
درآمد ،شیل و محل سکونت تعیین شد است .در نمودار طبقة اجتماعی رابطة بین سه ابرزار
نحوی و متیی اجتماعی در دو گفتمان محاور ای و علمی به تصوی کشید شرد اسرت کره
موارد زی در این زمینه قابلتوجه است:
 .1کارب د سه ابزار نحوی ب ای سه طبقة پایین ،متوسط و بایی اجتماعی و همچنرین در
دو نوع گفتمان روزم و علمی بهطور معنیداری متفاوت برود اسرت .متییر طبقرة
اجتماعی در گفتمان محاور روزم بیشرت ین ترأثی را بر کرارب د قیرود تاکیرد (62
درصد) داشته است و سا تهای نحوی سا ت اسنادی ( 55درصد) و قلب نحروی
( 53درصد) در رتبههای بعدی بهلحا تأثی طبقة اجتمراعی قر ار گ فترهانرد .امرا در
گفتمان محاور ای علمی ،متیی طبقة اجتماعی بیشت ین تأثی را ب بسامد قلب نحروی
( 62درصد) داشته است و سا تهرای نحروی قیرود تاکیرد ( 58درصرد) و سرا ت
اسنادی ( 55درصد) در رتبههای بعدی بهلحا تأثی طبقه اجتماعی ق ار گ فتهاند.

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 95 /

 .2در گفتمان روزم  ،طبقرة برایی اجتمراعی در مقایسره برا دو طبقرة متوسرط و پرایین
اجتماعی از سا ت قلب نحروی بیشرت ین ( 70درصرد) و سرا ت اسرنادی کمتر ین
(کمت از  50درصد) استفاد کر د اسرت .حرال آن کره طبقرة پرایین جامعره هرم در
کارب د سرا ت اسرنادی (نزدیرک  60درصرد) و قیرود تأکیرد (بریش از  70درصرد)
بهطور معنیداری نسبت به طبقات اجتماعی دیگ پیشتاز بود است.
 .3در گفتمان علمی ،طبقة بایی اجتماعی در کارب د قلب نحوی (بریش از  85درصرد)
نسبت به دو طبقة متوسط و پایین اجتماعی بسیار پیشتاز بود است ،حرال در کرارب د
سا ت اسنادی بین طبقة پایین اجتماعی و طبقة متوسط و همچنرین در کرارب د قیرود
تأکید بین طبقات متوسط و بای تفاوت معنیداری وجود ندارد.
 .4قیود تأکید بیشت ین بسرامد در گفتمران محراور ای روزمر را در برین سرا تهرای
نحوی بهویژ ب ای دو طبقة پایین ومتوسط اجتماعی داشته است و اما قلب نحوی در
گفتمان محاور ای و علمی بیشت ین بسامد را در بین سا تهای نحوی توسط طبقرة
بایی اجتماعی بهت تیب  70درصد و  85درصد داشته است.
 .5بناب این داد های تحقیق نشان می دهرد کره طبقرات اجتمراعی هرم نقرش اساسری در
تنوعات نحوی در زبان فارسی بازی میکنند و همچنین نروع گفتمران نقرش اساسری
در تنوع زبان فارسی به عهد دارد.

شکل  :2طبقة اجتماعی در گفتمان محاور ای روزم (راست) و علمی (چت)
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 .3 .8تحصیالت

سومین عامل تأثی گکار در تنوعات نحوی در زبان فارسی متیی اجتمراعی تحصریالت اسرت
که اف اد با تحصیالت در سطوم مختلف از گونههای زبانی متفاتی اسرتفاد مریکننرد و هر
چه میزان تحصیالت اف اد در یک جامعه بیشت باشد ،آنها سعی میکنند از گونه معیار زبانی
استفاد کنند و اف اد با تحصیالت کم هم معمویً از گونه غی معیار استفاد میکنند .بنراب این
کارب د گونههای متفاوت زبانی توسط ه یک از سطوم تحصیلک د هرا تنوعرات زبرانی و
نحوی را به دنبال واهد داشت .مدرسی ( )245: 1391در زمینة متیی اجتمراعی تحصریالت
اشار ک د است که میزان تحصیالت و حتی نوع تحصیالت یا رشتة تخصصری گوینردگان
یک زبان را میتوان از عواملی دانست که در بره وجرود آمردن تنوعرات و گونراگونیهرای
زبانی در سطح یک جامعه نقش مؤث دارند .در نمودار زی نقش تحصیالت در ایجراد تنروع
نحوی در سطح جامعة زبان فارسی کامالً مشهود است.

شکل  :3تحصیالت در گفتمان محاور ای روزم (راست) و علمی (چت)

ب اساس نمودار بای مشخص میشود که:
 .1سه ابزار نحوی ب ای سه سطح تحصیالت مروردنظ و همچنرین در دو نروع گفتمران
روزم و علمی بهطور معنیداری متفاوت برود اسرت کره در واقرع نقرش بااهمیرت
تحصیالت در ایجاد تنوع نحوی در سطح جامعه زبان فارسری کرامالً مشرهود اسرت.
متیی تحصیالت در گفتمان محاور روزم بیشت ین تأثی را بر بسرامد قیرود تاکیرد
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( 50درصد) داشته است و سا تهای قلب نحروی ( 33درصرد) و سرا ت اسرنادی
( 23درصد) بهلحا تأثی متیی تحصیالت در رتبههای بعدی ق ار گ فتهانرد .امرا در
گفتمان محاور ای علمی ،متیی تحصیالت بیشت ین ترأثی را بر بسرامد قلرب نحروی
( 40درصرد) داشررته اسررت و سررا تهرای اسررنادی ( 24درصررد) و قیررود تأکیررد (18
درصد) بهلحا تأثی متیی تحصیالت در رتبههای بعدی ق ار گ فتهاند.
 .2در گفتمرران روزمرر  ،افرر اد بررا تحصرریالت کارشناسرری (نزدیررک  50درصررد) و
کارشناسی ارشد ( 60درصد) در کارب د قلب نحوی نسبت به اف اد دیپلم و پرایینتر
پیشتاز هستند و اف اد دیپلم و پایینت در کارب د سا ت اسنادی نسربت بره دو گر و
دیگ تحصیالت و همچنین اف اد با تحصیالت کارشناسی ارشد و برایت در کرارب د
قیود تأکید نسبت به دو گ و دیگ پیشرتاز هسرتند و بره نظر مریرسرد کره افر اد برا
تحصیالت کارشناسی ارشد و بایت در کارب د قیود تأکید نسربت بره قلرب نحروی و
سا ت اسنادی نسبت به دو گ و دیگر در صردر قر ار دارنرد و همچنرین کمتر ین
کارب د متییر نحروی سرا ت اسرنادی برود اسرت کره توسرط افر اد برا تحصریالت
کارشناسی مورد استفاد ق ار گ فته است.
 .3در گفتمان علمی ،افر اد برا تحصریالت کارشناسری ارشرد و برایت در کرارب د قلرب
نحوی (بیش از 45درصد) ،اف اد با تحصیالت دیرپلم و پرایینتر در کرارب د سرا ت
اسنادی ( 35درصد) و همچنین اف اد با تحصیالت کارشناسی ارشد در کرارب د قیرود
تأکید نسبت به دو گ و دیگ پیشتاز هستند .همچنین قلب نحوی نسربت بره سرا ت
اسنادی و قیود تأ کید توسط افر اد برا سرطح تحصریالت کارشناسری ارشرد بیشرت ین
کارب د را داشته است.
 .4در گفتمان علمی  ،قلب نحروی نسربت بره سرا ت اسرنادی و قیرود تأکیرد بیشرت ین
کارب د را دارد که توسط اف اد با تحصیالت کارشناسی ارشد و بایت مرورد اسرتفاد
ق ار گ فته است.
 .5کمت ین کارب د متیی های نحوی در این تحقیرق م بروط بره سرا ت اسرنادی و قیرود
تأکید است که بهت تیب توسط افر اد برا تحصریالت کارشناسری و دیرپلم و پرایینتر
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استفاد شد است .بناب این متیی اجتماعی تحصیالت و همچنین نوع گفتمران باعرن
تنوعات نحوی زیادی در گفتمانهرای محراور ای روزمر و همچنرین علمری شرد
است.
 .9نتیجهگیری

قلب نحوی ،سا ت اسنادی و قیود تأکید سره ابرزار نحروی بر ای نشران دادن تأکیرد تقرابلی

هستند که در حقیقت این سا تهای نحوی روسا تهایی از یک زی سا ت هستند و هر
سه آنها دارای کارک دهای کالمی مشرابهای هسرتند کره در زبران فارسری در گفتمرانهرای
محاور ای و رسمی به کار میروند و البته کارب د قلب نحوی در گفتمان رسمی بسریار کرم
است .در این تحقیق سعی شد است تا از منظ جامعهشناسی زبران کرارب د هر یرک از ایرن
سا تهای نحوی در گفتمان مشخص گ دد .کارب د سه ابرزار نحروی در دو نروع گفتمران
روزم و علمی و ب ای دو جنسیت زن وم د به طور معنیداری متفراوت برود اسرت .متییر
جنسیت در گفتمان روزم بیشت ین تأثی را ب کارب د قیود تأکید ( 75درصد) داشرته اسرت
و تأثی آن ب بسامد قلب نحوی و سا ت اسنادی به ت تیب  70درصد و  68درصرد محاسربه
شد است .سره ابرزار نحروی بر ای سره سرطح تحصریالت مروردنظ و همچنرین در دو نروع
گفتمان روزم و علمی به طور معنیداری متفاوت بود است .همچنین متیی تحصیالت در
گفتمان محاور روزم بیشت ین تأثی را ب بسرامد قیرود تأکیرد ( 50درصرد) داشرته اسرت و
سا تهای قلب نحروی ( 33درصرد) و سرا ت اسرنادی ( 23درصرد) در رتبرههرای بعردی
بهلحا ترأثی متییر تحصریالت قر ار گ فترهانرد .امرا در گفتمران محراور ای علمری ،متییر
تحصیالت بیشت ین تأثی را ب بسامد قلب نحروی ( 40درصرد) داشرته اسرت و سرا تهرای
اسنادی ( 24درصد) و قیرود تأکیرد ( 18درصرد) در رتبرههرای بعردی برهلحرا ترأثی متییر
تحصیالت ق ار گ فتهاند .کارب د سه ابرزار نحروی بر ای سره طبقرة پرایین ،متوسرط و برایی
اجتماعی و همچنین در دو نوع گفتمان روزم و علمی بره طرور معنریداری متفراوت برود
است و همچنین متیی طبقة اجتماعی در گفتمان محاور روزم بیشت ین تأثی را ب کرارب د
قیود تأکید ( 62درصد) داشته است و سرا تهرای نحروی سرا ت اسرنادی ( 55درصرد) و
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قلب نحوی ( 53درصد) در رتبههای بعدی بهلحا تأثی طبقه اجتماعی قر ار گ فترهانرد .امرا
در گفتمان محاور ای علمی ،متیی طبقة اجتماعی بیشت ین تأثی را ب بسامد قلب نحوی (62
درصد) داشته است و سا تهای نحروی قیرود تأکیرد ( 58درصرد) و سرا ت اسرنادی (55
درصد) در رتبههای بعدی بهلحا تاثی طبقة اجتماعی ق ار گ فتهاند .داد های تحقیق نشران
میدهد کره متیی هرای اجتمراعی جنسریت ،طبقرة اجتمراعی و تحصریالت نقرش اساسری در
کارب د متنوع این سه ابزار نحوی ایفا میکنند .مقایسة تأثی ه یک از سه متیی اجتماعی بر
بسامد سه ابزار نحوی در گفتمان محاور ای روزم نشان میدهد که در این تحقیرق متییر
جنسیت در مجموع نسبت به دو متیی دیگ بیشت ین تأثی را ب بسامد سه متیی نحروی قلرب
نحوی ،سا ت اسنادی و قیود تأکید بره ت تیرب  70درصرد 68،درصرد و  75درصرد داشرته
است .طبقة اجتماعی رتبة دو را به ود ا تصا

داد است که تأثی آن به طور متوسط ب

بسامد سه ابزار نحوی قلب نحوی ،سا ت اسنادی و قیود تأکیرد بره ت تیرب  53درصرد55 ،
درصد و  62درصد بود است و بای

تحصیالت در م تبة سو ق ار گ فته است که ترأثی

آن به طور متوسط ب بسامد سه ابزار نحوی قلب نحوی ،سرا ت اسرنادی و قیرود تأکیرد بره
ت تیررب  33درصررد23 ،درصررد و  50درصررد بررود اسررت .همچنررین مقایسرة ترراثی متیی هررای
اجتماعی ب سه ابزار نحروی در گفتمران محراور ای علمری نشران مریدهرد کره متییر طبقرة
اجتماعی در مجموع نسبت به دو متیی دیگ بیشت ین تأثی را ب بسامد ه یرک از سره ابرزار
نحوی قلب نحوی ،سا ت اسنادی و قیود تأکید داشته است کره بره ت تیرب  62درصرد55 ،
درصد و  58درصد بود است .متیی جنسیت دومین رتبه را داشته است که ترأثی آن بر سره
ابزار نحوی قلب نحوی ،سا ت اسنادی و قیود تأکید به ت تیب  70درصد 48 ،درصرد و 31
درصد بود است و بای

متیی تحصیالت در رتبة سو ق ار گ فته است کره ترأثی آن بر

بسامد سه ابزار نحوی قلب نحوی ،سا ت اسنادی و قیود تأکیرد بره ت تیرب  40درصرد24 ،
درصد و  18درصد بود است و مقایسة تأثی متیی های اجتماعی در دو گفتمران محراور ای
روزم و علمی نشان میدهد که متیی های اجتماعی جنسیت و طبقرة اجتمراعی مشرت کاً در
جایگا نخست و تحصیالت جایگا دو را در تأثی ب بسامد سه سا ت نحوی مجموعراً در
دو گفتمان داشتهاند که تأثی ه یک از سه متیی جنسیت ،طبقرة اجتمراعی و تحصریالت بر
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بسامد سه سا ت نحوی قلب نحوی ،سا ت اسنادی و قیرود تأکیرد بره طرور متوسرط در دو
گفتمرران برره ت تیررب  70درصررد 58 ،درصررد  53 ،درصررد  57 ،درصررد 55 ،درصررد60 ،
درصد و  36درصد 24 ،درصرد  34 ،درصرد برود اسرت .داد هرا نشران مری دهرد کره
تفاوت معنیداری بین متیی های جنسیت و طبقة اجتماعی در دو نوع گفتمان وجرود نردارد.
زبان از منظ جامعهشنا تی ب الف سا تگ اها دارای تنوعات زبانی و نحوی زیادی اسرت
و نمیتوان این تنوعات نحوی را در زبان فارسی از منظ دسرتور زایشری صر فاً ا تیراری در
نظ گ فت زی ا نتای تحقیق نشان مریدهرد کره کرارب د ایرن سرا تهرای نحروی در زبران
فارسی تا حد زیادی تابع محردودیتهرای جامعرهشناسری زبران اسرت و بنراب این متیی هرای
اجتماعی جنسیت ،طبقة اجتماعی و تحصیالت اصول و محدودیتهای سره ابرزار نحروی را
در گفتمانها رقم میزنند .به عبارت دیگ کرارب د ایرن سره ابرزار نحروی در زبران فارسری
بهواسطة محدودیتهای جامعهشنا تی اجباری اسرت و بنراب این داد هرای تحقیرق در زمینره
تنوعات نحوی در زبان فارسری نشران مریدهرد کره بایرد دیردگا هرایمز )1972( 1و کنرل

2

( )1983دربارة توانش ارتبراطی را پرکی فت کره ایرن تروانش شرامل تروانش زبرانی ،تروانش
جامعهشناسی زبان ،گفتمانی و راهب دی است .بناب این دانش تنوعات نحوی در ایرن تحقیرق
در توانش جامعهشنا تی و گفتمانی نهفته است .به عبارت دیگ گویشوران زبران فارسری از
ط یق اطالعات گفتمانی و جامعهشنا تی موجود در ذهن و اصول و محدودیتهای حاکم
ب تنوعات نحوی میتوانند از این تنوعات نحروی در گفتمرانهرای مختلرف اسرتفاد کننرد.
همچنین داد های تحقیق نشان میدهد که متیی های اجتمراعی جنسریت ،طبقرة اجتمراعی و
تحصیالت نقش اساسی در تنوعات زبانی و صوصراً نحروی دارنرد و ایرن تنوعرات نحروی
ممکن است منج به تییی زبانی در آیند گ دد.
منابع
بیمن ،ویلیا ( .)1381زبان ،منزلت و قدرت در ای ان .ت جمة رضا مقد کیا .ته ان :انتشرارات
نش نی.

Hymes
Canale

1
2
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Abstract
Sociolinguists consider language variation as one of the inherent
characteristics of languages. They believe that social factors including
gender, social class, education, age and ethnicity are playing a fundamental
role in creating and distributing language variation. In this research, the
effects of social class, education and gender on frequency and distribution of
syntactic variation in every day and scientific colloquial discourse of Persian
are explored. Men used scrambling, cleft construction and focus adverbs
more than women in every day colloquial discourse and contrarily, women
used scrambling and cleft construction more than men in scientific colloquial
discourse. Upper social class people used scrambling more than middle and
low classes and low class social societies used cleft construction and focus
adverbs more than other social classes in every day colloquial discourse. In
scientific discourse, high social class used scrambling more than other social
classes. MA and BA graduates used scrambling more than high school
graduates in every day colloquial discourse and high school graduates used
1
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cleft construction more than other educated people. Also, MA graduates used
scrambling more than other graduates in scientific colloquial discourse.
Findings of the present research indicate that we must include sociolinguistic
considerations in linguistic studies in addition to using generative grammar.
The existence of syntactic variations in Persian speech in different social
contexts and styles represents the status and value of variation theory in
linguistic explorations. In this research, the existence of three different
syntactic structures representing the sameness of core meaning and also
discoursal meaning indicates that generative grammar is not able to analyze
them. These syntactic structure variations and distribution of them in every
day and scientific discourses may be analyzed only through Variation
Theory. Findings of the present research are convergent with studies of
King(2005) in the field of morpho-syntactic variation in Acadian French; and
also studies of Barbiers(2005) in the field of word order variation in Dutch
dialect.
Keywords: Variation Theory, scrambling, cleft construction, focus
adverbs, social class, education, gender, discourse

