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چکیده
مقالۀ حاضر با هدف شناسایی موقعیت اجتماعی گویش گنابادی ،از گویشهای کهن ایراینی ،بنا بررسنی تنثییر
مؤلفههای اجتماعی مایند س  ،تحصیالت ،جنسیت و شهریشینی بر کاربرد گویۀ گنابادی در حوزههای مختلن
مایند خایواده ،مدرسه ،هنر ،اماک اداری ،کوچه و خیابنا ،،منبهو و سنرگرمی ای نای فنبیر ت روش ،تحلین
حوزهای و ابزار ،فرسشیامه و مصاحبه است روش یمویهگیری ،تصاد ی بنود کنه برمبننای ن ،،ح نن یموینهای
متشک از  042نزمودیی ،از سه ردة سنی به تفکین هنر گنروه جنسنیتی و بنه نورت مسناوی از دو جامعنۀ
روستایی و شهری گناباد ایتخاب گردید یتایج فژوهش یشا ،داد که گنابادی ،زبا ،غالو حوزههای غیررسنمی و
بهویژه خایوادهاست؛ هرچند در حوزههای رسمیتر مایند مدرسه و اداره ،ارسی معیار ،زبا ،غالو است گنرایش
به استفاده از زبا ،ارسی در بی زیا ،بیشتر از مردا ،،گروه سننی جواینا ،بیشنتر از دیگنر گنروههنای سننی،
تحصی کردگا ،بیشتر از غیرتحصی کردگا ،،شهریشنینا ،بنیش از روسنتاییا ،در تمنامی حنوزههاسنت فن
میتوا ،گفت که گنابادی روید تدری ی زوال را در فهنۀ خراسا ،بزرگ طی میکند
واژگا ،کلیدی :گنابادی ،گویش در معرض خطر ،یگرش ،زوال
 1استادیار زبا،شناسی همگایی ،م تمع نموزش عالی گناباد ،گناباد ،ایرا( ،یویسندة مسؤول)
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 -1مقدمه

زبا ،،از بارزتری حوزههنای رهنگنی و فدیندهای زینده ،در معنرض تحنو ت بنینادینی قنرار
گر تهاست فیامد ای تغییر و تحول در فیکرة زبا ،،کاهش سخنورا ،بومی ،گنرایش تندری ی
به سوی زوال و گاه زوال کام است کمپ  )1994( 1مرگ زبایی را زوال گویۀ زبنایی بنه خناطر
تغییر تدری ی به سمت زبا ،مسلط در تعامالت ارتبناطی تلقنی منیکنند درواقنع ،در چننی
وضعیتی فدیدة دوزبایگی شک میگیرد که براساس ن ،زبنا ،زینری را کمنی از سنخنورا ،در
موقعیتهای بسیار محدود به کار میبرید و در یهایت کامال از بی میرود در ای فدینده ،زوال
تدری ی زبا ،زینری در فیوسنتاری از تغیینرات اجتننابیافنبیر خواهند بنود ،فیوسنتاری کنه
مؤلفههای س  ،جنسیت و یگرش در بروز و شک گیری ن ،میتوایند یقش محوری ایفا کنند
جای تردید ییست که در رایند حبف زبا،ها و گویشهای محلی ،گویشورا ،زبایی تنالش
خواهند کرد تا از زبا ،دیگری برای برقراری ارتباطات بینا ردی استفاده کنند و ای  ،سنرنغازی
است برای بهرهگیری از زبا،هایی که اعتبار اجتماعی و قدرت بیشتری در بی سنخنورا ،ین
جامعۀ زبایی دارید بسیاری از زبا،شناسا ،اجتماعی هشدار میدهند کنه ادامنه این رویند در
گبر زما ،،ممک است من ر به کاهش تنوعات زبایی شود و زبا،های بااعتبار و قندرت بیشنتر
در گسترة وسیعی از فهنۀ جغرا ینایی ،جایشنی زبنا،هنای گنروه اقلینت بنا جایگناه و اعتبنار
اجتماعی فایی تر شوید
زبا ،از عنا ر یاگسستنی رهنگ است و مرگ ن ،به معنای زوال یمادهای یشنایهشنناختی
رهنگی است فرداخت به جایگاه و موقعیت گویشهنای ایراینی منیتوایند در حفن تنوعنات
رهنگی مؤیر باشد گویش گنابادی از گویشهای ایرایی یو ،شناخه جننوب غربنی در خراسنا،
بزرگ است و در سالهای اخیر ،همسو با تحنو ت سیاسنی اقتصنادی ،اجتمناعی و رهنگنی،
مصو ،از تحو ت یبودهاست (کلباسی )1811 ،بنا گسنترش روزا نزو ،رسنایههنای اجتمناعی در
ضای م ازی ،نموزش و حوزههای مختل اجتماعی که قندرت و یفنوز زبنا ،رسنمی در نیهنا
مشهود است و گرایش بیشتر به ای زبا ،احو قندرت ،ر تنهر تنه از مینزا ،عالقنهمنندا ،و
سخنورا ،زبا،ها و گویشهای محلی کاسته خواهد شند و منرگ ینا اضنمحالل زبنایی جندی
خواهد بود فژوهشهای علمی ییز یشا ،از اضمحالل گویشنی در سرتاسنر دیینا داریند؛ طبن
تخمینی علمی در  022سال گبشته ،ییمی از زبا،های دییا از بی ر تنهایند و مطناب بنا ین
فیشبینی بدبینایه ،تنها  022زبا ،دییا در بلندمدت شای بقا دارید (کنراس )1990 ،0از این رو،
1. Campbell
2. Krauss
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بر ن ،شدین تا با فژوهشی میدایی در شهر گناباد ،به شناسایی جایگاه گویش گنابادی در زمنا،
کنویی و موقعیت زبا،شناختی نتی ن ،بپردازین ف بنه بررسنی گسنترة کناربرد گنابنادی در
حوزههای مختل و همچنی  ،یوع یگرش سخنورا ،یسبت به گویش مزبور فرداختین
 -2چارچوب نظری

از منظر جامعهشناسی زبا ،،دوزبنا،گنویگی عبنارت اسنت از ینوع خا نی از معیارسنازی کنه
براساس ن ،دو گویه از ی زبا ،،در کنار هن زیست و هر ی یقش مهمی ایفنا منیکننند و در
هر حوزه از تعامالت اجتماعی ،استفاده از یکی از گویهها ضروری است زبا،شناسا ،اجتمناعی،
عناوی زبا ،زیری و زبا ،زبری را برای ای دو ورت زبایی ایتخاب یمودیند زبنا ،زبنری در
با تهای رسمی و زبا ،زیری در با تهای غیررسمی کاربرد دارد به عبارت دیگر ،زبا ،زبری
یا راگویه معمو ً در مکاتبات رسمی ،یامههای اداری ،محیطهنای دایشنگاهی و اخبنار کناربرد
دارد ،حال نیکه در محاورات روزمره ،رسایههای م ازی و ادبیات عامه ،ردفنای زبنا ،زینری ینا
روگویه مشهود است ( رگوس )1909 ،1
سولد )1914( 0دوزبنایگی را مربنو بنه روا،شناسنی زبنا ،و دوزبنا،گویگی را منرتبط بنا
جامعهشناسی زبا ،تلقی میکند از یظر ایشا ،،دوزبنا،گویگی عبنارت اسنت از تغیینر از ین
سب کالمی ،به سب دیگر و نیگاه که گویههای زبری و زیری در هن ادغای میشوید ،جایگاه
دوزبا،گویگی تغییر میکند ف دوزبا،گویگی ،ویژگی اجتماعی است
یشم  )1990،1901( 8با معر ی یظریۀ بسطیا تنه ،بنر همزیسنتی همزمنا ،زبنا ،معینار و
زبا،های قومی دیگر تثکید کرده و گفته که امروزه بر ایر تماس زبایی و ا زایش ح ن تعنامالت
زبایی و تغییر یقش زبا ،استایدارد بهعنوا ،زبا ،میای ی ،گویۀ استایدارد به زبا ،مشترک اقنوای
دوزبایه یا چندزبایه مبدل گشتهاست بر این اسناس ،گنویش ینا زبنا ،محلنی در حنوزههنای
خایواده ،محیطهای دوستایه و میمی استفاده میشود ،حالنیکه گوینۀ رسنمی زبنا( ،ماینند
ارسی معیار) در محیطهای رسمی و نموزشی کاربرد دارد
ریسنتو )0210( 4با طرح یظریۀ سلسلهمراتو اجتماعی درمورد گویشها و زبا،هنا ،بنر این
باور است که ترتیو فایگایی را چهرههای سیاسی یا رسایههای فرطر ندار تحمین منیکننند و
ای گویه به شک مرسوی ،زبا ،مادری رد ،اعتبنار اجتمناعی فنایینی منییابند و در ارتباطنات
1. Ferguson
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بینا ردی و غیررسمی استفاده میشود ای شک غیررسمی ،معمو ً نورت مکتنوب یندارد و
یویسندگا ،به ن ،گویش ییز به باد ایتقاد گر ته میشوید امنا ،در این ترتینو فایگنایی ،گوینه
دیگری ییز وجود دارد که از منزلت اجتماعی دارد و در ارتباطنات رسنمی و یوشنتاری بنه کنار
میرود راگیری ای گویۀ معتبر ،جز با نموزش رسمی امکا،فبیر ییست بننابرای  ،از منظنر او
در جوامعی که یابرابری اجتماعی برجسته است ،غالنو منردی در کاربسنت منؤیر گوینۀ معتبنر
توایایی و مهارت یدارید
ووری )0220( 1ییز یظریۀ مخاطرة زبنایی را در حنوزة دوزبنا،گویگی مطنرح منیکنند و بنه
شناسایی فنج سطح از مخاطره زبایی مبادرت میورزد ایشا ،سطح یخست را بالقوه در معنرض
خطر یای مییهد ای مرحله نیگاه سر بر مینورد که بچههنا تنرجیح دهنند تنا از زبنا ،مسنلط
استفاده کنند و به شک یاقصی زبا ،زیری را بیاموزید در مرحلنه دوی زبنا ،در معنرض خطنر
است و کنس وسالتری سخنورا ،زبا ،،بزرگسا ،اید در ای مرحله بچهها ،سنخنورا ،زبنا،
ییستند و اگر باشند محدودید در مرحله سوی ،زبا ،به ورت جدی در معنرض خطنر اسنت و
میا،سا  ،جوا،تر و در فارهای از موارد مس تر ،جوا،تری سخنورا ،ن ،جامعۀ زبناییایند در
مرحله چهاری ،زبا ،،کامال در معرض خطر یا منرگ قنرار منیگینرد ،در زمنایی کنه سنخنورا،
محدودی در ن ،جامعۀ زبایی باقی بماید در مرحله یهایی ،شاهد مرگ زبایی خنواهین بنود کنه
هیچ سخنوری در جامعۀ زبایی مشاهده یمیشود
یرسیسیای ( )11-14 ،1804با طبقهبندی سهگایه از روید دوزبنا،گویگی در اینرا ،معا نر،
طبقۀ اول را همزیستی ارسی ادبی با ارسی گفتناری منیایگنارد فیندایش ارسنی گفتناری،
یتی ۀ رشد شهریشینی و نمیزش گویشهای محلی بودهاست اما از منظر ایشا ،،برجستهتری
یوع دوزبا،گویگی در ایرا ،،یوع دوی ن ،است؛ همزیستی زبا ،ارسی استایدارد با ین گنویش
محلی بر ای اساس ،غالو ایراییا ،هنگای گفتوگو با اعضای خایواده به گنویش محلنی سنخ
میگویند اما در تعامالت زبایی در کوچه ،بازار و مح کار ،از ارسی معیار بهره منیگیریند وی
طبقۀ سومی را هن معر ی مییماید که در ن ،گروههنای قنومی در مکالمنات داخلنی بنه زبنا،
محلی سنخ منیگوینند و در مکالمنات رسنمی ،از گوینۀ اسنتایدارد از منظنر ایشنا ،،غالنو
سخنگویا ،ای اقوای ،با طیکرد ،دوزبایگی کام و دوزبایگی ت زبایی ،بهوینژه در منورد یسن
اول ،به حالت دوزبایگی کام رسنیدهایند فن  ،دوزبنایی این گنروه ،حتنی بیشنتر از حالنت
همزیستی ارسی استایدارد با ی گویش یا له ۀ محلی ،شک دوزبا،گویگی فیدا کردهاست
1. Wuhrm
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 -3پیشینۀ پژوهش

یشم ( )1900به مطالعۀ گسنترة کناربرد زبنا ،منادری ،در بنی مهناجرا ،سناک در نمریکنا
مبادرت ورزیدهاست فژوهش ایشا ،یشا ،داد که زبا ،ایگلیسی بهمثابه زبا ،معینار ،در تمنامی
حوزهها به جز حوزههای خصو ی ،جایشی زبا ،مادری مهاجرا ،گشتهاست از سنویی دیگنر،
فژوهش گال در سال  ،1919در منطقۀ دوزبایۀ نلمایی -م اری اوبروارت اتریش ،حکاینت از ن،
داشت که حوزههای مختل اجتماعی ،مخاطو و اعتبار اجتماعی زبا ،،از عواملی هسنتند کنه
کاربرد هر ی از ای دو زبا ،را تحت تثییر قرار میدهد سولد ( )1914با بهرهگیری از رویکنرد
حوزهای ،یقش مؤلفههای مخاطو و موقعیت بر کناربرد زبنا ،ایگلیسنی سنر فوسنتا ،تینوا را
واکاوی و یتی هگیری کرده که قبای سر فوست تیوا ،از ایگلیسنی ،بنهمثابنه زبنا ،اسنتایدارد،
برای برقراری ارتبا بهره میگیرید
اوسوبا و نلبیوسو 1در سال  0210استد ل کردید که در یی رینه بنا وجنود گنرایش بیشنتر
مردی به استفاده از گویۀ فیجی یی ریهای (به دلی تننوع گوینههنای زبنایی در این کشنور)
سیاست زبایی کشور کاربست گستردة ایگلیسی بودهاست در یتی ه ،بیشتر خایوادهها ،رزیندا،
خویش را به استفاده از ایگلیسی تشوی کردهاید و استفاده از گویههای محلی ،تنها در برخی از
موقعیتهای غیررسمی مشناهده منیشنود فیامند تلنی این سیاسنت ،از منظنر یویسنندگا،،
اضمحالل و مرگ گویههای زبایی بومی در ای کشور و استیالی زبا ،ایگلیسی بودهاست
زیدی و همکارا )1894( ،به بررسی دوزبا،گویگی و یقش مؤلفههای اجتماعی س  ،جنن ،
تحصیالت و شغ بر کناربرد ارسنی و ترکنی در شهرسنتا ،اردبین فرداختنهایند؛ جواینا ،در
مقایسه با کهنسنا  ،،زینا ،در مقایسنه بنا منردا ،و ا نراد بنا تحصنیالت بنا در مقایسنه بنا
سخنگویا ،با تحصیالت فایی  ،بیشتر از زبا ،ارسی استفاده میکنند و در حوزههای نموزشنی
و اداری ،بیش از سایر حوزهها کاربست زبا ،ارسی مشهود است
احمدی و زیدی ( )1891به بررسی جایگاه کاربردی زبا،هنای ارسنی و کنردی در منطقنه
اورامایات (فاوه جوایرود روایسنر و ینالب بابناجنایی) از منظنر زبا،شناسنی اجتمناعی مبنادرت
ورزیدید فژوهش حکایت دارد که جوایا ،و تحصنی کردگا ،در حنوزههنای اداری ،نموزشنی و
دوستی یسبت به سایر حوزهها بیشتر زبا ،ارسی را به کار میبرید
عموزاده ( )1811با بررسی روید همگرایی و موقعیتهای دوزبا،گویگی یتی ه میگینرد کنه
بخش زیادی از تغییرات گویش مازیدرایی ،حا همگرایی ای زبا ،با زبا ،معیار بودهاسنت از
1. Osoba & Alebiosu
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منظر ایشا ،،ا زو ،بنر راینند ت نددگراینی ،گناه اتخناز سیاسنتهنای رهنگنی یادرسنت و
قضاوتهای ارزشی غیرعلمی مردی ییز میتواید زمینهساز مرگ گویشها شود
راستی ،ابری و ویسی ( )1891در فژوهش خویش با بررسی گسترة رسایش و تغیینرات
زبایی از لحاظ جنسیت و گروه سنی در میا ،دو گروه ایالمیهای بنومی و ایالمنیهنای مقنین
تهرا ،اظهار داشتند که در جامعنۀ زبنایی زینر  02سنال ،بیشنتری رسنایش و تغیینر زبنایی
مشاهده شدهاست و در هر دو گروه نزمودیی ،رسنایش زبنایی در بنی زینا ،بیشنتر از منردا،
است سطح زبایی بارزی متثیر از روید رسایش زبایی سطح واژگایی است
عزیزی و همکارا )1891( ،با بررسی فدیدة رمزگرداینی در ا نراد دوزباینه کنردی کلهنری-
ارسی یشا ،دادید که سخنگویا ،زبایی در حوزههای خایواده ،همسایگی ،دوسنتا ،و اداری بنه
شننک معننناداری بیشننتر از زبننا ،ارسننی اسننتفاده مننیکنننند و کاربسننت زبننا ،کلهننری ،در
دایشنموزا ،مقطع اول متوسطه ،بیشتر از مقناطع دوی متوسنطه و فنیشدایشنگاهی اسنت از
سویی دیگر ،کاربست گویۀ کلهری ،در بی دخترا ،،بیشتر از فسرا ،اسنت مشنایی ( )1811بنا
مقایسۀ حوزههای کناربردی زبنا ،ارسنی و گیلکنی اظهنار منیدارد کنه در م منوع ،والندی
عالقهمندید تا رزیدا ،نیها از زبا ،ارسی استفاده یمایند و گرایش خود این رزیندا ،یینز ن،
است که رزیدایشا ،به زبا ،ارسی تکلن کنند زوالفقاری ایارکی ( )1811موضوع حف زبنایی و
تغییر زبایی در باب گویش بختیاری شهر مس د سلیما ،را بررسی کرده و عوام تثییرگنبار در
زوال زبا،ها را معر ی یمودهاست زیدی ،روش و یصنیری المنوتی ( )1892بنا بررسنی جایگناه
اجتماعی زبا ،ارسی و گویش تنکابنی ،در شش حوزة اجتماعی یشا ،دادید که در همنۀ این
حوزهها ،زبا ،ارسی ،زبا ،غالو است و ر تهر ته ،حتی در موقعیتهای غیررسنمی ،جنایگزی
زبا ،ارسی شدهاست قریشی ،حاجینبادی و مبارکی ( )1898ییز ،موضوع زوال یا بقای گنویش
بیرجندی را بررسی کردهاید ای فژوهشگرا ،یشا ،دادید که میزا ،کناربرد گنویش بیرجنندی
در بی جوایا ،ر تهر ته رو به کاهش است و هر چقدر حوزة کاربرد زبا ،رسمیتر میشود ،بنه
هما ،میزا ،،کاربرد گویش بیرجندی کاهش منییابند بشنیریژاد ( )1891بنه بررسنی جایگناه
اجتماعی گویۀ زبایی مازیدرایی در کنار زبا ،ارسی مبادرت ورزید فنژوهش ایشنا ،یشنا ،داد
که هرچه موقعیت کاربرد زبا ،رسمیتر میشود میزا ،کاربرد گویۀ مازیدرایی کاهش مییابند و
در گروههای سنی فایی تر ،شاهد کاربرد گسنتردة زبنا ،ارسنی هسنتین از سنویی دیگنر ،در
حوزههای موضوعمحور مایند مبهو ،هنر و سرگرمی گویۀ مازیدرایی بر ارسی رجحا ،دارد
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 -4روششناسی

در فژوهش میدایی حاضر ،تثییر مؤلفههای اجتماعی بهمثابه مؤلفنههنای مسنتق  ،بنر مینزا ،و
بسامد استفاده از گویش گنابنادی بهمثابنه متغینر وابسنته بررسنی شند در وهلنۀ یخسنت ،از
فرسشیامه برای جمعنوری اطالعات استفاده شد و اگر نزمودییها تحصیالت زی برای تکمی
فرسشیامه یداشتند با نیا ،مصاحبه شد در ت زیه و تحلی عملکرد حنوزهای ،از روش تحلین
حوزهای یشم ( یشنم 1990 ،و  )1901و همچنی  ،برای تدوی فرسشیامهها و حوزهبندیهنا،
از چارچوب فژوهشی گ  )1919( 1استفاده شدهاست فرسشیامۀ متشک از  42فرسنش بسنته
بود که یاظر بر فرسشهای مختل در دو گروه م زاست گروه یخست یناظر بنر فرسنشهنایی
است که بر کاربست گویش گنابادی در حوزههای مختل مایند محیط خایواده ،کوچنه و بنازار،
مراسن مبهبی ،محیط کسو و کار ،هنر و سنرگرمی مربنو منیشنوید و گنروه دوی یناظر بنر
فرسشهایی است که به شک نشکار یا غیرمستقین دیدگاهها و یگرشهای سنخنورا ،گنابنادی
در مورد ارسی و گنابادی را بررسی میکند و مرتبط با احساسات و یوع یگاه سخنورا ،یسنبت
به سریوشت گویش گنابادی است گویههای فرسشیامه بنا هندف بررسنی گوینۀ زبنایی منورد
استفاده ( ارسی ،گنابادی) طراحی شده و متخصصا ،روایی نوری و محتنوایی نیهنا را تثییند
کردید برای تحلی دادهها از نمارهای تو نیفی و اسنتنباطی اسنتفاده و نزمنو t ،مسنتق  0و
تحلی واریای ی طر ه 8بهکار گر ته شد
مشارکتکنندگا ،فژوهش دختر و فسر مقطع متوسطه (گنروه سننی  10تنا  11سنال) در
شهر گناباد ،گروه سنی  00تا  80سال و همچنی گنروه سننی بنا ی  02سنال اسنت بنرای
تکمی فرسشیامه ،درم موع ،چهار دبیرستا( ،دو دخترایه و دو فسنرایه) برمبننای فراکنندگی
در مرکز و حاشیۀ شهر ایتخاب شد ایتخاب دایشنموزا ،ییز تصاد ی است ایتخاب گویشنورا،
در گروههای سنی با تر در یقا متنوع شهری و از گروههنای مختلن اجتمناعی اسنت بنرای
اینکه تثییر عام شهریشینی را ییز بررسی کنین  42یفر از هر گنروه سننی جامعنۀ روسنتایی و
 42یفر از هر گروه سنی جامعۀ شهری به تعداد مساوی از هر گروه جنسیتی ایتخاب گردیدیند
درم موع ح ن یمویه  042یفر است برای بررسی میزا ،کاربرد زبا ،،از روش تحلی حنوزهای
استفاده شد که برمبنای ن ،بسامد کاربرد زبا ،در حوزههای مختلن ماینند خنایواده ،مدرسنه،
هنر ،اماک اداری ،کوچنه و خیابنا ،،منبهو و سنرگرمی بررسنی شند درواقنع ،مؤلفنههنای
1. Gal
2. Independent T-Test
3. One-way ANOVA
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اجتماعی مایند س  ،تحصیالت ،شهریشینی و جنسیت ییز میتواید بر یحوه و کاربرد زبا ،مؤیر
باشد از ای رو ،میزا ،تثییر مؤلفههای مزبور ،بر یحوه و میزا ،کاربرد زبا ،بررسی شد
موقعیت و با ت ،یوع مخاطو ،موضوع و هدف گفتوگو از مؤلفههایی هسنتند کنه ممکن
است اه زبا ،را وادار سازید تا به تناوب از گویش بومی خود ینا از زبنا ،ارسنی معینار بهنره
گیرید ییز یمیتوا ،یقش محوری یگرش زبایی را از یظر دور داشت چراکه بنه بناور بسنیاری از
زبا،شناسا ،اجتماعی ،بروز یگرش منفی در بی سخنورا ،،زمینهساز تغییر خواهند بنود و در
ورت شک گیری یگرش منفی در بی سخنورا ،روید اضمحالل و مرگ ن ،گنویش ینا زبنا،،
سرعت بیشتری خواهد گر ت ( سولد )0214 1ازای رو ،با بررسی یوع یگرش غالو در بناب ین
گویش یا ی زبا ،،چشنایداز و تصویر روش تنری از موقعینت کناربردی ن ،در نیننده روشن
خواهد شد بنابرای  ،جستار حاضر ،یوع یگرش و دیدگاههنای اهن زبنا ،یسنبت بنه موقعینت
گویش گنابادی در نینده را ییز بررسی میکند
 -5یافتهها
 -1-5بررسی کاربرد زبان در حوزههای مختلف
 -1-1-5حوزۀ خانواده
هادسو0،

( )1990اشاره میکند حتی در بی هر ی از اعضای خایواده ییز میتنوا،
همچنا،که
گویۀ منحصربه رد زبایی را مشاهده کرد در جدول زیر ،در د و راوایی اسنتفاده از ارسنی ینا
گنابادی بهمثابه زبا ،اول ،به تفکی سه گروه سنی یشا ،داده شدهاست
جدول  -1میزا ،راگیری ارسی و گنابادی بهعنوا ،زبا ،اول در حوزة خایواده در شهر گناباد
م موع
گنابادی
ارسی
زبا،
گروه سنی
در د
راوایی
در د
راوایی
در د
راوایی
10تا 11
 00تا 80

04
11

0170
170

00
00

8070
1170

12
12

122
122

 02سال و بیشتر
م موع نزمودییها

0
11

1/0
8070

14
100

9070
0170

12
042

122
122

براساس یتی ۀ نزمو ،تی مستق و با توجه به دادههای جدول با  ،در گنروه سننی  10تنا
 11سال ،رض برابری میایگی ها در زمینۀ راگیری ارسی و گنابادی ،با اطمیننا 90 ،در ند
1. Fasold
2. Hudson
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رد میشود ( (t=-26/43،P=0/000<0/05عدی برابری میایگی ها در گروههای سنی  00تنا 80
سننال( (t=-34/13،P=0/000<0/05و ییننز گننروه سنننی  02سننال و بیشننتر ییننز دیننده شنند
( (t=-18/4،P=0/000<0/05ای یتی ه ،حکاینت از رویند ا زایشنی نمنوزش زبنا ،ارسنی در
خایوادههای گنابادی و بیایگر سیر یزولی راگیری گویش گنابادی بهعنوا ،زبا ،اول است
عالوه بر میزا ،راگیری گویۀ زبایی مورد یظر بهعنوا ،زبنا ،اول ،معینار دومنی هنن بنرای
شناسایی زبا ،مادری ا راد دریظر گر ته شد و ن ،میزا ،تسلط سخنورا ،بر زبا ،است
جدول  -0میزا ،تسلط ا راد به ارسی یا گنابادی در سطح شهر گناباد
م موع
گنابادی
ارسی
زبا ،غالو
گروه سنی
در د
راوایی
در د
راوایی
در د
راوایی
122
12
41710
89
01700
41
 10تا 11
122
12
18710
01
10700
18
 00تا 80
122
12
91710
19
1700
1
 02سال و بیشتر
122
042
11721
110
00791
00
م موع نزمودییها

براساس یتی ۀ نزمو ،تی مستق و با توجه به دادههای جدول با  ،در گنروه سننی  10تنا
 11سال ،رض برابری میایگی ها در زمینۀ تسلط سخنگویا ،به ارسی و گنابادی ،با اطمیننا،
 90در د رد میشود ( (t=-16/43،P=0/000<0/05عدی برابری میایگی ها در گروههای سننی
 00تا  80سال ( (t=-24/13،P=0/000<0/05و ییز گروه سنی  02سال و بیشتر ییز دینده شند
( (t=-17/4،P=0/000<0/05بنابرای  ،برفایۀ دادههای گروه سنی یخست ،منیتنوا ،گفنت کنه
گرایش به راگیری زبا ،ارسی بهعنوا ،زبا ،غالو روید ا زایشی به خنود گر تهاسنت دربنارة
زبا ،کاربردی در زما ،برقراری ارتبا با اعضای خایواده و امی ییز سؤال شد
جدول  -8میزا ،استفاده از گویش گنابادی به تفکی گروه سنی و مخاطبا ،نیها در سطح شهر گناباد
 02سال و بیشتر
 00تا 80
 10تا 11
گروه سنی
مخاطبا،
در د
راوایی
راوایی در د
راوایی در د
122
12
90
10
08710
48
فدر و مادر
98710
10
92
10
01710
08
خواهر یا برادر کوچ تر
9170
11
9070
14
48710
80
خواهر یا برادر بزرگتر
122
12
90
10
4170
81
عمو ،دایی ،خاله و عمه
122
12
90
10
11710
08
فدربزرگ یا مادربزرگ
18710
01
8070
00
80700
09
رزیدا ،امی
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یتی ننۀ تحلینن واریننای درو،گروهننی ( (F=4/158، P=0/000<0/05و بننی گروهننی
( (F=4/124،P=0/000<0/05و با توجه به دادههای جدول با  ،رض برابری میایگی ها در زمیننۀ
کاربرد گنابادی در گروههای سنی متفاوت و در تعام با مخاطبا ،مختل تثیید یمیشود
 -2-1-5حوزۀ مدرسه

برای کسو اطالعات بیشتر از میزا ،استفادة دایشنموزا ،از ارسی و گنابنادی در مدرسنه،
از نیها در مورد زبایشا ،در تعامالت با معلن ،داینشنمنوز و و یینز در موقعینتهنای مختلن
مدرسه مایند کالس درس ،حیا و سؤال شد
جدول  -4کاربست زبا ،ارسی در با تهای مختل موقعیتی مدرسه
موقعیت

دایشنمنننوز بنننا
دایشنمنننننوز در
حیا مدرسه

دایننشنمننوز
با مستخدی

دایشنمنوز بنا
معلننننننن در
حیا مدرسه

دایشنمنوز بنا
معلن در د تر
مدرسه

دایننشنمننوز و
مدیر در د تر
مدرسه

دایننشنمننوز و
معلن در کالس
درس

میانگین

%0070

%00700

%122

%122

%122

%9074

براساس یتی ۀ نزمو ،تی مستق و با توجه به دادههای جندول بنا  ،مینایگی عملکنردی
دایشنموز با معلن و مدیر در محیطهای مختل نموزشی از ی سو ،و دایشنموز با دایشنمنوز
و مستخدی از سویی دیگر ،متفاوت اسنت ( (t=-12/43،P=0/000<0/05تفسنیر این یا تنه ن،
است که معلن میکوشد تا با استفاده از زبا ،رسمی ،در جهت فایایی موقعیت و رابطنۀ رسنمی
خود و دایشنموز تالش یماید ،هرچند در یوع ارتبا بی دایشنموزی و دایشنموز و مسنتخدی،
کاربست زبا ،تابعی از موقعیت بهکارر ته و زبا ،مادری سخنورا ،گنابادی است
 -3-1-5حوزۀ اداری

جدول ( )0بیایگر میزا ،استفاده از زبا ،ارسی در ای حوزه است
جدول  -0میزا ،استفاده از زبا ،ارسی در گروههای سهگایه در محیطهای مختل اداری
11-10

80-00

با ی  02سال

میزا ،کاربست ارسی
فزش

9074

10704

4171

منشی فزش

9078

0471

8171

کارمند

1170

8071

11741

براساس یتی ۀ تحلی واریای درو،گروهنی ( (F=4/158، P=0/000<0/05و بنی گروهنی
( (F=4/124،P=0/000<0/05و بننا توجننه بننه دادههننای جنندول مننیتننوا ،بننر تفنناوت معنننادار
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میایگی ها در زمینۀ کاربرد ارسی در گروههای سنی متفاوت و در محیطهنای اداری مختلن
مهر تثیید گباشت یکتۀ برجسته در جدول با ارتبا بی مؤلفۀ س و مینزا ،کاربسنت زبنا،
ارسی در موقعیتهای مختل اداری است؛ هرچه س کمتر باشد ،گرایش به استفاده از زبنا،
ارسی ییز بیشتر است ییز جایگاه اجتماعی مخاطبا ،بر بسامد کاربرد زبا ،ارسنی سنخنورا،
ردههای مختل سنی تثییرگبار است
 -4-1-5حوزۀ شهری

براساس بررسیهای ای ایگر ته بی س و میزا ،کاربسنت ارسنی در محنیط شنهری رابطنۀ
معکوس وجود دارد
جدول  -0در د کاربرد زبا ،ارسی در میا ،گروههای مختل سنی در سطح شهرگناباد
باالی  55سال
35-25
 12تا 11
گروه سنی
در د
راوایی
در د
راوایی
در د
راوایی
مخاطو
08710
19
00700
01
18710
01
معلن
8710
8
01710
08
10700
01
مغازهدار
1700
1
10
10
40
80
همسایه
10700
18
12
00
11710
11
جوا ،غریبه
0700
0
170
0
0070
11
کهنسال غریبه
0
4
1070
12
00
00
راینده

براساس یتی ۀ تحلی واریای درو،گروهی ( (F=13/158، P=0/001<0/05و بی گروهنی
( (F=14/124،P=0/000<0/05و با توجنه بنه دادههنای جندول منیتنوا ،بنر تفناوت معننادار
میایگی ها در زمینۀ کاربرد ارسی در گروههای سنی متفاوت و در محیطهای شهری مختلن ،
مهر تثیید گباشت
 -5-1-5حوزۀ مذهب ،هنر و سرگرمی
جدول -1میزا ،عالقهمندی به زبا،
 10تا 11
گروه سنی
حوزة هنری
در د
راوایی
90
10
شعر
11700
00
تثتر
18710
01
موسیقی
91700
18
یلن سینمایی
10700
09
داستا،

ارسی در حوزههای هنری در سه گروه سنی
 02سال و بیشتر
 00تا 80
در د
راوایی
در د
راوایی
10
10
11710
11
0170
00
08710
01
1070
12
18710
09
88710
01
12
00
02
10
40700
81

021
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براساس یتی ۀ تحلی واریای درو،گروهی ( (F=11/268، P=0/001<0/05و بی گروهنی
( (F=10/124،P=0/000<0/05و با توجنه بنه دادههنای جندول منیتنوا ،بنر تفناوت معننادار
میایگی ها در زمینۀ کاربرد ارسی در گروههای سنی متفاوت و در حوزههنای هننری مختلن
مهر تثیید گباشت با ا زایش س و در گروههای سنی با تر ،گرایش یسنبت بنه زبنا ،ارسنی
کمتر میشود
از سوی دیگر ،با توجه به گستردگی یفوز تلویزیو ،در بی سرگرمیها و در دسنترسبنود،
ن ،در بی همۀ طی های سنی ،از نزمودییها در مورد اینکه ترجیح نیها برای تماشای بریامنه-
های تلویزیو ،به چه زبایی است سؤال شد در جدول ( )1یتایج یشا ،داده شدهاست
جدول  -1میزا ،گرایش عالقهمندا ،به زبا ،ارسی در زمینۀ بریامههای تلویزیو،
گروه سنی
زبا ،مسلط
ارسی

 00تا 80

 10تا 11

 02سال و بیشتر

راوایی

در د

راوایی

در د

راوایی

در د

11

9170

01

18710

14

1170

براساس یتی ۀ تحلی وارینای بنی گروهنی ( (F=9/124،P=0/000<0/05و بنا توجنه بنه
دادههای جدول میتوا ،بر تفاوت معنادار میایگی ها در زمینۀ گنرایش عالقنهمنندا ،بنه زبنا،
ارسی در زمینۀ تماشای بریامههای تلویزیو ،در گروههای سنی متفاوت مهنر تثییند گباشنت
مطاب با اعداد جدول با  ،گرایش به تماشای بریامههنای تلویزینو ،در بنی گنروههنای سننی
فایی تر بیشتر است در حوزة مبهو مشخصا از نزمودییها فرسیدین که با چه زبایی بنا خندای
خود راز و ییاز میکنند جدول ( )9میزا ،گرایش به استفاده از زبا ،ارسی در حنوزة مزبنور را
یشا ،میدهد
در حوزة مبهو ییز بیشتری میزا ،بهرهگیری از زبا ،ارسی در بی گروه سنی  10تا 11
سال با 10704در د و کمتری میزا ،بهرهگیری از ن ،،در بی گروه سنی بنا ی  02سنال ،بنا
میایگی  10در د مشاهده شد ای رقن ،در گروه سنی  00تا  80سال  8074در د بودهاسنت
براساس یتی ۀ تحلی واریای بی گروهی ( (F=14/124،P=0/000<0/05و با توجنه بنه داده-
های جدول تفاوت معنادار میایگی ها در زمینۀ کاربرد ارسی در گروههای سننی متفناوت و در
حوزة مبهبی مشاهده شد
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 -2-5ارتباط بین مؤلفههای اجتماعی و کاربست زبان

همچنا ،که مشاهده شد ،در گروههای سنی فایی تر ،ما شاهد ا زایش استفاده از زبنا ،ارسنی
هستین حالنیکه در گروههای سنی با تر ،گرایش به استفاده از زبا ،ارسی کمتر است
از سویی دیگر ،میزا ،استفاده از زبا ،رسمی ،مطاب با مطالعات جامعهشناسی زبا ،در بنی
زیا ،بیشتر از مردا ،است در جدول زیر ،میزا ،کاربست زبا ،ارسیِ دخترا ،و زیا ،در هر دو
گروه سنی نغازی در حوزة خایواده یشا ،داده شدهاست

مخاطبا،

جدول  -9کاربست زبا ،ارسیِ مردا ،و زیا ،در گروههای سهگایه
 00تا 80
 10تا 11
گروه سنی
دختر/ز،
فسر/مرد
دختر
فسر

فدر و مادر
خواهر یا برادر کوچ تر
خواهر یا برادر بزرگتر
عمو ،دایی ،خاله و عمه
فدربزرگ یا مادربزرگ
رزیدا ،امی

00
11
01
48
80
04

14
98
11
00
89
10

40
00
09
81
01
80

01
11
08
04
80
11

براساس یتی ۀ نزمو ،تی مستق و با توجه به دادههای جدول در گنروه سننی  10تنا 11
سال ،رض برابری میایگی ها بی دختر و فسر در زمینۀ ارتبا با مخاطبا ،مختلن بنه زبنا،
ارسی ،با اطمینا 90 ،در د رد میشود ( (t=-21/13،P=0/000<0/05عدی برابری میایگی ها
بی مرد و ز ،در گروههای سنی  00تنا  80سنال ( (t=-14/13،P=0/000<0/05یینز مشناهده
شد ) .(P=0/000<0/05تفسیر ای یا ته نیست که درم موع ،دخترا ،بیشتر از فسرا ،از زبنا،
ارسی در تعامالت خویش استفاده منیکننند بنا توجنه بنه اهمینت مؤلفنه «تحصنیالت» در
مطالعات جامعهشناختی زبا ،،به بررسنی تنثییر مؤلفنۀ مزبنور در حنوزة کناربرد زبنا ،ارسنی
مبادرت ورزیدین یظربه گروه سنی با ی  02سال ،تعداد ا راد تحصی کرده بسیار ایدک اسنت
و گروه سنی  10تا  11سال گروه همگنی از یظر سنطح تحصنیالت اسنت ،بنه بررسنی مینزا،
کاربرد زبا ،در گروه سنی میایی  00تا  80سال فرداختین دادههای جدول ( )12بینایگر یقنش
مؤلفه تحصیالت در گروه سنی مزبور دارد

012
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مخاطبا،
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جدول  -12کاربست زبا ،ارسی در مردا ،و زیا ،در گروه سنی  00تا  80سال
گروه سنی
 00تا 80

فدر و مادر
خواهر یا برادر کوچ تر
خواهر یا برادر بزرگتر
عمو ،دایی ،خاله و عمه
فدربزرگ یا مادربزرگ
رزیدا ،امی

زیر دیپلن
10
12
1
0
4
48

وق دیپلن و لیسای
00
04
41
00
10
01

و دکتری

وق لیسای
80
10
01
80
19
14

یتی ننۀ تحلی ن واریننای بننی گروهننی ( (F=16/524،P=0/000<0/05و دادههننای جنندول
میتواید بیایگر تفاوت معنادار میایگی ها در زمینۀ کاربرد ارسی در سنطوح تحصنیلی مختلن
در ارتبا با مخاطبا ،باشد براساس ارقای جدول منیتنوا ،گفنت کنه گنرایش بنه اسنتفاده از
ارسی در سخنورا ،با مدرک زیر دیپلن ،از بقیۀ ردهها کمتر است درحالیکه با ا نزایش سنطح
تحصیالت ،میزا ،استفاده از زبا ،ارسی ییز بیشتر میشود
با توجه به یقش محوری عام شهریشینی در مطالعات جامعهشناسی زبا ،،به بررسی تثییر
مؤلفننه مزبننور بننر کاربسننت زبننا ،مبننادرت ورزینندین یتی ننۀ تحلی ن واریننای بننی گروهننی
( (F=18/124،P=0/000<0/05و دادههای جدول فایی  ،حکایت از ن ،داشت که کناربرد زبنا،
ارسی در سخنورا ،شنهری بنه نورت معنناداری یسنبت بنه سنخنورا ،روسنتایی در همنۀ
گروههای سنی بیشتر است
جدول  -11میزا ،نموخت زبا ،ارسی بهعنوا ،زبا ،اول در سخنورا ،جامعۀ شهری و روستایی
روستا
شهر
مح سکویت
ردة سنی
در د
راوایی
در د
راوایی
 10تا 11
 00تا 80
 02سال و بیشتر

88
1
0

1070
1170
0

1
1
2

02
070
2

 -3-5نگرش زبانی

از یظر جامعهشناسا ،زبا ،،باور و طرز یگرش اه زبا ،دربارة اهمیت و جایگاه اجتمناعی ین
ن ،موجو میگردد اه زبا ،تمای به استفاده از ن ،داشته باشند ف
شد که نیا دایست گویش گنابادی را ضروری میدایند؟

از نزمودییها فرسنیده
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جدول  -10یگرش سه گروه سنی در باب ضروری بود ،گویش گنابادی
ا ال مهن ییست
کن
خیلی
میننزا ،ضننروری
بود ،گویش
گنابادی
راوایی در د
راوایی در د راوایی در د
ردة سنی
18710
09
10
10
11700
9
 10تا 11
08710
01
0070
11
18710
11
 00تا 80
1700
1
12
1
11710
11
 02سال و بیشتر
40700
111 10718
81
81791
91
ک نزمودییها

011

م موع
راوایی

در د

12
12
12
042

122
122
122
122

براساس یتی ۀ تحلی واریای بی گروهی ( (F=8/624،P=0/000<0/05و با توجه به داده-
های جدول میتوا ،بر تفاوت معنادار یگرش سخنگویا ،در گروههای سنی متفاوت مهنر تثییند
گباشت هرچه به گروههای سنی فایی تر فیش میروین ،گرایش به گویش گنابادی بنه شنک
چشمگیری کمتر میشود تفسیر ای یا تۀ مهن نیست که استفاده از گویش گنابنادی در بنی
یوجوایا ،و جوایا ،،ر تهر ته کن میشود و ای از یشایههای تغیینر زبنایی اسنت ،چراکنه اهن
زبا ،،ضرورتی برای یادگیری و استفاده از گویش بومی خویش احساس یمیکند
یکتۀ تثییرگبار دیگر در تغییر زبایی ،میزا ،عالقهمندی والدی به نمنوزش گنابنادی اسنت
بدی منظور ،از نزمودییهای هر سه گروه سنی فرسیده شد که رزیندا ،خنود را در گفنتوگو
به چه زبایی تشوی میکنند
جدول  -18میزا ،عالقهمندی به نموزش گویش گنابادی در سه گروه سنی
عالقهمندی و تشوی رزیدا،
م موع
گنابادی
ارسی
(نتی) به راگیری گنابادی
ردة سنی

راوایی

در د

راوایی

در د

راوایی

در د

 10تا 11
 00تا 80
 02سال و بیشتر

00
44
8

11700
00
8710

10
80
11

11710
40
90700

12
12
12

122
122
122

تحلی واریای بی گروهنی ( (F=17/164،P=0/000<0/05و دادههنای جندول حکاینت از
تفاوت معنادار عالقهمندی به گویش گنابادی در گروههای سننی متفناوت داشنت؛ بنا ا نزایش
س  ،میزا ،عالقهمندی والدی به استفاده رزیدا ،از گویش گنابادی بیشتر منیشنود ،چراکنه
بیشتری عالقهمندی در گروه سنی  02سال به با مشاهده میشود و کمتری در گروه سننی

010
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 10تا  11سال ای یا ته و اختالف موجود در زمینۀ میزا ،عالقهمندی سخنورا ،بنه نمنوزش
زبایی حکایت از تغییر یگرش زبایی در یس های مختل دارد
عام دیگر در تغییر یگرش زبایی ،زبا ،ارتباطی والدی است زماییکه والدی عالقنهای بنه
استفاده از گویش گنابادی در تعامالت بینا ردی یداشته باشند ،رزیدا ،ییز با الگوگیری از نیهنا
تمای چندایی یخواهند داشت بدی منظور ،از نزمودییها فرسیده شد که تا چه میزا ،تماین
دارید تا همسر (نتی) شا ،به زبا ،ارسی با نیها ارتبا برقرار کنند در جندول ( )14مینایگی
فاسی نزمودییها یشا ،داده شدهاست
جدول  -14میزا ،عالقهمندی سخنورا ،به برقراری ارتبا با همسر به زبا ،ارسی
یا گویش گنابادی در سه گروه سنی
عالقهمندی درمورد یوع
م موع
گنابادی
ارسی
زبا ،همسر
راوایی در د
راوایی در د
راوایی در د
ردة سنی
122
12
1170
14
1070
00
 10تا 11
122
12
00
00
80
01
 00تا 80
122
12
9170
11
070
0
 02سال و بیشتر

براساس یتی ۀ تحلی وارینای بنی گروهنی ( (F=9/181،P=0/001<0/05و بنا توجنه بنه
دادههای جدول تفاوت معنادار میایگی ها در زمینۀ مینزا ،عالقنهمنندی بنه اسنتفاده از زبنا،
ارسی برای ارتبا با همسر نتی در گروههای سنی متفاوت مشهود است
یکتۀ دیگر تمایز بی له ه ،گویش و زبا ،است برخی از برجستهتری جامعهشناسا ،زبنا،
مایند هادسو )1912( ،به جای استفاده از سنه ا نطالح مزبنور تنرجیح منیدهنند از ا نطالح
خنثای گویۀ زبایی استفاده کنند ف ایتخاب هر ی از سه ا طالح مزبور میتواید بیایگر ینوع
دیدگاه سخنورا ،باشد با توجه به اینکه با نزمایش فرسشنامهها مشنخ شند کنه بسنیاری از
سخنورا ،بهویژه در گروه  02سال و بیشتر ،نشنایی با ا طالح گویش یداشنتهایند ،از ا نطالح
گویش استفاده یشد یتایج عملکرد نزمودییها در جدول ( )10یشا ،داده شدهاست
جدول  -10یوع یگرش ا راد برمبنای ایتخاب عناوی مناسو برای گنابادی
له ه
زبا،
عنوا ،مناسو
ردة سنی
راوایی در د راوایی در د
در د
راوایی
سایر

 10تا 11
 00تا 80
 02سال و بیشتر

00
48
01

8070
08710
11700

41
80
00

02
48710
0170

0
0
1

170
070
1700
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018

براساس یتی ۀ تحلی وارینای بنی گروهنی ( (F=7/261،P=0/001<0/05و بنا توجنه بنه
دادههای جدول میتوا ،تفاوت معنادار میایگی ها در زمینۀ میزا ،عالقه نزمودییها به ایتخناب
ا طالح ،له ه یا زبا ،را تثیید کرد مطاب با اعداد جدول با به ترتیو در  ،سخنورا ،تنرجیح
میدهند تا از ا طالح زبا ،در هنگای حبتکرد ،در مورد گنابادی استفاده یمایند
نیگاه که له ه یا زبا ،مورد یظر از شث ،و منزلت اجتمناعی وینژه برخنوردار باشند ،بنروز و
ت لی ویژگیهای زبا،شناختی ن ،گویۀ زبایی ییز مثبت تلقی میشود به نورت مشنخ  ،از
نزمودییها فرسیده شد که نیا در ورت داشت له نه گنابنادی در هنگنای نحبتکنرد ،بنه
ارسی از شث ،و اعتبار نیها کن میشود
جدول  -10یگرش سخنورا ،در مورد داشت له ه گنابادی در هنگای حبتکرد ،به زبا ،ارسی
میزا ،کاهش له ۀ
م موع
ا ال مهن ییست
کن
خیلی
گنابادی از اعتبار ا راد
راوایی در د راوایی در د
راوایی در د
راوایی در د
ردة سنی
122
12
1710
40
0170
00
10
10
 10تا 11
122
12
12
00
08710
19
0700
0
 00تا 80
122
12
12
04
02
10
2
2
 02سال و بیشتر
122 042 101710 100
11700
01
01700
11
ک نزمودییها

یتی ننۀ تحلینن واریننای درو،گروهننی ( (F=6/218، P=0/001<0/05و بننی گروهننی
( (F=17/164،P=0/000<0/05و توجه به دادههای جدول ،یشا ،از تفاوت معنادار مینایگی هنا
داشت ف بیشتر سخنورا ،معتقدید که حبتکرد ،ارسی با له ه گنابنادی از اعتبنار نیهنا
یمیکاهد؛ هرچند ای یگرش ،در س با ی  02سال برجستهتر است در وهله نخر ،به ورت
ویژه از گویشورا ،گنابادی سؤال شد که نیا از یظر نیها ،گویش گنابادی رو به زوال است
جدول  -11یگرش سخنورا ،در باب زوال تدری ی گنابادی
یمیداین
خیر
بلی
زوال تدری ی
ردة سنی
راوایی در د
راوایی در د راوایی در د

راوایی

در د

10700
82
0070
00791

12
12
12
042

122
122
122
122

 10تا 11
 00تا 80
 02سال و بیشتر
ک نزمودیی ها

49
48
01
149

01700
08710
11700
00721

11
18
0
80

0070
10700
0700
10

18
04
11
00

م موع
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یتی ننۀ تحلینن واریننای درو،گروهننی ( (F=3/128، P=0/001<0/05و بننی گروهننی
( (F=14/124،P=0/000<0/05و همچنی  ،دادههای جدول با  ،بیایگر تفاوت معنادار مینایگی
عملکردی هر گروه سنی در زمینۀ یوع یگرش نیها یسبت به زوال یا عدی زوال گنابادی بود
 -6نتیجهگیری

هدف ا لی مقاله شناسایی موقعیت اجتماعی و کناربردی گنویش گنابنادی در بنی سنخنگویا،
بومی شهر گناباد بود برای یی به ای مهن ،تثییر مؤلفههنای اجتمناعی ماینند سن  ،تحصنیالت،
جنسیت و شهریشینی بر بسامد کاربرد گویش گنابنادی در حنوزههنای مختلن بررسنی شند از
سویی دیگر یوع یگرش یسبت به گویش گنابادی در سه رده سنی بررسنی شند بنر این اسناس،
مهنتری یا تههای مقاله عبارتاید از:
در حوزه خایواده شاهد سیر یزولی راگیری گنویش گنابنادی بنهعنوا ،گوینۀ زبنایی یخسنت
هستین و در گروههای سنی با تر ،بسامد کاربردی گنابادی بیشتر از ارسی است
در حوزة مدرسه زبا ،ارسی زبا ،مسلط است که ای میتواید از اعتبنار و منزلنت اجتمناعی
گویش گنابادی بکاهد و بهتدریج به یگرش منفی یسبت به گویش گنابادی من ر شود
در حوزة اداری کاربرد گسترده زبا ،ارسی در گروه سننی  10تنا  11سنال ،بسنیار بیشنتر از
دیگر گروههای سنی است و البته کاربست هر ی از دو گویه ارسنی و گنابنادی ،تنابعی از با نت
موقعیتی است چراکه در تعام با فزش  ،بیشتری کاربرد زبا ،ارسی مشاهده میشود
در حوزة شهری بی س مخاطبا ،و کاربست زبنا ،ارسنی رابطنۀ معکنوس وجنود دارد؛ در
گروههای سنی با تر کاربرد زبا ،ارسی کاهش مییابد از سویی دیگنر ،کاربسنت زبنا ،ارسنی،
تابعی از موقعیت اجتماعی مخاطبا ،ییز است ،به همی دلی در تعام با معلن بیشنتری کناربرد
زبا ،ارسی مشاهده گردید
در حوزة مبهو ،هنر و سرگرمی ییز شاهد بیشتری استفاده از زبنا ،ارسنی در گنروه سننی
فایی تر هستین و با ا زایش سن  ،این گنرایش ،کمتنر منیشنود بنهوینژه ،ازنی اکنه منبهو از
دروییتری حوزههاست و تغییرات زبایی در ای حوزه ،معمو ً در کمینهتری ورت ممکن قنرار
دارد ،بیمیلی به استفاده از گویش گنابادی ،حتنی در این حنوزه خنای ،منیتوایند بینایگر زوال
تدری ی گویش گنابادی باشد
بنابرای  ،برایند عملکرد نزمودییها در حوزههای خایواده ،مدرسه ،اداره ،شهر ،منبهو ،هننر و
سرگرمی ،حکایت از ارتبا تنگاتنگ مؤلفه اجتماعی س و کاربست زبا ،ارسی دارد ،چراکنه در
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گروههای سنی فایی تر و در حوزههای منوقعیتی مختلن و تعنامالت بیننا ردی ،شناهد کناربرد
گسترده زبا ،ارسی هستین ای یا ته ،همسو با یتایج فژوهشهای فیشی در گسنترة جغرا ینای
گویشی ایرا( ،زیدی ،یصیری و رادییری1894 ،؛ راستی ،نابری و ویسنی )1891 ،و خنار اینرا( ،وارداف و
ولر0201 ،؛ هولمز و ویلسو،؛  )0201است که بر یقش مهنن مؤلفنه سن در کناربرد زبنا ،اسنتایدارد
تثکید ورزیدهاید ای یا ته ،میتواید به معنای روید رو به ا ول کاربرد گویش گنابادی باشد
از سویی دیگر ،در حوزة خایواده ،کاربست بیشتر دخترا ،یسبت بنه فسنرا ،،در گنروههنای
سهگایه سنی ،حکایت از تثییر مؤلفه جنسیت در کاربرد زبنا ،ارسنی دارد یا تنۀ مزبنور ،مهنر
تثییدی بر یتی ه فزوهشهای ایرایی (زیدی و همکنارا1894 ،،؛ بشنیریژاد )1891 ،و خنار از
مرزهای گویشی ایرا( ،کوتز0210 1؛ بوچولتز0220 ،0؛ بارو ،و فایندارووا8؛ 0210؛ جنینو )0214 ،4دارد
که بر یقش تثییرگبار مؤلفه جنسیت بر کاربرد زبنا ،اسنتایدارد تثکیند داریند اینکنه دختنرا،
یسبت به فسرا ،گرایش بیشتری دارید تا از ارسی استفاده یمایند منیتوایند موجنو ا نزایش
راگیری زبا ،ارسی در بستر خایواده باشد ،چراکه دخترا ،،مادرا ،نیننده ،یقنش محنوری در
زبا،نموزی رزیدا ،برعهده دارید
گرایش بیشتر سخنگویا ،با مدرک وق لیسنای و دکتنری بنه اسنتفاده از زبنا ،ارسنی،
یسبت به دیگر سخنگویا ،،با سطوح فایی تر تحصیلی حکایت از یقش بنیادی مؤلفه اجتماعی
تحصیالت در کاربست زبا ،معیار است یقش تعیی کننده تحصیالت بر کاربرد گویۀ معیار ،چه
در جغرا یای گویشی ایرا( ،قریشی ،حاجینبادی و مبنارکی1898 ،؛ احمندی و زیندی1891 ،؛ عزینزی و
همکارا )1891 ،،و چه در خار ایرا( ،میلروی و میلروی0220 ،0؛ هوریبرگر و من کنی )0212 ،0تثییند
شدهاست رشد روزا زو ،قشر تحصی کرده در جامعه و گرایش روزا نزو ،نینا ،بنه اسنتفاده از
زبا ،ارسی ،همگی ،یشایگر کاهش تدری ی سخنورا ،گنابادی در نینده خواهد بود
یا تهها حکایت از کاربرد گستردة زبا ،ارسی در میا ،شنهریا ،یسنبت بنه روسنتاییا ،در
سطوح مختل سنی دارد فژوهشها در جامعهشناسی زبا ،بر اهمینت مؤلفنه شهریشنینی بنر
1
کاربرد زبا ،ارسی تثکید داشتهاید (بشیریژاد1891 ،؛ مورتیمر و ورتهای 0210،1؛ یئوینو کوکنور نوینال
1. Coates
2. Bucholtz
3. Barron & Pandarova
4. Jinyu
5. Milroy & Milroy
6. Hornberger & McKay
7. Mortimer & Wortham
8. Jeon & Cukor-Avila
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 (0210با توجه به شیوع شهریشینی در اینرا ،،تماین بیشنتر سناکنا ،شهریشنی  ،در جهنت
کاربست زبا ،ارسی در تعامالت بینا ردی ،حکایت از زوال تدری ی گویش گنابادی دارد
گرایش بیشتر سخنگویا ،یوجوا ،و جنوا ،گنابنادی بنه گنزینش عننوا ،له نه بنرای گوینۀ
گنابادی ،تمای بیشتر نیها به بهرهگیری از زبا ،ارسی بنرای ارتبنا بنا همسنر نیننده و تنرجیح
بیشتر نیها به کاربست بیشتر زبا ،ارسی رزیدایشا ،،عواملی هستند که حکایت از یگرش مثبنت
سخنگویا ،گنابادی یسبت به زبا ،ارسی دارد ای یا ته ،بدا ،معناست کنه ر تنهر تنه ،گنویش
گنابادی ،جایگاه اجتماعی خود را از دست دادهاست و ای میتواید یشایهای از تغیینر زبنایی باشند
چو ،اه زبا ،ضرورتی برای یادگیری و بهرهگیری گویش بومی احساس یمیکنند
دریهایت ،همه سخنگویا ،گنابادی در سه گروه سنی مورد مطالعه ،یسبت به زوال تدری ی
گویش گنابادی اتفاق یظر داشتند که ای نشکارا حکایت از ن ،دارد که گویش مزبنور در حنال
طیکرد ،روید زوال است از ای منظر ،بر فایۀ چارچوب یظری فنجگاینۀ مخناطرة زبنایی ووری
( )0220و همسو با دیگر فژوهشهای گویشهای ایرایی ،مایند زیدی ،روش و یصیری المنوتی
( ،)1892قریشی حاجی نبادی و مبارکی ( ،)1898رهمند ( )1890و بشیریژاد ( )1891میتنوا،
اظهار کرد که گنابادی گویش در معرض خطر است ،چراکه تنهنا گنروه بزرگسنا  ،مسن تنر،
تمای به استفاده از گویش گنابادی دارید و ایری از نمنوزش گنابنادی در خنایوادههنا بنهعنوا،
بنیادیتری فایگاه ارتباطی مشاهده یشد
پیوست (پرسشنامۀ پژوهش):
حوزۀ خانواده

 )1کدای ی از زبا ،ارسی معیار یا گویش گنابادی را بهعنوا ،زبا ،اول در خایواده راگر تهاید؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )0شما به زبا ،ارسی بیشتر مسلط هستید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )8در برقراری ارتبا با فدر ،از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )4در برقراری ارتبا با مادر ،از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )0در برقراری ارتبا با خواهر کوچ تر ،از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )0در برقراری ارتبا با برادر کوچ تر ،از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
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ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )1در برقراری ارتبا با برادر بزرگتر ،از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )1در برقراری ارتبا با خواهر بزرگتر ،از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )9در برقراری ارتبا با عمو ،دایی ،عمه و خاله از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )12در برقراری ارتبا با فدربزرگ یا مادربزرگ از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )11در برقراری ارتبا با رزیدا ،امی از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
حوزۀ مدرسه
 )10در برقراری ارتبا با دایشنموزا ،در حیا مدرسه ،بیشتر از زبا ،ارسی اسنتفاده منیکنیند ینا
گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )18در برقراری ارتبا با مستخدی مدرسه از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )14در برقراری ارتبا با معلن در حیا مدرسه از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )10در برقراری ارتبا با معلن در د تر مدرسه از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )10در برقراری ارتبا با مدیر در د تر مدرسه از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )11در برقراری ارتبا با معلن خویش در محیط کالس از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
حوزۀ اداری
 )11در برقراری ارتبا با فزش بیشتر از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )19در برقراری ارتبا با منشی فزش از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )02در برقراری ارتبا با کارمند از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
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حوزۀ شهری
 )01در برقراری ارتبا با معلن از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )00در برقراری ارتبا با مغازهدار از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )08در برقراری ارتبا با همسایه از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )04در برقراری ارتبا با جوا ،غریبه از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )00در برقراری ارتبا با شخ کهنسال غریبه از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )00در برقراری ارتبا با راینده از زبا ،ارسی استفاده میکنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
حوزۀ مذهب ،هنر و سرگرمی
 )01شما به خواید ،یا شنید ،شعر به زبا ،ارسی بیشتر عالقهمندید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )01شما عالقهمند به اجرا یا تماشای تئاتر به زبا ،ارسی هستید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )09نیا شما بیشتر عالقهمند به تماشای اجرای موسیقی یا شنید ،موسیقی به زبا ،ارسنی هسنتید
یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )82تماشای یلن سینمایی به زبا ،ارسی بیشتر برای شما جباب است یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )81شنید ،یا خواید ،داستا ،به ارسی برای شما جبابیت بیشتری دارد یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )80ترجیح میدهید که بریامههای تلویزیو ،را به زبا ،ارسی تماشا کنید یا گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )88شما با چه زبایی با خدای خویش راز و ییاز میکنید؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
نگرش زبانی
 )84نیا از یظر شما دایست گویش گنابادی ضروری است؟
ال ) خیلی □ ب) کن □ ) هرگز مهن ییست □

بررسی جایگاه و کاربرد گویش گنابادی از منظر ...

زبان فارسی و گویشهای ایرانی /سال ششم ،دورة اول ،بهار و تابستان 0011

019

 )80در حال حاضر ،بیشتر رزیدا ،خویش را به گفتوگو با چه زبایی تشوی میکنید؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )80در ننورتیکننه در نینننده نناحو رزینند شننوید ،بیشننتر تماین دارینند کودکننا ،خننویش را بننه
حبتکرد ،به چه زبا ،یا گویشی تشوی کنید؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )81شما بیشتر تمای دارید که همسر نیندة شما بنه زبنا ،ارسنی بنا شنما ارتبنا برقنرار کنند ینا
گنابادی؟
ال ) ارسی □ ب) گنابادی □
 )81در هنگای حبتکرد ،درمورد گنابادی ،تمای دارید تا از کدای ین از عنناوی له نه ،زبنا ،ینا
ا طالحات دیگر استفاده شود؟
ال ) زبا □ ،ب) له ه □ ) سایر □
 )89نیا در ورت داشت له ۀ گنابادی در هنگای حبتکرد ،به ارسی از شث ،و اعتبنار اجتمناعی
شما کن میشود؟
ال ) خیلی □ ب) کن □ ) ا الً مهن ییست □
 )42نیا از یظر شما گویۀ گنابادی رو به زوال است؟
ال ) بله □ ب) خیر □ ) یمیداین □
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Abstract
This study was conducted with the aim of detecting the social status of
Gonabadi dialect as one of the oldest dialects of Iran via the analysis of the
effect of social parameters like age, education, gender, and urbanity upon
the frequency of Gonabadi usage in diverse fields including family, school,
art, office, alley and street, and hobby. Our method was field analysis and
the recruited instruments included questionnaire and interview. The
sampling method was random based on which our statistical society
included 240 participants from three age groups of 12 to 17, 25 to 35 and
50 and more were selected proportionally and equally from each gender
and from two urban and rural societies. The results demonstrated that
Gonabadi was the dominant language of informal fields, specifically,
family, though in the more formal fields including school and office,
Persian was the dominant language. Also, the propensity to utilize Persian
among female, young, educated and urban participants outweighed this
tendency in the male, older, uneducated, and rustic counterparts. Hence, on
the light of these results, it could be asserted that Gonabadi is undergoing
gradual trend of extinction in the realm of great Khorasan.
Keywords: Gonabadi, Endangered dialect, Attitude, Extinction
1. Introduction
Language death is regarded as the degeneration of language variety as a
result of gradual change toward a dominant language in communicative
interactions. In fact, the emergence of this phenomenon creates diaglossia
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based on which gradually the inferior language is utilized in more
restricted contexts paving the way for its gradual death. In doing so, social
variables like gender, age and urbanicity would play crucial role. Also, as
any dialect is an indispensable aspect of each culture, its death could be
regarded as the degeneration of a semio-cultural element. The issue of
language death or degeneration would become more serious when we
observe that the results of the recent scientific researches corroborate the
degeneration of dialects because according to a pessimistic estimate, only
600 languages of the world have the chance to survive during a longer
span of time. Henceforth, regarding the importance of Iranian dialects
preservations, in this research, via conduction a field study in the city of
Gonabad, we tried to investigate the sociolinguistic status of Gonabadi as
one of the south western dialects of Iran through analyzing its frequency of
usage in different fields and native speakers’ attitudes toward it.
2. Theoretic framework
From sociolinguistic perspective, diglossia is a type of standardization
based on which two varieties of a language live alongside each playing a
crucial function. Fasold (1984) envisages diglossia as a kind of style
shifting asserting that when dominant and inferior varieties are mingled,
the status of diglosssia would change. Fishman (1967, 1996), introducing
his extended theory, emphasizes on the co-existence of standard language
and regional dialects pointing out that today standard language has
transformed into the common language of bilingual or multilingual
societies. So, according to this theory, the regional dialect or language is
utilized more in friendly settings like family while formal language like
standard Persian is recruited in formal and educational settings. Ricento
(2012), proposing social hierarchy of dialects and languages, believes
that social hierarchy is imposed by political figures or popular media and
in doing so, vernacular tongue gains low social prestige and is utilized
extensively in interpersonal and informal interactions. In this hierarchy,
there is another variety possessing high social prestige and is utilized
more in formal interactions. In societies where social inequality is
predominant, the majority of people are incapable of utilizing the
standard language. Wurm (2002), proposing language endangerment
theory, considers four levels of potentially endangered, endangered,
seriously endangered, and completely endangered (death). Nercisance
suggests three levels of diglossia in Iran including the co-existence of
colloquial with literary Persian, the co-existence of standard Persian with
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a regional dialect and the co-existence of standard Persian with a regional
language.

3. Methodology
Our method was field analysis and the recruited instruments included
questionnaire and interview. The sampling method was random based on
which our statistical society included 240 participants from three age
groups of 12 to 17, 25 to 35 and 50 and more, were selected proportionally
and equally from each gender and from both urban and rural societies
4. Results and Discussion
The results demonstrated that Gonabadi was the dominant language of
informal fields, specifically, family, though in the more formal fields
including school and office, Persian was the dominant language. Also, the
propensity to utilize Persian among female, young, educated and urban
participants outweighed this tendency in the male, older, uneducated and
rustic counterparts. Hence, on the light of these results, it could be asserted
that Gonabadi is undergoing gradual trend of extinction in the realm of
great Khorasan.
5. Conclusions and Suggestions
The overall performance of the participants in different fields including
family, school, office, city, religion, art and amusement is indicative of a
close relationship between the social variable of “age” and “Persian usage”
with younger participants being more inclined to utilize Persian in these
fields than their older counterparts. On the other hand, the important roles
of the variables of “gender”, “education”, and “urbanity” in the use of
Persian and Gonabadi were corroborated. Girls’ more robust propensity to
utilize Persian than boys leads to the increase of Persian language
acquisition in the family context, because girls as future mothers would
play pivotal role in language learning of their children. Also, participants
with M.A and Ph.D degree had a much stronger propensity to utilize
Persian than other individuals. Regarding “urbanity”, our findings
demonstrate the more extensive use of Persian language among city
inhabitants compared to villiage inhabitants. Concerning the extension of
urbanicity in Iran, more robust propensity of city inhabitants to utilize
Persian language in their interpersonal interactions, is indicative of a
gradual erosion and death of Gonabadi dialect.
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Furthermore, the positive attitudes of most speakers toward the use of
Persian language, demonstrates that Gonabadi is losing its social status as
the frank attitude of the speakers about the gradual erosion of this dialect
indicated a vivid language change.
Since languages and dialects comprehensively foreshadow the culture of
each country and play a pivotal role in the representation of the customs,
traditions and social events of each nation, any attempt to preserve
Gonabadi inheriting the linguistic properties of Classical Persian, could
also be regarded as an attempt to preserve the enriched treasure of Persian
language.
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