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چکیده

این پژوهش به ارزیابی جایگاهِ اجتماعیِ گونة زبةانی زازنةنرانی در ر ةار

فارسی و زیزان راربرد آنها در حوزه های گوناگون ،در اسةتان زازنةنران

زیپردازد .در این بررسی ،از شیوة تحلیل حوزهای فیشمن ()Fishman, 1996

بهره گرفته شنه است و زیزان راربرد دو گونة زبةانی بةر زب ةای زوقعیةت

راربرد ،زوضوع و زخاطب آنها در شش حوزة خةانواده ،زنرسةه ،اداره،
روچه و بازار ،زذهب ،و ه ر -سرگرزی گروه ب نی شةنه و بةا اسةتداده از

پرسشنازه ،زصاحبه و زشاهنه بررسی شنهاست .تعناد  1200آززودنی از
پ ج شهر استان زازننران ،در سه گروه س ی گوناگون و از بةین دو جة

زن و زرد گزی ش شننن تا به سؤالهای پرسشنازه پاسخ ده ن .عةووه بةر

این ،نگارننگان 240 ،زوقعیت ارتباطی را از طریق زشاهنه ،ثبت رردنةن.
بررسی دادهها نشان زیدهن ره به طور نسبی ،بیشترین زیزان راربرد گونة
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زازننرانی ،به حوزه خانواده تعلق دارد و هر چه حوزة راربرد آن رسمیتر

زیشود ،زیزان بهرهگیری از گون زبةانی زازنةنرانی رةاهش زةییابةن .در

حوزة آزوزش رسمی ،گون زبانی ،اغلب اجباری بوده و فارسی زعیةار بةر

گون زازننرانی چیرگی دارد .در حوزة روچه و بازار ،زوقعیت گدتار و یا

جایگاه ،سن ،و ج سیت گوی نه با زخاطب زیتوانن در انتخاب زبان زةؤثر
باشن .در حوزة اداری به دلیل ای که رسمیت بیشةتری دارد ،زیةزان رةاربرد

فارسی بیش از سایر حوزهها اسةت .در حةوزههةایی زان ةن زةذهب ،ه ةر و

سرگرزی ره بر زب ای زوضوع تعریف شنهانن ،غلبه با زبان فارسی است و
فقط در زورد حةوزة زوسةیقی ،اغلةب گونة زازنةنرانی بةر فارسةی زعیةار
ترجیح داده شن.

واژههای کلیدی :برخورد زبةانی ،فارسةی ،زازنةنرانی ،رةاربرد زبةان،

جایگاه اجتماعی

 .1مقدمه

دگرگونیهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فره گی در سالهای اخیةر رةه بةا گسةترش و

پیشرفت ص عت ،ف اوری و ارتباطات همراه شن ،ز جر به گرائینن گویشوران زبانهای بوزی

و گروههای اقلیت ،به زبانهای رسمی ،زلی و زعتبر در سراسر دنیةا شةنه اسةت .ایةن رونةن،

عازلی برای سست شنن جایگةاه زبةانهةای اقلیةت و تهنیةنی بةرای بقةای آنهةا بةه شةمار
زیآین .در این زیان ،گونههای زبانی رایج در ایران نیز از این دگرگونی بةه دور نیسةت ن .در

این زیان ،زازننرانی یکی از زبانهای رهةن ایرانی است ره از ززةانهةای بسةیار دور ،زبةان

بوزیةان سارن در بخشی از ز اطق شمالةی ایران بودهاست .این زبان همان ن سةایر گونةههةای

زبانی ایرانی به سبب پیشی تاریخةی و پیونن دیری هاش با زبان فارسی ،گ جی ة ارزشم ةةنی

از واژهها ،اصطوحها و زثلها را در بردارد ره ازروزه در فارسةی زعیةار رةاربرد خةود را از

دست داده و به فرازوشی سپرده شنهانن .به باور زبةانش اسةان ،ایةن گونة زبةانی ،از انةن

زبانهای بوزی ایران است رةه در قةرنهةای نخسةتین پة

داشتهاست (.)Natel Khanlari, 1994, p. 299

از اسةو  ،ادبیةات قابةلِ تةوجهی
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در سالهای اخیر ،این زبةان بةر اثةر دگرگةونیهةای سیاسةةی ،اجتماعةةی ،اقتصةةادی و

فره گةی ره در باال به آن اشاره شن ،شاهن تغییرهةا و تحوالتةی بةودهاسةت .تصةور زةیرود
ره با گذشةت ززةان ،سةرعت و وسةعت ایةن تحةوالت در پةی دگرگةونیهةای غیةر زبةانی

چشمگیرتر نیز شةود .بةه طةور رلةی ،تحةوالت ر داده را زةیتةوان در دو گةروه زختلةف

گ جانةةن؛ گةةروه نخسةةت ،دربردارنةةنة تغییةةرات واژگةةانی و دسةةتوری اسةةت رةةه در رونةةن

دگرگونی زبانها ،تحت تأثیر عوازل برونزبانی و درونزبانی ازری طبیعةی به شمار زیآین.

ازةا گةروه دو  ،دگرگةونیهةایی را شةازل زةیشةود رةه در جایگةاه اجتمةاعی ایةن زبةةان و

حوزههای راربردی آن ر دادهاست و به نظر زیرسن ره اهمیت آن بیش از گون نخسةت
باشن .زنتی است ره فراگیری زبان فارسةی از سةوی فرزنةنان در خةانوادههةای زازنةنرانی

رایج گشته و این ازر حتی در خانوادههایی با طبق اجتماعی زتوسةط یةا پةائینتةر و در زیةان

روسةةتائیان و رةةوهنشةةی ان نیةةز زشةةاهنه زةةیشةةود .درنتیجةه ،در حةةال حاضةر ،در بسةةیاری از

خانوادهها ،فارسی در ر ار زازننرانةی ،برای برقراری ارتباط به رةار زةیرود .ایةن درحةالی
است ره در گذشتهای نه چ نان دور ،زازننرانی ت ها زبان ارتباطی زیان اعضةای خةانواده در

ایةن ز طقةه بةودهاسةت .رواج دوزبانگةةی فقةط بةه حةوزه خةانواده زحةنود نمةیشةود و در

حوزههای دیگر زان ن روچه و بازار ،زنرسهها و زکةانهةای دولتةی نیةز زشةاهنه زةیشةود.

همچ ین شاهن راربرد روز افزونِ فارسی به ویژه در بین جوانها هستیةم .ب ابراین ،فارسةی به
تنریج در حال ورود به حوزههایی است ره ززانةی خاصِ زازننرانةی بودهانن .بةا ادازة ایةن

رونن بیم آن زیرود ره زازنةنرانةی برای همیشةه بهدسةت فرازوشةةی سةپرده شةود .اهمیةت

این زوضوع و نگرانةی عوقهز نان و به ویژه نگارنةنه ،وی را بةر آن داشةت تةا بةه بررسةةی
زینانی زبان زازننرانی در اسةتان زازنةنران انجةا دهةن .ایةن پةژوهش ،درصةند ش اسةةایی

جایگاه اجتماعةی زبةان زازنةنرانی در ز طقةه در ر ةارِ زبةان فارسةی اسةت .همچ ةین زقالة

حاضر ،در پی نمایاننن چشم انناز آی نه زازننرانی ،از طریةق بررسةی زیةزان رةاربرد زبةان
زازننرانی درحوزههای زختلف و نگرش و دینگاههای گویشوران نسبت به این زبان است.

در این پژوهش ،از شیوة تحلیل حوزهای 1فیشمن ( )Fishman, 1996بهره گرفتةه شةن و

زیزان راربرد زازننرانی و فارسی بر حسةب زوقعیةت ،زوضةوع و زخاطةب در شةش حةوزة
domain analysis
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خانواده ،زنرسه ،اداره ،روچه و بازار ،زذهب و ه ر -سةرگرزی بةا اسةتداده از پرسةشنازةه،
زصاحبه و زشاهنه بررسی شنهاست .تعةناد  1200آززةودنی از پة

شةهر اسةتان زازنةنران

(آزل ،ساری ،نور ،رازسر و بهشهر) و در سه گروه س ی  14-18ساله 30-40 ،ساله ،و بةاالی

 50سال به سؤالهای پرسشنازه پاسخ دادنن .پاسخده نگان بةه شةیوة تصةادفی و بةه تعةناد

برابر ،از زیانِ دو گروه ج سةیتی و دو جازعة شةهری و روسةتایی انتخةاب شةننن .همچ ةین،
زحقق بر پای زشاهنه ،به ثبت  240زوقعیت ارتباطی در شةهر آزةل پرداختةه اسةت .در تهیة

پرسشنازه و تعیین حوزهب نیها ،از پژوهش سةوزان گةل ( )Gal, 1979الگةو گرفتةه شةنه

است.

 .2پیشینة پژوهش

بهطوررلی ،پژوهشهای گویشش اسی س تی در قةرن نةوزده و نیمة اول قةرن بیسةتم ،بسةترِ

پینایشِ زطالعاتِ اجتماعی زبان را فراهم نمود .بةه دنبةال آن ،پةژوهشهةای جازعةهش اسةان

زبان نشان داد ره عووه بر عوازل جغرافیایی ،عوازل اجتماعی نیز زوجب بروز دگرگونیها
و تغییرات زبانی در یک جازعه زبانی زیشونن .از ده  ،1960ویلیا لباو ،1استاد زبانش اسی

دانشةةگاه پ سةةیلوانیا ،پةةژوهشهةةای خةةود را بةةه شةةیوة علمةةیتةةری ارائةةه رةةرد و بسةةیاری از

زشکلهای راربردی و روشش اختی زرتبط با زطالعات اجتماعی زبان را برطةر

در بررسیهای خود در شهر نیویور

نمةود .او

نشان داد ره آن دسته از ویژگیهای زبانی ره اعتبار

رمتةری دارنن ،بیشتر در رفتار زبانی طبقههای فرودست اجتمةاع زشةاهنه زةیشةونن .همةین

پژوهشها زعلو نمودنن ره عوازل اجتماعی عووه بر ایجاد دگرگونیهای زبانی ،زیتوان ن

ز جر به حذ

زبانی از یک جازعه دوزبانه و جایگزی ی آن با یةک زبةان رسةمیتةر شةونن.

زجموعه بررسیهای فیشمن در سال  1966در زورد زیزان پایب نی به زبان زةادری در زیةان

گروههای زهاجر در ایاالت زتحنه ره به روش تحلیل حوزهای صورت گرفةت ،از نخسةتین
پژوهشها در ززی ه حذ

(زرگ) 2زبةان بةه شةمار زةیآیةن .بررسةیهةای سةوزان گةل در

سالهای  1978و  1979در ز طقه دوزبانه اوبروارت 3در شرق اتریش نیةز نمونة دیگةری از
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حذ

زبان را نشان زیدهن .همچ ةین نانسةی دوریةن 1در سةال  1981نیةز زةواردی از تغییةر

(حذ ) زبان در حال پیشرفتِ ز طق سادرل ن شرقی در شمال اسکاتل ن را گزارش نمود.

در زیان بررسیهای انجا شنه در ززی ه حدظ زبان ،زیتوان به پژوهش لیبرسن 2در سال

 1972در جازعه انگلیسی -فرانسه زبان در زونترال رانادا اشاره رةرد .پةژوهش دیگةری رةه
نمون قابلتوجهی از حدظ و در عین حال حذ

زبان را نشان زیدهن ،به وسةیل فسةولن 3در

سال  1980در زیان جازعه سر پوستان تیوا 4در ز طقه تائوس 5در ایالةت نیوزکزیکةو 6انجةا

پذیرفته است ( .)Fasold, 1984جیمز ررافورد ( )Crawford, 1998بر این نکته تأرین دارد

ره روننِ روبهنیستیِ زبانهةای بوزیةان آزریکةای شةمالی بسةیار شةنت گرفتةهاسةت .وی بةه

بررسی رونن زوال زبان ناواهو 7زابین دهه  1930تةا دهةه  1990پرداختةهاسةت .بررسةیهةای

زایکل رراس 8در پیونةن بةا زبةانهةای بوزیةان آالسةکا در فاصةل سةالهةای  1992تةا1995

واقعیتهای تلخی را دراین ززی ه روشن نمودهاسةت .بةه طةوریرةه از زیةانِ  20زبةان زنةنه

بوزیانِ ز طق آالسکا ،فقط دو زبان به شیوه س تی فراگرفته زیشونن و از والنین به فرزنةنان
انتقال زییاب ن.

در ده گذشته ،پژوهشهایی در ایةران انجةا پذیرفتةهاسةت رةه زةیتةوان بةه پةژوهش

ذوالدقةةاری ( )Zolfaghari, 1997در پیونةةن بةةا گةةویش بختیةةاریِ زسةةجن سةةلیمان ،بررسةةی

بشیرنژاد ( )Bashirnezhad, 2000( )1379در زورد جایگاه و رةاربرد زازنةنرانی در شةهر
آزل و پژوهش رضاپور ( )Rezapour, 2000( )1379در ززی ه رززگردانی در بین افةراد دو

زبانه فارسی -زازننرانی در شهر آزةل اشةاره رةرد .همچ ةین زةیتةوان پةژوهش شةاهبخةش

( )Shahbakhsh, 2000دربارة زبان بلوچی ،زطالع زشایخ ( )Mashayekh, 2002در زورد

راربرد فارسی و گیلکی در دو گروه س ی زختلف در شهر رشت و پژوهشِ عویةی ( Alai,

 )2004در رابطه با زوانع اجتمةاعی -فره گةی رةاربرد فارسةی بةه ع ةوان زبةان آزةوزش در

شهرستان زغان را نا برد .عووه بر این ،ایمانی ( )Imani, 2004به پژوهش دربةاره وضةعیت
1
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راربردی دو زبان ترری و فارسی در زیان دوزبانههای ترری -فارسی سةارن قةم و صةدایی

( )Safai, 2004به بررسی راربرد فارسی در بین دانشآزوزان دوزبان شهر زرنن پرداختهانن.

عووه بر این ،زیتوان بةه پةژوهش ابراهیمةی ( )Ebrahimi, 2004در ززی ةه رززگردانةی در

زیان دوزبانههای رردی -فارسی در شهرستان گیونغرب ،زطالع رنجبر ()Ranjbar, 2005

در زورد وضعیت دوزبانگی در زیان دانشآزوزان دبیرستانی استان ررزانشاه ،بررسی شیخی

( )Sheikhi, 2006در ززی ه رززگردانی در زیان دوزبانههای تررم ی -فارسی در شهر گ بةن

راووس و پژوهش واسو جویباری ( )Vasoo Joybari, 2007در زورد تداوت بین نسلی در

راربرد واژههای زازنةنرانی در شةهر جویبةار را نةا بةرد .در نهایةت ،زةیتةوان بةه پةژوهش

ب یشررا ( )Bani-Shoraka, 2005در رابطه با انتخاب زبان و رززگردانی درجازعه آذریزبان

در شةهر تهةران ،پةژوهش شةاهزةرادی ( )Shahmoradi, 2014بةا ع ةوان بررسةی جایگةاه و

راربرد فارسی و ترری در گلوگاه اشاره ررد .در زجموع بررسی پةژوهشهةای ایرانةی نیةز

نشان زی ده ن ره زبانهای زحل ی ایةران در برخةورد بةا زبةان فارسةی بةه تةنریج جایگةاه و

حوزههای راربردی خود را به ندع زبان فارسی از دست زیده ن (.)Bashirnezhad, 2007

 .3توصیف و تحلیل دادهها
چ انره پیش از این نیز اشاره شن ،در پژوهش حاضر ،زسئله انتخاب زبةان در زوقعیةتهةای

زختلف اجتماعی و زیزان راربرد زازننرانی در سه گروه س ی و پ ج شةهر و دوازده ز طقةه

روستایی در استان زازننران زورد بررسی قرار گرفتهاست .به این ز ظور ،یکی از روشهةای

رایج در بررسی راربرد زبان ،یع ی روش تحلیل حوزهای به رار گرفته شن ره نخسةتین بةار

از سوی فیشمن در سال  1966زورد استداده قرار گرفت .در این زیان ،برخةی زشخصةههةای
فردی و عوازل اجتماعی زان ةن سةن ،تحصةیوت ،ج سةیت ،و شهرنشةی ی نیةز زةیتوان ةن در

انتخاب و راربرد زبان زؤثر باشة ن .ب ةابراین زیةزان تةأثیر ایةن عوازةل در رةاربرد فارسةی و

زازننرانی در حوزههای زختلف هم زورد بررسی قرار گرفت ن .عووه بر این ،دادههةای ایةن
پ ج ز طقه (شهرها و روستاها) به صورت جناگانه در گروههای سة ی ،ج سةیتی و اجتمةاعی

زختلف و در حوزههای راربردی گوناگون استخراج و توصیف شنهانن .در ایةن بخةش ،بةا
زقایسه و س جش دادههةای ز طقةههةای گونةاگون هةمجةوار ،وضةعیت رلةی رةاربرد زبةان
زازننرانی در استان زازننران نمایاننه شةن .بةا توجةه بةه ای کةه سةن افةراد از عوازةل زهةم و
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تأثیرگذار در انتخاب و راربرد زبان بوده و با در نظر گرفتن ای که تغییر زبان در فاصةله بةین

نسلها ر زیدهن ،در این پةژوهش سةعی شةنه تةا رةاربرد زبةان و نگةرشهةای زبةانی در

گروههای س ی زختلف با هم زقایسه گردنن .این ازر سبب زةیشةود تةا عةووه بةر بازنمةایی
وضعیت ر ونی زازننرانی ،تا اننازهای دورنما یا وضعیت پیش روی این زبان آشةکار شةود.

در ادازه ،تأثیر عوازل دیگر از قبیل ج سةیت ،شهرنشةی ی و تحصةیوت نیةز بررسةی خواه ةن

شن ،ازا تأرین اصلی زقال حاضر ،چ ان ره گدته شن ،بر عازل سن است.

برای بررسی زیزان راربرد زازننرانی ،چهار حوزة رةاربردیِ خةانواده ،زنرسةه ،شةهر و

حوزة اداری در نظر گرفته شننن ره به طةور زعمةول ،زوقعیةت و زخاطةبهةای آن رةاربرد
زبان را زشخص زیر ن .چ انره در تعریف حوزه گدته شن ،حةوزههةا عةووه بةر زکةان و
زخاطب زیتوان ن به زوضوع یا زقوله خاصی زربوط شونن .در این زقالةه ،دو حةوزة زةذهب

و ه ر – سرگرزی نیز به ع وان حوزههای زستقل دیگری در نظر گرفته شننن ره از یک سو
زسائلی زان ن نیایش ،سوگواری و از سوی دیگر شعر ،زوسیقی و آواز را در بر زیگیرنن.

 .1 .3حوزة خانواده
بررسی دادههای پژوهش حاضر نشان زی ده ةن رةه بةه طةور نسةبی بیشةترین زیةزان رةاربرد
زازننرانی زربوط به حوزه خانواده است و هر چه حوزه رسمیتر زةیشةود ،زیةزان رةاربرد

زازننرانی راهش زی یابن .زیزان فراگیری زبةان اول در خةانواده بةر حسةب نةوع خةانواده و

اعضای آن زتغیر است .در زجموع حنود  67درصن از گویشوران ،زازنةنرانی را بةه ع ةوان
زبان اول در خانواده فرا گرفتهانن .هر چ ن در گروه س ی  18-14سةاله فراگیةری زازنةنرانی

راهش زییابن .در این گروه فقةط در حةنود  25درصةن از آززةودنیهةا ،زازنةنرانی را بةه
ع وان زبان اول آزوختهانن.

زبانی ره فرد در گدتگو با اعضای خانواده به رار زیبرد ،زمکةن اسةت بةر حسةب سةنِ

زخاطب ،زتداوت باشن .برای نمونه ،دادهها نشان زةیده ةن رةه  48درصةن از افةراد 18-14
ساله ،با پنربزرگ و زادربزرگهایشان زازننرانی صحبت زیر ن .در زقابل 38 ،درصن از

آنها با پنر و زادرشان به زازننرانی سخن زیگوی ن .در ارتباط با برادر یا خواهر رةوچکتر،

نیز فقط  24/75درصن ،از زازننرانی استداده زیر ن.
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جدول  :1زیزان فراگیری فارسی به ع وان زبان اول در رل جمعیت نمونه به تدکیک سن و شهر
شهر

گروه س ی

بهشهر
ساری
آزل
نور
رازسر
رل جمعیت نمونه

 18-14ساله
درصن
فراوانی
73/75
59
80
64
65
52
71/25
57
82/5
66
74/5
298

 40-30ساله
درصن
فراوانی
18/75
15
27/5
22
15
12
15
12
20
16
19/25
77

باالی  50ساله
درصن
فراوانی
3/75
3
12/5
10
6/25
5
2 /5
2
2 /5
2
5 /5
22

جدول  :2زیزان راربرد زازننرانی در حوزه خانواده در رل جمعیت نمونه بر حسب زخاطب و گروه س ی
گروه س ی

زخاطبان
پنر و زادر
فرزننان
خواهر یا برادر بزرگتر
خواهر یا برادرروچکتر
عمو ،دایی ،عمه ،خاله
بچههای فازیل
پنر بزرگ و زادر بزرگ

 18-14ساله
درصن
فراوانی
38
152
22/25
89
31/5
126
24/75
99
31/5
126
25/5
102
48
192

 40-30ساله
درصن
فراوانی
84/75
339
29
116
78/75
315
70/25
281
83/25
333
28/25
113
88
352

باالی  50ساله
درصن
فراوانی
97
388
68/75
275
95/25
381
91
364
96/5
386
69/75
279
99/25
397

 .2 .3حوزه مدرسه
پ از خانواده ،زنرسه از زهمترین نهادهای آزوزش زبان به رودران است .در زنرسههای
رشور ،فارسی به ع ةوان زبةان آزةوزش بةه رةار زةیرود و زبةانهةای زحلةی زمکةن اسةت

نقشهای زتداوتی را در ر ار زبان فارسی بر عهنه داشته باش ن .برای نمونةه ،در ز طقةههةای
آذری و ررد زبان ،راربرد زبانهای زحلی در حوزه زنرسه بیشتر است .چرا ره این زبانهةا

اغلب ابزاری برای برقراری ارتباط زیان دانشآزوزان و زعلمان به رار زةیرونةن .در زقابةل،
در استانهای زازننران و گیون ،زبانهای زحلةی در حةوزه زنرسةه ،رمتةر بةه رةار رفتةه و
فارسی عووه بر ای که زبان آزوزش است ،ت ها ابزار ارتباطی زیةان زعلمةان و دانةشآزةوزان

است .به طور رلی ،این ادعا ،بر پای زشاهنههةا و تجربةههةای شخصةی نگارنةنه و همچ ةین

یافتههةای پةژوهش نگارنةنه ( )Bashirnezhad, 1990و زشةایخ ( )Mashayekh, 2002بةه
دست آزنه است .بررسی دادههای پژوهش حاضر نشان زیده ةن رةه در ایةن حةوزه ،زبةان

فارسی بر زازننرانی چیرگی دارد .برای نمونه 97 ،درصن از دانشآزوزان پرسششوننه ،در
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روس درس با زعلمهای خود فارسی صحبت زیر ن و  97/5درصةن از آنهةا نیةز بةا زةنیر
زنرسه در دفتر زنرسه ،به فارسی سخن زیگوی ن .همچ ین 81/25 ،درصن از دانشآزوزان

در روس با یکنیگر فارسی صحبت زیر ن.

شکل  :1زیزان و درصن راربرد فارسی در حوزه زنرسه
در گروه س ی  18 -14ساله بر حسب زخاطب

چ انره زوحظه زیشود ،در ارتباط بین زعلم و دانشآزوز ،راربرد زبان ،پیروِ زوقعیت،

زبان زادریِ دانشآزوز و تمایلهای شخصی وی نبوده و گون زبانی همواره ثابت است .بةه

طور رلی ،در این ززی ه ،دانشآزوزانِ زنرسههای زازننران حق انتخةاب ننارنةن و زعلةمهةا
نیز تمایلی به راربرد زبان زحلی در برقةراری ارتبةاط بةا دانةشآزةوز ننارنةن .زیةرا زعلةم بةا

راربرد زبان زعیةار در زةوقعیتی رسةمی ،در پةی حدةظ رابطةه رسةمی زوجةود زیةان خةود و

زخاطباش است .در حالی ره راربرد زبان در بین دانشآزوزهةا تةا حةنود بسةیاری ،پیةروِ
زوقعیت و زبان زادری زخاطبها اسةت .بةه طةور رلةی ،از زیةانِ  60زشةاهنة زةوردی رةه

راربرد دو زبان در حیاط زنرسههای دخترانه و پسران شهر آزل زورد بررسی قةرار گرفةت،

در  31زوقعیت ،زبان فارسی راربرد داشتهاست ره  51/66درصةن از زوقعیةتهةا را تشةکیل

زیدهن .همچ ین یافتههای بهدستآزنه از زیزان راربرد فارسی از طریق پرسشنازه ،برابر با
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 56/25درصن بود .در این راستا ،زحاسب زجذور رةا (  ،)0/18بةا سةطح زع ةاداری  0/05و

درجه آزادی  1نشان زیدهن ره این زقنار تداوت ،به لحاظ آزاری زع یدار نیست.

 .3 .3حوزه اداری
حوزة اداری تا اننازهای رسمی بوده و همةین رسةمیت زوجةب زةیشةود تةا زیةزان رةاربرد

فارسی در آن به طور نسبی باال رود .برای نمونه 63/91 ،درصن از زراجعهر نهها با رارز نهای

اداره فارسی صحبت زیرردنن .همچ ین ،گویشور زازننرانی در برخورد با یک پزشةک یةا
ز شی در زطب به ترتیب  77/58و  73/74درصن از زبان فارسی استداده زیرردنن.

جدول  :3زیزان راربرد فارسی و زازننرانی در حوزه اداری در رل جمعیت نمونه بر حسب زخاطب
زخاطب

فارسی
درصن
فراوانی
63/91
767
77/58
931
73/74
885

زبان غالب

رارز ن
پزشک
ز شی پزشک

زازننرانی
درصن
فراوانی
36/09
433
22/42
269
26/26
315

زجموع
درصن
فراوانی
100
1200
100
1200
100
1200

جدول  :4زیزان راربرد فارسی در حوزه اداری در رل جمعیت نمونه بر حسب زخاطب و گروه س ی
زخاطب

گروه س ی

 18-14ساله
 40-30ساله
باالی  50ساله
رل جمعیت نمونه

رارز ن
درصن
فراوانی
94/25
377
63/5
254
34
136
63/91
767

پزشک
درصن
فراوانی
97/25
389
82/75
331
53/75
211
77/58
931

ز شی پزشک
درصن
فراوانی
95/5
382
79/25
317
46/5
186
73/74
885

جدول  :5زیزان راربرد فارسی در حوزه اداری در رل جمعیت نمونه بر حسب شهر و زخاطب
شهر

زخاطب

بهشهر
ساری
آزل
نور
رازسر
رل جمعیت نمونه

رارز ن
درصن
فراوانی
55/83
134
67/92
163
53/33
128
72/92
175
69/58
167
63/91
767

پزشک
درصن
فراوانی
75/83
182
76/24
183
74/99
180
82/91
199
77/91
187
77/58
931

ز شی پزشک
درصن
فراوانی
73/33
176
75/83
182
65/83
158
76/66
184
77/08
185
73/74
885
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نگارننه پ

از زشاهنة زوقعیةتهةای رةاربرد دو زبةان زازنةنرانی و فارسةی در حةوزة

اداری ،به ثبت  60زوقعیت ارتباطی بین رارز ن و ارباب رجوع در شهر آزل پرداختةهاسةت.
این زشاهنهها در ادارههای گوناگون آزل انجا شنه و افراد زورد زشاهنه به صةورت برابةر

از سه گروه س ی اشارهشنه در پژوهش حاضر انتخاب شةنهانةن .بةه طةور رلةی ،از زیةان 60

زوقعیت ارتباطی زشاهنهشنه در حوزه اداری 29 ،زوقعیت (یع ی  48/33درصةن) در پیونةن

با زبان فارسی و بقیه زوارد در ارتباط با زازننرانی بودهانن .دادههای پرسشنازه نیز نمایةانگر
آن است ره بیشترین زیزان راربرد فارسی در این حوزه ،زربوط به جةوانتةرین گةروه سة ی

بودهاست .در این گروه ،از زیانِ  17زوقعیت از  20زوقعیت (یع ی  85درصن) ،فارسی بةرای
برقراری ارتباط به رار رفتهاست .با افزایش سن ،زیزان راربرد فارسی در این حةوزه رةاهش

یافتهاست .در گروه  40-30ساله ،نسبت راربرد فارسی به زازننرانی  9به  45( 11درصن بةه

 55درصن) بودهاست و در گروه باالی  50سال ،فقةط در  3زوقعیةت از  20زوقعیةت (یع ةی
 15درصن) فارسی ،برای برقراری ارتباط به رار رفتهاست.

 .4 .3حوزه کوچه و بازار
حوزه روچه و بازار نسبت به دو حوزه زنرسه و خةانواده از گسةتردگی بیشةتری برخةوردار
است و ت وع زخاطبان نیز در آن بیشتر است .در این حوزه ،زوقعیت گدتار و یا زوقعیت ،سن

و ج سیت گوی نه یا زخاطب در انتخابِ زبان ،تأثیرگذار است .در زوقعیتهای رسمیتةر و

در برخورد با زخاطبهایی ره زوقعیت اجتماعی باالتری دارنن ،اغلب زبان فارسةی بةه رةار

زیرود .در زواردی ره زخاطب ناش اس بوده و اطوعةات زیةادی از وی در دسةت نیسةت،

گوی نهها زبان فارسی را ترجیح زیده ن .برای نمونه 29/49 ،درصن از افراد در برخةورد بةا

همسایهها از زبان فارسی استداده زیر ن و در زقابل  72/58درصن از آنها در گدتوگةو بةا
فرد جوان ناش اس از زبان فارسی استداده زیر ن.

زیزان راربرد فارسی در برخورد با فةرد جةوان ناشة اس ( 71/33درصةن) ،در زقایسةه بةا

زیزان راربرد فارسی در برخورد با یةک فةرد زسةن ناشة اس ( 33/99درصةن) بیةانگةر ایةن
واقعیت است ره افراد در انتخاب نوع زبان ،عووه بر زوقعیت اجتماعی زخاطب ،بةه سةن او

نیز توجه زیر ن .همچ ین این ازر نمایانگر آن است ره گویشوران فارسةی ،اغلةب جةوان
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بوده و افراد با دانستن این واقعیت و یا برزب ایِ این پیشفرض ره زخاطب جوان برای تثبیت

اعتبارش ،فارسی را به رار زیبرنن ،با آن به فارسی صحبت زةیر ةن .در ایةن زیةان ،ز طقةه
زحل سکونت افراد در زیزان رةاربرد فارسةی و زازنةنرانی نیةز در ایةن حةوزه زةؤثر اسةت.

دادهها نشان زیده ن ره راربرد فارسی در حةوزه روچةه و بةازار ،در شةهر سةاری بةیش از

از آن رازسةر و نةور در ایةن حةوزه ،فارسةی را بةه رةار زةیبرنةن.

سایر شهرها اسةت و پة

دادههای جنول  ،7نمایانگر زیزان راربرد فارسی در روچةه و بةازار ،در بةین زخاطةبهةای
گوناگون است.

جدول  :6زیزان راربرد فارسی و زازننرانی در حوزه روچه و بازار در رل جمعیت نمونه برحسب زخاطب
زخاطب

زبان غالب

زعلم
همسایه
زغازهدار زررز شهر
جوان ناش اس
فرد زسن ناش اس
ران نه

فارسی
فراوانی
702
354
541
856
408
525

درصن
58/49
29/49
45/08
71/33
33/99
43/75

زازننرانی
درصن
فراوانی
41/51
498
70/51
846
54/92
659
28/67
344
66/01
792
56/25
675

زجموع
درصن
فراوانی
100
1200
100
1200
100
1200
100
1200
100
1200
100
1200

جدول  :7درصن راربرد فارسی در حوزه روچه و بازار در رل جمعیت نمونه برحسب زخاطب و شهر
زخاطب

شهر
بهشهر
ساری
آزل
نور
رازسر
زیانگین

زعلم

همسایه

زغازهدار زررز شهر

جوان ناش اس

فرد زسنناش اس

ران نه

58/74
66/66
45/83
60/41
60/83
58/49

30/41
33/33
20/41
30/41
32/91
29/49

47/08
51/66
32/5
46/66
47/5
45/08

71/25
71/25
62/5
76/66
74/99
71/33

32/49
36/66
19/58
41/25
39/99
33/99

44/16
50
29/16
43/33
52/08
43/75

به طور رلی ،رمترین زیزان راربرد فارسی در برخورد با همسایهها و افراد زسن بوده (به

ترتیب  29/49و  33/99درصن) و بیشترین زیزان راربرد فارسی در برخةورد بةا افةراد جةوان
ناش اس و زعلمها ( به ترتیب  71/33و  58/49درصن) اسةت .بةه نظةر زةیرسةن رةه در ایةن

حوزه نیز ،سن زخاطب ،زوقعیت اجتماعی و سابق آش ایی وی از عازلهای تعیةینر ةنه در

راربرد فارسی هست ن.
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شکل  :2درصن راربرد زبان فارسی در حوزه روچه و بازار بر حسب زخاطب و گروه س ی

همانگونه ره سن زخاطب در زیزان رةاربرد فارسةی تأثیرگةذار بةوده و بیشةترین زیةزان

راربرد فارسی در گدت وگو با جوان ناش اس بودهاست ،سن راربران نیز زیتوانن در زیةزان
استداده از فارسی در این حوزه تعیینر نه باشن .دادهها نشانده نه آن است ره گروههةای

جوانتر بسیار بیشتر از زبان فارسی در حوزه روچه و بةازار اسةتداده زةیر ةن .نمةودار بةاال،

نمایانگر آن است ره هر چه به سمت گروههای س ی باالتر زیرویم ،زیزان رةاربرد فارسةی

در تمازی زوارد ،در حوزه روچه و بازار راهش زییابن .برای نمونه  89/75درصةن از افةراد

 18-14ساله با زعلمها در روچه و بازار فارسی صحبت زیر ةن .ایةن رقةم در گةروه سة ی

 40-30ساله به  58/5درصن و درگروه س ی باالی  50ساله بةه  27/25درصةن زةیرسةن .در

زواجهه با سایر زخاطبها نیز زیتوان شاهن راهش زیزان راربرد فارسی در گروههای سة ی

باال بود.

نگارننه به زشاهنة راربرد دو زبان در برقراری ارتباط با یک زغازهدار و ران ةنه تارسةی

در حوزة روچه و بازار در شهر آزةل پرداختةهاسةت .از زیةان  60زوقعیةت ارتبةاطیِ بةهثبةت

رسینه در زغازههای شةهر آزةل ،در  21زوقعیةت ارتبةاطی ،زبةان فارسةی و در بقیةه زةوارد،

زازننرانی به رار رفتهاست .زشاهنهها نشان زیده ن ره راربرد فارسی در ایةن زوقعیةت 35

درصن بودهاست .بررسةی پرسةشنازةهای نیةز نمایةانگر آن اسةت رةه  32/5درصةن در ایةن
زوقعیت از فارسی استداده ررده بودنن .زشاهنههای به ثبت رسینه در زورد زبان به رار رفته

زابینِ زسافر و ران نه تارسی یا اتوبوس (ره همگی زرد بودهانن) نشان داد ره در ایةن زةوارد
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غلبه با زازننرانی بوده است .از زیان  60زوقعیت به ثبت رسینه در زوقعیت ارتباطی ران نه -
زسافر ،در  17زوقعیت فارسی زبان ارتباطی غالب را تشةکیل زةیداد رةه زشةتمل بةر 28/33

درصن بودهاست .باین اشاره نمود ره یافتههای به دستآزنه از پرسشنازه نشان زیدهن رةه
 29/16درصن از آززودنیها در این زوقعیت از زبان فارسی استداده زیر ن.

 .5 .3حوزه هنر و سرگرمی

حوزههایی ره تار ون بررسی شنهانن اغلب به وسیل زکان ،زوقعیت یا زخاطةبهةای آنهةا

قابل تعریف هست ن ازا ،حوزههایی زان ن حوزه زةذهب و حةوزه ه ةر و سةرگرزی بةر اسةاس
زوضوع تعریف زیشونن .ازور زذهبی ،ه ری و سرگرزی ،با عویق و خواسةتههةای درونةی

افراد زرتبط هست ن .در سایر حوزهها زمکن اسةت زوقعیةت یةا برخةی ج بةههةای اجتمةاعی،
اقتصادی ،و فره گی افراد را زجبور سازد ره برخو

تمایلشان ،از زبان رسمی بهةره برنةن.

در حالیره در این حوزهها ،افةراد در انتخةاب زبةان از آزادی نسةبی بیشةتری برخوردارنةن.
حوزه ه ر و سرگرزی حوزهای شخصیتری است ره ر کاش در این حوزه زةیتوانةن زةا را

به بی ش واقعگرایانهتری در ارتباط با احساس افراد نسبت به زبان بوزیشةان برسةانن .از ایةن

رو در این پژوهش ،زیزان عوقه ز نی افةراد بةه رةاربرد زبةان فارسةی و زازنةنرانی در ازةور

ه ری و سرگرزیها نیز زورد بررسی قرار گرفت .ابتنا عویق افراد در ززی ههای ه ری زان ن
شعر ،داستان ،تئاتر ،فیلم سی مایی ،و زوسیقی بررسی شن .نتیجه بررسی نشان زیدهن رةه در

برخی ززی ههای ه ری زان ن داستان ،تئاتر و فیلم سی مایی ،غلبةه بةا فارسةی بةوده و در ززی ةه
شعر و زوسیقی غلبه با زازننرانی است .زیزان راربرد دو زبان در ززی ههای گوناگون ه ةری

در جنول زیر به نمایش درآزنه است:

جدول  :8زیزان عوقهز نی آززودنیها به راربرد فارسی و زازننرانی در ززی ههای ه ری در رل جمعیت نمونه
ززی ه ه ری

شعر
داستان
تئاتر
فیلم سی مایی
زوسیقی

زبان

فراوانی
563
633
609
675
395

فارسی

درصن
46/91
52/75
50/75
56/25
32/91

زازننرانی
درصن
فراوانی
53/09
637
47/25
567
49/25
591
43/75
525
67/09
805

زجموع
فراوانی
1200
1200
1200
1200
1200

درصن
100
100
100
100
100
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همانطور ره زشاهنه زیشود ،راربرد زازننرانی در ززی ةههةایی زان ةن شةعر و زوسةیقی

بیش از سایر ززی هها است و باین بررسی ررد ره چه ویژگیهایی این دو را از سایر ززی ههةا
زتمایز زیسازد .شعر و زوسیقی از جمله ه رهای زوزون هست ن ره با وزن ،واحن زوسیقیایی

و آه گ در ارتباط انن .عووه بر آن ،به نظر زیرسن ره ایةن دو ،بةیش از سةایر ززی ةههةا بةا

عواطف و احساسات درونی افراد در ارتبةاط هسةت ن .بةه نظةر زةیرسةن ،هرچةه ظهةور ایةن
ویژگیها بیشتر باشن ،به همان نسبت گرایش به راربرد زازننرانی نیز بیشتر باشةن .بةه همةین
دلیل زیزان رةاربرد زازنةنرانی در ززی ةه زوسةیقی بةیشتةر از سةایر ززی ةههةا اسةت (67/09

درصن) .از سوی دیگر ،بیشةتر عوقةهز ةنان بةه زازنةنرانی در ززی ةههةای ه ةری ،زتعلةق بةه

گروههای س ی باال هست ن .چرا ره بررسی درصن عوقهز نان به دو زبان در سه گةروه سة ی

نشان زیدهن ره در جوانترین گروه زورد بررسی ،عوقهز نی به فارسی در همه ززی ههةای
ه ری بیش از زازننرانی است .نمودار زیر ،درصن و فراوانی عوقهز نان به فارسی را در سةه

گروه س ی نشان زیدهن.

شکل  :3درصن عوقهز نی به فارسی در ززی ههای ه ری در رل جمعیت نمونه بر حسب گروه س ی

نگةةرش آززةةودنیهةةا در ززی ةةه سةةرگرزی نیةةز زةةورد بررسةةی قةةرار گرفةةت .یکةةی از

سرگرزیهای روززره افراد ،تماشای تلویزیون و گوشدادن بةه برنازةههةای رادیةو اسةت .از
این رو ،از افراد پرسینه شن ره ترجیح زیده ن برنازةههةای صةنا و سةیما را بةه رةنا زبةان

بش ونن .زیزان عوقه ز نی بةه دو زبةان بةرای تماشةا یةا گةوش دادن بةه برنازةههةای رادیةو و
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تلویزیون ،بر حسب ز طقه سکونت و گروه س ی آززودنیهةا زتدةاوت بةود .بةه طةور رلةی،
 52/41درصن از آززودنیها در این ززی ه فارسی را به زازننرانی ترجیح زیده ن .درصةن و

فراوانی افراد عوقهز ن به فارسی و زازننرانی برای دینن یا ش ینن برنازههةای صةنا و سةیما

در پ ج شهر زورد بررسی در جنول زیر ،نشان داده شنه است:

جدول  :9زیزان عوقهز نی به دو زبان در ززی ه برنازههای صنا و سیما

شهر

زبان زورد عوقه
بهشهر
ساری
آزل
نور
رازسر
رل استان

در رل جمعیت نمونه به تدکیک شهر

فراوانی
102
112
110
135
170
629

فارسی

درصن
42/5
46/66
45/83
56/25
70/83
52/41

زازننرانی
درصن
فراوانی
57/5
138
53/34
128
54/17
130
43/75
105
29/17
70
47/59
571

زجموع
فراوانی
240
240
240
240
240
1200

درصن
100
100
100
100
100
100

زیزان عوقهز نی به برنازههای زازننرانی در رسانه اسةتانی در شةهرهای اسةتان زتدةاوت

است .همانطور ره زشةاهنه زةیشةود ،رمتةرین عوقةهز ةنی زربةوط بةه شة ینن یةا دیةنن

برنازه های صنا و سیما به زازننرانی ،در شةهرهای غربةی زازنةنران و بةه ویةژه شةهر رازسةر

(  29/17درصن) بود .دلیل این ازر زیتوانن ناشی از تداوت لهجه زازنةنرانیِ بةهراررفتةه در
صنا و سیمای زازننران -ساروی -در زقایسه با لهجه شهرهای غربی زازننران باشن .به نظةر

زیرسن ره گویشوران زازننرانی در ز طقههةای غربةی اسةتان از رةاربرد لهجةه سةاروی در

رسانه استانی خوش ود نبودهانن .چرا ره این نارضایتی بارها از زبةان آنهةا و از طریةق خةود
صنا و سیما گزارش شنهاست .هر چ ةن رةه در سةالهةای اخیةر ،رادیةو و تلویزیةون اسةتان

توش نمودنن تا با زشاررت دادن لهجههای غرب زازننران در برنازههةای صةنا و سةیما ،تةا
اننازهای رضایت شهروننان غرب استان را جلب ر ن ،ازا همچ ان سهم لهجههای زررةزی
و شرق استان در برنازههای صنا و سیمای زازننران بیش از لهجههای غربی است.

 .6 .3حوزه مذهب
زذهب یکی دیگر از حوزههای ز حصر به فرد است ره براسةاس زوضةوع تعریف زیشةود.
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یکی از زوارد راربرد زبان در این حوزه ،اجرای زراسم زةذهبی زان ةن زراسةم سةوگواری و

عةةزاداری اسةةت .در ایةةن ززی ةةه نیةةز غلبةةه بةةا زبةةان فارسةةی اسةةت و  82/5درصةةن از تمةةازی

پاسخده نگان نیز آن را تأیین رردهانن .در این نوع زراسم به طور زعمول ،نةوع زبةان تحةت
شرایط و زوقعیت رسمی تعیین زیگردد و نمیتوان به طور دقیق بةه عویةق و خواسةتههةای
قلبی افراد دست یافت .بةه ایةن ز ظةور بةه بررسةی زبةان زةذهب در حةوزهای خصوصةیتةر

زیپردازیم و در واقع وارد خلوت افراد زیشویم .به بیان دیگر ،زیخواهیم ببی یم افراد با چه
زبانی با خنای خود راز و نیاز زیر ن .دادههای بهدستآزةنه بةه تدکیةک شةهرهای زةورد

بررسی در جنول ( )10آزنهاست:

جدول  :10درصن و فراوانی راربران فارسی و زازننرانی در ه گا نیایش

شهر

زبان
بهشهر
ساری
آزل
نور
رازسر
رل جمعیت نمونه

در رل جمعیت نمونه به تدکیک شهر

فراوانی
115
129
92
128
129
593

فارسی

درصن
47/92
53/75
38/33
53/33
53/75
49/42

زازننرانی
درصن
فراوانی
52/08
125
46/25
111
61/67
148
46/67
112
46/25
111
50/58
607

زجموع
درصن
فراوانی
100
240
100
240
100
240
100
240
100
240
100
1200

تقریباً نیمی از آززودنیها بةرای نیةایش ،از زبةان فارسةی و حةنود نیمةی دیگةر از زبةان

زازننرانی استداده زیر ن .در این زیان ،آزلةیهةا بةیش از بقیةه و سةارویهةا و رازسةریهةا
رمتر از همةه بةرای نیةایش از زازنةنرانی اسةتداده زةیر ةن .پةژوهشهةای زبةانش اسةان و

زرد ش اسان زان ن گل ( )Gal, 1979نشان دادهانن ره زذهب آخةرین پایگةاه یةک زبةان در
حال فرازوشی است و از این رو تصور زیرود ره راربرد زازننرانی در ایةن حةوزه بةیش از

سایر حوزهها بوده و همچ ان پاینار باشن .بررسی رةاربرد زبةان توسةط گةروه سة ی 18-14
ساله برای راز و نیاز و نیایش نشةان زةیدهةن رةه رةاربرد زبةان در ایةن حةوزه تةا حةنودی

همراستا با راربرد زبان در سایر حوزهها است .به دادههای جنول ( )11توجه ر ین:
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جدول  :11درصن و فراوانی راربران فارسی و زازننرانی برای نیایش در رل جمعیت نمونه بر حسب سن
زبان زورد عوقه

گروه س ی
 18-14ساله
 40-30ساله
باالی  50ساله
رل جمعیت نمونه

فارسی
درصن
فراوانی
82/75
331
40
160
25/5
102
49/42
593

زازننرانی
درصن
فراوانی
17/25
69
60
240
74/5
298
50/58
607

زجموع
درصن
فراوانی
100
400
100
400
100
400
100
1200

بر اساس دادههای جنول باال ،راربرد زبان فارسی توسةط افةراد  18-14سةاله بةیش از 3

برابر راربرد آن در گروه باالی  50ساله و بیش از دو برابر راربرد آن در افراد  40-30سةاله

است.

 .4تاثیر عوامل اجتماعی بر کاربرد دو زبان

همانگونه ره در بخشهای گذشته اشاره شةن ،عوازةل گونةاگونی زان ةن زکةان ،زوقعیةت،

زخاطب و یا حتی زوضوع صحبت زیتوان ن در انتخاب و رةاربرد یةک زبةان در جازعةهای

دوزبانه نقش داشته باش ن .همچ ین ،برخی زشخصههای فردی و عوازل اجتماعی زان ن سةن،

تحصیوت ،ج سیت و شهرنشی ی نیز زیتوان ةن در انتخةاب و رةاربرد زبةان زةؤثر باشة ن .در

بخشهای زیر ،هر یک از این عوازل و تأثیرات آنها در انتخةاب و بةهرةارگیری فارسةی و

زازننرانی در حوزههای زختلف و نیةز نگةرشهةای زبةانی گویشةوران زةورد بررسةی قةرار
زیگیرنن.

سن افراد ،نقش تعیینر نهای در انتخاب و راربرد زبةان در یةک جازعةه دوزبانةه دارد.

بررسیها نشان دادهانن ره در یک جازعه دوزبانه ،جوانها بیش از بزرگساالن در حوزههای

زختلف از زبان رسمی و زعتبر استداده زیر ن و به این ترتیةب نقةش زةؤثرتری در فرآی ةن

تغییر زبان ،بازی زیر ن .از آنجایی ره ورود زبان رسمیتر به حوزه خانواده بةا فراگیةری

این زبان از سوی فرزننان همةراه اسةت ،ب ةابراین طبیعةی اسةت رةه گویشةوران یةک زبةان
زعتبرتر در یک جازعه دوزبانه را بیشةتر افةراد جةوان جازعةه تشةکیل ده ةن .فراگیةری زبةان

فارسی توسط فرزننان در خانوادههای زازننرانی در سالهای اخیر نسبت به گذشةته رواج و
گسترش بیشتری یافتهاست و بر این زب ا ،انتظار زیرود ره هر چه به سوی گةروههةای سة ی

پایینتر زیرویم تعناد گویشوران فارسی زبان افزایش داشته باشن .بررسةی رةاربرد فارسةی
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در حوزه خانواده نشان دادهاست ره تقریباً در تمازی زوارد ،گةروههةای سة ی  18-14سةاله

بیش از دو گروه دیگر از زبان فارسی استداده زیر ن .دادههای نمودار ( )6گواهی بةر ایةن

ادعاست.

شکل  :4درصن راربرد فارسی در حوزه خانواده در رل جمعیت نمونه به تدکیک سن و زخاطب

بررسیهای انجا شنه از سوی جازعهش اسان زبان نشةان دادهانةن رةه زیةان رفتةار زبةانی

زنها و زردها تداوتهایی وجود دارد و در نتیجه بخشی از گوناگونیهای زوجةود در زبةان
به ج سیت گوی نههای آن برزیگردد .این پژوهشها ثابت رردهانن ره به طةوررلی ،زنهةا
تمایل بیشتری به راربرد گونههای زعتبرتر و رسةمیتةر زبةان دارنةن .بةرای نمونةه ،پةژوهش

ولفرا  1در شهر دیترویت 2آزریکا نشان داد ره درصن ظهور ویژگیهای زعتبةر در گدتةار

زنها بیش از گدتار زردها است ( .)Moddarresi, 1989, p. 164در این پژوهش نیز فةرض
بر این بود ره تداوت چشمگیری زیان دو ج

در راربرد دو زبان زورد بررسی (فارسةی و

زازننرانی) وجود داشةته باشةن و زنهةا گةرایش بیشةتری در بةه رةارگیری زبةان رسةمیتةر

(فارسی) در زوقعیتها و حوزههای زختلةف دارنةن .بةرای بررسةی ایةن زسةئله ،ابتةنا زیةزان
راربرد فارسی در حوزه خانواده در دو گروه ج سیتی بررسی شن.

چ انره زشاهنه زیشود در تمازی زوارد در حوزه خانواده ،زنها بیش از زردها از زبةان

فارسی استداده زیر ن و به نظر زیرسن ره در سایر حوزهها و زوقعیتها نیز زنها بةیش از

زردها تمایل به راربرد زبان فارسی داشته باش ن .ازا از آنجایی ره افراد بررسی شةنه از سةه
S. Wolfram
Detroit

1
2
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گروه س ی زختلف بوده و تقریباً سه نسل گونةاگون را تشةکیل زةیده ةن ،بةه بررسةی تةأثیر

ج سیت در یک گروه س ی زشخص زةیپةردازیم .بررسةی رةاربرد زبةان فارسةی در حةوزه

خانواده در گروه  18-14ساله ،نشانده ةنه آن اسةت رةه دخترهةا بةیش از پسةرها در برابةر

زخاطبهای زختلف از فارسی استداده زیر ن .نمودار ( )8این واقعیت را نمایش زیدهن.

شکل  : 5راربرد فارسی در حوزه خانواده به تدکیک ج سیت

شکل  : 6راربرد فارسی در حوزه خانواده توسط گروه س ی  18-14ساله به تدکیک ج سیت

نمودار باال نیز نشان زیدهن ره راربرد فارسی در بین دو گروه ج سی ،زتداوت اسةت و

در تمازی زوارد در حوزه خانواده زنها بیش از زردها از زبان فارسةی بهةره زةیگیرنةن .ازةا

زقایسه این نمودار با نمودار ( ،)7نشان زیدهن ره تداوت بین زنها و زردها در گةروه سة ی
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 18-14ساله ،بسیار بیشتر از تداوت زنها و زردها در زجموع سه گروه سة ی اسةت .بةه بیةان
دیگر ،در گروه س ی پایینتر ،نقش ج سیت در راربرد زبان برجستهتر زیشةود .از آنجةایی

ره در یک جازعه زبانی زعین ،گروههای تحصیلی باالتر از گونههای سبکی رسمیتةرِ زبةان

استداده زیر ن ،طبیعی است ره در یک جازعه دوزبانه نیز افراد تحصیلررده از زبةانی رةه

دارای اعتبار و رسمیت بیشتری است استداده ر ن و احتمال دارد بةیش از بقیةه در آزةوزش
آن زبان به فرزننان خود بکوش ن.

در این بررسی توش شن تا نقةش تحصةیوت در رةاربرد زبةان در حةوزههةای زختلةف

زورد ارزیابی قرار گیرد .از آنجایی ره در گروه باالی  50سال ،تعناد افةراد باسةواد بسةیار

انن

بوده و در گروه  18-14ساله نیز همگی دانشآزوزان ،از ج ب سطح تحصیوت برابةر

هست ن ،ناگزیر در گروه س ی  40-30ساله به بررسی این ازر زیپردازیم .بةرای تعیةین نقةش
تحصیوت در راربرد زبان ،چ ن حوزه را زورد بررسی قرار زیدهیم .ابتنا به بررسی راربرد
زبان توسط افراد این دو گروه در حوزه خانواده زیپردازیم .زیةزان رةاربرد فارسةی توسةط

افراد این دو گروه در نمودار زیر به نمایش در آزنهاست:

شکل  :7درصن راربرد فارسی در حوزه خانواده توسط افرادگروه 40-30ساله بر حسب تحصیوت

نمودار باال نشان زیدهن ره در تمازی زوارد ،در حوزه خانواده افراد با زنر

دیپلم یةا

باالتر ،بیش از افراد زیر دیپلم از زبان فارسی استداده زیر ن .فقط در یک زةورد ،اخةتو

دو گروه در راربرد فارسی تا اننازهای رمتر (حنود  10درصن) است ره زشتمل بر راربرد

زبان برای ارتباط با فرزننان بودهاست .این زسئله نشان زیدهةن رةه انتقةال زبةان فارسةی بةه
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ع ةةوان زبةةان اول بةةه نسةةل آی ةةنه در همةةه گةةروههةةا و طبق ةههةةای تحصةةیلی و اجتمةةاعی بةةا

اختو های جزئی در جریان است .برخةی زبةانش اسةان ،شهرنشةی ی را بةه ع ةوان یکةی از

عوازل زؤثر در فرای ن تغییر زبان در نظر گرفتهانن .این بةه آن زع ةی اسةت رةه افةراد سةارنِ
ز طقههای شهری ،بیش از افراد سارن در ز طقةههةای روسةتایی تمایةل بةه اسةتداده از زبةان

زعتبرتر در جازعهای دوزبانه دارنن .همچ ین این احتمال وجود دارد رةه شهرنشةی ان بةیش از

روستانشی ان سعی دارنن ره زبان زعتبرتر را به ع وان زبان اول به فرزننان خود انتقال ده ن.

همانطور ره اشاره شن ،آززودنیهای زورد بررسی در هةر سةه گةروه سة ی ،بةه نسةبت

زساوی از ز طقههای شهری و روستایی انتخاب شنهانن .بررسی دادههای زربوط بةه رةاربرد
زبان در هر ز طقه (شهری و روستایی) به طور جناگانه ،زیتوانن نمایةانگر تةأثیر شهرنشةی ی

در زیزان راربرد دو زبان در حوزههای زختلف باشن .بر این زب ا ،ابتنا به بررسی اولین زبانی

ره افراد در رودری فراگرفتهانن در دو جازعه شهری و روستایی زیپردازیم 45/67 .درصن

از شهرنشی ان فارسی را به ع وان اولین زبان فراگرفتةهانةن ،درحةالیرةه در جازعةه روسةتایی

 21/67درصن فارسی را به ع وان زبان اول آزوختهانن .اطوعات بیشتر در جنول ( )12آزنه

است:

جدول  :12زیزان فراگیری فارسی و زازننرانی به ع وان زبان اول به تدکیک شهر و روستا
زبان

زحل سکونت
شهر
روستا
رل جمعیت نمونه

فراوانی
274
130
404

فارسی

درصن
45/67
21/67
33/67

زازننرانی
درصن
فراوانی
54/33
326
78/33
470
66/33
796

فراوانی
600
600
1200

زجموع

درصن
100
100
100

جنول باال ،نشان زیدهن رةه شهرنشةی ان بةیش از دو برابةر روستانشةی ان ،فارسةی را بةه

ع وان زبان اول فراگرفتهانن .برای رسب اطمی ان از تأثیر شهرنشی ی در راربرد زبان ،این بةار

راربرد فارسی در حوزه خانواده توسط افراد شهرنشین و روستانشین در گةروه سة ی 18-14

ساله بررسی زیشود .نمودار  ،10زیزان راربرد فارسی در گروه  18-14ساله را در تعازةل بةا

زخاطبهای گوناگون در حوزه خانواده نشان زیدهن .در این نمودار زیتوان زشاهنه نمود
ره در تمازی زوارد ،شهرنشی ان بیش از روستانشی ان از زبان فارسی استداده زیر ةن و فقةط
در یک زورد اختو

بین دو گروه به نسبت رمتر از سایر زةوارد اسةت .ایةن اخةتو

نیةز
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ج به ذه ی داشته و زشتمل بر زبانی است ره این گروه قصن دارنن در آی نه با فرزننان خود
صحبت نمای ن.

شکل  :8درصن راربرد فارسی در حوزه خانواده توسط افراد  18-14ساله به تدکیک شهر و روستا

 .5نتیجهگیری

ایةةن پةةژوهش بةةه بررس ةیِ انتخةةاب و رةةاربرد دو زبةةان فارسةةی و زازنةةنرانی در حةةوزههةةا و

زوقعیتهای گوناگون پرداخته و نگرش و دینگاه آززودنیها نسبت بةه دو زبةان در اسةتان
زازننران زورد بررسی قرار گرفتهاست .این بررسیها به روش تحلیل حوزهای و در  6حوزه
خانواده ،زنرسه ،اداره ،روچه و بازار ،زذهب ،و ه ر و سرگرزی انجا گرفتهاسةت .بةه ایةن

ز ظور 1200 ،آززودنی به نسبت زساوی از  5شهر و  12روستای استان زازننران ،سه گةروه
س ی و دو گروه ج سیتی برای بررسی انتخاب شنهانن .پ

از بررسةی دادههةای زربةوط بةه

راربرد دو زبان و نگرشهای زبانی گویشوران ،نگاهی رلی بةه دسةتاوردهای ایةن پةژوهش

در زورد وضعیت راربرد دو زبان در حوزههای زختلف تحت تأثیر عوازل اجتماعی در راربرد

دو زبان و نگرشهای گویشوران انناخته شن .بهطوررلی ،یافتههای پژوهش نمایانگر رةاهش

تنریجی زبان زازننرانی در ز طقه و جایگزی ی آن با زبان فارسی است ره به اختصار برخی

از زهمترین دلیلها و شواهن زوجود در این ززی ه زشتمل بر زوارد زیر هست ن.

همانطور ره دادههای پژوهش نشان دادنن (جنول  )1گرایش جوانةان بةه زبةان فارسةی

در حةةوزههةةای گونةةاگون بةةیش از گةةروه سة ی زیةةانسةةال اسةةت و ایةةن زوضةةوع بةةه زع ةةی

راستهشنن از تعناد گویشوران زازننرانی در آی نه است .از سوی دیگةر ،دخترهةای جةوان
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عوقه بیشتری به یادگیری و راربرد زبان فارسی دارنن (نمودار  .)7این ازر زیتوانن به ز زلة

افزایش فراگیری فارسی از سوی فرزننان در خانواده باشةن .زیةرا ایةن دخترهةای جةوان بةه

ع وان زادران آی نه در زبانآزوزی فرزننان نقش بسیار زهمی دارنن .البتةه در پةژوهشهةای

انجا شنه در زورد سبکهای زبانی و نقش ج سیت در بهرارگیری سبک نیز زعلو شن رةه

زنها زعموالً بةیش از زردهةا تمایةل بةه رةاربرد گونةههةای زبةانی رسةمی و زؤدبانةه دارنةن
( .)Moddarresi, 1989, p. 164در این زوقعیت نیز زشاهنه شن ره تمایل زنها به رةاربرد
و فراگیری فارسی بیش از زازننرانی است .زیرا فارسی در زقایسه بةا زازنةنرانی از رسةمیت

بیشتری برخوردار است .همچ ین بر زب ای یافتههای زوجود ،گرایش افةراد تحصةیلرةرده و

شهرنشین به زبان فارسی ،به ترتیب بیش از افراد بیسواد و روستانشین بودهاسةت (نمةودار 9

و جنول  )12و با توجه به گسترش روزافزون باسوادی و شهرنشی ی ،این زسئله زیتوانةن بةه
ز زله راهش جمعیت گویشوران زازننرانی در آی نه باشن.

حوزه دیگری ره در راربرد زبان و شکلدهیِ نگرشهای زبانی ،نقشةی تعیةینر ةنهای

دارد ،حوزه آزوزش رسمی و به ویژه زنرسهها است .دادهها (نمودار  )2گویای این واقعیت

هست ن ره در زنرسه های اسةتان زازنةنران زبةان فارسةی در زحةیط زنرسةه بةه ع ةوان زبةان
آزوزشی و تقریباً ت ها زبان ارتباطی زیان زعلم و دانةشآزةوز اسةت .در ایةن ززی ةه ،هرگونةه

بهرارگیری زازننرانی از سوی دانشآزوزان با زخالدت زةنیرها در زنرسةههةا روبةهرو زةی
شود .استمرار این ازر زیتوانن زبان زازننرانی را در نظر دانشآزوزان بیاهمیةت جلةوه داده
و نگرش ز دی نسبت به این زبان ایجاد ر ن .در حوزه زذهب نیز زازننرانی راربرد چ ةنانی

ننارد .این در حالی است ره بر پای پژوهشهای انجةا شةنه ،بةه ویةژه بررسةی گةل ( Gal,

 ،)1979زذهب زعموالً از آخرین پایگاههای زبان در حال تغییر در نظر گرفتةه زةیشةود .بةه
نظر زیرسن گویشوران زازننرانی به دلیل رسمیتِ بیشتر ِفارسی نسبت بةه زازنةنرانی ،آن را
برای انجا ازور زذهبی و گدتگو با خناونن ز اسبتر زی بی ن.

در نهایت ،تمازی عوازل یادشنه زیتوان ن به شکلگیری نگةرش ز دةی نسةبت بةه زبةان

زازننرانی در بین گویشوران ز جر شود .بر این زب ا ،نبود نگرشهای چ نان زثبةت ،عوقةه و
دلبستگی عمیق نسبت به زازننرانی به زع ای نبود یک توش گروهی برای حدةظ ایةن زبةان

در آی نه خواهن بود.
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