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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. 
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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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 چکیده
ر تنثییبررسنی ، بنا های کهن  ایراینیاز گویشموقعیت اجتماعی گویش گنابادی،  حاضر با هدف شناسایی مقالۀ

های مختلن  در حوزه گنابادی ۀگوی های اجتماعی مایند س ، تحصیالت، جنسیت و شهریشینی بر کاربردمؤلفه

تحلین   روش،مایند خایواده، مدرسه، هنر، اماک  اداری، کوچه و خیابنا،، منبهو و سنرگرمی ای نای فنبیر ت  

ای مبننای ن،، ح نن یموینهکنه بربنود گیری، تصاد ی روش یمویه  است هیامه و مصاحب، فرسشو ابزارای حوزه

 ۀهنر گنروه جنسنیتی و بنه  نورت مسناوی از دو جامعن به تفکین سنی  ةنزمودیی، از سه رد 042متشک  از 

رسنمی و های غیریشا، داد که گنابادی، زبا، غالو حوزه یتایج فژوهشروستایی و شهری گناباد ایتخاب گردید  

  گنرایش استتر مایند مدرسه و اداره،  ارسی معیار، زبا، غالو ی رسمیها؛ هرچند در حوزهاستهویژه خایوادبه

هنای سننی، از زبا،  ارسی در بی  زیا، بیشتر از مردا،، گروه سننی جواینا، بیشنتر از دیگنر گنروه استفادهبه 

   فن سنتهادر تمنامی حنوزه ا،بنیش از روسنتایی ا،یشنین، شهرگا،کردبیشتر از غیرتحصی  گا،کردتحصی 

  کندخراسا، بزرگ طی می ۀکه گنابادی روید تدری ی زوال را در فهنگفت توا، می
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 مقدمه -1

در معنرض تحنو ت بنینادینی قنرار  زینده،ای هنای  رهنگنی و فدیندهزبا،، از بارزتری  حوزه
، گنرایش تندری ی بومیسخنورا، زبا،، کاهش  ة  فیامد ای  تغییر و تحول در فیکراستهگر ت

بنه خناطر  گویۀ زبناییمرگ زبایی را زوال  (1994) 1کمپ   استزوال و گاه زوال کام  به سوی 
واقنع، در چننی  کنند  درتغییر تدری ی به سمت زبا، مسلط در تعامالت ارتبناطی تلقنی منی

در  کمنی از سنخنورا،را ن، زبنا، زینری   براساسگیرد که دوزبایگی شک  می ةوضعیتی فدید
ای  فدینده، زوال  دررود  از بی  می در یهایت کامالبرید و های بسیار محدود به کار میموقعیت

فیوسنتاری کنه ، یافنبیر خواهند بنودتدری ی زبا، زینری  در فیوسنتاری از تغیینرات اجتنناب
 توایند یقش محوری ایفا کنند  گیری ن، میدر بروز و شک یگرش و های س ، جنسیت مؤلفه

های محلی، گویشورا، زبایی تنالش ها و گویشتردید ییست که در  رایند حبف زبا،جای 
سنرنغازی  خواهند کرد تا از زبا، دیگری برای برقراری ارتباطات بینا ردی استفاده کنند و ای ،

در بی  سنخنورا، ین   یهایی که اعتبار اجتماعی و قدرت بیشترگیری از زبا،برای بهرهاست 
دهند کنه ادامنه این  رویند در شناسا، اجتماعی هشدار میرید  بسیاری از زبا،دا جامعۀ زبایی

های بااعتبار و قندرت بیشنتر و زبا،شود گبر زما،، ممک  است من ر به کاهش تنوعات زبایی 
هنای گنروه اقلینت بنا جایگناه و اعتبنار زبنا،یشنی  جغرا ینایی، جا ة وسیعی از فهنۀگستردر 

 تر شوید  اجتماعی فایی 
شنناختی مرگ ن، به معنای زوال یمادهای یشنایهاز عنا ر یاگسستنی  رهنگ است و زبا، 
در حفن  تنوعنات توایند هنای ایراینی منیرداخت  به جایگاه و موقعیت گویشاست  ف رهنگی 

خراسنا، های ایرایی یو، شناخه جننوب غربنی در باشد  گویش گنابادی از گویش  رهنگی مؤیر
، همسو با تحنو ت سیاسنی اقتصنادی، اجتمناعی و  رهنگنی، اخیرهای در سالبزرگ است و 

هنای اجتمناعی در گسنترش روزا نزو، رسنایه بنا(  1811)کلباسی،  استهمصو، از تحو ت یبود
های مختل  اجتماعی که قندرت و یفنوز زبنا، رسنمی در نیهنا  ضای م ازی، نموزش و حوزه

منندا، و ر تنه از مینزا، عالقنهر تنه مشهود است و گرایش بیشتر به ای  زبا،  احو قندرت،
جندی کاسته خواهد شند و منرگ ینا اضنمحالل زبنایی های محلی ها و گویشسخنورا، زبا،

؛ طبن  دارینداضمحالل گویشنی در سرتاسنر دیینا های علمی ییز یشا، از خواهد بود  فژوهش
 ین مطناب  بنا ایند و های دییا از بی  ر تنهسال گبشته، ییمی از زبا، 022علمی در  یتخمین
، رواین  از ( 1990، 0)کنراس داریدمدت شای  بقا زبا، دییا در بلند 022بینی بدبینایه، تنها فیش
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ن، شدین تا با فژوهشی میدایی در شهر گناباد، به شناسایی جایگاه گویش گنابادی در زمنا، بر 
گنابنادی در  کناربرد ةبنه بررسنی گسنترف  نتی ن، بپردازین   شناختیزبا،کنویی و موقعیت 

 یوع یگرش سخنورا، یسبت به گویش مزبور فرداختین   های مختل  و همچنی ، حوزه
 

 چارچوب نظری -2

از ینوع خا نی از معیارسنازی کنه  عبنارت اسنت گنویگیدوزبنا،شناسی زبا،، از منظر جامعه
در نند و کنمنی ایفنان، دو گویه از ی  زبا،، در کنار هن زیست و هر ی  یقش مهمی  براساس

شناسا، اجتمناعی،   زبا،استها ضروری هر حوزه از تعامالت اجتماعی، استفاده از یکی از گویه
عناوی  زبا، زیری  و زبا، زبری  را برای ای  دو  ورت زبایی ایتخاب یمودیند  زبنا، زبنری  در 

بری  های غیررسمی کاربرد دارد  به عبارت دیگر، زبا، زهای رسمی و زبا، زیری  در با تبا ت
هنای دایشنگاهی و اخبنار کناربرد های اداری، محیطیا  راگویه معمو ً در مکاتبات رسمی، یامه

های م ازی و ادبیات عامه، ردفنای زبنا، زینری  ینا حال نیکه در محاورات روزمره، رسایه ،دارد
   ( 1909، 1) رگوس  روگویه مشهود است 

را منرتبط بنا  گویگیدوزبنا، وزبنا،  شناسنیروا،را مربنو  بنه  دوزبنایگی (1914) 0 سولد
از تغیینر از ین   عبنارت اسنت گویگیدوزبنا،کند  از یظر ایشا،، شناسی زبا، تلقی میجامعه

شوید، جایگاه های زبری  و زیری  در هن ادغای میسب  کالمی، به سب  دیگر و نیگاه که گویه
  است عیگی اجتماویژ ،گویگیدوزبا، کند  ف تغییر می گویگیدوزبا،

یا تنه، بنر همزیسنتی همزمنا، زبنا، معینار و بسط ۀبا معر ی یظری (1990،1901) 8 یشم 
که امروزه بر ایر تماس زبایی و ا زایش ح ن تعنامالت  کرده و گفتههای قومی دیگر تثکید زبا،
اقنوای زبا، مشترک  بهایدارد استۀ عنوا، زبا، میای ی، گویی و تغییر یقش زبا، استایدارد بهزبای
هنای ، گنویش ینا زبنا، محلنی در حنوزهاسناساین   بر  استهزبایه مبدل گشتزبایه یا چنددو

ۀ رسنمی زبنا، )ماینند نیکه گوینحال ،دشوهای دوستایه و  میمی استفاده میخایواده، محیط
 های رسمی و نموزشی کاربرد دارد در محیط  ارسی معیار(
هنا، بنر این  ها و زبا،راتو اجتماعی درمورد گویشمۀ سلسلهبا طرح یظری (0210) 4ریسنتو

 و کننندهای فرطر ندار تحمین  منیهای سیاسی یا رسایهچهرهرا  باور است که ترتیو فایگایی
د و در ارتباطنات یابناعتبنار اجتمناعی فنایینی منی ،زبا، مادری  رد به شک  مرسوی، گویهای  
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 ودارد ین مکتنوب  نورترسمی، معمو ً رشود  ای  شک  غیبینا ردی و غیررسمی استفاده می
شوید  امنا، در این  ترتینو فایگنایی، گوینه ییز به باد ایتقاد گر ته میگویش  ن،یویسندگا، به 

در ارتباطنات رسنمی و یوشنتاری بنه کنار  د ودیگری ییز وجود دارد که از منزلت اجتماعی دار
فبیر ییست  بننابرای ، از منظنر او معتبر، جز با نموزش رسمی امکا، ۀرود   راگیری ای  گویمی

معتبنر  ۀ، غالنو منردی در کاربسنت منؤیر گویناست در جوامعی که یابرابری اجتماعی برجسته
      یداریدتوایایی و مهارت 

کنند و بنه مطنرح منی گویگیدوزبنا، ةزبنایی را در حنوز ةمخاطر ۀییز یظری (0220) 1ووری      
ورزد  ایشا، سطح یخست را بالقوه در معنرض ادرت میشناسایی فنج سطح از مخاطره زبایی مب

هنا تنرجیح دهنند تنا از زبنا، مسنلط نورد که بچهیهد  ای  مرحله نیگاه سر بر میخطر یای می
مرحلنه دوی زبنا، در معنرض خطنر در ی زبا، زیری  را بیاموزید  استفاده کنند و به شک  یاقص

سنخنورا، زبنا،  ،هادر ای  مرحله بچهاید  ،تری  سخنورا، زبا،، بزرگسا وسالس کناست و 
 اسنت و   در مرحله سوی، زبا، به  ورت جدی در معنرض خطنرییستند و اگر باشند محدودید

  در ایندزبنایی ۀتری  سخنورا، ن، جامعتر، جوا،ای از موارد مس تر و در فارهسا ، جوا،میا،
ر زمنایی کنه سنخنورا، ، دگینردمنی در معرض خطر یا منرگ قنرار کامال ،مرحله چهاری، زبا،

مرگ زبایی خنواهین بنود کنه  د  در مرحله یهایی، شاهدودی در ن، جامعۀ زبایی باقی بمایمحد
 شود  مشاهده یمی ی در جامعۀ زباییهیچ سخنور

در اینرا، معا نر،  گویگیدوزبنا،گایه از روید بندی سهبا طبقه (11-14، 1804)یرسیسیای       
ارسنی گفتناری،  ایگنارد  فیندایش زیستی  ارسی ادبی با  ارسی گفتناری منیاول را هم ۀطبق
تری    اما از منظر ایشا،، برجستهاستههای محلی بودرشد شهریشینی و نمیزش گویش ۀیتی 
همزیستی زبا،  ارسی استایدارد با ین  گنویش ؛ ستا در ایرا،، یوع دوی ن، گویگیدوزبا،یوع 

با اعضای خایواده به گنویش محلنی سنخ   وگوگفتراییا، هنگای محلی  بر ای  اساس، غالو ای
 ویگیریند  منی بازار و مح  کار، از  ارسی معیار بهره ،در تعامالت زبایی در کوچهگویند اما می
هنای قنومی در مکالمنات داخلنی بنه زبنا، گروه ن،یماید که در سومی را هن معر ی می ۀطبق

ایدارد  از منظنر ایشنا،، غالنو اسنتۀ می، از گوینگوینند و در مکالمنات رسنمحلی سنخ  منی
وینژه در منورد یسن  زبایی، بهکرد، دوزبایگی کام  و دوزبایگی ت سخنگویا، ای  اقوای، با طی

ایند  فن ، دوزبنایی این  گنروه، حتنی بیشنتر از حالنت اول، به حالت دوزبایگی کام  رسنیده
     استهفیدا کرد گویگیدوزبا،شک  محلی،  ۀهمزیستی  ارسی استایدارد با ی  گویش یا له 

                                                           
1. Wuhrm 
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 پژوهش ۀپیشین -3

کناربرد زبنا، منادری، در بنی  مهناجرا، سناک  در نمریکنا  ۀ گسنترةمطالع به (1900 یشم  )
مثابه زبا، معینار، در تمنامی شا، یشا، داد که زبا، ایگلیسی به  فژوهش ایاستهمبادرت ورزید

  از سنویی دیگنر، استهمادری مهاجرا، گشتزبا،  یشی های خصو ی، جاها به جز حوزهحوزه
اتریش، حکاینت از ن،  اوبروارت م اری -نلمایی ۀدوزبای ۀ، در منطق1919گال در سال  فژوهش

های مختل  اجتماعی، مخاطو و اعتبار اجتماعی زبا،، از عواملی هسنتند کنه داشت که حوزه
گیری از رویکنرد بهره با (1914)سولد    دهدکاربرد هر ی  از ای  دو زبا، را تحت تثییر قرار می

فوسنتا، تینوا را بر کناربرد زبنا، ایگلیسنی سنر  های مخاطو و موقعیتای، یقش مؤلفهحوزه
مثابنه زبنا، اسنتایدارد، بنه، از ایگلیسنی، فوست تیواکه قبای  سر کرده گیری یتی ه و واکاوی

 گیرید  برای برقراری ارتبا  بهره می
استد ل کردید که در یی رینه بنا وجنود گنرایش بیشنتر  0210 در سال 1سواوسوبا و نلبیو     

 (هنای زبنایی در این  کشنورای )به دلی  تننوع گوینهجی  یی ریهفی ۀفاده از گویاست همردی ب
ها،  رزیندا،   در یتی ه، بیشتر خایوادهاستهایگلیسی بود ةسیاست زبایی کشور کاربست گسترد

های محلی، تنها در برخی از اید و استفاده از گویهیگلیسی تشوی  کردهفاده از ااست هخویش را ب
شنود  فیامند تلنی این  سیاسنت، از منظنر یویسنندگا،، رسمی مشناهده منیهای غیرموقعیت

  استههای زبایی بومی در ای  کشور و استیالی زبا، ایگلیسی بوداضمحالل و مرگ گویه
های اجتماعی س ، جنن ، و یقش مؤلفه گویگیدوزبا،به بررسی ( 1894) زیدی و همکارا،     

جواینا، در ؛ ایندتحصیالت و شغ  بر کناربرد  ارسنی و ترکنی در شهرسنتا، اردبین  فرداختنه
مقایسه با کهنسنا ،، زینا، در مقایسنه بنا منردا، و ا نراد بنا تحصنیالت بنا  در مقایسنه بنا 

های نموزشنی کنند و در حوزهاده میسخنگویا، با تحصیالت فایی ، بیشتر از زبا،  ارسی استف
 ها کاربست زبا،  ارسی مشهود است  و اداری، بیش از سایر حوزه

هنای  ارسنی و کنردی در منطقنه به بررسی جایگاه کاربردی زبا، (1891)احمدی و زیدی      
اجتمناعی مبنادرت  شناسنیزبا،از منظنر  (جناییاورامایات )فاوه جوایرود روایسنر و ینالب بابنا

هنای اداری، نموزشنی و کردگا، در حنوزهدارد که جوایا، و تحصنی ورزیدید  فژوهش حکایت 
 برید را به کار میبیشتر زبا،  ارسی ها دوستی یسبت به سایر حوزه

گینرد کنه یتی ه می گویگیدوزبا،های بررسی روید همگرایی و موقعیت با (1811) عموزاده     

  از اسنتهحا   همگرایی ای  زبا، با زبا، معیار بود ،زیدراییماگویش  از تغییراتزیادی بخش 

                                                           
1. Osoba & Alebiosu 



 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش زادهامید آزاد و مجتبی منشی   020

 

هنای  رهنگنی یادرسنت و گناه اتخناز سیاسنتگراینی، منظر ایشا،، ا زو، بنر  راینند ت ندد

 ها شود  ساز مرگ گویشتواید زمینهییز می مردیعلمی های ارزشی غیرقضاوت

 رسایش و تغیینرات  ةررسی گسترفژوهش خویش با ب در (1891) راستی،  ابری و ویسی      

هنای مقنین های بنومی و ایالمنیزبایی از لحاظ جنسیت و گروه سنی در میا، دو گروه ایالمی

سنال، بیشنتری   رسنایش و تغیینر زبنایی  02زینر  جامعنۀ زبناییتهرا، اظهار داشتند که در 

ر از منردا، هر دو گروه نزمودیی،  رسنایش زبنایی در بنی  زینا، بیشنتدر و  استهمشاهده شد

   استسطح زبایی بارزی متثیر از روید  رسایش زبایی سطح واژگایی است  

-رمزگرداینی در ا نراد دوزباینه کنردی کلهنری بررسی فدیدة با (1891) عزیزی و همکارا،     

های خایواده، همسایگی، دوسنتا، و اداری بنه  ارسی یشا، دادید که سخنگویا، زبایی در حوزه

کنننند و کاربسننت زبننا، کلهننری، در شننتر از زبننا،  ارسننی اسننتفاده مننیشننک  معننناداری بی

اسنت  از دایشنگاهی نموزا، مقطع اول متوسطه، بیشتر از مقناطع دوی متوسنطه و فنیشدایش

بنا  (1811)  مشنایی اسنتکلهری، در بی  دخترا،، بیشتر از فسرا،  سویی دیگر، کاربست گویۀ

دارد کنه در م منوع، والندی  یلکنی اظهنار منیهای کناربردی زبنا،  ارسنی و گحوزه ۀمقایس

 مندید تا  رزیدا، نیها از زبا،  ارسی استفاده یمایند و گرایش خود این   رزیندا، یینز ن،عالقه

موضوع حف  زبنایی و  (1811)  رزیدایشا، به زبا،  ارسی تکلن کنند  زوالفقاری ایارکی است که

و عوام  تثییرگنبار در  بررسی کردهما، را تغییر زبایی در باب گویش بختیاری شهر مس د سلی

بنا بررسنی جایگناه  (1892)  زیدی، روش  و یصنیری المنوتی استهها را معر ی یمودزوال زبا،

این   ۀاجتماعی یشا، دادید که در همن ةاجتماعی زبا،  ارسی و گویش تنکابنی، در شش حوز

رسنمی، جنایگزی  های غیروقعیتر ته، حتی در مو ر ته استها، زبا،  ارسی، زبا، غالو حوزه

ییز، موضوع زوال یا بقای گنویش  (1898) نبادی و مبارکی  قریشی، حاجیاستهزبا،  ارسی شد

اید  ای  فژوهشگرا، یشا، دادید که میزا، کناربرد گنویش بیرجنندی دهکربیرجندی را بررسی 

شود، بنه تر می، رسمیکاربرد زبا ةو هر چقدر حوز استر ته رو به کاهش در بی  جوایا، ر ته

بنه بررسنی جایگناه  (1891) بشنیریژاد یابند منیهما، میزا،، کاربرد گویش بیرجندی کاهش 

یشنا، داد  مازیدرایی در کنار زبا،  ارسی مبادرت ورزید  فنژوهش ایشنا، گویۀ زباییاجتماعی 

یابند و می مازیدرایی کاهش ۀمیزا، کاربرد گوی شودتر میچه موقعیت کاربرد زبا، رسمیکه هر

زبنا،  ارسنی هسنتین  از سنویی دیگنر، در  ةتر، شاهد کاربرد گسنتردهای سنی فایی در گروه

   مازیدرایی بر   ارسی رجحا، دارد  ۀمحور مایند مبهو، هنر و سرگرمی گویهای موضوعحوزه
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 شناسیروش -4

 ، بنر مینزا، و هنای مسنتقمؤلفنه مثابهبههای اجتماعی در فژوهش میدایی حاضر، تثییر مؤلفه
یخسنت، از  ۀدر وهلنبررسنی شند   متغینر وابسنته مثابنهبهبسامد استفاده از گویش گنابنادی 

ها تحصیالت  زی برای تکمی  نزمودییاگر نوری اطالعات استفاده شد و یامه برای جمعفرسش
لین  ای، از روش تحمصاحبه شد  در ت زیه و تحلی  عملکرد حنوزهه یداشتند با نیا، یامفرسش
هنا، بندیها و حوزهیامهو همچنی ، برای تدوی  فرسش (1901و 1990، ) یشنم ای  یشم  حوزه

فرسنش بسنته  42متشک  از  ۀیام  فرسشاستهاستفاده شد( 1919) 1از چارچوب فژوهشی گ 
هنایی یناظر بنر فرسنش ست  گروه یخستهای مختل  در دو گروه م زاکه یاظر بر فرسش بود
های مختل  مایند محیط خایواده، کوچنه و بنازار، بست گویش گنابادی در حوزهکه بر کار است

شنوید و گنروه دوی یناظر بنر مراسن مبهبی، محیط کسو و کار، هنر و سنرگرمی مربنو  منی
های سنخنورا، گنابنادی ها و یگرشهایی است که به شک  نشکار یا غیرمستقین دیدگاهفرسش

اه سخنورا، یسنبت و مرتبط با احساسات و یوع یگ کندی میبررسدر مورد  ارسی و گنابادی را 
منورد  گوینۀ زبنایییامه بنا هندف بررسنی های فرسشگویه  استگویش گنابادی  به سریوشت

ییند ثترا روایی  نوری و محتنوایی نیهنا متخصصا، استفاده ) ارسی، گنابادی( طراحی شده و 
و  0مسنتق  tنزمنو، و سنتنباطی اسنتفاده های تو نیفی و اها از نماربرای تحلی  دادهکردید  

 کار گر ته شد  به 8طر هتحلی  واریای  ی 
سنال( در  11تنا  10دختر و فسر مقطع متوسطه )گنروه سننی کنندگا، فژوهش تمشارک

رای   بناسنتسنال  02سال و همچنی  گنروه سننی بنا ی  80تا  00شهر گناباد، گروه سنی 
رستا، )دو دخترایه و دو فسنرایه( برمبننای فراکنندگی  یامه، درم موع، چهار دبیتکمی  فرسش

  ایتخاب گویشنورا، استتصاد ی  نموزا، ییزایتخاب شد  ایتخاب دایش شهر ۀمرکز و حاشیدر 
بنرای   اسنتهنای مختلن  اجتمناعی های سنی با تر در یقا  متنوع شهری و از گروهدر گروه

روسنتایی و  ۀیفر از هر گنروه سننی جامعن 42کنین اینکه تثییر عام  شهریشینی را ییز بررسی 
شهری به تعداد مساوی از هر گروه جنسیتی ایتخاب گردیدیند   ۀیفر از هر گروه سنی جامع 42

ای تحلی  حنوزه بررسی میزا، کاربرد زبا،، از روش است  برای یفر 042ح ن یمویه  درم موع
مختلن  ماینند خنایواده، مدرسنه،  هایمبنای ن، بسامد کاربرد زبا، در حوزهاستفاده شد که بر

هنای واقنع، مؤلفنهشند  درهنر، اماک  اداری، کوچنه و خیابنا،، منبهو و سنرگرمی  بررسنی 

                                                           
1. Gal 

2. Independent T-Test 

3. One-way ANOVA 
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د بر یحوه و کاربرد زبا، مؤیر توایت، شهریشینی و جنسیت ییز میاجتماعی مایند س ، تحصیال
    شدد زبا، بررسی های مزبور، بر یحوه و میزا، کاربر، میزا، تثییر مؤلفهروای  ازباشد  

هایی هسنتند کنه ممکن  از مؤلفه وگوگفتموقعیت و با ت، یوع مخاطو، موضوع  و هدف 
ینا از زبنا،  ارسنی معینار بهنره  د تا به تناوب از گویش بومی خوداست اه  زبا، را وادار سازی

ری از چراکه بنه بناور بسنیاداشت توا، یقش محوری یگرش زبایی را از یظر دور یییز یمگیرید  
ساز تغییر خواهند بنود و  در شناسا، اجتماعی، بروز یگرش منفی در بی  سخنورا،، زمینهزبا،

گیری یگرش منفی در بی  سخنورا، روید اضمحالل و مرگ ن، گنویش ینا زبنا،،  ورت شک 
ی یوع یگرش غالو در بناب ین  ، با بررسروازای  ( 0214 1) سولدسرعت بیشتری خواهد گر ت 

روشن   ی از موقعینت کناربردی ن، در نینندهتنرایداز و تصویر روش زبا،، چشن یا ی  گویش
هنای اهن  زبنا، یسنبت بنه موقعینت خواهد شد  بنابرای ، جستار حاضر، یوع یگرش و دیدگاه

    کندبررسی میگویش گنابادی در نینده را ییز  
 
 هایافته -5
 های مختلفبررسی کاربرد زبان در حوزه  -5-1

    زۀ خانوادهحو -5-1-1

تنوا، بی  هر ی  از اعضای خایواده ییز می کند حتی دراشاره می( 1990) 0که هادسو،همچنا،
در جدول زیر، در د و  راوایی اسنتفاده از  ارسنی ینا   را مشاهده کرد رد زبایی همنحصرب گویۀ

    استهگروه سنی یشا، داده شد زبا، اول، به تفکی  سه مثابهبهگنابادی 

 در شهر گناباد حوزة خایوادهزبا، اول در  عنوا،بهمیزا،  راگیری  ارسی و گنابادی  -1ل جدو
 زبا،

 گروه سنی

 م موع گنابادی  ارسی
 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 122 12 8070 00 0170 04 11تا 10
 122 12 1170 00 170 11 80تا  00

 122 12 9070 14 0/1 0 سال و بیشتر 02
 122 042 0170 100 8070 11 هام موع نزمودیی

تنا  10های جدول با ، در گنروه سننی نزمو، تی مستق  و با توجه به داده ۀیتی  براساس

در ند  90 راگیری  ارسی و گنابادی، با اطمیننا،  ۀها در زمینسال،  رض برابری میایگی  11

                                                           
1. Fasold 

2. Hudson 
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 80تنا  00های سنی ها در گروهیایگی   عدی برابری مP=0/000<0/05،(t=-26/43شود )رد می

 شننددیننده سننال و بیشننتر ییننز  02گننروه سنننی  ییننزو  P=0/000<0/05،(t=-34/13)سننال

(P=0/000<0/05،(t=-18/4،حکاینت از رویند ا زایشنی نمنوزش زبنا،  ارسنی در    ای  یتی ه

   استول زبا، ا عنوا،بههای گنابادی و بیایگر سیر یزولی  راگیری گویش گنابادی خایواده

زبنا، اول، معینار دومنی هنن بنرای  عنوا،بهمورد یظر  گویۀ زباییبر میزا،  راگیری  عالوه

   است میزا، تسلط سخنورا، بر زبا،  شناسایی زبا، مادری ا راد دریظر گر ته شد و ن،

 میزا، تسلط ا راد به  ارسی یا گنابادی در سطح شهر گناباد -0جدول 
 زبا، غالو

 گروه سنی
 م موع گنابادی  ارسی

 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی
 122 12 41710 89 01700 41 11تا  10
 122 12 18710 01 10700 18 80تا  00

 122 12 91710 19 1700 1 سال و بیشتر 02
 122 042 11721 110 00791 00 هام موع نزمودیی

 

تنا  10های جدول با ، در گنروه سننی هتی مستق  و با توجه به داد یتی ۀ نزمو، براساس

تسلط سخنگویا، به  ارسی و گنابادی، با اطمیننا،  ۀها در زمینسال،  رض برابری میایگی  11

های سننی ها در گروه  عدی برابری میایگی P=0/000<0/05،(t=-16/43شود )در د رد می 90

 شند دیندهال و بیشتر ییز س 02گروه سنی  ییزو  P=0/000<0/05،(t=-24/13سال ) 80تا  00

(P=0/000<0/05،(t=-17/4   ، کنه گفنت تنوا، های گروه سنی یخست، منیداده ۀبرفایبنابرای

 دربنارة  اسنتهغالو روید ا زایشی به خنود گر تزبا،  عنوا،بهگرایش به  راگیری زبا،  ارسی 

   ل شد در زما، برقراری ارتبا  با اعضای خایواده و  امی  ییز سؤاکاربردی زبا، 

 میزا، استفاده از گویش گنابادی به تفکی  گروه سنی و مخاطبا، نیها در سطح شهر گناباد -8جدول 
 گروه سنی

 مخاطبا،
 سال و بیشتر 02 80تا  00 11تا  10
 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 122 12 90 10 08710 48 فدر و مادر
 98710 10 92 10 01710 08 ترکوچ خواهر یا برادر 
 9170 11 9070 14 48710 80 تربزرگخواهر یا برادر 

 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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 یگروهننبننی  و P=0/000<0/05،(F=4/158 گروهننی )تحلینن  واریننای  درو، ۀیتی نن
(P=0/000<0/05،(F=4/124 ۀدر زمینن هاهای جدول با ،  رض برابری میایگی با توجه به داده و 

 شود  یمییید ثهای سنی متفاوت و در تعام  با مخاطبا، مختل  تکاربرد گنابادی در گروه
 

 حوزۀ مدرسه -5-1-2

، مدرسنهبنادی در نموزا، از  ارسی و گنادایش ةبرای کسو اطالعات بیشتر از میزا، استفاد

هنای مختلن  در موقعینتیینز و     نمنوز و در تعامالت با معلن، داینشاز نیها در مورد زبایشا، 

   سؤال شد     مدرسه مایند کالس درس، حیا  و 

 های مختل  موقعیتی مدرسهبا ت کاربست زبا،  ارسی در -4 جدول

بنننا  نمنننوزدایش موقعیت

در  نمنننننوزدایش

 حیا  مدرسه

نمننوز دایننش

 با مستخدی

نمنوز بنا دایش

معلننننننن در 

 حیا  مدرسه

نمنوز بنا دایش

معلن در د تر 

 مدرسه

نمننوز و دایننش

مدیر در د تر 

 مدرسه

نمننوز و دایننش

معلن در کالس 

 درس

 %9074 %122 %122 %122 %00700 %0070 میانگین
 

مینایگی  عملکنردی ، های جندول بنا تی مستق  و با توجه به داده یتی ۀ نزمو، براساس
نمنوز نموز با دایشسو، و دایش های مختل  نموزشی از ی نموز با معلن و مدیر در محیطدایش

   تفسنیر این  یا تنه ن،P=0/000<0/05،(t=-12/43و مستخدی از سویی دیگر، متفاوت اسنت )
رسنمی  ی، در جهت فایایی موقعیت و رابطنۀکوشد تا با استفاده از زبا، رسمست که معلن میا

نموز و مسنتخدی، نموزی و دایشدایش، هرچند در یوع ارتبا  بی نموز تالش یمایدخود و دایش
    استکارر ته و زبا، مادری سخنورا، گنابادی کاربست زبا، تابعی از موقعیت به

 حوزۀ اداری -5-1-3

    استحوزه ای  بیایگر میزا، استفاده از زبا،  ارسی در  (0جدول )

 های مختل  اداریگایه در محیطهای سه،  ارسی در گروهمیزا، استفاده از زبا -0جدول 

 سال 02با ی  80-00 11-10 میزا، کاربست  ارسی

 4171 10704 9074 فزش 

 8171 0471 9078 منشی فزش 

 11741 8071 1170 کارمند
 

 گروهنیبنی  و P=0/000<0/05،(F=4/158 گروهنی )تحلی  واریای  درو، ۀیتی  براساس
(P=0/000<0/05،(F=4/124 تننوا، بننر تفنناوت معنننادار هننای جنندول مننیبننه داده و بننا توجننه
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هنای اداری مختلن  های سنی متفاوت و در محیطکاربرد  ارسی در گروه در زمینۀها میایگی 
س  و مینزا، کاربسنت زبنا،  ۀبرجسته در جدول با  ارتبا  بی  مؤلف ۀ  یکتتثیید گباشتمهر 

فاده از زبنا، است هس  کمتر باشد، گرایش ب هچ؛ هراستری های مختل  ادا ارسی در موقعیت
بسامد کاربرد زبا،  ارسنی سنخنورا،  برجایگاه اجتماعی مخاطبا،  است  ییز ارسی ییز بیشتر 

   گبار است های مختل  سنی تثییررده
 

 حوزۀ شهری -5-1-4

 ۀری رابطنبی  س  و میزا، کاربسنت  ارسنی در محنیط شنهگر ته ای ای هایبررسیبراساس 

    معکوس وجود دارد
 های مختل  سنی در سطح شهرگناباددر د کاربرد زبا،  ارسی در میا، گروه -0جدول        

 سال 55باالی  35-25 11تا  12 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 دارمغازه

 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

 

 گروهنیبی  و P=0/001<0/05،(F=13/158 گروهی )تحلی  واریای  درو، ۀیتی  براساس
(P=0/000<0/05،(F=14/124 تنوا، بنر تفناوت معننادار منی هنای جندولبنه داده و با توجنه

های شهری مختلن ، های سنی متفاوت و در محیطکاربرد  ارسی در گروه در زمینۀها میایگی 
  مهر تثیید گباشت

   
 ، هنر و سرگرمیحوزۀ مذهب -5-1-5

 های هنری در سه گروه سنیمندی به زبا،  ارسی در حوزهمیزا، عالقه-1 جدول       
 گروه سنی

 هنری ةحوز
 سال و بیشتر 02 80تا  00 11تا  10
 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 10 10 11710 11 90 10 شعر
 0170 00 08710 01 11700 00 تثتر

 1070 12 18710 09 18710 01 موسیقی
 88710 01 12 00 91700 18  یلن سینمایی
 02 10 40700 81 10700 09 داستا،



 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش زادهامید آزاد و مجتبی منشی   021

 
 

 گروهنیبی  و P=0/001<0/05،(F=11/268 گروهی )اریای  درو،تحلی  و براساس یتی ۀ

(P=0/000<0/05،(F=10/124 تنوا، بنر تفناوت معننادار هنای جندول منیبنه داده و با توجنه

 هنای هننری مختلن های سنی متفاوت و در حوزهکاربرد  ارسی در گروه در زمینۀها میایگی 

گرایش یسنبت بنه زبنا،  ارسنی  سنی با تر،های   با ا زایش س  و در گروهمهر تثیید گباشت

 شود  کمتر می

بنود، ها و در دسنترساز سوی دیگر، با توجه به گستردگی یفوز تلویزیو، در بی  سرگرمی

-ها در مورد اینکه ترجیح نیها برای تماشای بریامنههای سنی، از نزمودییطی    همۀن، در بی

    استهیتایج یشا، داده شد (1جدول )سؤال شد  در  استهای تلویزیو، به چه زبایی 

 های تلویزیو،بریامه در زمینۀمندا، به زبا،  ارسی میزا، گرایش عالقه -1 جدول

 گروه سنی

 

 زبا، مسلط

 سال و بیشتر 02 80تا  00 11تا  10

 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 1170 14 18710 01 9170 11  ارسی
 

بنه  و بنا توجنه P=0/000<0/05،(F=9/124) گروهنیبنی وارینای   تحلی  براساس یتی ۀ

منندا، بنه زبنا، گنرایش عالقنه در زمینۀها توا، بر تفاوت معنادار میایگی می های جدولداده

مهنر تثییند گباشنت   های سنی متفاوتهای تلویزیو، در گروهتماشای بریامه در زمینۀ ارسی 

هنای سننی هنای تلویزینو، در بنی  گنروهتماشای بریامه مطاب  با اعداد جدول با ، گرایش به

ها فرسیدین که با چه زبایی بنا خندای از نزمودیی امشخص حوزة مبهوتر بیشتر است  در فایی 

مزبنور را  ةفاده از زبا،  ارسی در حنوزاست همیزا، گرایش ب (9کنند  جدول )خود راز و ییاز می

 دهد  یشا، می

 11تا  10گیری از زبا،  ارسی در بی  گروه سنی ی  میزا، بهرهییز بیشتر حوزة مبهودر 

سنال، بنا  02گیری از ن،، در بی  گروه سنی بنا ی در د و کمتری  میزا، بهره 10704سال با

  اسنتهدر د بود 8074سال  80تا  00در د مشاهده شد  ای  رقن، در گروه سنی  10میایگی 

-و با توجنه بنه داده P=0/000<0/05،(F=14/124) گروهیبی تحلی  واریای   براساس یتی ۀ

های سننی متفناوت و در کاربرد  ارسی در گروه در زمینۀها های جدول تفاوت معنادار میایگی 

 ی مشاهده شد حوزة مبهب
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 های اجتماعی و کاربست زبانارتباط بین مؤلفه -5-2

ایش استفاده از زبنا،  ارسنی تر، ما شاهد ا زهای سنی فایی در گروه ،همچنا، که مشاهده شد

 فاده از زبا،  ارسی کمتر است  است ههای سنی با تر، گرایش بنیکه در گروهحالهستین 

شناسی زبا، در بنی  از سویی دیگر، میزا، استفاده از زبا، رسمی، مطاب  با مطالعات جامعه    

دو  دخترا، و زیا، در هر در جدول زیر، میزا، کاربست زبا،  ارسیِ  استزیا، بیشتر از مردا، 

    استهیشا، داده شد حوزة خایوادهگروه سنی نغازی  در 

 گایههای سهمردا، و زیا، در گروه کاربست زبا،  ارسیِ -9 جدول
 گروه سنی

 مخاطبا،
 80تا  00 11تا  10

 دختر/ز، فسر/مرد دختر فسر

 01 40 14 00 فدر و مادر
 11 00 98 11 ترکوچ خواهر یا برادر 
 08 09 11 01 تربزرگخواهر یا برادر 

 04 81 00 48 عمو، دایی، خاله و عمه
 80 01 89 80 بزرگ یا مادربزرگفدر

 11 80 10 04  رزیدا،  امی 
 

 11تنا  10های جدول در گنروه سننی تی مستق  و با توجه به داده یتی ۀ نزمو، براساس

ارتبا  با مخاطبا، مختلن  بنه زبنا،  زمینۀ در بی  دختر و فسر هاسال،  رض برابری میایگی 

ها   عدی برابری میایگی P=0/000<0/05،(t=-21/13شود )در د رد می 90 ارسی، با اطمینا، 

یینز مشناهده  P=0/000<0/05،(t=-14/13) سنال 80تنا  00های سنی بی  مرد و ز، در گروه

، بیشتر از فسرا، از زبنا، درم موع، دخترا ای  یا ته نیست کهتفسیر  (P=0/000<0/05). شد

 در  «تحصنیالت»بنا توجنه بنه اهمینت مؤلفنه  کننند  ارسی در تعامالت خویش استفاده منی

کناربرد زبنا،  ارسنی  ةمزبنور در حنوز ۀمؤلفن به بررسنی تنثییر ،ی زبا،ختشناجامعه مطالعات

 اسنتیدک کرده بسیار اسال، تعداد ا راد تحصی  02به گروه سنی با ی یظر مبادرت ورزیدین 

بنه بررسنی مینزا،  ،اسنتگروه همگنی از یظر سنطح تحصنیالت سال  11تا  10و گروه سنی 

بینایگر یقنش  (12های جدول )دادهفرداختین  سال  80تا  00کاربرد زبا، در گروه سنی میایی 

 مؤلفه تحصیالت در گروه سنی مزبور دارد   
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 سال 80تا  00سنی  وهمردا، و زیا، در گر در کاربست زبا،  ارسی -12 جدول

 گروه سنی
 مخاطبا،

 80تا  00

  وق لیسای  و دکتری  وق دیپلن و لیسای  زیر دیپلن
 80 00 10 فدر و مادر

 10 04 12 ترکوچ خواهر یا برادر 
 01 41 1 تربزرگخواهر یا برادر 

 80 00 0 عمو، دایی، خاله و عمه
 19 10 4 فدربزرگ یا مادربزرگ

 14 01 48   رزیدا،  امی
 

هننای جنندول دادهو  P=0/000<0/05،(F=16/524) گروهننیبننی تحلینن  واریننای   یتی ننۀ
کاربرد  ارسی در سنطوح تحصنیلی مختلن   در زمینۀها تفاوت معنادار میایگی  بیایگرد توایمی

فاده از اسنت هه گنرایش بنگفنت کنتنوا، ارقای جدول منی براساس اشد بدر ارتبا  با مخاطبا، 
که با ا نزایش سنطح رحالید استها کمتر رده ۀسخنورا، با مدرک زیر دیپلن، از بقی  ارسی در

    شودمیتحصیالت، میزا، استفاده از زبا،  ارسی ییز بیشتر 
به بررسی تثییر  ،شناسی زبا،مطالعات جامعهیقش محوری عام  شهریشینی در  به با توجه

 گروهننیبننی تحلینن  واریننای   ی ننۀیت لفننه مزبننور بننر کاربسننت زبننا، مبننادرت ورزینندین ؤم
(P=0/000<0/05،(F=18/124  زبنا، کناربرد حکایت از ن، داشت که های جدول فایی ، دادهو

 ۀیسنبت بنه سنخنورا، روسنتایی در همن بنه  نورت معنناداری  ارسی در سخنورا، شنهری
       استهای سنی بیشتر گروه
 

 شهری و روستایی ۀل در سخنورا، جامعزبا، او عنوا،بهمیزا، نموخت  زبا،  ارسی  -11 جدول
 مح  سکویت

 سنی ةرد
 روستا شهر

 در د  راوایی در د  راوایی

 02 1 1070 88 11تا  10
 070 1 1170 1 80تا  00

 2 2 0 0 سال و بیشتر 02
 

 نگرش زبانی -5-3

عی ین  اهمیت و جایگاه اجتمنابارة باور و طرز یگرش اه  زبا، در ،شناسا، زبا،از یظر جامعه

ها فرسنیده از نزمودییف    از ن، داشته باشند استفادهبه گردد اه  زبا، تمای  موجو می ن،
   دایند؟شد که نیا دایست  گویش گنابادی را ضروری می
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 یگرش سه گروه سنی در باب ضروری بود، گویش گنابادی -10 جدول

میننزا، ضننروری     
 بود، گویش

 گنابادی
 سنی ةرد

 م موع ن ییستا ال مه کن خیلی

 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 122 12 18710 09 10 10 11700 9 11تا  10
 122 12 08710 01 0070 11 18710 11 80تا  00
 122 12 1700 1 12 1 11710 11 سال و بیشتر 02

 122 042 40700 111 10718 81 81791 91 هاک  نزمودیی

-به داده و با توجه P=0/000<0/05،(F=8/624گروهی )بی تحلی  واریای    ۀبراساس یتی

مهنر تثییند  های سنی متفاوتسخنگویا، در گروهتوا، بر تفاوت معنادار یگرش های جدول می
روین، گرایش به گویش گنابادی بنه شنک  تر فیش میهای سنی فایی چه به گروههرگباشت  

فاده از گویش گنابنادی در بنی  است هکست مهن نی ۀی  یا تشود  تفسیر اچشمگیری کمتر می
اهن   سنت، چراکنهاهای تغیینر زبنایی ای  از یشایهشود و کن میر ته یوجوایا، و جوایا،، ر ته

 د  کنزبا،، ضرورتی برای یادگیری و استفاده از گویش بومی خویش احساس یمی
  اسنتنمنوزش گنابنادی مندی والدی  به میزا، عالقه ،تغییر زبایی در دیگرگبار تثییر ۀیکت

 وگوگفنت درشد که  رزیندا، خنود را یده فرسهای هر سه گروه سنی بدی  منظور، از نزمودیی
   کنندبه چه زبایی تشوی  می

 

 مندی به نموزش گویش گنابادی در سه گروه سنیمیزا، عالقه -18 جدول
مندی و تشوی   رزیدا، عالقه

 ادی)نتی( به   راگیری گناب
 م موع گنابادی  ارسی

 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی سنی ةرد

 122 12 11710 10 11700 00 11تا  10
 122 12 40 80 00 44 80تا  00
 122 12 90700 11 8710 8 سال و بیشتر 02

 

 حکاینت ازهنای جندول دادهو  P=0/000<0/05،(F=17/164) گروهنیبی تحلی  واریای  

 بنا ا نزایش ؛داشنتهای سننی متفناوت مندی به گویش گنابادی در گروهمعنادار عالقهتفاوت 

چراکنه  ،شنود رزیدا، از گویش گنابادی بیشتر منی استفادهبه مندی والدی  س ، میزا، عالقه

گروه سننی  شود و کمتری  درسال به با  مشاهده می 02مندی در گروه سنی بیشتری  عالقه
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مندی سخنورا، بنه نمنوزش میزا، عالقه در زمینۀیا ته و اختالف موجود    ای سال 11تا  10

 های مختل  دارد زبایی حکایت از تغییر یگرش زبایی در یس 
بنه ای که والدی  عالقنهزماییست  در تغییر یگرش زبایی، زبا، ارتباطی والدی  ا عام  دیگر

باشند،  رزیدا، ییز با الگوگیری از نیهنا از گویش گنابادی در تعامالت بینا ردی یداشته  استفاده
ها فرسیده شد که تا چه میزا، تماین  یخواهند داشت  بدی  منظور، از نزمودیی تمای  چندایی

( مینایگی  14دارید تا همسر )نتی( شا، به زبا،  ارسی با نیها ارتبا  برقرار کنند  در جندول )
      استهشا، داده شدیها فاسی نزمودیی

 به زبا،  ارسی ، به برقراری ارتبا  با همسرمندی سخنورامیزا، عالقه -14ل جدو  

 یا گویش گنابادی در سه گروه سنی
مندی درمورد یوععالقه  

زبا، همسر   
 سنی ةرد

 م موع گنابادی  ارسی

 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 122 12 1170 14 1070 00 11تا  10
 122 12 00 00 80 01 80تا  00
 122 12 9170 11 070 0 سال و بیشتر 02

بنه  و بنا توجنه P=0/001<0/05،(F=9/181) گروهنیبنی تحلی  وارینای   براساس یتی ۀ
از زبنا،  اسنتفادهبنه منندی مینزا، عالقنه در زمینۀها های جدول تفاوت معنادار میایگی داده

    مشهود استهای سنی متفاوت در گروه  ارسی برای ارتبا  با همسر نتی
شناسا، زبنا، تری  جامعه  برخی از برجستهاستگویش و زبا،  ،تمایز بی  له ه دیگر ۀیکت

دهنند از ا نطالح به جای استفاده از سنه ا نطالح مزبنور تنرجیح منی( 1912)مایند هادسو، 
 تواید بیایگر ینوعایتخاب هر ی  از سه ا طالح مزبور میف  استفاده کنند   گویۀ زباییخنثای 

بسنیاری از ها مشنخ  شند کنه فرسشنامه نزمایشدیدگاه سخنورا، باشد  با توجه به اینکه با 
ایند، از ا نطالح سال و بیشتر، نشنایی با ا طالح گویش یداشنته 02ویژه در گروه سخنورا، به

  استه( یشا، داده شد10ها در جدول )گویش استفاده یشد  یتایج عملکرد نزمودیی

 مبنای ایتخاب عناوی  مناسو برای گنابادیش ا راد بریوع یگر -10 جدول
 عنوا، مناسو

 سنی ةرد
 سایر له ه زبا،

 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 170 0 02 41 8070 00 11تا  10
 070 0 48710 80 08710 48 80تا  00
 1700 1 0170 00 11700 01 سال و بیشتر 02
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بنه  و بنا توجنه P=0/001<0/05،(F=7/261) گروهنیبنی  تحلی  وارینای  براساس یتی ۀ

ها به ایتخناب میزا، عالقه نزمودیی در زمینۀها توا، تفاوت معنادار میایگی های جدول میداده

مطاب  با اعداد جدول با  به ترتیو در ، سخنورا، تنرجیح د  کرزبا، را تثیید  یاا طالح، له ه 

 کرد، در مورد گنابادی استفاده یمایند  ای  حبتدهند تا از ا طالح زبا، در هنگمی

زبا، مورد یظر از شث، و منزلت اجتمناعی وینژه برخنوردار باشند، بنروز و  یانیگاه که له ه 

به  نورت مشنخ ، از   شودمثبت تلقی میییز  گویۀ زبایین،  شناختیزبا،های ت لی ویژگی

کنرد، بنه ابنادی در هنگنای  نحبتها فرسیده شد که نیا در  ورت داشت  له نه گننزمودیی

   شود  ارسی از شث، و اعتبار نیها کن می

 کرد، به زبا،  ارسییگرش سخنورا، در مورد داشت  له ه گنابادی در هنگای  حبت -10 جدول
 له ۀ هشمیزا، کا

 گنابادی از اعتبار ا راد
 م موع ا ال مهن ییست کن خیلی

 در د  راوایی در د ایی راو در د  راوایی در د  راوایی سنی ةرد

 122 12 1710 40 0170 00 10 10 11تا  10
 122 12 12 00 08710 19 0700 0 80تا  00
 122 12 12 04 02 10 2 2 سال و بیشتر 02

 122 042 101710 100 11700 01 01700 11 هاک  نزمودیی
 

 وهننیگربننی  و P=0/001<0/05،(F=6/218 گروهننی )تحلینن  واریننای  درو، یتی ننۀ

(P=0/000<0/05،(F=17/164 هنا تفاوت معنادار مینایگی  یشا، از ،های جدولبه داده و توجه

کرد،  ارسی با له ه گنابنادی از اعتبنار نیهنا بیشتر سخنورا، معتقدید که  حبتف    داشت

تر است  در وهله نخر، به  ورت سال برجسته 02با ی س   چند ای  یگرش، در کاهد؛ هریمی

  گویشورا، گنابادی سؤال شد که نیا از یظر نیها، گویش گنابادی رو به زوال است  ویژه از

 یگرش سخنورا، در باب زوال تدری ی گنابادی -11 جدول
 زوال تدری ی

 سنی ةرد
 م موع داینیمی خیر بلی

 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 122 12 10700 18 0070 11 01700 49 11تا  10
 122 12 82 04 10700 18 08710 48 80تا  00
 122 12 0070 11 0700 0 11700 01 سال و بیشتر 02

 122 042 00791 00 10 80 00721 149 ک  نزمودیی ها
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 گروهننیبننی  و P=0/001<0/05،(F=3/128 گروهننی )تحلینن  واریننای  درو، یتی ننۀ    

(P=0/000<0/05،(F=14/124  تفاوت معنادار مینایگی   بیایگر ،با های جدول داده ،همچنی و

   بودیوع یگرش نیها یسبت به زوال یا عدی زوال گنابادی  در زمینۀعملکردی هر گروه سنی 
 
 گیرینتیجه -6

شناسایی موقعیت اجتماعی و کناربردی گنویش گنابنادی در بنی  سنخنگویا، مقاله هدف ا لی 
هنای اجتمناعی ماینند سن ، تحصنیالت، تثییر مؤلفهمهن، بومی شهر گناباد بود  برای یی  به ای  

  از شندهنای مختلن  بررسنی در حنوزه جنسیت و شهریشینی بر بسامد کاربرد گویش گنابنادی
بنر این  اسناس، بررسنی شند  گویش گنابادی در سه رده سنی به سویی دیگر یوع یگرش یسبت 

 ید از:اعبارتمقاله های تری  یا تهمهن
یخسنت  گوینۀ زبنایی عنوا،بنهشاهد سیر یزولی  راگیری گنویش گنابنادی  خایوادهدر حوزه 

  استهای سنی با تر، بسامد کاربردی گنابادی بیشتر از  ارسی هستین و در گروه

تواید از اعتبنار و منزلنت اجتمناعی که ای  می استزبا،  ارسی زبا، مسلط  حوزة مدرسهدر 
 د  نفی یسبت به گویش گنابادی من ر شومتدریج به یگرش بهبکاهد و گویش گنابادی 

سنال، بسنیار بیشنتر از  11تنا  10کاربرد گسترده زبا،  ارسی در گروه سننی  در حوزة اداری
و البته کاربست هر ی  از دو گویه  ارسنی و گنابنادی، تنابعی از با نت  استهای سنی دیگر گروه
 شود  ارسی مشاهده می چراکه در تعام  با فزش ، بیشتری  کاربرد زبا، استموقعیتی 

؛ در معکنوس وجنود دارد ۀهری بی  س  مخاطبا، و کاربست زبنا،  ارسنی رابطنة شدر حوز
یابد  از سویی دیگنر، کاربسنت زبنا،  ارسنی، کاربرد زبا،  ارسی کاهش می های سنی با ترگروه

ری  کناربرد به همی  دلی  در تعام  با معلن بیشنت ،استتابعی از موقعیت اجتماعی مخاطبا، ییز 
 زبا،  ارسی مشاهده گردید 

مبهو، هنر و سرگرمی ییز شاهد بیشتری  استفاده از زبنا،  ارسنی در گنروه سننی ة در حوز

از  منبهووینژه، ازنی اکنه شنود  بنهاین  گنرایش، کمتنر منی تر هستین و با ا زایش سن ،فایی 
تری   ورت ممکن  قنرار کمینهو تغییرات زبایی در ای  حوزه، معمو ً در ست هاتری  حوزهدرویی
توایند بینایگر زوال از گویش گنابادی، حتنی در این  حنوزه خنای، منی استفادهبه میلی بیدارد، 

 تدری ی گویش گنابادی باشد  
، شهر، منبهو، هننر و هخایواده، مدرسه، ادارهای ها در حوزهیند عملکرد نزمودییابنابرای ، بر

چراکنه در  ،مؤلفه اجتماعی س  و کاربست زبا،  ارسی دارد سرگرمی، حکایت از ارتبا  تنگاتنگ
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های منوقعیتی مختلن  و تعنامالت بیننا ردی، شناهد کناربرد تر و در حوزههای سنی فایی گروه
جغرا ینای  ةهای فیشی  در گسنترگسترده زبا،  ارسی هستین  ای  یا ته، همسو با یتایج فژوهش

)وارداف و و خنار  اینرا، ( 1891؛  راستی،  نابری و ویسنی، 1894)زیدی، یصیری و رادییری،  گویشی ایرا،

در کناربرد زبنا، اسنتایدارد  سن که بر یقش مهنن مؤلفنه  است (0201؛ هولمز و ویلسو،؛ 0201 ولر، 
 تواید به معنای روید رو به ا ول کاربرد گویش گنابادی باشد اید  ای  یا ته، مییدهتثکید ورز

هنای ، کاربست بیشتر دخترا، یسبت بنه فسنرا،، در گنروهوادهحوزة خایاز سویی دیگر، در 
مزبنور، مهنر  ۀجنسیت در کاربرد زبنا،  ارسنی دارد  یا تنگایه سنی، حکایت از تثییر مؤلفه سه

( و خنار  از 1891؛ بشنیریژاد، 1894)زیدی و همکنارا،،  یهای ایرایتثییدی بر یتی ه فزوهش
دارد  (0214، 4؛ جنینو0210؛ 8؛ بارو، و فایندارووا0220، 0ولتز؛ بوچ0210  1کوتز)های گویشی ایرا، مرز

  اینکنه دختنرا، داریندجنسیت بر کاربرد زبنا، اسنتایدارد تثکیند که بر یقش تثییرگبار مؤلفه 
توایند موجنو ا نزایش منی ارسی استفاده یمایند یسبت به فسرا، گرایش بیشتری دارید تا از 

مادرا، نیننده، یقنش محنوری در  ،چراکه دخترا، ،باشد راگیری زبا،  ارسی در بستر خایواده 

 نموزی  رزیدا، برعهده دارید  زبا،
از زبنا،  ارسنی،  اسنتفادهبنه گرایش بیشتر سخنگویا، با مدرک  وق لیسنای  و دکتنری 

تر تحصیلی حکایت از یقش بنیادی  مؤلفه اجتماعی یسبت به دیگر سخنگویا،، با سطوح فایی 
معیار، چه  ۀکننده تحصیالت بر کاربرد گوی  یقش تعیی استزبا، معیار تحصیالت در کاربست 

؛ عزینزی و 1891احمندی و زیندی،  ؛1898نبادی و مبنارکی، قریشی، حاجیدر جغرا یای گویشی ایرا، )

تثییند  (0212، 0کنی؛ هوریبرگر و من 0220، 0)میلروی و میلرویو چه در خار  ایرا،  (1891همکارا،، 
از  اسنتفادهبنه کرده در جامعه و گرایش روزا نزو، نینا، وزا زو، قشر تحصی   رشد راستهدش

 د بود ی سخنورا، گنابادی در نینده خواهزبا،  ارسی، همگی، یشایگر کاهش تدری 
در ا، روسنتایی ا، یسنبت بنهشنهریدر میا، زبا،  ارسی  ةحکایت از کاربرد گسترد هایا ته

بر اهمینت مؤلفنه شهریشنینی بنر شناسی زبا، معهدر جا ها  فژوهشردسطوح مختل  سنی دا

 1؛ یئوینو کوکنور نوینال  1،0210مورتیمر و ورتهای؛ 1891بشیریژاد، ) ایدکاربرد زبا،  ارسی تثکید داشته

                                                           
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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با توجه به شیوع شهریشینی در اینرا،، تماین  بیشنتر سناکنا، شهریشنی ، در جهنت   )0210
 ایت از زوال تدری ی گویش گنابادی دارد کاربست زبا،  ارسی در تعامالت بینا ردی، حک

 ۀگرایش بیشتر سخنگویا، یوجوا، و جنوا، گنابنادی بنه گنزینش عننوا، له نه بنرای گوین

و تنرجیح  ارتبنا  بنا همسنر نینندهرای گیری از زبا،  ارسی بنگنابادی، تمای  بیشتر نیها به بهره
یگرش مثبنت هستند که حکایت از عواملی بیشتر نیها به کاربست بیشتر زبا،  ارسی  رزیدایشا،، 

ر تنه، گنویش د  ای  یا ته، بدا، معناست کنه ر تنهگنابادی یسبت به زبا،  ارسی دار سخنگویا،
 ای از تغیینر زبنایی باشندتواید یشایهای  میو  استهگنابادی، جایگاه اجتماعی خود را از دست داد

 کنند ی احساس یمیگیری گویش بوماه  زبا، ضرورتی برای یادگیری و بهرهچو، 
زوال تدری ی گروه سنی مورد مطالعه، یسبت به  دریهایت، همه سخنگویا، گنابادی در سه

حکایت از ن، دارد که گویش مزبنور در حنال  نشکاراگویش گنابادی اتفاق یظر داشتند که ای  
ووری زبنایی  ةمخناطر ۀگاینچارچوب یظری فنج ۀ  از ای  منظر، بر فایاستکرد، روید زوال طی

زیدی، روش  و یصیری المنوتی های ایرایی، مایند  های گویشو همسو با دیگر فژوهش  (0220)
تنوا، می (1891و بشیریژاد ) (1890) رهمند  ،(1898) قریشی حاجی نبادی و مبارکی ،(1892)

تنر، ا گنروه بزرگسنا ، مسن تنهن چراکه ،استاظهار کرد که گنابادی گویش در معرض خطر 
 عنوا،بنههنا و ایری از نمنوزش گنابنادی در خنایوادهرید از گویش گنابادی دا استفادهبه تمای  
   یشد  مشاهده تری  فایگاه ارتباطیبنیادی

 
 :پژوهش( ۀنامپیوست )پرسش

 حوزۀ خانواده
 اید؟گر تهزبا، اول در خایواده  را عنوا،بهگویش گنابادی را  یای  از زبا،  ارسی معیار  ( کدای1

   □گنابادی ب(  □ ارسی ال ( 
 ( شما به زبا،  ارسی بیشتر مسلط هستید یا گنابادی؟0

   □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟ ( در برقراری ارتبا  با فدر، از زبا،  ارسی استفاده می8

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 یا گنابادی؟ کنید( در برقراری ارتبا  با مادر، از زبا،  ارسی استفاده می4

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟، از زبا،  ارسی استفاده میترکوچ خواهر  ( در برقراری ارتبا  با0

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟، از زبا،  ارسی استفاده میترکوچ ( در برقراری ارتبا  با برادر 0
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 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 کنید یا گنابادی؟، از زبا،  ارسی استفاده میتربزرگدر برقراری ارتبا  با برادر ( 1

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟، از زبا،  ارسی استفاده میتربزرگ( در برقراری ارتبا  با خواهر 1

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟از زبا،  ارسی استفاده می ( در برقراری ارتبا  با عمو، دایی، عمه و خاله9

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟از زبا،  ارسی استفاده می ی ارتبا  با فدربزرگ یا مادربزرگ( در برقرار12

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 ابادی؟کنید یا گن( در برقراری ارتبا  با  رزیدا،  امی  از زبا،  ارسی استفاده می11

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 حوزۀ مدرسه
کنیند ینا نموزا، در حیا  مدرسه، بیشتر از زبا،  ارسی اسنتفاده منیبا دایش  ( در برقراری ارتبا10

 گنابادی؟

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با مستخدی مدرسه از زبا،  ارسی استفاده می18

 □گنابادی ب(  □ارسی ال (  
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با معلن در حیا  مدرسه از زبا،  ارسی استفاده می14

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با معلن در د تر مدرسه از زبا،  ارسی استفاده می10

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟ری ارتبا  با مدیر در د تر مدرسه از زبا،  ارسی استفاده می( در برقرا10

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با معلن خویش در محیط کالس از زبا،  ارسی استفاده می11

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 حوزۀ اداری
 کنید یا گنابادی؟بیشتر از زبا،  ارسی استفاده می ( در برقراری ارتبا  با فزش 11

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با منشی فزش  از زبا،  ارسی استفاده می19

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با کارمند از زبا،  ارسی استفاده می02

 □گنابادی ب(  □ ارسی  ال (
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 حوزۀ شهری
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با معلن از زبا،  ارسی استفاده می01

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟دار از زبا،  ارسی استفاده می( در برقراری ارتبا  با مغازه00

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟ا همسایه از زبا،  ارسی استفاده می( در برقراری ارتبا  ب08

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با جوا، غریبه از زبا،  ارسی استفاده می04

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 گنابادی؟ کنید یا( در برقراری ارتبا  با  شخ  کهنسال غریبه از زبا،  ارسی استفاده می00

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با راینده از زبا،  ارسی استفاده می00

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 ، هنر و سرگرمیحوزۀ مذهب
 مندید یا گنابادی؟شنید، شعر به زبا،  ارسی بیشتر عالقه یا( شما به خواید، 01

 □دی گناباب(  □ال (  ارسی 
 تماشای تئاتر به زبا،  ارسی هستید یا گنابادی؟ یامند به اجرا ( شما عالقه01

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
شنید، موسیقی به زبا،  ارسنی هسنتید  یامند به تماشای اجرای موسیقی ( نیا شما بیشتر عالقه09

 یا گنابادی؟
 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 زبا،  ارسی بیشتر برای شما جباب است یا گنابادی؟ ( تماشای  یلن سینمایی به82
 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 گنابادی؟ یابرای شما جبابیت بیشتری دارد خواید، داستا، به  ارسی  یا( شنید، 81
 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 های تلویزیو، را به زبا،  ارسی تماشا کنید یا گنابادی؟دهید که بریامه( ترجیح می80
 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 کنید؟( شما با چه زبایی با خدای خویش راز و ییاز می88
 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 نگرش زبانی
 ؟است( نیا از یظر شما دایست  گویش گنابادی ضروری 84

 □( هرگز مهن ییست   □ب( کن  □ال ( خیلی 
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 کنید؟با چه زبایی تشوی  می وگوگفت( در حال حاضر، بیشتر  رزیدا، خویش را به 80

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
کننه در نینننده  نناحو  رزینند شننوید، بیشننتر تماینن  دارینند کودکننا، خننویش را بننه ( در ننورتی80

 کرد، به چه زبا، یا گویشی تشوی  کنید؟ حبت
 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

بنا شنما ارتبنا  برقنرار کنند ینا شما بنه زبنا،  ارسنی  ة( شما بیشتر تمای  دارید که همسر نیند81
 گنابادی؟
 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 یناین  از عنناوی  له نه، زبنا،  کرد، درمورد گنابادی، تمای  دارید تا از کدای( در هنگای  حبت81
 ا طالحات دیگر استفاده شود؟

 □  ( سایر □ ب( له ه □ال ( زبا، 
کرد، به  ارسی از شث، و اعتبنار اجتمناعی حبتگنابادی در هنگای   ۀ( نیا در  ورت داشت  له 89

 شود؟شما کن می
 □  ( ا الً مهن ییست □ ب( کن □ال ( خیلی 

 گنابادی رو به زوال است؟ ۀ( نیا از یظر شما گوی42
 □ داین ( یمی □ ب( خیر □ال ( بله 
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