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 دگرگوني دچار و پذيرد مي تأثير بشري جوامع تحوالت از كه اجتماعي است نهادي زبان
 به زباني تنوعات و ،كاربرد ساخت، در اجتماعي عوامل نقش بعد، به 1960 دهة از .شود مي
 خةشا پيدايش به كه شد آغاز مطالعاتي و گرفت قرار انگر پژوهش توجه مورد جدي طور

 نوپاي ةشاخ اين. انجاميد» اجتماعي شناسي زبان« عنوان با شناسي زبان دانش از جديدي
 ةطبق شهرنشيني، جنسيت، سن، مانند اجتماعي هاي متغير توصيف به تنها نه شناسي زبان

 و دنبال زباني تحوالت در را ها متغير اين ردپاي بلكه ،پردازد مي تحصيالت و اجتماعي
  .كند مي بررسي زباني هاي صورت و ها ساخت رد را ها آن تأثير ةنحو

 تغيير و حفظ ةمقول اجتماعي، شناسي زبان در بررسي مورد موضوعات از يكي
 تنها نه اجتماعي عوامل كه است داده نشان شناختي زبان هاي بررسي. است زبان

 ي را موجبمعين زماني مقطع در زباني ةجامع يك گويشوران ميان زباني هاي تفاوت
 ةنوشت به. دندار نقش نيز ،بلندمدت در ،زبان تاريخي تحوالت روند در بلكه دنشو مي

 يك كاربرد و انتخاب موجب عوامل اين است ممكن ،)Crystal, 2000: 11( كريستال
 ديگر اي گونه يا زبان طرد يا حذف نتيجه در و معين هاي موقعيت در گونه يا زبان
 در زبان كاربرد ادامة يعني آن، عكس و زبان تغيير اصطالحاً را حالت اين. شود
 صحبت زباني به كس هيچ وقتي. نامند مي زبان حفظ را ،سابق هاي موقعيت و ها حوزه
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 فشار اعمال، )Thomason, 2001: 9( توماسون نظر از. ميرد مي زبان آن گاه آن نكند،
 دررا  دوزبانگي ةپديد موارد، اغلب در اكثريت، يا غالب گروه زبان طرف از شديد
 تغيير زود، يا دير ،نيز دوزبانگي اين و شود مي موجب )اقليت( وابسته هاي گروه ميان
  .داشت خواهد پي در را زبان
 زبان رييتغ ياجتماعـ  يزبان يبررس زبان، تغيير و حفظ ةزمين در ها كتاب جديدترين از

. است شدهچاپ  سوئد  ُ     ا پساالي دانشگاه در م  2008 سال در كه است يمازندران در
 موردي ةمطالع به ،است اي گسترده پيمايشي پژوهش دستاورد كه ،كتاب اين در نويسنده

 شمار به ايران در اقليت هاي زبان از يكي كه است پرداخته مازندراني در زبان تغيير ةپديد
 پيتر پروفسور نظر زير و است نويسنده دكتري ةرسال واقع در كه ،كتاب اين. رود مي

 بخش دو از متشكل ،)12 ص( شدهف ليأت رشته، نيا بنام دياسات از ،)P. Trudgill( ترادگيل
 شناسي كتاب و مجزا هاي گيري نتيجه با فصل 8 تجربي، مطالعات و نظري چهارچوب اصلي

 كه خورد مي چشم به كتاب سراسر در نيز متعددي هاي جدول و نمودارها. است پربار اريبس
  .كند مي تر آسان را بررسي مورد مفاهيم گيري پي و درك

 در را اش زندگي از توجهي قابل بخش است و مازندراني كه خود اثر اين ةنويسند
 خود، كودكي دوران مشاهدات و تجربيات بيان با ،است كرده سپري منطقه آن

 و زبان ةحوز به ورود براي اش اصلي ةانگيز را شناختي زبان هاي كنجكاوي
 به اشاره با ،است آن اول فصل كه كتاب ةمقدم در وي. كند مي عنوان شناسي زبان

 در مازندران شناختي زبان وضعيت بررسي حوزه، اين در پيشين هاي پژوهش از برخي
 عنوان به مازندراني، در را زبان تغيير ةپديد ةمطالع و ايران اجتماعيـ  زباني ةجامع
 اين در وي). 17 ص( كند مي ذكر خود پژوهش اهداف از زوال، به رو زبان يك

 و مازندراني به گويشوران نگرش نسلي، بين انتقال همچون مسائلي كوشد مي پژوهش
 مازندراني كاربرد در را ها آن مهارت و گويشوران سوي از زبان گزينش فارسي،
 اشاره پژوهش تجربي بخش خصوص در كلياتي به فصل اين در همچنين. كند بررسي

 آواشناسي، ،واژه ساخت نحو، بر زبان تغيير تأثيرات تحليل و تجزيه شامل كه شود مي
 مازندراني نويسنده، ةعقيد به ،كه جا آن از. است مازندراني واژگان و ،معناشناسي

 زبان در شناختي زبان مختلف سطوح دارد، قرار شدگي فارسي معرض در شدت به
 فارسي زبان تأثير تا شده مقايسه استاندارد و اي محاوره فارسي با و بررسي مازندراني

 زماني،  در و زماني هم هاي موقعيت ،باره اين در ،وي. شود مشخص مازندراني رد
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 تغييرات پيامدهاي و) زباني رفتار( فارسي، و مازندراني زبان دو به گويشوران نگرش
 به ،)H. J. Sasse, 1992( ساس »زبان مرگ« ةنظري كارگيري به با ،و بررسي را زباني
 بخش اين انتهاي در نويسنده. است پرداخته فارسي به مازندراني از زبان تغيير ةمطالع

  .پردازد مي كتاب بندي فصل توضيح به
 يشناخت زبان و يفرهنگـ  ياجتماع ،ياجتماع تيوضع« عنوان با كتاب دوم فصل

 به )The Region: Its Sociological, Sociocultural, and Linguistic Situation(» منطقه
 تنوع و تركيب و ،اقتصادي جمعيتي، جغرافيايي، موقعيت ةدربار اطالعاتي ةارائ
ـ  زباني و اجتماعيـ  تاريخي ةپيشين همچنين. دارد اختصاص مازندران استان شناختي زبان

 هاي پژوهش ترين مهم از برخي و شود مي بررسي فصل اين در مازندراني اجتماعي
  .شود مي معرفي مازندراني ةدربار گرفته صورت

 سن، جنسيت،( اجتماعي هاي متغير انتخاب چگونگي به ،سوم فصل در ،گر پژوهش
 نامه، پرسش( اطالعات آوري گرد و گيري نمونه هاي روش ،)شهرنشيني و ،تحصيالت
 ميداني پژوهش اين در) مشاهده و ،)Matched guise test( صدا تطبيق آزمون مصاحبه،

 به اذعان با ،وي. پردازد مي راه اين در موجود مشكالت و موانع از برخي و
 به توجه با ،را نمونه حجم ،)گويشور 48( خود پژوهش ةنمون ةجامع بودن كوچك
 كافي معتبر، نتايج آوردن دست به  براي مازندراني گويشوران تعداد و استان جمعيت

  ). 41 ص( داند مي
 مازندراني در شناختي زبان تنوعات و تغييرات تحليل و تجزيه به چهارم فصل
 شناسي، آوا رد را زبان تغيير تأثيرات فصل، اين در ،نويسنده ،واقع در. دارد اختصاص
 نه ،فصل اين در. كند مي بررسي مازندراني واژگان و ،شناسي معنا نحو، واژه، ساخت

 است كوشيده گر پژوهش بلكه شده بررسي فارسي از مازندراني پذيري تأثير ميزان تنها
 داشته تأثير مازندراني بر) استاندارد اي اي محاوره( فارسي از گونه كدام كند تعيين تا

 به تهراني، اي محاوره فارسي ةگون كه گيرد مي نتيجه ،فصل اين پايان در ،وي. است
 هاي علت بيان در شهيدي. است داشته مازندراني زبان رد زيادي تأثير خاص، طور

 مادريشان زبان كه افرادي اغلب كلي، طور به كند مي خاطرنشان پديده اين احتمالي
 كنند تقليد ،است يتر بيش اعتبار داراي كه ،تهراني ةگون از كنند مي سعي نيست فارسي

 گيري نتيجه چنين ،فصل اين در گرفته صورت هاي بررسي مبناي بر ،وي). 119 ص(
 زبان سمت به تدريجي تغيير علت به ،شهري مناطق در مازندراني زبان مرگ كه كند مي
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 زبان دو كه اين به توجه با اما ،رسد مي نظر به الوقوع قريب      ًنسبتا  ،تر بيش اعتبار داراي
 زبان تدريجي تغيير اين است ممكن ،دارند نزديك ارتباط هم با فارسي و مازندراني

  . باشد داشته كندتري روند
 به مربوط اطالعات ،»يزبان يهانگرش« عنوان با ،كتاب پنجم فصل در ،نويسنده

 ابتدا ،فصل اين در. كند مي تحليل و تجزيه را مازندراني و فارسي به گويشوران نگرش
 هاي متغير حسب  بر پژوهش هاي داده سپس و شود ارائه مي نتايج از كلي يتصوير

 ،فصل اين ابتداي در ،شهيدي. شود مي بررسي...)  و سن تحصيالت، جنسيت،( اجتماعي
 پژوهش آماري هاي يافته از بسياري نمونه، كم حجم وجود با ،كند مي خاطرنشان      ًمجددا 

 آن اجتماعيـ  زباني اوضاع و منطقه از وي شخصي دانش و مشاهدات با خوبي خواني هم
 ص( سازد آشكار بررسي مورد زباني جامعة دربارة را ارزشمندي حقايق تواند مي و دارد
 كند مي گيري نتيجه چنين ،فصل اين پايان در اطالعات، تحليل و تجزيه از پس ،وي). 121
 چندان نگرش) زنان ويژه به( مازندراني گويشوران آماري، ةجامع اين در ،كلي طور  به كه

 متوسط اجتماعي ةطبق به متعلق افراد اين، وجود با ،اما ندارند مازندراني زبان به مثبتي
 نگرش ،ديگر هاي گروه با مقايسه در شهرنشينان، و) متوسطه تحصيالت داراي( پايين
 ،پژوهش هاي افتهي مبناي بر ،شهيدي ةنوشت به. دارند مازندراني زبان به تري مثبت      ًنسبتا 
 يان،يروستا از برخي كم دست و ،شهرنشينان اغلب كه كرد استنباط چنين توان مي

  ).217 ص( دانند مي ماندگي عقب و  قديمي زندگي نماد را مازندراني
 كاربرد به مربوط يها داده ،»يمازندران كاربرد و زبان نشيگز« عنوان با ،ششم فصل در

 چه با زماني چه در كسي چه« عنوان با )Fishman, 1965( فيشمن ةمقال مبناي بر ،مازندراني
 Who Speaks What Language to Whom and‘ »گويد؟ مي سخن زباني چه به كسي

When?’ كاربرد ميزان بررسي به تنها نه ،فصل اين در ،نويسنده. است شده تحليل و تجزيه 
 گويشوران دريابد تا است آن بر بلكه پردازد مي اجتماعي يها متغير به توجه با مازندراني

 نتايج، اساس بر. دهند مي ترجيح  رسمي  غير و  ميرس نيمه رسمي، يها بافت در را زبان امدك
 بيني پيش قابل كه طور همان و شود مي محدودتر روز به روز مازندراني كاربرد هاي حوزه
 هاي موقعيت در ،و مازندراني زبان از ،رسمي غير هاي موقعيت در ،گويشوران اغلب است
 در مازندراني كه واقعيت اين همچنين). 251ص ( كنند مي استفاده فارسي زبان از ،رسمي
 شمار به زبان اين بقاي و حفظ براي ديگري مانع است نوشتاري ةگون فاقد حاضر حال
  ).254 ص( رود مي
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 Language Proficiency( »يمازندران و يفارس در يزبان مهارت« عنوان با هفتم فصل

in Persian and Mazandarani( زبان دو در افراد شناختي زبان مهارت تحليل و تجزيه به 
 الؤس اين به كند مي تالش نويسنده ،فصل اين در. دارد اختصاص فارسي و مازندراني

 زبان به يتر بيش تسلط جنسيت و اجتماعي گروه كدام از نسل كدام كه دهد پاسخ
 در سني پيوستار يك وجود احتمال بررسي فصل، اين اهداف ديگر از. دارد مازندراني
 مازندراني از ها آن ةاستفاد و گويشوران مهارت ميان رابطه يافتن امكان و زباني مهارت
 دو كه گيرد مي نتيجه ،پيوستاري چنين وجود به اشاره با ،فصل اين پايان در شهيدي. است
 زباني مهارت رد اجتماعي پارامترهاي ديگر با مقايسه در شهرنشيني و سن عامل

 مازندراني، كاربرد در گويشوران مهارت كاهش همچنين. دارند يتر بيش تأثير گويشوران
 فارسي زبان با اجباري و پيوسته تماس ةنتيج تواند مي شهرنشين، و جوان نسل ويژه به

 مرگ و تغيير به مربوط موارد از بسياري در كه است واقعيتي اين و) 287 ص( باشد
  .شود مي مشاهده ها زبان

 در نويسنده. است پاياني فصل كه آمده هشتم فصل در پژوهش اين كامل گيري نتيجه
 نتايج: از ندا عبارت كه است كرده ارائه كلي بخش چند در را خود هاي گيري نتيجه فصل اين

 مازندراني گويشوران) زباني( گفتاري رفتار مازندراني، زبانيـ  اجتماعي وضعيت به مربوط
 كهموضوع،  اين به نيز فصل اين انتهاي در. مازندراني در زبان تغيير ساختاري هاي پيامد و
 چه آن كلي طور به. است شده پرداخته است، مرگ به رو زبان كي مازندراني      ًواقعا  آيا

 شهيدي، ةنوشت به. است فارسي ةغلب ةنتيج در مازندراني تغيير روند رسد مي نظر به بديهي
 شرايط در مازندراني متزلزل جايگاه ةنتيج در ،پيش سال 70 -  60 حدود در

 شهري، مناطق در شناختي، روان  ـ  اجتماعي و ،اقتصادي  ـ  اجتماعي سياسي،  ـ   اجتماعي
 آغاز زبان تغيير روند گونه، بدين ،و نكردند منتقل خود فرزندان به را زبان اين والدين

 اعتبار داراي زبان سمت به تدريجي تغيير به توجه با ،همچنين). 290 ص( شد
 عوامل از برخي به اشاره با ،نويسنده. است تصور قابل مازندراني زوال ،)فارسي(

 مازندراني، كم اعتبار شامل عوامل اين از برخي ها، زبان تغيير رد ها آن تأثير و فرازباني
 فارسي، زبان به تحصيالت اقتصادي، سريع تحوالت زبان، اين شدن سركوب
 ص( داند مي مؤثر مازندراني زبان تغيير در را...  و ،نوشتاري ةگون نداشتن شدن، صنعتي

 ،پژوهش هاي يافته اساس بر ،نيز گويشوران )زباني( گفتاري رفتار خصوص در ).291
 و ،تحصيالت سن، گويشوران، سوي از زبان گزينش در مؤثر عوامل ترين مهم
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 عامل خصوص اين در نيز وگو گفت موقعيت و بافت كه اين ضمن. است شهرنشيني
 سةمقاي با فصل، اين از ديگري بخش در نويسنده. رود مي شمار به اي كننده تعيين بسيار

 چنين شده، ارائه) 1992( ساس سوي از كه ها زبان مرگ الگوي با مازندراني وضعيت
 اغلب در كه جا آن از ،و است تغيير روند كردن طي حال در مازندراني كه كند مي ادعا
 آن مرگ ،كنند ميصحبت آن  به گويشوران نسل آخرين تنها مازندران استان هاي شهر
  ). 295 ص( رسد مي نظر به محتمل بسيار

 هم با كه اند پرداخته هايي زبان به زبان مرگ و تغيير به مربوط مطالعات اغلب تاكنون
 بقا براي مرتبط زبان دو رقابت به شماري انگشت هاي پژوهش و ندارند زيادي ارتباط
 مطالعات از را حاضر پژوهش فارسي و مازندراني زبان دو تنگاتنگ ارتباط. اند پرداخته
 ،ادعا اين البته. است كرده پر نوعي به را زمينه اين در موجود يخأل و ساخته متمايز پيشين

 است نگرفته صورت ايران در ها زبان مرگ و تغيير خصوص در پژوهشي هيچ تاكنون كه
 هاي  پژوهش از كاملي و درست اطالعات علت، هر به ،نويسنده دهد مي نشان ،)297 ص(

 اين نگارش از پيش ،است مطلع نگارنده كه جايي تا زيرا ،نداشته ايران در گرفته صورت
 از برخي مرگ يا تغيير ةپديد بررسي به ايران داخل در پژوهشي اثر چندين كتاب،
 و ،)1382( خيمشا ،)1376( ذوالفقاري آثار كه اندپرداخته كشور مختلف مناطق هاي زبان

 ران،يا در ياجتماع يشناسزبان يينوپا به توجه با. هاست آن ةجمل از) 1384( رنجبر
 توجه درخور و ارزشمند ،شمارانگشت هرچند حوزه، نيا در گرفته صورت يهاپژوهش

 اين در مناسب رساني اطالع براي مقتضي اقدامات است سزاوار بنابراين ؛آيد مي شمار به
  .گيرد صورت خصوص
 پژوهش يك يمازندران در زبان رييتغ ياجتماعـ  يزبان يبررس كتاب كه اين آخر سخن

 مهم و اصلي عوامل تمام بررسي با ،كه است مازندراني مورد در زبانيـ  اجتماعي ةجانب همه
. است كرده ارائه را واقعيت بر مبتني زيادي حد تا و دقيق نتايج زبان، تغيير روند در

 ارزش و غنا به كه اين ضمن اثر، اين در اطالعات پردازش و گردآوري متنوع سازوكارهاي
 زبان شناختي جامعه هاي بررسي براي خوبي بسيار الگوي تواند مي افزايد، مي آن علمي

  .آيد شمار به
  
      نوشت    پي
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  1392 اول، بهار و تابستانشمارة چهارم، سال ، شناخت زبان
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