
  

  

  

  

  

  اي اساس اصول موجود در تجزيه و تحليل حوزهبررسي زبان گيلكي بر

  

  محمدرضا فالحتي

  شناسي عضو هيئت علمي گروه پژوهشي زبان

  آزاده نعمتي

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد جهرم

  

  

  مقدمه

كند  ميدر بسياري از موارد تعيين اينكه يك فرد گيالني در زندگي روزمره از چه زباني استفاده 

ي مختلف ها اين بدان سبب است كه يك فرد ممكن است در موقعيت. آنقدرها هم آسان نيست

شناسي زبان و مبحث تجزيه و تحليل  در جامعه. يدماهاي زباني متفاوتي استفاده ن نه يا گوها از زبان

چنين . كنند كار رفته در هر مورد را تعيين مي ههاي مختلف را تفكيك و نوع زبان ب اي، حوزه حوزه

  .د تا زبان غالب را در فرد تعيين نمايندده يي به محققان ياري ميها تحقيق

انين داند كه توسط يك سري قو ي اجتماعي ميها اي از موقعيت  حوزه را مجموعه١لكريستا  

 اولين فردي است كه در ٣، اشميت رهر٢ فيشمنةطبق نوشت. درفتاري مشترك محدود شده باش

 هدف اصلي ٤از نظر هلمز. هاي مختلف تأكيد نمود يين زبان غالب در حوزه بر تع١٩٣٢سال 

اهد در يك موقعيت خاص با اي آن است كه تعيين كند چنانچه فرد بخو تجزيه و تحليل حوزه
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مثالً وقتي معلمي . كند  ميخصوص موضوعي خاص صحبت نمايد، از چه زباني استفادهفردي در

يا .  مطرح است»مدرسه« ةكند، حوز  در مدرسه صحبت ميآموزي  درس تاريخ با دانشةدربار

 ةكند، حوز وقتي فردي در خانه با عضو ديگري از خانواده در مورد موضوعي عام صحبت مي

انجام اين نوع تجزيه و تحليل .  ...و  كليسا است ، مذهبةبه همين ترتيب حوز. خانه مطرح است

نكات فوق و دو زبانه بودن . و يا چند زبانه باشند د،پذير است كه سخنگويان آن در جوامعي امكان

 و همچنين نفوذ زبان فارسي در گيلكي محقق را بر آن داشت تا سعي نمايد در ها اكثر گيالني

  . را در ميان سخنگويان شهر رشت تعيين نمايد) گيلكي /فارسي(چهار حوزه، زبان غالب 

  

  هاي تحقيق داده

 چهار آزمايش را در ،هاي مختلف د گيلكي در حوزهمنظور بررسي ميزان كاربر محقق به

.  نفر از ساكنان رشت انجام شد٤٨٠اين تحقيق بر روي . ي مختلف به انجام رساندها موقعيت

بدين ترتيب كه محقق اطالعات مورد . هاي مورد استفاده در اين تحقيق همگي طبيعي بودند داده

و مكالمات بين راننده و مسافر، منشي دكتر و بيمار  ةمثالً مشاهد( مستقيم ةنياز را از طريق مشاهد

  .آوري نمود و نه از طريق مصاحبه يا پرسشنامه جمع) ...

  .صورت جداگانه مورد بررسي قرار خواهيم داد هعمل آمده را ب ه چهار آزمايش ب، بحثةدر ادام

 محقق براي .آوري گرديد هاي آزمايش اول از اتاق انتظار مطب پزشكان جمع  داده:1آزمايش 

گشايي را بين مراجعان  ها، مانند يكي از مراجعان بر روي صندلي نشست و سخن آوري داده جمع

) ١: (سؤاالتي كه محقق قصد پاسخگويي به آنها را داشت عبارت بود از. و منشي زير نظر گرفت

 به چه زباني منشي) ٢(كند يا فارسي؟  گو از گيلكي استفاده ميو كننده براي آغاز گفت آيا مراجعه

هاي تحقيق در  كننده چيست؟ يافته جنسيت و گروه سني مراجعه) ٣(دهد؟ و سرانجام  پاسخ مي

  .  نشان داده شده است١جدول 
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  پزشك در مطب) مؤنث(گفتگو با منشي :1جدول 

  جمله آغازين گيلكي  جمله آغازين فارسي  تعداد  گروه

  ٢  ٢٨  ٣٠  پسر

  ٠  ٣٠  ٣٠  دختر

  ٢٦  ٤  ٣٠  مرد

  ٢٣  ٧  ٣٠  زن

  

هاي طبيعي محقق نتوانست  دليل استفاده از داده هعمل آمده، ب هدر هر چهار آزمايش ب: نكته  

ي پسران و دختران زير ها طور دقيق تعيين نمايد با اين وجود سعي نمود گروه سن افراد را به

   .بيست سال و مردان و زنان باالي چهل سال باشند

 نفر گفتار ٦٩كننده،   مراجعه١٢٠گردد از مجموع  ه ميگونه كه در جدول باال مشاهد همان  

 فارسي آغاز نمودند و اين در حالي بود كه آنان از زبان مورد استفاده منشي  ةخود را با جمل

 ٢٨.  فارسي بود،ي دخترها  توليد شده تمامي آزمودنيةدر اين ميان، اولين جمل. اطالعي نداشتند

سهم زنان و مردان .  فارسي آغاز كردندةفتار خود را با جمل پسر مورد بررسي گ٣٠نفر از مجموع 

  .  مورد بود٤ و ٧ترتيب  در توليد جمالت فارسي به

ي شهر ها هاي تحقيق در سطح خيابان آوري داده  محقق در اين آزمايش براي جمع:2آزمايش 

: ارت بود ازي مورد نظر محقق عبها در اين مورد، سؤال. چنين وانمود كرد كه در پي آدرسي است

ي مورد بررسي كدام يك از دو زبان فارسي يا ها در صورت استفاده محقق از فارسي، گروه) ١(

در صورت استفاده از گيلكي وضع به چه ترتيب ) ٢(گيلكي را مورد استفاده قرار خواهند داد؟ و 

شان داده  ن٢-٢ و ٢-١دست آمده از چهار گروه مورد بررسي در جدول  ههاي ب خواهد بود؟ داده

   :شده است
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  طرح پرسش به فارسي: 2-1جدول 

  

گردد وقتي محقق سؤال خود را به فارسي مطرح  گونه كه در جدول باال مشاهده مي همان  

تنها در .  پاسخ از فارسي استفاده كردندة مورد بررسي هنگام ارائ نفر١٢٠ نفر از مجموع ١١٧نمود 

اي فارسي، پاسخ خود را  ترتيب دو و يك نفر با وجود شنيدن جمله گروه مردان و زنان بود كه به

  . به گيلكي ارائه دادند

  طرح پرسش به گيلكي: 2-2جدول 

  جمله آغازين گيلكي  جمله آغازين فارسي  تعداد  گروه

  ١٤  ١٦  ٣٠  پسر

  ٣  ٢٧  ٣٠  دختر

  ٢٩  ١  ٣٠  مرد

  ٢٧  ٣  ٣٠  زن

  

ي مورد بررسي ها  بين گروه،دهد كه در صورت استفاده محقق از گيلكي جدول باال نشان مي  

در اين . گردد از نظر ميزان توليد جمالت فارسي و گيلكي مشاهده مياي  تفاوت قابل مالحظه

  . ال محقق از فارسي استفاده كردندؤبه س نفر در پاسخ ٤٧ آزمودني، تنها ١٢٠مورد از مجموع 

 اول را كسب ة رتب فارسية مورد توليد جمل٢٧ دختران با ،از ميان چهار گروه مورد بررسي  

ي ها  مورد در مكان١ و ٣ترتيب با   مورد و زنان و مردان به١٦بعد از اين گروه، پسران با . نمودند

  . بعدي قرار گرفتند

  جمله آغازين گيلكي  جمله آغازين فارسي  تعداد  گروه

  ٠  ٣٠  ٣٠  پسر

  ٠  ٣٠  ٣٠  دختر

  ٢  ٢٨  ٣٠  مرد

  ١  ٢٩  ٣٠  زن
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. آوري نمود فروشان شهر رشت جمع  ماهيةين آزمايش را از بازارچهاي ا  محقق داده:3آزمايش 

به تر  داد تا زودتر و راحت فروشان از آن جهت انتخاب شد كه به محقق امكان مي  ماهيةبازارچ

 توجه محقق به مكالمات ،دليل ازدحام زياد جمعيت هضمناً ب. اطالعات مورد نظر برسد

ي مورد نظر محقق در اين قسمت عبارت ها سؤال. كرد  جلب توجه نمي،فروشندگان و خريداران

آيا ظاهر خريداران، سن و جنسيت ) ٢(گويند؟  فروشان به چه زباني سخن مي ماهي) ١: (بود از

 ٣هاي تحقيق در جدول  نمايد يا خير؟ داده آنها در زبان مورد استفاده فروشندگان تغييري ايجاد مي

  . خالصه شده است

  زبان فروشنده گيلكي است: 3جدول 

   آغازين گيلكيةجمل   آغازين فارسيةجمل  تعداد  گروه

  ٢١  ٩  ٣٠  پسر

  ٤  ٢٦  ٣٠  دختر

  ٢٩  ١  ٣٠  مرد

  ٢٨  ٢  ٣٠  زن

  

 آزمودني، در ١٢٠از مجموع . كردند در اين آزمايش تمامي فروشندگان گيلكي صحبت مي  

 ٩ و ٢٦ترتيب   ميان سهم دختران و پسران به در اين. توليد شده فارسي بودة نخستين جمل، نفر٣٨

در اين آزمايش نيز مانند دو مورد قبل دختران نشان دادند .  مورد بود٢ و ١و سهم مردان و زنان 

  . ي ديگر به فارسي گرايش بيشتري دارندها كه نسبت به گروه

المات بين هاي الزم، شخصاً مك آوري داده منظور جمع  در اين آزمايش، محقق به:4آزمايش 

رانندگان تاكسي و مسافران را زير نظر گرفت در اين تحقيق تمامي رانندگان گيلكي صحبت 

مرحله سوار : شرح زير تقسيم نمود وي مكالمات بين مسافر و راننده را به سه مرحله به. كردند مي

 پياده محقق از ميان اين سه مورد، مرحله پرداخت كرايه و. شدن، پرداخت كرايه و پياده شدن

چهار گروه ) ١: (سؤال مطرح در اين قسمت عبارت بود از. شدن را مورد تجزيه و تحليل قرار داد

هاي تحقيق  كنند؟ داده مورد بررسي در هنگام پرداخت كرايه و پياده شدن از چه زباني استفاده مي

  .  خالصه شده است٤در جدول 
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   پرداخت كرايهةمرحل: 4-1جدول 

   آغازين گيلكيةجمل  زين فارسي آغاةجمل  تعداد  گروه

  ١٨  ١٢  ٣٠  پسر

  ٠  ٣٠  ٣٠  دختر

  ٣٠  ٠  ٣٠  مرد

  ٢٧  ٣  ٣٠  زن

  

ي ديگر فارسي ها دهد كه در اين موقعيت نيز دختران بيش از گروه  نشان مي٤-١جدول   

 مورد بيشترين ميزان كاربرد ٢٧ و ٣٠ترتيب با  در اين بافت مردان و زنان به. كنند صحبت مي

  . ان دادندگيلكي را نش

   پياده شدنةمرحل: 4-2جدول 

   آغازين گيلكيةجمل   آغازين فارسيةجمل  تعداد  گروه

  ١٨  ١٢  ٣٠  پسر

  ٠  ٣٠  ٣٠  دختر

  ٣٠  ٠  ٣٠  مرد

  ٢٧  ٣  ٣٠  زن

  

گردد فراواني جمالت فارسي و گيلكي هنگام پياده شدن، درست  گونه كه مشاهده مي همان  

ورد نيز دختران بيشترين ميزان توليد جمالت فارسي را در اين م.  پرداخت كرايه استةمانند مرحل

  .نشان دادند

  

  گيري نتيجه

خصوص گيلكي آزمايش بيان نموديم، نكاتي را دردقت و تأمل در آنچه كه تاكنون در قالب چهار 

در بخش پاياني مقاله، برخي از اين نكات را مرور . سازد  آشكار ميها و زبان مورد استفاده گيالني

  :كردخواهيم 
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 نفر ٦٩ بيمار، ١٢٠در آزمايشي كه در مطب پزشكان انجام شد، ديديم كه از مجموع . ١  

ويژه در دو گروه سني پسران و  هشايد علت استفاده زياد از فارسي ب. كردند فارسي صحبت مي

 مطب پزشكان را ،ها  بدين معني كه آزمودني؛دختران، رسمي بودن محيط انجام گفتار باشد

 زباني مناسب براي اين نوع ،كنند فارسي رو تصور مي آورند و از اين  به حساب ميمحيطي رسمي

  .محيط است

 نيز كه در آن محقق در پي آدرسي بود، ديديم چنانچه محقق فارسي ٢ در آزمايش .٢  

 آزمودني ١٢٠ نفر از مجموع ١١٧(كنند   نيز فارسي صحبت ميها  بيشتر آزمودني،صحبت كند

خصوص انتخاب هاي مختلف در  اما چنانچه از گيلكي استفاده كند، گروه؛)فارسي صحبت كردند

 ٦٠در اين مورد از مجموع . دهند ي متفاوتي نشان ميها از خود واكنش) فارسي /گيلكي(زبان 

اما در گروه مردان و .  گيلكي، فارسي صحبت كردندة نفر با وجود شنيدن جمل٤٣دختر و پسر، 

 آن است كه ةدهند اين نكته نشان.  نفر فراتر نرفت٤ي صحبت كردند از زنان تعداد افرادي كه فارس

دليل اين امر آن .  مشاهده شد گرايش بيشتري به فارسي دارند١دختران مانند آنچه در آزمايش 

است كه زنان در مقايسه با مردان تمايل بيشتري دارند تا به زبان رسمي و معيار جامعه صحبت 

 حتي وقتي كه ٢در آزمايش . اند  قائلي گيالن براي فارسي اعتبار آشكار ضمناً دختران در٥.كنند

  .  دختر مورد بررسي فارسي صحبت كردند٣٠ نفر از مجموع ٢٧  كرد، محقق گيلكي صحبت مي

 ديديم كه مانند دو  فروشان رشت انجام شد،  ماهية نيز كه در بازارچ٣ در آزمايش .٣  

 جالب در اين آزمايش ةنكت. كنند بررسي فارسي صحبت ميآزمايش قبلي، بيشتر دخترهاي مورد 

در برخي از موارد زبان خود را ) كرد كه در حالت عادي گيلكي صحبت مي(اين بود كه فروشنده 

وقتي آنها با . شد به سن و جنسيت خريداران يكي از اين موارد مربوط مي. داد به فارسي تغيير مي

اري از موارد براي بيان قيمت و يا كيفيت ماهي، از فارسي شدند در بسي رو مي هدختري جوان روب

هاي جوان نيز  در مورد زوج.  حتي پيش از آنكه خريدار حرفي زده باشد؛كردند استفاده مي

 اين بازار اين باشد كه در گويش ةفرض كسب رسد پيش نظر مي به. همين صورت بود  وضعيت به

  .نها فارسي صحبت كرددخترها، زبان فارسي غالب است و بايد با آ
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 پسر هنگام پرداخت كرايه ١٢ نيز ديديم كه تمامي دختران مورد بررسي و ٤در آزمايش . ٤  

 ٣ و ٠ترتيب  حالي بود كه تعداد جمالت فارسي مردان و زنان به اين در. فارسي صحبت كردند

ها مؤيد  اين يافته. ت آمددس ههنگام پياده شدن از ماشين نيز اعداد و ارقام كامالً مشابهي ب. مورد بود

 هنگام پياده شدن ،كردند اند كه تمامي كساني كه هنگام پرداخت كرايه فارسي صحبت مي اين نكته

 ديگر آنكه در اين آزمايش نيز مانند موارد ةنكت. دادند نيز همين زبان را مورد استفاده قرار مي

  . ند از فارسي استفاده كردها پيشين، دختران بيش از ساير گروه

 اين واقعيت است كه امروزه در گيالن، نسل ةدهند هاي تحقيق در مجموع نشان يافته. ٥  

علت اين امر را . دهند ويژه دخترها تمايل زيادي براي كاربرد فارسي از خود نشان مي هجوان و ب

 ،تر بيشتر بايد در عوامل غيرزباني از جمله عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و از همه مهم

جاي گيلكي از  دارد به در واقع همين عوامل غيرزباني است كه فرد را وا مي. فرهنگي جستجو كرد
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