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  چكيده
آن به زمان نخستين اجتماعات انساني باز  پيدايش اي است اجتماعي كه  ديدهزبان پ
در ارتبـاط بـا تحـوالت     ،و متعلـق بـه جامعـه    »  نهادي انساني  «چون همگردد و   مي

ي زبـان  ختشـنا   مطالعات جامعـه . گيرد  شكل مي ،اجتماعي و تاريخي جوامع بشري
ر از عوامل اجتمـاعي و متغيرهـاي   تأثي بينشان داده است كه ساخت و كاربرد زبان 

. اجتماعي و غيـره نيسـت  طبقة ، قوميت، تحصيالت، سن، مانند جنسيت ،زباني غير
شناسـي    هاي جامعه  هاي شهري و تحوالت آن نيز يكي از زير شاخه  بررسي گويش

محققان اغلب به بررسـي  ، ، در مطالعات گويشيتر پيش اما. شود  زبان محسوب مي
هاي شهري مورد غفلت قـرار    پرداختند و به تبع آن گويش  ايي ميهاي روست  گويش

، نيروهـاي  شناسي  هاي گويش  در بررسي ،خود بدان دليل بود كه امر اين. گرفت  مي
بـه علـت مهـاجرت افـراد از      ،بر فيلولوژي تطبيقي اسـتوار بـود و شـهرها    محرك
بـر  تأكيـد  زماني كه . دادند  اهميت خود را به لحاظ فيلولوژي از دست مي ،روستاها
تمايـل بـه مطالعـات    ، شناختي تغيير يافـت   هاي زبان  در بررسي)   فيلولوژي(اين امر 

نگارندگان به بررسي تغييرات واژگاني در  ،در پژوهش حاضر. شهري افزون گرديد
پرداخته و  ،با توجه به عوامل سن، جنسيت و تحصيالت ،زباني شهر گرگان ةجامع
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بـا   ،يـرات واژگـاني براسـاس متغيرهـاي اجتمـاعي مـذكور را      بستگي ميـان تغي  هم
نتايج حاصل . اند كرده ارزيابي ،گيري از روش ميداني و انتخاب جمعيت نمونه  بهره
عامـل در تغييـر واژه    تـرين  مهمپژوهش نشان دادند كه متغير اجتماعي سن  اين از

. كننـد   مـي ايفا  تري  كمرنگو متغيرهاي جنس و تحصيالت نقش شود  ميمحسوب 
زبـاني نقشـي عمـده    جامعـة  اين متغير در تغييرات واجي و آوايي در اين  همچنين

 و گـردد   شـاخص ايـن تغييـرات محسـوب مـي      ترين مهممتغير سن بنابراين . دارد
  .زباني باشدجامعة رفتن گويش اصيل اين  ميانتواند خطري در راستاي از   مي
  .جنسيت، سن، بانيشهري، متغير ز شناسي جامعه :ها  واژهكليد

 
 مقدمه. 1

 و )11: 1369 ،وود( كنـد  و بررسـي مـي   هرا مطالعـ  هشناسـي روابـط انسـاني در جامعـ      جامعه
شناسـي و    تعامـل زبـان   ةاي كـه در نتيجـ    رشـته  ميانشناسي زبان به عنوان يكي از علوم   هجامع
فرهنگي  ـ اجتماعي اي اجتماعي در بافت  پديدههمچون شناسي پديد آمده است زبان را   جامعه

براي ايفاي  ،از يك سو ،زبان به عنوان نهادي اجتماعي ).10: 1368 ،مدرسي(كند  ميبررسي 
هـايي كـه در     به موازات دگرگـوني  ،از سوي ديگر ،نقش ارتباطي خود نيازمند ثبات است و

ق و خـود را بـا نيازهـاي زمـان منطبـ     د شـو  ميآيد ناگزير دچار تغيير   سطح جامعه پديد مي
تواند نقش ارتباطي خود   نمي ،اگر زبان از يك ثبات نسبي برخوردار نباشد).  همان( دساز  مي

 ةتـاز اگر تحول نيابد و بـراي بـرآوردن نيازهـاي ارتبـاطي      ،را به نحو مطلوبي ايفا كند و نيز
روز گويندگان  هايگوي نياز كه پاسخ شود يمناقص تبديل  بزاريابه  ،جامعه دگرگون نشود

اي انجـام   شـيوه رفته به  رفتههاي زباني   منطقي است كه دگرگوني، بنابراين. نخواهد بودخود 
هاي اجتماعي به نقش ارتبـاطي زبـان نيـز      كردن تدريجي دگرگوني منعكسپذيرد كه ضمن 
راديو، تلويزيـون،  (ها   ارتباط جمعي مانند رسانه پيدايش وسايل). 6 :همان( خللي وارد نيايد

هاي مختلـف و آشـنايي     آموزي سبب برخورد زبان  و نيز گسترش سواد) هوارهما و ،اينترنت
ـ . شود مي هاي محلي با زبان رسمي يك كشور  ها و گويش  گويندگان زبان  ةاين پديده به نوب

هـاي    رفتن تدريجي زبان ميانهاي رسمي و در مواردي سبب از   زبان شرخود منجر به گست
 پـژوهش ، در ايـن راسـتا  . )همـان ( شود  سطح كشور ميهاي محلي در   غيررسمي و گويش

، سـن (هـاي اجتمـاعي   ربررسي ارتبـاط ميـان متغي   هب شناسي شهري اساس گويش بر حاضر
، به ايـن منظـور  . پردازد  شهري گرگان مي ةدر جامع) هواژ(و متغير زباني ) تحصيل، جنسيت
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و سـپس مختصـري از    شـده در ايـن زمينـه ذكـر شـده      انجـام اي از مطالعـات    ابتدا پيشـينه 
بخـش   دو در، ي پـژوهش ها  پس از آن داده. شود  ميشهري گرگان بيان  ةخصوصيات جامع

  .شوند مي تحليل ،اساس متغيرهاي اجتماعي بر ،مجزا
 

 شناسي شهري  گويش. 2

شناسـي زبـان     هـاي جامعـه    شـاخه  زيـر يكي از  ها هاي شهري و تحوالت آن  بررسي گويش
 ندهاي روستايي تمركز داشت  گويش مطالعة برشناسان  گويشاكثر  ،تر پيش .شود  مي محسوب

دانسـتند،    فاقد فيلولوژي غني مـي  ،نامهاجرتأثيرات به علت  ،هاي شهري را  گويشچون  ،و
 نبود،تأكيدي ديگر شناختي  هاي زبان  زماني كه بر فيلولوژي در بررسي. پرداختند نميها  آن به

 .)Chambers, 1980: 55( هاي شهري افزون گرديد  گويش تيشناخ جامعه تمايل به مطالعات
بـر  هـا   آن امـا اكثـر  ، هاي شهري صـورت گرفـت    هاي بسياري بر گويش  بررسي ،از آن پس
  ).همان( شد  شناسي سنتي استوار بود به طوري كه ابعاد اجتماعي آن ناديده گرفته مي  گويش

 سيروتسـن  يكـاكن  يشناسـ  واج ديداولين اثري كه برخي عوامل بيروني در آن لحاظ گر
)Sirvetsen(  شناسي روستايي با توجه به گويشدر اين تحقيق، . شدمنتشر  1960بود كه در 

 كمـپ  ديپس از او . گرفت  صورتشهرها  ترين بزرگ ازمتغيرهاي سن و جنسيت بر يكي 
)Decamp(  و ويرك)Vierek( ات بـه  انجام دادند و در ايـن تحقيقـ   آن نيز مطالعاتي همانند

  ).همان(شد عوامل بيروني توجه تأثير 
  
 شهري شناسي  گويشاي بر   نهيپيش 1.2

مسـتقيمي داشـته    ارتبـاط شدن آن با تحوالت علوم اجتماعي  علميو  شناسي زبانپيشرفت 
تحـوالت اجتمـاعي پـس از    . اند  از علوم تدقيقي بودهثر أمتخود  ةاست كه اين علوم به نوب

سـوق داد و   تـر  ي را به سوي تحقيقات و مطالعـات عينـي بـيش   هاي بشر  رنسانس انديشه
 در اين مسير مورد توجه قـرار گرفـت   ،هاي حيات انساني است  كه يكي از مشخصه ،زبان

  .)66 -  65 :1381 ،باطني(
شناساني است   از جمله زبان) Wilhelm Homboldt( )1767  - 1835( ويلهلم هومبولت

را نـوعي فعاليـت و نيـروي     وي زبـان  .پـردازد   عي آن ميكه به بررسي زبان در بعد اجتما
نخسـت   ،به فرهنگ يك قـوم  يابي براي دست ،به باور وي. انگارد مي سازنده و فعال ذهن
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 ها هسـتند كـه دنيـاي پيرامـون      آن پرداخت، چرا كه اين واژه زبان هاي  بايد به بررسي واژه
نگارندگان، نظر يـاد شـده بـه نـوعي     ة دبه عقي). 68 :1381 باطني،( دهند  را شكل ميها  آن

از ديـد   ،امـا . شـود   است كه بعدها از سوي ساپير و ورف مطـرح مـي   »جبر زباني« يادآور
در رابطه با جامعـه، پايـة    ،شناسي  ست كه به زبانا هايي  اجتماعي، اين مفهوم يكي از انگيزه

  .بخشد  علمي و عيني مي
زبـان را امـري    )Durkheim( سوي اميل دوركـم شناس فران  نيز جامعه 1895تا  1893  از

و حاالت حـاكم بـر نهادهـاي اجتمـاعي را      داد »نهادي«اجتماعي معرفي كرد و به آن جنبة 
شناس  زبان) Meillet ()1866   - 1926(آنتوان ميه ). 70 :همان( زبان نيز صادق دانست بارةدر

نشان ساخته و آن را به مثابة  خاطرهاي متعددي جنبة اجتماعي زبان را   فرانسوي هم در متن
   .)Calvet, 1942( واقعيتي اجتماعي تعريف كرده است

بسـتگي زبـان و    هـم  ةاز نخستين افرادي است كه به مطالعه در زمين) Jespersen( يسپرسن
وي با اشاره به وجود نبايدهاي زباني در برخـي از جوامـع غيـر پيشـرفته     . پردازد مي جنسيت

در بسياري از موارد، اجازة به زبان  ،كند كه زنان در چنين جوامعي مي بيان )فريقاابانتوي  نظير(
  .)Jespersen, 1922: 237-254( !يا حتي برخي از اصوات را ندارندها  آوردن برخي از واژه

وي بـا  . دهـد  مي نيز از مرز مشخص ميان گفتار زنان و مردان خبر )Sapir, 1929(ساپير 
كـه   ،يياييابد كه در زبان چوكچ  مي در) Chukchi( ييايو چوكچ )Yana(بررسي دو زبان انا 
هايي ميان گفتار زنان و   شناسي تفاوت در حوزة واج ،شود مي صحبت بدان در سيبري شرقي

رسـد كـه     نظر مـي  بهدر نگاهي كلي، ). 40 -  39: 1378 پور، مهدي( خورد  مردان به چشم مي
 اي طوالني دارد، اما اين حـوزه بـه عنـوان رشـته    تاريخي  ةارتباط ميان زبان و جنسيت سابق

   .كردتحقيقاتي از آغاز دومين موج فمنيسم شروع به كار 
هم شايد از نخستين كساني باشد كه به تفاوت ميان گفتار زنان و مردان ) Berton( برتون

 )Rochefort, 1665(پـس از او نيـز راچفـورت    . استكرده در برخي از جوامع زباني اشاره 
  ).38: 1378 پور، مهدي(دهد  مي ن تفاوتي را در زبان بوميان كارائيبي گزارشچني

گرفتن متغير اجتمـاعي سـن    نظر دراز نخستين افرادي است كه با ) Wolfram(رام  ولف
هاي زشـت و ناپسـند     دارد كه كاربرد صورت مي سياهپوستان در ديترويت اظهار ةدر جامع
هـاي غيـر     تظـاهر ويژگـي  ، به عبارت ديگر ؛رسد  ميدر دوران جواني به اوج خود كالمي 

 هـاي سـني بـاالتر اسـت      تـر از گـروه   مراتب بيش بهتر  پائينهاي سني   معتبر در گفتار گروه
)Wolfram, 1969: 193.(  
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بسـتگي متغيرهـاي زبـاني و     ترين افـرادي اسـت كـه هـم     نيز يكي از مهم )Labov(لباو 
به بررسـي   1990تا  1972 هاي سالاو در خالل . دارد مي اي علمي بيان شيوه اجتماعي را به

او حـاكي از آن  هـاي   نتايج پژوهش. با زبان پرداخت ارتباط متغير طبقة اجتماعي و جنسيت
تـر از   بيش شان طبقه هم كه باشند در مقايسه با مردانِ اي طبقة اجتماعي هر است كه زنان در

  .)    Labov, 1972 ؛1381 مدرسي،( كنند مي معيار استفادههاي  گونه
هـاي زبـاني و عوامـل      از جمله افرادي است كه در زمينة گوناگوني )Trudgill(ترادگيل 

خـود  هاي  او در بررسي. مختلف اجتماعي پژوهشي وسيع در شهر نورويچ انجام داده است
نسبت به مردان  ،گرفتن عوامل اجتماعي نظر درحتي بدون  ،به اين نتيجه دست يافت كه زنان

  .)Trudgill, 1972: 183( رفتار زباني معتبرتري دارند
او بـا  . كـرده اسـت   نيز به ارتباط ميان زبان و جنسيت اشـاره  )Keenan( )1974(كينان 

ــده   ــاكنان دهك ــاني س ــار زب ــي رفت ــي  بررس ــه  ) Malagasy(اي در ماالگاس ــن نتيج ــه اي ب
غيرمسـتقيم صـحبت    وتر تمايل دارند كه به صورتي محتاطانـه   يابد كه زنان بيش مي  دست
 گيرنـد  مـي  كار بهتر  در گفتار خود، جمالت امري و مستقيم بيش ،كه مردان  حالي در ؛كنند

)Wardhaugh, 1992: 311.( راسـتا بـا نتـايج ديگـر      همتوان   هاي كينان را مي  نتايج پژوهش
  .نظير ترادگيل و لباو انگاشت گران پژوهش
او به . انجام داده است )Lakoff(رابين ليكاف ا رزبان و جنسيت بارة ترين بررسي در مهم

و  ،نحو، در سه حوزة واژگان ،معتقد است و» زبان زنانه«اي از زبان تحت عنوان  وجود گونه
 ، بردردر زمينة واژه، چگونگي كـا  ،ليكاف. پردازد  زباني زنان و مردان ميهاي  تفاوت به تلفظ

. كنـد  مـي  و صفات را بررسي ،، اداتها رنگواژه يعني ،ها سه گروه از واژه آن و ميزان بسامد
ـ  دقت و وسواس بيشها  كارگيري آن بهو ها  زنان در انتخاب رنگواژه كه نتيجه آن د تري دارن

)Lakoff, 1973: 49(.  
خصوص ارتباط زبـان و   درسان  گراني است كه به نتايجي هم گوردون از ديگر پژوهش

هـاي زبـاني معتبرتـر      گونـه اسـتفاده از  نان با وي معتقد است كه ز. يابد  جنسيت دست مي
كه برخي  ،خواهند از ديد منفي عموم آيند بلكه مي نظر بهچه هستند  خواهند بهتر از آن  نمي

 امـان بماننـد   در ،داننـد   جامعـه مـي  پـايين  رفتارهاي زباني و اجتماعي را مخـتص اقشـار   
)Gordon, 1997: 48.(  

وي بر ايـن بـاور   . داده است ن را مورد توجه قراردر مطالعات خود متغير س نيزهادسن 
سـاالن   است و ممكـن اسـت بـزرگ    ها خاص كودكان يك نسل  است كه برخي از صورت
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اي   گونهبه وي  ،به بياني ديگر). Hudson, 1980: 16( كار نگيرند هرا بها  آن بار هم  يكحتي 
  .دشو مي قلمداد يكه مختص گروه سني خاصكند  اشاره مياز زبان 

به اعتقـاد وي، عامـل   . پردازد مي خود به متغير اجتماعي سنهاي  در پژوهشهم فسولد 
 ،كـه از نظـر اجتمـاعي ناپسـندند     ،زبانيهاي  معتبر يا گونه غيرزباني هاي  سن با كاربرد گونه
كند  مي وي پس از بررسي گفتار جوانان پرتوريكو در هارلم شرقي ادعا. رابطة نزديكي دارد

ين جوانان به قدري با بقيه تفاوت دارد كه تنها ميان خودشـان قابـل درك اسـت    كه گفتار ا
)Fasold, 1984: 91( . سو با نتايج هادسن و گوردون انگاشت توان هم مي وي رانتيجة.  

دختران و پسـران هـر   ، نظير مدرسه ،رسميهاي  كند كه در محيط  نيز مطرح مي چشاير
تـر از سـوي    بـيش   مـا پسـران بـه علـت فشـار     ا، دو مراقب نوع سخن گفتن خود هسـتند 

 آورنـد  مـي  زبـاني معيـار روي  هـاي   تر بـه اسـتفاده از صـورت    سال خود كم همهاي  گروه
)Cheshire, 1990: 284.(  

خصوص تغييرات زبـاني بـر اسـاس     به(زبان  شناسي جامعه بارةكه تحقيقات درجا  آن از
نظر كرده و بـه ذكـر    صرفتر مطالعات  يشند لذا از بيان با فراوانبسيار ) متغيرهاي اجتماعي

  .پردازيم مي شناسان ايراني تعدادي از تحقيقات زبان
در مطالعات خود، دخالت عامل سن و نقش آن را در ايجاد تنوعات زباني چنين  ،باطني
معتبري است كه از جهات هاي  ديگر داراي گونههاي  كند كه فارسي نيز مانند زبان  مطرح مي
هاي  درگروهها  وي بر اين باور است كه اين تفاوت. كردبندي  طبقهرا  ها ن آنتوا مي مختلف

  ).9: 1374، باطني( كردرا بررسي ها  آن توان مي سني گوناگون نيز نمايان است كه
اي فارســي، در ميــان  مدرســي رابطــة عامــل تحصــيالت را بــا كــاربرد گونــة محــاوره

كند كه  مي خود به اين مورد اشارههاي  پژوهشوي در . كند مي بررسي ،زبانان تهراني فارسي
وران  پاياني بـا ميـزان تحصـيالت گـويش     خواني همهاي  در خوشه/ d/ و/ t/حذف دو واج 

وران، بـر   با كاهش سطح تحصـيالت گـويش   ،وي معتقد است كه. دهد مي بستگي نشان هم
در يـك   ،كـه  دگويـ  مي مدرسي، از سوي ديگر.شود مي افزوده/ d/و / t/ميزان حذف دو واج

تري از گنجينـة   وسيعتر و  غنيقدر ميزان تحصيالت افراد باالتر رود بخش  هر ،زباني ةجامع
 ،داراي مـدارج تحصـيلي بـاالتر    ورانِ گويش؛ زيرا قرار خواهد گرفتها  آن زباني در اختيار
 تـر نيـز تسـلط خواهنـد داشـت      رسـمي سبكي هاي  به گونه ،اي محاورههاي  عالوه بر گونه

  ).199: 1368 ،سيمدر(
بستگي عوامـل اجتمـاعي و    كه ديده شد مطالعاتي بسيار گسترده در زمينة هم طور همان
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. تحقيق حاضر باشـد  دادن انجام ايتواند الگويي بر مي زباني صورت گرفته است كه هر يك
، فرهنگـي ، بـه توصـيف جامعـة شـهري گرگـان و خصوصـيات تـاريخي        ،در بخش بعـد 

  .پردازيم مي و زباني آن ،غرافياييج
  
  شهري گرگان ةجامع 2.2

اقوام آريايي كـه فـالت   . گردد مي از ميالد مسيح بازپيش به سوي ايران به ها  حركت آريايي
مادها، : عمده تقسيم شدند گروه به دوازده، كردندايران را براي مسكن خود انتخاب  ةگسترد
و خوارزميـان كـه در    ،باكتريان، سـغديان  آراخوتيان، ها،  آربان ها،  پارت ها،  هيركاني ها،  پارس

باستاني  گرگان شهري است. گزيدند اامروزي سكن ها در استرآباد يا گرگان  اين ميان هيركان
اين شهر را در زبان باستاني گوركـان يـا وركـان و در زبـان      .در جنوب شرقي درياي خزر

  .ناميدند مي يوناني هركان يا هيركان و در زبان عربي جرجان
نشين   تمدن ةهاي ايران و مركز عمد  ترين ايالت  اين سرزمين يكي از قديمي ،قيقتدرح
سـال قبـل از    600هاي مورخـان يونـاني در     در نوشته. ها در شمال ايران بوده است  آريايي

مملكتـي فعـال و   نـام  گرگان به  ةاز جلگ ،هاي عهد هخامنشيان  ميالد مسيح و در حجاري
اي بـوده كـه در كتيبـة داريـوش      منطقـه ين هيركاني نـام يونـاني   همچن. آباد ياد شده است

 ،دشت گرگان .)19: 1379 دل، زنده(آن نام برده شده است  به صورت وركانه از) بيستون(
آمـد كـه وسـعت آن     دربـا تشـكيالت مـنظم     به صورت ايالتي، از زمان هخامنشيان به بعد

ايـن ايالـت بـه     ،در زمـان سـامانيان  . تنهايي بيش از وسعت ايالت طبرستان و گيالن بود به
با وجـود ايـن   ). همان( همراه چند ايالت ديگر در مجموعة سرزمين خوراسان قرار گرفت

گرگـان  ، دار و اقـوامي مقتـدر   و دانشـمنداني نـام   ،تـاريخي پرفـراز و نشـيب   ، تمدن كهن
از دانشـمندان ايـن   . شـكوه ايـران دارد  منـد در تـاريخ و تمـدن با    جايگاهي رفيع و ارزش

 ؛ و نيـز كـرد اشـاره  ) نامـه  قـابوس نويسـندة  (المعالي كيكـاووس   عنصرتوان به  مي سرزمين
گـذار   تـوان بنيـان   مـي  او راكه القاهر جرجاني از دانشمندان ادب در قرن پنجم هجري  عبد

  .)Versteegh, 1997: 17( علم معني دانست
. اي واقع شـده اسـت    منطقة كوهستاني و جلگه دو دراين شهر ، به لحاظ جغرافيايي

گرفته اسـت   بر درالبرز شرقي بوده و نيمة جنوبي آن را هاي  كوه ةكوهستاني دنبال ةمنطق
مسـاحت   .سـو قـرار دارد   قره ةشمالي آن و در اطراف رودخان ةاي در نيم جلگه ةو منطق
عيـت ايـن شهرسـتان در    ترين جم بيش وشود  مي كيلومترمربع تخمين زده 1616گرگان 
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هـاي   جمعيت اصلي شهرستان گرگـان را فـارس  . البرز متمركزندهاي  فاصل كوهپايه حد
، شـاهرودي ، اقوام ارامنـه را ها  آن از اندك و تنها شماري اند بومي و مهاجر تشكيل داده

 برنـد  مي سر بهدر شهر گرگان و روستاهاي اطراف آن  دهند كه تشكيل مي و طبري ،قزاق
  ).31: 1379 دل، زنده(

 هـاي زبـان رسـمي كشـور اسـتفاده       شهري گرگان امروزه از واژه ةجامع ،به لحاظ زباني
كـار   بههاي خود را حفظ كرده كه در مواردي خاص آن را   كند و تنها تعدادي اندك واژه مي
  .تا به علل زوال اين گويش بپردازدپژوهش حاضر بر آن است . گيرند  مي

  
 روش تحقيق. 3

شـده   تـدوين  ةنامـ  هاي تحقيق حاضر از طريق مصاحبه با افـراد بـر اسـاس پرسـش      داده
در مرتبـة نخسـت   عامل اجتمـاعي سـن    ،در گردآوري. اند شدهگردآوري ) پيوست ←(

و براي هر تقسيم شده ) به باال 50و  ،50 - 30، 30 - 18(رد، كه به سه گروه سني داقرار 
به  50(وران گروه سوم  كه گويش جا از آن. تنظر گرفته شده اس درنمونه  50 گروه سني

كردنـد، دو   مـي  اسـتفاده  ،با توجـه بـه سـن مخاطـب     ،گفتاري متفاوت ةاز دو گون) باال
عامل بعدي كه در تحقيق مورد توجه قرار . استشده نامة مجزا براي هر گونه پر  پرسش

  .ر گرفتندقرانفر  50هاي  اد نمونهكه در دو گروه جنسي با تعد ،گرفت جنسيت است
  

 ها  تحليل داده. 4

 ير سنمتغ 1.4

گونه كه قبالً نيز اشاره شد سن از عوامل اجتماعي است كه در پيدايش تنوعات زباني  همان
 ،در هر صورت، شناختي دارد زيستاي  جنبهاگرچه سن در اساس . جامعه نقشي عمده دارد

زبـاني در سـنين    ةمعـ يـك جا  ياعضـا  ،به طور كلي. شود مي اجتماعي نيز محسوب يعامل
هاسـت   آن ةالگوهـاي رفتـار زبـاني از جملـ     مختلف الگوهاي رفتاري متفـاوتي دارنـد كـه   

مهـم در تغييـر در    يزباني شهر گرگان نيز عامل سن نقش ةدر جامع .)197 :1368 مدرسي،(
دهد كه ميـزان كـاربرد     شده نشان مي انجامتحليل . كند  ميزان كاربرد واژگان گرگاني بازي مي

افـراد مسـن تمايـل     كه يابد، حال آن  كاهش ميتر   پايينهاي سني   هاي گرگاني در گروه  واژه
  .دهند  ها نشان مي  تري به استفاده از اين واژه بيش
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  هاي گرگاني در سه گروه سني  درصد كاربرد واژه. 1جدول 
  درصد سنيهايگروه
 14 سال30تا18
 34 سال50تا30
 80 به باالسال50

سـال تنهـا تعـداد كمـي از      30تـا   18گروه سني ، دهد  كه جدول باال نشان مي طور همان
به  50در گروه سني  كه حال آن ؛گيرند  كار مي بههاي گرگاني را در ارتباطات كالمي خود   واژه

ايـن   به منظور برقراري ارتباط ميان، رو  از اين. گرگاني است شده گرفته كار بههاي   باال اكثر واژه
هاي  گروه هاي گرگاني خود را در برخورد با  به باال ميزان كاربرد واژه 50گروه سني ، دو گروه

  :كردتوان به صورت زير ارائه   دهد كه نمودار آن را مي  تر به نصف كاهش مي  سني پايين

  
  هاي گرگاني در سه گروه سني درصد كاربرد واژه. 1نمودار 

تـوان    را مـي  30تـا   18هاي سـني    ها در گروه  ن برخي واژهماند باقيعلت  ،بر اين اساس
  :دكرگونه توجيه  اين

  هايي كه معادلي در فارسي معيار ندارند  واژه 1.1.4
هايي وجـود دارد كـه معـادلي بـراي آن در       واژه ،در اين زبان، گرفته انجامبر اساس مطالعات 

ر فارسي معيار به صورت يك گروه يا معادل آن د، به عبارت ديگر. فارسي معيار وجود ندارد
بـر اسـاس اصـل اقتصـاد     . شده در زبان معيار ياد ةو تعريفي است از واژشود  مي عبارت بيان

به . كنند  گرگاني آن استفاده مي هاي از واژه ،به منظور بيان مصاديق ،افراد اين گروه سني ،زباني
اي،   واژه چندجاي استفاده از تعاريف  به ،دارد كه مي وران را بر آن اين اصل گويش ،بياني ديگر

ة براي نمونه كاربرد واژ. تر بيان دارند  مفهوم را سريع ،مبدأبا استفاده از نمادي مختصر از زبان 
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/ Pezqe/ »پزقـه «واژة يا از  »شده دهيپاش آب ذرات« به جاي عبارت /seske/» سسكه«گرگاني 
يكي ديگر . كنند استفاده مي »جهد مي بيرون آتش از كه گداخته ذغال هاي تكه « براي اشاره به

اكثــر . اســت/ su:ske/ »سوســكه«ة كــه معــادلي در فارســي معيــار نــدارد، واژهــايي  از واژه
رنـگ از ايـن واژه اسـتفاده     مشـكي قديمي هاي  سر سنجاقدادن  نشانوران گرگاني با  گويش
 »سوسـكه «ة براي اين افراد واژ، رديگ   به بيان. كنند  و آن را نوعي از سنجاق معرفي ميكرده 

  .شود  اي شامل بر آن قلمداد مي  واژه» سنجاق«ة سر داللت كرده و واژ سنجاقبر نوعي از 
  دارند هايي كه تفاوت بسيار كمي با فارسي معيار  واژه 2.1.4

 ةدر صـورت وجـود تفـاوت جزئـي در صـورت واژ      ،دهد كـه   شده نشان مي انجامبررسي 
تـر حساسـيتي نسـبت بـه       هاي سني پائين  وران گروه ارسي معيار، گويشگرگاني نسبت به ف

 »سـبز  گوجـه «كه معادل فارسـي معيـار آن    ،»گوجه آلو« ةواژ ،الًمث. دهند  كاربرد آن نشان نمي
كـاربرد آن پرهيـز    از) درصـد  2( بسامد وقوع بااليي دارد و تنها تعداد كمي از افـراد ، است
 كه تفاوت فاحشي با صورت معيار دارنـد  هايي به استفاده از واژه تمايل كه آن   حال. كنند  مي

بـه جـاي    »لبو لب« ة واژگفتن سال از  50وران زير  اكثر گويش، براي نمونه. بسيار كم است
نمايد وجود تغييرات در نظـام    ديگري كه بيان آن ضروري مية نكت. كنند  پرهيز مي »تمشك«

در / ew/گرفتـه، واج   انجـام براسـاس مطالعـات   . سـت متغيـر سـن ا  ة واجي اين زبان بر پاي
وران  تمـام گـويش  ، مثالً. سال كامالً مشهود است 50وران باالي  گويش ةشد توليدهاي   واژه

اسـتفاده   »كـردن  گـردش «و  »زدن   دور«ة برابـر واژ  در »زدن   جويج«ة سال كه از واژ 50باالي 
در صـورتي  . بردند  مي شده بهره ياداز واج  ه،اسمي واژ كردند، در تلفظ حرف پاياني جزء  مي
حائز اهميت آن ة نكت. شود  ندرت ديده مي بهسال  30تا  18گروه سني  گفتار واج در اين كه

دارد كه   سال به باال آنان را بر اين مي 50وران  است كه وجود اين واج در نظام واجي گويش
اي نظيـر   اسـمي واژه  جـزء  ،؛ مـثالً گيرنـد بهره  هم هاي فارسي معيار  شده در واژه ياداز واج 

  .شود  بازنمون مي/ dewr/اين افراد به صورت  گفتار در »زدن   دور«
 
  متغير جنسيت 2.4

اند و ظاهراً موانع معدودي بر ارتباطات    ارتباطديگر در  تر جوامع با يك زنان و مردان در بيش
ها حاكي از آن اسـت كـه     پژوهش .)Trudgill, 1972: 103( گذارد  ميان اين دو جنس اثر مي

زباني شهر گرگان گونـاگوني   ةاما جامع .شود مي تنوعات زباني بسياري را موجب اين متغير
  .دهد  اندكي را بر پاية اين متغير اجتماعي نشان مي
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به باال نسبت به عامل  50گرگاني در سنين هاي  زباني نمونه، ميزان كاربرد واژه ةدر جامع
هـاي    در گـروه  كه حال آن. هاي گرگاني نقشي ندارد  ت در ميزان كاربرد واژهاجتماعي جنسي

نقش عامل جنسيت در بـروز   سال 50تا  30سال و  30تا  18هاي   يعني گروه ،تر  پايينسني 
هاي سـني    گرگاني در گروههاي  ميزان كاربرد واژه به اين معنا كه. شود  ميتر   تنوعات پررنگ

 تر زنان گرگاني يافته و اين خود تمايل بيش  كاهشدر زنان ) 50تا  30 و 30تا  18(سان  يك
هـاي   در اين تحقيـق، مـردان در گـروه   . دهد  هاي فارسي معيار نشان مي  بر استفاده از واژه را

  .اند  هاي گرگاني استفاده كرده  شده بيش از زنان از واژه يادسني 
  سان با توجه به متغيير جنسيت هاي سني يك  در گروههاي گرگاني   واژهاستفاده از ميزان  .2جدول 

  )درصد( مرد )درصد(زن گروه سني
  78 82 سال به باال50
  41 27 سال50تا30
  18 10 سال30تا18

سـال در زنـان    50هـا در سـنين بـاالي      دهد كه ميزان كاربرد واژه  جدول فوق نشان مي
از درصـد    82 ،، بر اساس پژوهش انجـام گرفتـه  به بياني ديگر. بيش از مردان استدرصد   4

اين ميزان در . كردند مي هاي اصيل گرگاني در بيان مفاهيم استفاده  سال از واژه 50زنان باالي 
شايد بتوان . شود  داري محسوب نمي  يابد كه البته تفاوت معني  كاهش ميدرصد  78مردان به 

بـه  . ن را عاملي بر اين تفاوت اندك دانستتر مردان با فضاي خارج در اين سني ارتباط بيش
دار بوده و ارتباط اندكي با جوامع زباني  خانهاكثر زنان  ،زباني مورد تحليلة در جامع، عبارتي

شان با جوامـع زبـاني   لشغة ارتباط مردان در قياس با زنان به واسط كه ديگر داشتند، حال آن
   .شد  ديده ميها  آن هاي زبان معيار در  اژهتمايل بر استفاده از و ،درنتيجه ،تر و ديگر بيش

  
  هاي گرگاني براساس متغير جنسيت  درصد كاربرد واژه. 2نمودار 
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هـاي گرگـاني در مـردان      كـاربرد واژه ، گونه كه در نمودار باال نيـز مشـهود اسـت    همان
نـان  اين ادعاست كه زمؤيد بيش از زنان است كه اين خود  50تا  30و  30تا  18هاي   گروه
، شـد چـه مطـرح    بـر اسـاس آن  . انـد    مـردان  تـر از   هـاي معيـار حسـاس     واژهاستفاده از در 
هاي گرگاني عاملي اصـلي بـوده و متغيـر      رسد متغير اجتماعي سن در كاربرد واژه  مي  نظر به

وران در گـذر زمـان تمايـل بـه      گـويش ، به بيان ديگـر . شود  ميجنسيت عاملي فرعي تلقي 
. اند كه اين امر در متغير سن كامالً مشهود اسـت   هاي زبان معيار را پيدا كرده  استفاده از واژه

سال گواه زوال اين زبان بر اساس متغيـر   50شدن ميزان استفاده در سنين پايين  كم، عالوه به
دار در اسـتفاده از    ، متغيـر جنسـيت تفـاوتي معنـي    شـد گونه كه بيان  همان ،ياد شده است و

گيري   توان تمايل و جهت  سال مي 50دهد و تنها در سنين زير   ي را نشان نميهاي گرگان  واژه
  . كردمشاهده  ،فارسي معيار، نسبت به مردان از به استفاده را زنان

  
  گيري  نتيجه. 5

هاي اين تحقيق نشان داد كه عوامـل اجتمـاعي سـن و جنسـيت در گونـاگوني        داده تحليل
  .استمؤثر  ها  كاربرد واژه

رفـتن سـن ميـزان كـاربرد      بـاال به اين معنا كه با ، استمهم بسيار عامل سن  ،ين مياندر ا
يابد از ميزان ايـن كـاربرد كاسـته      چه سن فرد كاهش مي هرهاي گرگاني افزايش يافته و   واژه
ديگر آن است كه نه  ة قابل اشارةنكت. شود كه اين خود تهديدي است بر بقاي اين گويش  مي

 هاي آن نيز با تغيير در عامل سن  به زوال است بلكه برخي واج  روي اين گويش ها  تنها واژه
اي فرعي بر اين تحقيق دانسـت كـه    توان نتيجه اين امر را مي البته. استرفتن  بين ازدر حال 

در اين گويش تنها در گروه سـني  / ew/واج  مثالً، است تري  هاي دقيق خود نيازمند پژوهش
گـرفتن   نظـر  درهاي اين زبان با   تنها واژه نهكه كرد توان ادعا  پس مي. دشو يافت مي 50باالي 

  .اند گرفتهروندي قرار چنين  در هاي آن نيز  عامل سن رو به نابودي است بلكه واج
جنسـيت افـراد   شـده  هـاي واژه را موجـب     يكي ديگر از عوامل اجتماعي كه دگرگوني

هاي گرگاني در سـنين بـاالي     واژهاستفاده از ميزان شده نشان داد كه  انجامهاي   تحليل. است
در دو گروه سـني   ،كه حال آن ،متغير جنسيت است ةگونه دگرگوني از جنب هرسال فاقد  50

تـا   18در دو گروه سني (به اين معنا كه زنان . كند تر ايفا مي رنگ پراين متغير نقشي  ،تر  پايين
هاي خاص اين گـويش    و واج واژگان گرگاني از استفاده تري به تمايل كم) 50تا  30و  30

  .تري نسبت به اين كاربرد دارند هاي سني حساسيت كم  مردان اين گروه كه حال آن.   دارند
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 ،در ايـن تحقيـق  . تحصيالت فرد اسـت  ميزان در دگرگوني كاربرد واژهمؤثر  عامل سوم
بسـتگي   با مهاجرت هم اًمستقيمزيرا  ،دانستوجهي  چندتوان عاملي  عامل تحصيالت را مي

زير ( سواد كمسواد و  هاي گرگاني در افراد بي  به اين معنا كه ميزان كاربرد واژه. دهد  نشان مي
بـه علـت دخالـت عامـل      ،كـه  جاسـت  نكته اين اما. تر از افراد دانشگاهي است بيش)   ديپلم

بـا   هـا   هميـزان كـاربرد واژ   ،وران گـويش و تغييـر مكـان زنـدگي     تحصـيل بـراي   مهاجرت
اين خود نيازمند واست شده دچار دگرگوني به شكل خاص عامل تحصيالت  گرفتن نظر در

  .تحليلي متفاوت است
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