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چکیده
تحوالت	اجتماعي،	اقتصادي،	سیاسي	و	فرهنگي	در	سال		هاي	اخیر	به	همراه	توسعه			ي	
صنعت،	فناوری	و	ارتباطات،	موجب	گرایش	گویشوران	زبان				ها	و	گویش			های	بومي	و	اقلیت	
به	زبان		ملی	کشورمان	یعنی	فارسی	معیار	شده	است	و	این	روند،	عاملي	براي	تضعیف	
جایگاه	و	تهدیدي	براي	حفظ	زبان			ها	و	گویش			های	محلی	به	حساب	مي			آید.	بیرجندی	
یكي	از	گویش			های	محلي	کشورمان	است	که	در	سال			هاي	اخیر	کاربرد	آن	در	حوزه			هاي	
مختلف	کاهش	یافته	و	فراگیران	این	گویش	در	نسل	جوان	هر	روزه	کمتر	مي			شوند.	هدف	این	
پژوهش،	به	دست	دادن	شواهدي	در	مورد	جایگاه	اجتماعي	این	گویش	و	میزان	کاربرد	
در	چهار	گروه	 و	مشاهده	 پرسش	نامه،	مصاحبه	 از	 استفاده	 با	 در	حوزه			هاي	مختلف	 آن	
تحصیلی،	پنج	گروه	سني	و	دو	گروه	جنسیتی	در	شهر	بیرجند	است.	بررسي	داده			هاي	این	
پژوهش	نشان	مي			دهند	که	به	طور	نسبي	بیشترین	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی	مربوط	
به	حوزه	خانواده	است	و	هر	چه	حوزه	رسمي		تر	مي			شود،	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی	
کاهش	مي		یابد.	سن	در	کاربرد	گویش	در	حوزه			ها	و	موقعیت			هاي	مختلف	مؤثر	است.	در	
مجموع	یافته		هاي	این	پژوهش	از	زوال	تدریجي	گویش	بیرجندی	در	منطقه	حكایت	دارد.
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مقدمه و طرح مسأله
گویش	بیرجندی	یكی	از	گویش	های	کهن	فارسی	و	از	گویش	های	استان	خراسان	جنوبی	
است	که	از	گویش	های	فارسی	نو	محسوب	می	شود	و	در	طول	تاریخ،	نسبت	به	زبان	فارسی	
کمتر	تحول	یافته	است،	اما	در	سال	های	اخیر،	در	نتیجه	تحوالت	صورت	گرفته،	این	نگرانی	
وجود	دارد	که	زبان	رسمی	کشور	کم	کم	حضور	خود	را	بر	گویش	بیرجندی	و	دیگر	گویش	ها	
حاکم	کرده	و	پدیده	زوال	یا	مرگ	گویش	بروز	کند.	فرایندهای	زوال	گویش	های	محلی	و	
زبان	های	اقلیت	در	واقع	یكی	از	انگیزه	های	مهم	برای	مطالعه	آن	هاست	و	امروزه	در	کشورها	
و	جوامع	گوناگون	از	جمله	در	کشور	ما،	در	حال	جریان	است.	از	آن	جایی	که	این	فرایندها	
امروزه	پرشتاب	تر	از	هر	زمان	به	پیش	می	روند،	لذا	در	این	راستا	به	نظر	می	رسد	ضروری	
است	ارزیابی	از	عواملی	صورت	گیرد	که	تصور	می	شود	در	پدیده	زوال	دخیل	هستند	و	
بر	اساس	آن	میزان	تأثیر	عوامل	گوناگون	بر	حفظ	یا	زوال	گویش	ها	و	زبان	های	محلی	تا	
حدودی	مشخص	شود	و	اطالعاتی	درباره	کاربرد	و	جایگاه	واقعی	آنها	در	اختیار	برنامه	ریزان	

قرار	گیرد.
از	این	رو،	هدف	از	این	پژوهش	بررسی	وضعیت	کاربردی	کنونی	گویش	بیرجندی	و	تعیین	
میزان	پویایی	یا	زوال	گویش	و	نیز	عوامل	دخیل	در	پدیده	زوال	گویش	در	جامعه	زبانی	
بیرجند	است	و	از	آن	جایی	که	پویایی	یا	زوال	همواره	در	بافت	جامعه	صورت	می	گیرد،	در	
این	بررسی	نیز	با	نگرشی	جامعه	شناختی	به	این	پدیده	پرداخته	خواهد	شد	و	با	استفاده	از	
پرسشنامه	و	اجرای	یک	پژوهش	میدانی	موقعیت	های	زیر	از	نظر	احتمال	وقوع	به	محک	

آزمایش	زده	می	شود:
1-	آیا	دامنه	کاربرد	گویش	بیرجندی	تحت	تأثیر	زبان	معیار	و	عاملی	چون	سن	تا	چند	

دهه	دیگر	بسیار	محدود	خواهد	شد؟
2-	آیا	گویشوران	بیرجندی	هم	چون	گذشته	با	وجود	برخورد	زبان	معیار	و	عوامل	دیگر،	

گویش	خود	را	حفظ	خواهند	کرد؟



75 گویش بیرجندی؛ بقا یا زوال؟

2- تغییر و حفظ زبان
اصوالً	تحوالت	و	تغییرات	زبان	را	می	توان	در	دو	مقوله	جای	داد:	دسته	ي	اول،	تغییرات	
واژگانی	و	دستوری	است	که	در	روند	تحول	زبان	ها	امری	طبیعـی	تلقـی	می	گردد.	گروه	
دوم،	تغییرات	و	تحوالتی	است	که	در	جایگاه	اجتماعی	این	زبان	و	حوزه	های	کاربردی	آن	
رخ	داده	است	و	به	نظر	می	رسد	که	اهمیت	آن	بیش	از	تغییرات	نوع	اول	باشد	)	اسماعیلی،	
تغییر	زبان1	در	 از	بحث	های	اساسی،	مسأله	 بشیرنژاد	و	روحی	مقدم،	1386:	3(.	یكی	
مفهوم	دوم	است.	منظور	از	تغییر	زبان		در	این	بحث	حالتی	است	که	یک	جامعه،	زبان	
خود	را	به	نفع	زبان	دیگری	کاماًل	کنار	می	گذارد.	در	این	حالت	گاه	به	مرگ	زبان2	نیز	
این	حالت	کل	 با	حفظ	زبان3	قرار	می	گیرد	که	در	 تقابل	 این	پدیده	در	 اشاره	می	شود.	
جامعه	تصمیم	به	ادامه	ی	کاربرد	سنتی	زبان	خود	می	گیرد.	البته	در	پژوهش	حاضر	ما	با	
جابه	جایی	و	یا	حفظ	یک	گویش	)بیرجندی(	در	مقابل	یک	زبان	رسمی	)فارسی(	روبه	

رو	هستیم.
نقطه	مقابل	تغییر	زبان	و	یا	مرگ	زبان،	پدیده	حفظ	زبان	است	و	این	زمانی	است	که	
اعضای	یک	جامعه	ی	زبانی	تصمیم	می	گیرند	به	استفاده	از	زبان	آباء	و	اجدادی	خود	ادامه	
دهند.	فسولد	)Fasold, 1984: 213(	تأکید	می	کند	که	اصوالً	حفظ	یا	نگهداری	زبان	
در	جامعه	دو	یا	چند	زبانه	مفهوم	پیدا	می	کند،	چراکه	در	مورد	اعضای	جامعه	ای	که	فقط	

یک	زبان	می	دانند	و	زبان	دیگری	را	نمی	آموزند،	اصطالح	حفظ	زبان	معنایي	ندارد.

2-1-  عوامل و شرایط تغییر یا حفظ زبان	
بدون	شک،	عوامل	زیادی	در	تغییر	یا	حفظ	زبان	در	یک	جامعه		ي	زبانی	مؤثرند	و	اغلب	
زبان	شناسان	 کرده		اند.	 اشاره	 زمینه	 این	 در	 مشابهی	 کمابیش	 عوامل	 به	 زبان		شناسان	
آنها	 عمده	ترین	 که	 می	دانند	 مؤثر	 زبان	 یک	 تغییر	 یا	 حفظ	 در	 را	 متعددی	 عوامل	
دولت	ها،	 سوی	 از	 شده	 اعمال	 محدودیت	های	 شدن،	 صنعتی	 شهرنشینی،	 مهاجرت،	

1. Language shift
2. Language death
3. Language maintenance/ preservence
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تعداد	 و	 زبان	ها	 اجتماعی	 اعتبار	 کشور،	 آموزشی	 نظام	 در	 علم	آموزی	 و	 آموزش	 زبان	
که	 زبان	 مرگ	 عوامل	 دیگر	 از	 	.)68 	:1383 )بشیرنژاد،	 هستند	 زبان	 یک	 گویشوران	
یاد	 آن	 از	 عنوان	جهانی	شدن1	 با	 است	که	 پدیده	ای	 دارد،	 قرار	 توجه	 	امروزه	در	مرکز	
می	شود.	آقاگل	زاده	و	داوری	)1389:	27-31(	با	اشاره	به	تأثیر	جهانی	شدن	بر	نابودی	
پدیده	 جدایی	ناپذیر	 ویژگی	هایی	 از	 بی	شک	 خود	 که	 برمی	شمارند	 را	 عواملی	 زبان	ها،	
جهانی	شدن	هستند	شامل	مهاجرت	و	شهرنشینی،	رسانه	و	نظام	آموزشی	و	در	پایان	
این		گونه	نتیجه	گیری	می	کنند	که	این	سه	عامل	اساسی	در	کنار	برخی	مؤلفه		های	دیگر	
و	شاید	در	رأس	آنها،	نوع	نگرش	و	سیاست	های	دولت	ها	در	قبال	زبان		ها	و	گویش	های	

محلی	بیشترین	تأثیرگذاری	را	دارند.
زبان	شناسان	براین	باورند	که	انتخاب	و	کاربرد	یک	زبان	از	بین	دو	یا	چند	زبان	در	درجه	
نخست	تحت	تأثیر	نگرش	های	زبانی	افراد	است.	یارمحمدی	)1374:	17(	در	این	مورد	
معتقد	است	که	اگر	زبانی	به	عللی	وارد	قلمرو	جامعه	زبانی	دیگری	بشود	به	طوری	که	
نگرش	زبانی	آن	جامعه	را	به	زبان	بومی	در	جهت	منفی	قرار	دهد،	زبان	بومی	در	خطر	

زوال	قرار	می		گیرد.
چنان		که	مالحظه	شد،	زبان		شناسان	و	مردم		شناسان	به	عوامل	متعددي	در	حفظ	یا	مرگ	
زبان		ها	اشاره	کرده		اند	که	برخي	از	عوامل	به	طور	مشترك	در	نقطه		نظرات	آنها		به		چشم		
اهمیت	 یا	 و	 مانده	 از	ذکر	آن	غافل	 افراد	 از	 بین،	عاملي	که	بسیاري	 این	 	مي		خورد.	در	
زیادي	براي	آن	قائل	نشده		اند،	نقش	آثار	ادبي،	بویژه	شعر،	در	حفظ	و	پویایي	زبان	هاست.	
حق		شناس	)1369:	18(		بر	این	مسأله	تأکید	مي		ورزد.	وي	به	طور	صریح	مي		گوید:	»سال	
مرگ	زبان		ها	را	اگر	نشود	تعیین	کرد،	باری	راز	مرگ	و	راز	زایش	آنها	را	شاید	بشود	و	من	

راز	مرگ	زبان	ها	را	در	رکود	شعر	آن	مي		بینم«.

هاي خطرپذیري زبان 2-2- نشانه	 ها و شاخص 	
بدیهی	است	که	قبل	از	هر	گونه	اقدام	عملی	برای	حفظ	و	نجات	زبان	ها،	شناسایی	جایگاه	

1. globalization 
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واقعی	زبان	ها	در	جامعه	و	آگاهی	از	میزان	خطرپذیری	یا	ضریب	ایمنی	آنها	ضروری	است.	
اما	سؤال	این	است	که	چه	شرایط	و	متغیرهایي	مي		توانند	ضریب	ایمني	زبان		ها	را	افزایش	
یا	کاهش	دهند.	در	بررسي	این	عوامل،	جامعه		شناسان	زبان	به	دسته		بندي	برخي	متغیرها	
و	عوامل	پرداخته		اند	که	از	آنها	با	عنوان	رده		شناسي	خطرپذیري	زبان1	نام	برده	مي		شود	و	
در	بررسی	این	پدیده	تقسیم		بندي		های	خاصی	به	عمل	می		آورند	و	از	اصطالحات	خاصی	
برای	این	دسته		بندي		ها	استفاده	می		کنند.	ردیش	)Redish, 2001: 3(	زبان		ها	را	به	سه	
گروه	تقسیم	می		کند.	وی	زبانی	را	که	هیچ	گویشور	بومی	ندارد	یک	زبان	مرده	یا	خاموش2	
و	زبانی	را	که	در	میان	نسل	جوان	و	خردسال	هیچ	گویشور	بومی	ندارد،	یک	زبان	در	حال	
احتضار/	رو	به	زوال3	می		نامد.	در	نهایت	زبانی	را	که	گویشوران	بومی	آن	بسیار	اندک	اند	یک	
زبان	در	معرض	خطر/	آسیب		پذیر4	اطالق	می		کند.	کریستال	)Crystal, 2000: 23(	یک	
طبقه		بندی		سه		گانه	از	آسیب		پذیری	زبان		ها	ارائه	می		دهد	که	آن		را	رایج	ترین	طبقه		بندی	
می		داند.	در	این	طبقه		بندی،	زبان		ها	به	سه	گروه	سالم،	در	معرض	خطر	و	خاموش	تقسیم	

می		شوند.	وی	به	نقل	از	مایكل	کراس5	دسته		ي	زبان		های	در	حال	احتضار	را	به	این	تقسیم		
بندی	اضافه	می		کند.	منظور	از	زبان	های	در	حال	احتضار	آن	هایي	است	که	دیگر	کودکان	

آن	را	به		عنوان	زبان	مادری	نمی		آموزند.

3- روش پژوهش
	این	پژوهش	یک	مطالعه		ی	میدانی	از	نوع	توصیفی	-	تحلیلی	است	که	ضمن	تجزیه	و	

تحلیل	داده		ها	و	توصیف	واقعیت			های	موجود،	به	بررسی	تأثیر	برخی	عوامل	اجتماعی	به		
عنوان	متغیرهای	مستقل	بر	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی	در	حوزه		های	مختلف	به		عنوان	

یک	متغیر	وابسته	می		پردازد.
در	این	پژوهش	عالوه	بر	روش	کتابخانه		ای،	از	معمول		ترین	ابزار	گردآوری	اطالعات	در	

1. Typology of language endangerment
2. Extinct language
3. moribund
4. Endangered/ imperiled
5. M. Krauss
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روش	میدانی،	یعنی	پرسشنامه	و	مصاحبه		های	فردی	بهره	گرفته	شده	است.	حداقل	حجم	
نمونه		ی	انتخابی	از	بین	افراد	ساکن	در	شهر	بیرجند	بر	اساس	فرمول	آماری	کوکران	که	
یكی	از	پرکاربردترین	روش		ها	برای	محاسبه	حجم	نمونه	آماری	است	و	نیز	با	توجه	به	
حجم	کل	جامعه	آماری	مورد	نظر	که	در	سرشماری	سال	1390	برابر	با	259506	نفر	
برآورد	شده	است	با	سطح	خطای	5%،	تعداد	384	نفر	محاسبه	شد	که	با	در	نظر	گرفتن	
احتمال	به		دست	آمدن	پرسشنامه		های	نامعتبر	به	میزان	حداکثری،	شمار	این	تعداد	به	
حداکثر	میزان	600	نفر	افزایش	یافت	و	از	مجموع	600	پرسش		نامه	توزیعی،	تعداد	458	
پرسش		نامه	معتبر	به		دست	آمد	که	تجزیه	و	تحلیل	آماری	بر	اساس	آن	صورت	گرفت.	
پرسش		نامه			ها	شامل	30	سؤال	بسته	بین	پنج	گروه	سنی	شامل	زیر	20	سال،	29-20	
سال،	30-39	سال،	40	-49	سال	و	باالی	50	سال،	در	دو	گروه	جنسی	زن	و	مرد	و	گروه		های	

تحصیلی	مختلف	توزیع	شدند.	
	داده			های	جمع		آوری	شده	پس	از	ورود	و	کدگذاری	در	نرم		افزار	spss	مورد	تجزیه	و	
تحلیل	توصیفی	قرار	گرفت.	براي	این	منظور،	از	یكي	از	روش			هاي	رایج	در	بررسي	کاربرد	
زبان،	یعني	روش	تحلیل	حوزه			اي	استفاده	شده	است	که	اولین	بار	از	سوي	فیشمن1	در	
سال	1966	به		کار	گرفته	شد.	این	روش،	کاربرد	زبان	را	با	توجه	به	عواملي	مانند	مكان،	
موقعیت،	مخاطبان	و	موضوع	صحبت	بررسي	مي			کند	که	مجموع	آنها	یک	حوزه	را	تشكیل	
مي			دهند.	خانواده،	مدرسه	و	دانشگاه،	کوچه	و	بازار	و	ادارات	هر	کدام	به		عنوان	یک	حوزه	
مستقل	در	نظر	گرفته	شده			اند	که	تصور	مي			رود	انتخاب	و	کاربرد	زبان	در	هر	یک	از	آنها	

با	دیگري	متفاوت	باشد.
مختلف	 درحوزه			هاي	 زبان	 کاربرد	 به	 مربوط	 داده			هاي	 توصیف	 و	 بررسي	 به	 ادامه،	 در	

پرداخته	می		شود.

1. Fishman



79 گویش بیرجندی؛ بقا یا زوال؟

4- کاربرد گویش بیرجندی در حوزه	 هاي مختلف  
4-1- حوزه 		ي خانواده

بدون	شک،	خانواده	اولین	و	مهم		ترین	جایگاه	براي	زبان		آموزي	است	و	مسلماً	زبان	اول	
یا	همان	زبان	مادري	فرد	در	این	محیط	شكل	مي	گیرد.	معموالً	زباني	که	یک	کودك	در	
خانواده	فرا	مي		گیرد	همان	زباني	است	که	پدر،	مادر	و	دیگر	اعضاي	خانواده	به	وسیله	آن	با	او	
ارتباط	برقرار	مي		کنند.	در	سال		هاي	اخیر،	برخي	از	والدین	بیرجندی	در	برقراري	ارتباط	با	
کودکان	از	زبان	فارسي	رسمی	استفاده	مي		کنند	و	این	در	حالي	است	که	در	ارتباطات	بین	
	خود	از	گویش	بیرجندی	استفاده	مي		نمایند.	این	مسأله	موجب	رواج	دو	زبانگي	در	بین	
خانواده		هاي	بیرجندی	شده	است.	در	عین	حال،	میزان	کاربرد	زبان	فارسی	از	یک	سو	و	
کاربرد	گویش	بیرجندی	از	سوی	دیگر،	ممكن	است	از	خانواده		اي	به	خانواده	دیگر،	و	در	
یک	خانواده	واحد،	از	فردي	به	فرد	دیگر	متفاوت	باشد.	براي	آگاهي	از	تعداد	افرادي	که	
گویش	بیرجندی	را	به	عنوان	زبان	اول	آموخته		اند،	از	کل	آزمودني			هاي	پنج	گروه	سني	در	
این	مورد	سؤال	به	عمل	آمد.	در	جدول	1	درصد	و	فراوانی	افرادی	که	فارسی	و	بیرجندی	

را	به	عنوان	زبان	اول	آموخته	اند	به	تفكیک	گروه	سنی	می	بینید.
جدول 1( میزان فراگیري فارسي و گویش بیرجندی به عنوان زبان اول در کل جمعیت نمونه به تفکیک سن

سن بیرجندی فارسی سایر مجموع
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

	زیر	20	سال 41 %32/8 83 %66/4 1 %8 125 %100
20-29	سال 56 %54/4 45 %43/7 2 %1/9 103 %100
30-39	سال 55 %75/3 18 %24/7 0 - 73 %100
40-49	سال 62 %82/7 11 %14/7 2 %2/7 75 %100
باالی	50	سال 71 %89/9 8 %10/1 0 - 79 %100

در	گروه	سني	باالي	50	سال،	تنها	10/1	درصد	فارسي	را	به	عنوان	زبان	اول	در	خانواده	
آموخته		اند،	در	حالي		که	این	رقم	در	گروه	سني	30-39		سال	به	24/7	درصد	و	در	گروه	
سني	زیر	20	سال	به	66/4	درصد	مي		رسد.	بنابراین،	هرچه	به	سوی	گروه		های	سنی	جوان-
تر	می		رویم،	گرایش	به	فراگیری	گویش	بیرجندی	به	عنوان	زبان	مادری	کمتر	می		شود.	
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یعني	در	یک	فاصله	زماني	30	تا	40	سال،	تعداد	افرادی	که	فارسی	زبان	اول	آنهاست،	
زبان	 به	عنوان	 فارسي	 زبان	 آموزش	 رواج	 بیانگر	 این	موضوع،	 برابر	شده	است.	 	6 تقریباً	

مادري	در	بین	خانواده		هاي	بیرجندی	است.	
اولین	زباني	که	فرد	در	محیط	خانواده	مي		آموزد،	زبان	اول	فرد	به	حساب	می		آید	اما	الزاماً	
زبان	مادری	او	نیست،	زیرا	ممكن	است	فرد	به	زبان	مادری	تسلط	کمتری	داشته	باشد.	
میزان	تسلط	افراد،	معیاری	مهم	در	حفظ	زبان	مادری	است.	از	این	رو	از	افراد	پنج	گروه	
سني	پرسیده	شد،	"تسلط	خود	را	به	گویش	بیرجندی	چگونه	ارزیابی	می	کنید؟"	ارقام	به		

دست	آمده	در	جدول	2	نشان	داده	شده		اند.
جدول 2( درصد و فراوانی میزان تسلط بر گویش بیرجندی در کل جمعیت نمونه به تفکیک گروه سني

سن خیلی	کم کم متوسط زیاد خیلی	زیاد مجموع

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

	زیر	20	سال 23 %18/9 23 %18/9 41 %33/6 61 %13/1 19 %15/6 122 %100
20-29	سال 14 %13/4 13 %12/6 32 %31/1 22 %21/4 22 %21/4 103 %100
30-39	سال 3 %4/2 2 %2/8 12 %16/7 43 %47/2 21 %29/2 72 %100
40-49	سال 5 %6/6 4 %5/3 16 %21/1 33 %43/4 18 %23/7 76 %100
باالی	50	سال 2 %2/5 2 %2/5 15 %18/8 71 %21/3 44 %55 80 %100

مجموع 47 %10/4 44 %9/7 116 %25/6 122 %36/9 124 %27/4 453 %100

ارقام	این	جدول	نشان	می	دهد	که	هر	چند	اکثریت	آزمودنی	ها	بیان	داشته	اند	که	تسلط	
زیاد	یا	خیلی	زیادی	به	گویش	بیرجندی	دارند	اّما	از	میان	124	آزمودنی	که	تسلط	خیلی	
زیادی	به	گویش	بیرجندی	دارند،	گروه	سنی	زیر	20	سال	با	15/6	درصد	در	میان	دیگر	
گروه	های	سنی	به	نسبت	گروه	سنی	باالی	50	سال	با	55	درصد	تسلط	بسیار	کمتری	به	
گویش	بیرجندی	دارند.	لذا	با	توجه	به	عامل	سن،	مي		توان	دریافت	که	غلبه	زبان	فارسی	

در	حال	افزایش	است.
بر	 تسلط	 "میزان	 و	 فراگرفته	شده"	 زبان	 "اولین	 یعني	 ذکر	شده،	 معیار	 دو	 کنار	 در	
گویش	بیرجندی	و	زبان	فارسی"،	برای	تعیین	غلبه	زبانی	از	افراد	سؤال	شد:	"آیا	شما	به	
گویش	بیرجندی	بهتر	می		توانید	مقصودتان	را	بیان	کنید؟"	نتایج	استخراج	شده	نشان	
مي				دهد	که	افراد	گروه	اول	بیشتر	از	افراد	گروه	دوم،	و	افراد	گروه	دوم	نیز	بیشتر	از	افراد	
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گروه	سوم،	براي	این	منظور	از	زبان	فارسي	سود	مي			جویند.	در	جدول	3	درصد	افرادی	
که	به	گویش	بیرجندی	راحت	تر	مقصودشان	را	بیان	مي			کنند،	در	هر	پنج	گروه	سني	نشان	

داده	شده	است.
جدول 3( نگرش پاسخگویان به گویش بیرجندی برای بیان راحت تر مقصود به تفکیک جنسیت و گروه سني

مجموعباالی	50	سال40-49	سال30-39	سال20-29	سالزیر	20	سال
گروه	سنی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

22/6%52/650%10/520%39/44%2213%3/211%2مرد

23/2%57/155%21/124%27/58%9/311%11/15%7زن

در	گروه	سني	زیر	20	سال	در	این	مورد	نیز	گرایش	به	فارسي	در	هر	دو	گروه	جنسیتی	
مشهود	است.	در	حالی	که	درصد	نسبتاَ	زیادی	)52	درصد	از	مردان	و	57	درصد	از	زنان(	
از	افراد	باالی	50	سال	با	گویش	بیرجندی	راحت	تر	مقصودشان	را	بیان	می		کنند.	این	روند	
از	گروه	سنی	پایین	تا	گروه	های	سنی	باالتر	دنبال	می		شود	با	این	استثناء	که	در	گروه	
سنی	40-49	سال	می	بینیم	درصد	افرادی	که	با	گویش	بیرجندی	راحت	تر	مقصودشان	
	را	بیان	می	کنند،	کاهش	چشمگیری	داشته	چنان		که	در	گروه	های	سنی	20-29	سال	و	
30-39	سال	شاهد	روند	کاهشی	چشمگیری	مانند	گروه	سنی	40-49	سال	نیستیم.	
اّما	آن	چه	مشهود	است	در	گروه	های	سنی	پایین	تر	این	گرایش	بسیار	کاهش	یافته	است.
عالوه	بر	زبان	اول،	از	پرسش	شوندگان	در	مورد	کاربرد	زبان	در	برقراري	ارتباط	با	اعضاي	
خانواده	یا	خویشان	سؤال	شد.	این	اعضا	مي		توانند	پدر،	مادر،	فرزندان،	برادر	و	یا	خواهر	
در	محیط	خانواده،	و	یا	عمه،	خاله،	عمو،	دایي،	پدر	بزرگ،	مادر	بزرگ،	یا	بچه		هاي	اقوام	
در	یک	جشن	یا	مهماني	خانوادگي	باشند.	فراواني	و	درصد	افرادي	که	در	ارتباطات	خانوادگي	
از	بیرجندی	بیشتر	استفاده	مي		کنند	به	تفكیک	مخاطبان	در	جدول	4	آمده	است: چنان		که	
باالترین	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی	توسط	آزمودنی	ها	در	حوزه	 مالحظه	مي		شود،	
خانواده		با	پدر	و	مادر	)8/	46%(	می	باشد.	در	مجموع	کاربرد	گویش	بیرجندی	بر	حسب	
سن	مخاطب	اندکی	متغیر	است،	به	طوري	که	بین	سن	مخاطب	و	میزان	کاربرد	بیرجندی	
رابطه	نسبتاً	مستقیمی	وجود	دارد.	بیشترین	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی	در	برقراري	
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ارتباط	با	پدر	و	مادر	و	مسن	ترین	اعضاي	خویشان	یعني	افراد	پیر	اقوام	)به	ترتیب	46/8	
فرزندان با	 ارتباط	 برقراري	 	درصد	و	44/2	درصد(	و	کمترین	میزان	کاربرد	گویش	در	

	)25/4	درصد(	مي	باشد.
جدول 4( میزان کاربرد بیرجندی در حوزه خانواده در کل جمعیت نمونه بر حسب مخاطب

																											
زبان

						مخاطبان

خیلی	کم کم متوسط زیاد خیلی	زیاد مجموع
فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراوانی درصد 	فراوانی درصد فراوانی درصد

پدر	و	مادر 56 %12/5 42 %9.4 64 %14.3 77 %17.1 210 %46.8 449 %100

خواهر	و	برادر 68 %15 43 %9/5 70 %15/5 84 %18/6 187 %41/4 452 %100

همسر 37 %12/2 40 %13/2 54 %17/8 55 %18/2 117 %38/6 303 %100

فرزندان 58 %20/5 72 %25/4 55 %19/4 26 %9/2 72 %25/4 283 %100

		فامیل	نزدیک
)دایي،خاله...(

66 %14/7 54 %12 74 %16/5 89 %19/8 166 %37 449 %100

افراد	پیر	فامیل 57 %12/7 40 %8/9 60 %13/4 93 %20/8 198 %44/2 448 %100

همان		گونه	که	سن	مخاطب	در	انتخاب	و	کاربرد	نوع	زبان	مؤثر	است,	سن	آزمودنی		ها	
نیز	می			تواند	در	میزان	کاربرد	زبان	نقش	داشته	باشد.	برای	اطمینان	از	این	موضوع،	این	
بار	کاربرد	زبان	در	حوزه	خانواده	در	پنج	گروه	سنی	جداگانه	بررسی	شد.	نتایج	حاصله	در	
نمودار	1	به	نمایش	در	آمده	است.	با	نگاهی	گذرا	به	درصدهای	مربوط	به	باالترین	میزان	
کاربرد	بیرجندی	در	پنج	گروه	سنی،	مشخص	است	که	بیشترین	درصد	کاربرد	بیرجندی	
با	همه	مخاطبان	به	گروه	سنی	باالی	50	سال	مربوط	می		شود	و	کمترین	درصد	را	در	
جوان	ترین	گروه	شاهدیم.	آنچه	روشن	است	این	است	که	کاربرد	گویش	بیرجندی	در	میان	
گروه	سنی	زیر	20	سال	و	29-20	سال	در	مقایسه	با	دیگر	گروه		های	سنی	کاهش	یافته	
است.	هر	چند	عالوه	بر	آن،	در	هر	گروه	سنی	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی	تابعی	از	
سن	مخاطب	است	به		طوری	که	بیشترین	میزان	کاربرد	بیرجندی	در	برخورد	با	مسن-
افراد	پیر	خویشان	و	پدر	و	مادر	است.	خانواده	و	بویژه	والدین	 ترین	مخاطبان،	یعنی	
نقش	تعیین	کننده			اي	در	زبان		آموزي	کودك	دارند.	چنان			که	مي		بینید	حدود	60	درصد	
از	والدین	باالي	50	سال	بیان	داشته		اند	که	با	فرزندان	خود	بیرجندی	صحبت	مي			کنند	
در	حالي			که	در	گروه	سني	میاني	)30	-39	سال(	این	رقم	کمی	باالتر	از	20	درصد	است.	
تصور	می		شود	با	گذشت	زمان	این	رقم	کاهش	یابد،	زیرا	در	واقع	به	لحاظ	درصدی،	هیچ	
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آزمودنی	از	افراد	جوان	)زیر	20	سال(	قصد	ندارند	در	آینده	با	فرزندان	خود	به	گویش	
بیرجندی	صحبت	نمایند.	بنابراین	تمامي	شواهد	موجود	از	آن	حكایت	دارند	که	میزان	
فراگیري	و	کاربرد	گویش	بیرجندی	در	حوزه	خانواده	رو	به	کاهش	و	در	مقابل،	فراگیري	

و	کاربرد	فارسي	رو	به	افزایش	است.
																																																																																																																																				درصد

نمودار 1( درصد کاربرد گویش بیرجندی در ارتباطات سن و برحسب مخاطب

4-2- حوزه مدرسه
پس	از	خانواده،	مدرسه	از	مهم			ترین	نهاد	ها	براي	آموزش	زبان	به	کودکان	است.	در	مدارس	
کشورمان،	فارسي	به		عنوان	زبان	آموزش	به		کار	مي		رود	و	زبان			هاي	محلي	در	مدارس	مناطق	
باشند.	 به		عهده	داشته	 را	در	کنار	زبان	فارسي	 مختلف	ممكن	است	نقش			هاي	متفاوتي	
براي	نمونه،	در	مناطق	آذري		زبان	و	کرد		زبان	کشورمان	حضور	زبان			ها	و	گویش			های	محلي	
در	حوزه	مدرسه	به	نسبت	پررنگ	است	و	این	زبان			ها	غالباً	وسیله	برقراري	ارتباط	میان	
دانش			آموزان	و	معلمان	هستند.	در	مقابل	در	استان	و	شهر	ما،	گویش			های	محلي	در	حوزه	
	مدرسه	در	حاشیه	قرار	دارند	و	فارسي	عالوه	بر	این			که	زبان	آموزش	است،	به		نظر	می			رسد	

غالب			ترین	وسیله	ارتباطي	میان	معلمان	و	دانش			آموزان	نیز	مي			باشد.	
در	گذشته			اي	نه	چندان	دور	)شاید	سه	یا	چهار	دهه	قبل(	در	بیرجند،	اکثر	فرزندان	
قبل	از	سن	مدرسه،	گویش	بیرجندی	را	به		عنوان	زبان	اول	مي			آموختند،	هر	چند	که	به		
فارسي	هم	تسلط	نسبي	داشتند.	در	واقع،	فراگیري	کامل	زبان	فارسي	به		عنوان	زبان	دوم	
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با	ورود	به	مدرسه	آغاز	مي			شد،	اما	در	زمان	حاضر	بسیاري	از	خانواده			ها	از	همان	ابتدا	تالش	
مي			کنند	که	فرزندان		شان	در	حوزه	خانواده،	فارسي	را	به		عنوان	زبان	اول	بیاموزند،	احتماالً	
با	این	تصور	که	فرزندان			شان	با	تسلط	به	زبان	فارسي	در	حوزه	مدرسه	مشكالت	کمتر	و	

موفقیت	بیشتري	داشته	باشند.
	براي	کسب	اطالعات	دقیق			تر	از	میزان	کاربرد	فارسی	و	بیرجندی	در	حوزه	مدرسه،	از	
آزمودنی	ها	در	مورد	نوع	گونه	زبانی	مورد	استفاده		در	مدرسه	و	دانشگاه	پرسش	به	عمل	
آمد.	برای	این	منظور	در	ابتدا،	آزمودنی		های	گروه	های	سنی	زیر	20	سال	و20	تا	29	سال	
که	در	حال	حاضر	در	سن	مدرسه	و	دانشگاه	هستند،	در	نظر	گرفته	شد.	جدول	5	درصد	

و	فراوانی	میزان	کاربرد	بیرجندی	را	در	این	دو	گروه	سنی	نشان	می	دهد.
جدول 5( میزان کاربرد گویش بیرجندی در حوزه مدرسه و دانشگاه

 در گروه		های سنی زیر 20 سال و 20-29 سال 
سن خیلی	کم کم متوسط زیاد خیلی	زیاد مجموع

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

	زیر	20	سال 61 %49/6 25 %20/3 25 %20/3 7 %5/7 5 %4/1 123 %100
20-29	سال 49 %48/5 28 %27/7 15 %14/9 4 %4 5 %5 101 %100

	همان		طور	که	در	جدول	فوق	مشخص	است،	می	بینیم	که	درصد	زیادی	از	آزمودنی	ها	
اظهار	داشته	اند	که	به	میزانی	خیلی	کم	گویش	بیرجندی	را	در	محیط	مدرسه	و	دانشگاه	
استفاده	می	کنند	و	این	امر	به	این	معنی	است	که	بیشتر	از	زبان	فارسی	در	محیط	مدرسه	
حوزه	 در	 فارسی	 زبان	 کاربرد	 در	 تغییر	 میزان	 بررسي	 براي	 می	برند.	 بهره	 دانشگاه	 یا	
مدرسه،	عامل	سن	مورد	توجه	قرار	گرفت	و	از	گروه		هاي	سني	دیگر	نیز	این	سؤال	پرسیده	
شد	و	برای	پاسخ	گویان	این	موضوع	روشن	شد	که	برای	پاسخ	به	این	سؤال	زمان	تحصیل	
خود	را	در	نظر	بگیرند	و	یا	در	بسیاری	از	موارد	آزمودنی		های	گروه		های	سنی	باالتر	از	
کارکنان	مدرسه	یا	دانشگاه	بودند،	که	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی	توسط	آنها	در	این	

مكان	ها	در	جدول	6	آمده	است.
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جدول 6( میزان کاربرد گویش بیرجندی در حوزه مدرسه و دانشگاه در دیگر 

گروه های سنی در کل جمعیت نمونه	
سن خیلی	کم کم متوسط زیاد خیلی	زیاد مجموع

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

30-39	سال 15 %22/7 15 %22/7 24 %36/4 6 %9/7 6 %9/1 66 %100
40-49	سال 5 %21/7 28 %40/6 20 %29 3 %4/3 3 %4/3 69 %100
باالی	50	سال 8 %14/5 12 %21/8 14 %25/5 5 %9/1 16 %29/1 55 %100
کل	جمعیت 148 %35/7 108 %26/1 98 %23/7 52 %6 35 %8/5 414 %100

می	بینیم	که	در	میان	گروه	های	سنی	باالتر،	درصد	افرادی	که	اظهار	داشته	اند	که	به	
میزانی	خیلی	کم	گویش	بیرجندی	را	در	محیط	مدرسه	و	دانشگاه	استفاده	می	کنند	یا	
می	کردند،	به	میزان	قابل	توجهی	کاهش	یافته	است	و	این	امر	نشان	می	دهد	که	عامل	
سن	در	تغییر	کاربرد	زبان	فارسی	به	جای	گویش	بیرجندی	در	میان	آزمودنی	ها	تأثیرگذار	
یا	دانشگاه	 با	کاهش	سن،	شاهد	کاربرد	بیشتر	زبان	فارسی	در	محیط	مدرسه	 است	و	
بیرجندی	در	 بهتر،	میزان	کاربرد	گویش	 برای	مقایسه	 نمودار	2	می		توانید	 هستیم.	در	

حوزه	مدرسه	و	دانشگاه	را	به	تفكیک	گروه	سنی	ببینید.	

نمودار 2( میزان کاربرد گویش بیرجندی در حوزه مدرسه و دانشگاه به تفکیک گروه سنی



   فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان86

4-3- حوزه اداري
به	غیر	از	مدارس،	برخي	مكان		هاي	رسمي	دیگر	نیز	وجود	دارند	که	آنها	را	حوزه	اداري	
اطالق	مي		کنیم.	این	حوزه	مي		تواند	مكان		هایي	مانند	ادارات،	سازمان		ها	یا	مطب	پزشک	را	
شامل	شود.	مخاطبان	در	این	حوزه	مي		توانند	کارمندان	ادارات،	پزشک،	یا	منشي	پزشک	
اماکن	 اما	در	 به	مانند	حوزه	مدرسه	یک	حوزه	رسمي	است	 اگر	چه	 این	حوزه	 باشند.	
وجود	 )فارسي(	 رسمي	 زبان	 کاربرد	 براي	 الزام	خاصي	 آموزشي	 اماکن	 برخالف	 اداري،	
ندارد.	با	وجود	این،	بررسي		ها	نشان	مي		دهند	که	میزان	کاربرد	زبان	فارسي	در	این	حوزه	
به	طور	نسبی	باالست.	برای	به	دست	آوردن	کاربرد	فارسی	و	بیرجندی	در	حوزه	اداری،	
از	آزمودنی		ها	پرسیده	شد	که	در	مكان		های	چون	محل	کار،	ادارات	و	مكان	های	رسمی	
و	مطب	پزشک	به	چه	میزان	از	گویش	بیرجندی	استفاده	می		کنند؟	و	برای	دستیابی	به	
درصد	کاربرد	گویش	بیرجندی،	از	مجموع	سؤال		های	فوق	استفاده	و	میانگین	گرفته	شده	

است.	نتایج	حاصله	در	جدول	7	به	نمایش	درآمده	است.	

جدول 7( میزان کاربرد گویش بیرجندی در حوزه اداری بر حسب گروه سنی  و کل جمعیت نمونه
سن خیلی	کم کم متوسط زیاد خیلی	زیاد مجموع

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

	زیر	20	سال 70 %57/4 38 %31/1 8 %6/6 5 %4/1 1 %8 122 %100
20-29	سال 58 %56/9 24 %23/5 10 %9/8 7 %6/9 3 %2/9 102 %100
30-39	سال 15 %21/1 23 %32/4 20 %28/2 9 %12/7 4 %5/6 71 %100
40-49	سال 21 %28/4 31 %41/9 17 %23 2 %2/7 3 %4/1 74 %100
باالی	50	سال 8 %10 17 %21/3 22 %27/5 13 %16/3 20 %25 80 %100

مجموع 172 %38/3 133 %29/6 77 %17/1 36 %8 31 %6/9 449 %100

گویش	 کاربرد	 درصد	 که	 است	 واضح	 پر	 است،	 فوق	مشخص	 از	جدول	 که	 همان	طور	
بیرجندی	به	میزان	زیاد	در	حوزه	اداری	در	چهار	گروه	سنی		زیر	20	سال،	20-29	سال،	
30-39	سال	و	40-49	سال	به	مراتب	کمتر	از	درصد	کاربرد	گویش	به	میزان	کم	است.	سن	
آزمودنی	ها	می		تواند	در	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی	در	این	حوزه	مؤثر	باشد.	در	این	حوزه	
به	مانند	سایر	حوزه		های	مورد	بررسی،	گروه		های	سنی	جوان		تر	بیشتر	از	گروه		های	سنی	باال	
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گرایش	به	کاربرد	زبان	فارسی	دارند،	اما	نكته	قابل	تأمل	اینجاست	که	باز	هم	می	بینیم	با	
در	نظر	گرفتن	مجموع	میزان	های	زیاد	و	خیلی	زیاد	کاربرد	گویش	بیرجندی،	این	درصد	
درگروه	سنی	30-39	سال	)حدود	18درصد(	به	نسبت	گروه	سنی	40-49	سال	)حدود	
6	درصد(	بیشتر	است.	به	عبارت	دیگر،	در	این	حوزه	نیز	شاهد	این	تناقض	در	بین	این	دو	
گروه	سنی	هستیم	که	به	نظر	می	رسد	توجیه	این	امر	نیازمند	بررسی	های	دقیق	تری	است.	
امّا	به	طور	کلی	مشخص	است	که	میزان	باالي	کاربرد	فارسي	توسط	آزمودنی		های	چهار	گروه	
سنی	زیر	20	سال،	20-	29	سال،	30-	39	سال	و	40-	49	سال	در	حوزه	اداری	نشان	
دهنده	گرایش	به	استفاده	از	زبان	فارسي	در	موقعیت		هاي	رسمي	است	و	این	امر،	تابعي	از	
جایگاه	و	طبقه	اجتماعي	مخاطبان	حاضر	در	این	حوزه	مي		باشد.	در	مجموع	می	توان	گفت	
در	این	حوزه،	میزان	کاربرد	فارسي	بیش	از	میزان	کاربرد	آن	در	یک	حوزه	غیررسمي	مانند	

خانواده	است.

4- حوزه کوچه و بازار
هر	مكاني	خارج	از	خانه،	مدرسه	یا	اداره	را	اصطالحاً	حوزه	"کوچه	و	بازار"	می	نامیم.	مسلماً	
چنین	حوزه	اي	بسیار	وسیع	و	گسترده	است	و	مكان	و	مشارکان	حاضر	در	آن	نیز	متنوع	
و	متفاوتند.	این	حوزه	با	حوزه	خانواده	و	مدرسه	تفاوت		هاي	اساسي	دارد.	افراد	حاضر	در	
خانواده	و	مدرسه	معموالً	محدود	و	ثابت		اند	و	رابطه	نزدیكي	بین	آنها	برقرار	است.	افراد	
معموالً	از	عادت		هاي	زباني	یكدیگر	آگاهي	داشته	و	نوع	زبان	بر	اساس	عادت	و	تجربه	قبلي	
انتخاب	مي		شود.	در	مقابل،	در	حوزه	کوچه	و	بازار	با	افراد	گوناگون	از	حیث	جنسیت،	گروه	
سني،	شغل	و	طبقه	اجتماعي	و	در	نتیجه،	روابط	بسیار	متنوع		تر	و	پیچیده		تر	سرو	کار	داریم	
و	معموالً	نوع	زباني	که	افراد	به	کار	مي		برند	براي	ما	قابل	پیش		بیني	نیست.	به	همین	دلیل	
انتخاب	زبان	در	این	حوزه	وسیع	مي		تواند	بر	حسب	موقعیت	و	مخاطب	متنوع	باشد.	زباني	که	
افراد	در	طول	روز	به	هنگام	سخن	گفتن	با	هم	محله		اي		ها	و	همسایه		ها	در	محل	زندگي	شان،	
با	یک	فرد	ناشناس	در	خیابان،	با	یک	مغازه		دار	در	مرکز	شهر،	با	راننده	تاکسي	یا	اتوبوس،	
استفاده	مي		کنند	ممكن	است	متفاوت	باشد.	براي	آگاهي	از	وضعیت	کاربردي	دو	زبان	در	
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	موقعیت		هاي	ذکر	شده،	به	بررسي	انتخاب	و	کاربرد	زبان	در	موقعیت		های	مختلف	این	حوزه	
مي		پردازیم.

به	منظور	بررسی	و	تأثیر	مخاطب	بر	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی،	از	آزمودنی		ها	در	
هر	پنج	گروه	سنی	سؤال	شد	که	با	مخاطبان	متفاوت	به	چه	میزان	به	بیرجندی	صحبت	
می		کنند.	از	کل	جمعیت	نمونه	25/3	درصد	از	افراد	پرسش	شونده	با	دوستان	خود	و	24/5	
درصد	با	همسایه		ها	و	هم	محلی		های	خود	خیلی	زیاد	بیرجندی	صحبت	مي		کنند.	همین	
افراد	در	یک	موقعیت	رسمي		تر	و	با	یک	مخاطب	متفاوت،	بویژه	ناشناس،	به	میزان	بیشتري	
از	زبان	فارسي	استفاده	مي		کنند.	براي	نمونه	تنها	8/6	درصد	از	این	افراد	بیان	داشته	اند	
که	با	یک	جوان	ناشناس	هنگام	پرسیدن	نشانی	به	میزان	خیلی	زیادی	بیرجندی	صحبت	
مي		کنند	و	40/2	درصد	گفته		اند	که	به	میزانی	خیلی	کم	هنگام	پرسیدن	نشانی	از	یک	جوان	
ناشناس،	بیرجندی	صحبت	می		کنند.	همین	افراد	اگر	بخواهند	از	یک	فرد	مسن	ناشناس	
نشانی	بپرسند،	باالترین	میزان	کاربرد	بیرجندی	در	میان	آنها	18/9	درصد	است.	در	ضمن	
13/7	درصد	از	آنها	گفته	اند	که	با	راننده	تاکسي	یا	اتوبوس	خیلی	زیاد	به	بیرجندی	صحبت	

می		کنند.	این	درصدها	به	همراه	فراواني	آن	در	جدول	8	نمایش	داده	شده		اند.
جدول 8( میزان کاربرد بیرجندی در حوزه کوچه و بازار در کل جمعیت نمونه بر حسب مخاطب

																											
زبان

						مخاطبان

خیلی	کم کم متوسط زیاد خیلی	زیاد مجموع
فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراوانی درصد 	فراوانی درصد فراوانی درصد

دوستان 82 %18/3 74 %16/6 102 %22/8 76 %17 113 %25/3 447 %100

همسایه	ها	و
	هم	محلی	ها

81 %18 54 %12 105 %23/4 99 %22 110 %24/5 449 %100

مغازه	دار 98 %22/1 81 %18/2 118 %26/6 59 %13/3 88 %19/8 444 %100

ناشناس جوان	 	یک	
هنگام	پرسیدن	نشانی

182 %40/2 122 %26/9 81 %17/9 29 %6/4 39 %8/6 453 %100

	یک	فرد	مسن	هنگام
پرسیدن	نشانی

110 %24/5 80 %17/8 98 %21/8 76 %16/9 85 %18/9 449 %100

	راننده	تاکسی	یا
اتوبوس

57 %12/7 40 %8/9 60 %13/4 93 %20/8 198 %44/2 448 %100

میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی	به	میزان	خیلی	کم	در	برخورد	با	فرد	جوان	ناشناس	
)40/2	درصد(	در	مقایسه	با	همین	میزان	در	برخورد	با	یک	فرد	مسن	ناشناس	)24/5	
درصد(،		به	طور	تلویحی	می	رساند	که	افراد	در	برخورد	با	یک	فرد	جوان	در	مقایسه	با	
یک	فرد	مسن،	خیلی	کمتر	از	گویش	بیرجندی	بهره	می	برند.	این	امر	بیانگر	این	حقیقت	
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است	که	افراد	در	انتخاب	نوع	زبان	عالوه	بر	موقعیت	اجتماعي	مخاطب،	به	سن	او	نیز	
توجه	مي	کنند.	در	ضمن	این	مسأله	نشان	مي	دهد	که	گویشوران	فارسي	را	عمدتاً	افراد	
که	 تصور	 این	 با	 و	 واقعیت	 این	 داشتن	 نظر	 در	 با	 افراد	 و	 مي	دهند	 تشكیل	 جوان	
به	 او	 با	 می	دهد،	 ترجیح	 را	 آن	 کاربرد	 فارسی،	 اعتبار	 سبب	 به	 آنها	 جوان	 مخاطب	
این	زبان	صحبت	می	کنند.	در	مجموع،	کمترین	میزان	کاربرد	بیرجندی	در	برخورد	با	
یک	فرد	مسن	ناشناس	و	فرد	جوان	ناشناس	است	و	بیشترین	میزان	کاربرد	بیرجندی	در	
برخورد	با	راننده	تاکسی	و	اتوبوس	و	دوستان	و	هم	محلی	ها	است.	به	نظر	مي	رسد	که	باز	
سن	مخاطب،	موقعیت	اجتماعي	و	سابقه	آشنایي	قبلي	از	عوامل	تعیین	کننده	در	کاربرد	

فارسي	باشند.
در	این	حوزه	نیز،	برای	بررسی	تأثیر	سن	آزمودنی	ها	در	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی،	
کاربرد	این	گویش	در	حوزه	کوچه	و	بازار	در	پنج	گروه	سنی	جداگانه	بررسی	شد.	همان	
طوری	که	سن	مخاطب	در	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی	مؤثر	است	و	کمترین	میزان	
کاربرد	بیرجندی	در	گفتگو	با	جوان	ناشناس	می	باشد،	سن	خود	کاربران	نیز	می	تواند	در	
میزان	استفاده	از	کاربرد	بیرجندی	در	این	حوزه	تعیین	کننده	باشد.	داده	ها	نشان	دهنده	
آن	است	که	در	گروه	های	جوان	تر،	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی	دارای	کمترین	میزان	
به	لحاظ	درصدی	است.	مالحظه	می	شود	که	هر	چه	به	گروه	هاي	سني	باالتر	مي	رویم،	
میزان	کاربرد	بیرجندی	در	تقریباً	تمامي	زمینه	ها	در	حوزه	کوچه	و	بازار	افزایش	مي	یابد.	
نمودار	3	مقایسه	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی	در	حوزه	کوچه	و	بازار	را	در	پنج	گروه	

سني	آسان	تر	می	سازد.
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نمودار 3( درصد کاربرد گویش بیرجندی در حوزه کوچه و بازار برحسب سن و مخاطب

5- مقایسه میزان کاربرد گویش بیرجندی در چهار حوزه کاربردی 
در	این	پژوهش	میانگین	گویش	بیرجندی	در	هر	حوزه	در	کل	جمعیت	نمونه	محاسبه	

شده	و	براي	مقایسه	بهتر	این	ارقام	در	جدول	زیر	در	کنار	هم	آمده	است:
جدول 9( مقایسه میانگین درصد کاربرد بیرجندی در حوزه  هاي مختلف

کوچه	و	بازارادارهمدرسهخانواده

76/225/535/557/4درصد	کاربرد	بیرجندی

	داده	هاي	این	جدول	تأید	مي	کنند	که	در	مجموع	کاربرد	بیرجندی	در	حوزه	خانواده	
بیش	از	سایر	حوزه	هاست،	چرا	که	میانگین	کاربرد	بیرجندی	در	حوزه	خانواده	تقریباً	67	
درصد	است.	این	در	حالی	است	که	در	حوزه	هایی	مانند	مدرسه	و	اداره	که	از	رسمیت	

بیشتری	برخوردارند،	کاربرد	فارسی	بسیار	بیشتر	از	گویش	بیرجندی	است.	
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خالصه و نتیجه ي بحث
اکثر	 در	 بیرجندی	 گویش	 کنار	 در	 فارسي	 زبان	 امروزه	 که	 مي	دهند	 نشان	 بررسي	ها	
و	 مي	کند	 پیدا	 بیشتري	 نقش	 زمان	 گذشت	 با	 و	 دارد	 کاربرد	 بیرجندی	 خانواده	هاي	
کاربردهاي	آن	رو	به	افزایش	است.	در	حوزه	خانواده	در	گروه	سني	زیر	20	سال	اکثریت	
)66/4	درصد(	فارسي	را	به	عنوان	زبان	اول	مي	آموزند،	در	حالی	که	در	گروه	سني	باالي	
50	سال،	تنها	10/1	درصد	فارسي	را	به	عنوان	زبان	اول	در	خانواده	آموخته	اند،	یعني	در	
یک	فاصله	زماني	30	تا	40	سال،	تعداد	افرادی	که	فارسی	زبان	اول	آنهاست،	تقریباً	6	
برابر	شده	است.	این	موضوع،	بیانگر	رواج	آموزش	زبان	فارسي	به	عنوان	زبان	مادري	در	
بین	خانواده	هاي	بیرجندی	است.	ادامه	این	روند	به	معني	عقب	نشیني	گویش	بیرجندی	
تعداد	 که	 است	 معني	 بدان	 این	 است.	 حوزه	 این	 در	 فارسي	 غلبه	 و	 خانواده	 حوزه	 از	
گویشوران	فارسي	در	سنین	پایین	تر	بیشترند.	این	موضوع	از	این	جهت	قابل	توجه	است	
که	اصوالً	زباني	که	کودك	به	عنوان	زبان	مادري	خود	در	سال	هاي	اولیه	تولد	در	خانواده	
مي	آموزد	مسلماً	در	تمام	طول	عمر	و	در	تمامي	موقعیت	ها	و	حوزه	ها،	زبان	مورد	استفاده	
او	باقي	خواهد	ماند،	بویژه	زماني	که	این	زبان	در	محیط	بیرون	از	خانواده	از	یک	موقعیت	

برتر	و	اعتبار	باالتر	برخوردار	بوده	و	زبان	آموزشي	نیز	باشد.	
	عالوه	بر	آن	تنها	حدود	15	درصد	از	افراد	زیر	20	سال	بیان	داشته	اند	که	تسلط	خوبی	
به	گویش	بیرجندی	دارند.	لذا	با	توجه	به	عامل	سن	مي	توان	دریافت	که	غلبه	زبان	فارسی	
به	سرعت	در	حال	افزایش	است.	در	مورد	کاربرد	زبان	در	برقراری	ارتباط	با	اعضای	خانواده	
یا	خویشان،	بیشترین	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی	در	برقراري	ارتباط	با	پدر	و	مادر	و	
مسن	ترین	اعضاي	خویشان	یعني	افراد	پیر	خویشان	)به	ترتیب	46/8	درصد	و	44/2	درصد(	
و	کمترین	میزان	کاربرد	گویش	در	برقراري	ارتباط	با	فرزندان	)25/4	درصد(	مي	باشد.
دانشگاه	 و	 مدرسه	 در	 فارسی	 زبان	 و	 بیرجندی	 گویش	 کاربرد	 پیرامون	 موجود	 ارقام	
زبان	 از	 بیشتر	 آزمودنی	ها	 کاهش	سن،	 با	 نیز	 حوزه	 این	 در	 که	 واقعیت	اند	 این	 گویاي	
فارسی	در	ارتباطات	خود	بهره	می	برند.	حوزه	اداري	یک	حوزه	ی	رسمي	دیگر	است	که	
اگر	چه	به	مانند	حوزه	مدرسه	الزام	خاصي	براي	کاربرد	فارسي	در	آن	وجود	ندارد،	اما	به	
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خاطر	رسمیت	این	حوزه،	میزان	کاربرد	فارسي	در	آن	به	طور	نسبي	باالست.	حوزه	مورد	
بررسي	دیگر	حوزه	کوچه	و	بازار	است	که	به	نسبت	مدرسه	و	اداره	از	رسمیت	کمتر	و	
در	مقابل	از	وسعت	و	گستردگي	بیشتري	برخوردار	است.	کاربرد	زبان	در	این	حوزه	نیز	
تحت	تأثیر	ویژگي	هاي	گوینده	یا	سن،	جنسیت،	شغل	یا	طبقه	اجتماعي	مخاطب	است.	
داده	ها	نشان	دهنده	آن	است	که	در	گروه	های	جوان	تر	میزان	کاربرد	گویش	بیرجندی	
دارای	کمترین	میزان	به	لحاظ	درصدی	است.	مالحظه	می	شود	که	هر	چه	به	گروه	هاي	
سني	باالتر	مي	رویم،	میزان	کاربرد	بیرجندی	در	تمامي	زمینه	ها	در	حوزه	کوچه	و	بازار	
افزایش	مي	یابد.	بنابراین،	در	همه	حوزه	ها	می	بینیم	که	کاربرد	گویش	بیرجندی	رو	به	
کاهش	است	و	مشخص	شد	که	تقریباً	در	تمام	موارد،	جوانان	بیش	از	افراد	میان	سال	و	
مسن	گرایش	به	کاربرد	فارسي	دارند.	با	در	نظر	گرفتن	این	موضوع	که	همین	جوانان	
به	عنوان	والدین	آینده،	تصمیم	گیري	در	مورد	زبان	نسل	بعد	را	برعهده	دارند	و	مهم	تر	
از	آن،	کار	عمده	ی	زبان	آموزي	در	خانواده	بر	عهده	مادران	است،	اهمیت	مسأله		بیشتر	

روشن	مي	شود.	
با	توجه	به	نتایج	به	دست	آمده	از	پژوهش	حاضر،	روشن	است	که	وضعیت	کاربردی	گویش	
بیرجندی	در	میان	نسل	جوان	از	وضعیت	خوبی	برخوردار	نیست	و	گویشی	در	معرض	
خطر	تلقی	می	شود	چرا	که	تقریباً	در	همه	حوزه	های	مورد	بررسی	کاربرد	بیرجندی	به	
نسبت	فارسی	کمتر	است	و	عالوه	بر	آن،	با	کاهش	سن،	کاربرد	گویش	بیرجندی	کاهش	
بیرجندی	 گویش	 کاربرد	 به	 کمتری	 تمایل	 جوان	تر	 نسل	های	 دیگر،	 به	عبارت	 می	یابد.	
به	 به	تدریج	 بیرجندی	 بیم	آن	می	رود	که	کاربرد	گویش	 ادامه	روند	موجود،	 با	 و	 دارند	
فراموشی	سپرده	شود.	در	مجموع	شواهد	موجود	در	حوزه	های	مختلف	کاربردی	تحت	

تأثیر	سن،	از	روند	زوال	تدریجي	بیرجندی	در	منطقه	حكایت	دارند.
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