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ترکمنتقدیم به هموطن
صبر و فداکارياسوه



ارزانی فرمود تا ما را نیز موهبت زبان،هاي فراوان دیگرتا را که در کنار موهبتککران ایزد یسپاس بی
.توان سپاسگزاري و قدردانی باشد

ي آنجااي به بار نشسته،حال که جوانه. استعزیزان بسیاري ثمره شاگردي اثري که پیش رو است
که شاگردي در محضرشان همواره مایه افتخار اساتید گرانقدريباشم؛ ام سپاسگزار باغبانان زندگیتا دارد 

من بوده است؛ آقایان دکتر یحیی مدرسی، دکتر مصطفی عاصی، دکتر محمد دبیرمقدم، دکتر یداهللا ثمره، 
ترین در این میان صمیمانه.بسیاري دیگرشناس و دکتر علی محمد حقزنده یاد، استاد علم و اخالق، 

زحمت راهنمایی که یمدرسیحیی دکتر آقاي جناب به استاد عزیزم کنم میود را تقدیم سپاس قلبی خ
دقت و ي،دلسوزبا در طول تحصیلم، ایشان.عهده داشتندبهرا من کارشناسی ارشداین اثر و پایان نامه 

دکتر قاي آاز بزرگواران عزیز،.هاي خود کردند، مرا براي همیشه مرهون محبتبی مثال خودسنجینکته
با تعهد و دقت خود نکاتی ارزنده را که نیز پژوهشاین استادان مشاور،انسیسیدکتر نرسخانمو یکنعان

.را دارمتشکر، نهایتیادآور شدند
شناسی م گروه زبانری، مدیر محتدکتر عاصاز آقايدانم مراتب تشکر خود را الزم میهمچنین 

ایشان با .، ابراز دارممن بودندگشاده پذیراي يبا رووارهم، که هعلوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه
.هایشان نمودندوامدار محبترامقبول داوري این رساله، 

قدردان زحمات . سپاسگزارمن رساله نیز بسیار ، داوران دیگر ایآقاي دکتر افخمیو دکتر سارلیآقاياز 
ویژه کمکی دریغ نکردند، بهگونهاز هیچها دادهيآورگردکه در خود هستمترکمنهموطنانو همراهی

سعادت طلب، ،ییشمساجوادي، قاضی، ،یمیکر،ياوغرّ،یعالق،ییثنا،یمیقد،یخیشيهاانوادهخ
در طول اقامتم در شهر ،و چوگانيادیصيهاخانواده.بسیاري دیگرو یپور، صوفیعل،یعالم

سپاس ویژه خود را .دادندامصبورانه یاريوپذیرفتند خودجمع گرم خانوادهدرران م،گنبدکاووس
.دارمنسبت به ایشان ابراز می

که بدون همدلی و امدوست و همراه زندگیام، و از همسرم، از پدر و مادرم، مشوقان همیشگی
.سپاسگزارم، بسیار هاي آنان انجام این اثر ممکن نبوددلگرمی



 چكيده
 

، بايد رفتار اجتماعي مناسب با براي يك رابطه اجتماعي موفقتجربه زندگي اجتماعي به ما آموخته است كه 
، در اكثر موارد شود يمده نامي در واقع آنچه رفتار اجتماعي مناسب . داشتمعين و رابطه اجتماعي مشخص موقعيت 

از آن جمله  شناختي و هنجارهاي فرهنگي، اجتماعي، كاربرد بازباني مناسب هاي رفتار. صرفًا رفتار زباني مناسب است
بايد چه جتماعي بافت ا وكه در هر موقعيت كنند  شوند و به اين ترتيب اين امكان را فراهم مي اصول ادب كنترل مي

 .بايد گفتگفت و چگونه 
يك جامعه در » صميميت«و  »ادب«نشانگرهاي زباني  رسيبربه  ،زباني -با نگاهي اجتماعي  پژوهش حاضر،

 روابط اجتماعي پيچيده آنها ،سنتي برپايه رفتارهاي زباني اعضاي اين جامعه كوشد تا مي وپردازد  ميتركمن در ايران 
زير  تغييرات كمي يا كيفي در نگرش اعضاي اين جامعه را اين پژوهش همچنين در پي آن است كه. نشان دهد را

زباني اين  رهايمتغي .مشاهده كند بستر روند مدرنيزاسيون كشور در و اجتماعي فرهنگ غالب ،تاثير هنجارهاي زباني
 .زبانيهاي  تابوي يا ها دشواژه و ع گفتارقط گيري و نوبتخطاب، قسم خوردن،  و هاي ناميدن شيوه: پژوهش عبارتند از

اصلي اين پژوهش   پرسش .دهند ميمتغيرهاي اجتماعي پژوهش را تشكيل  ، جنسيت و ميزان تحصيالت افراد،سن
 اجتماعي تا چه حد ارتباط وجود دارد؟ وآن است كه ميان كاربرد هر يك از متغيرهاي زباني 

 از دو ها، ، براي گردآوري داده)اي كتابخانه(اسنادي  گذشته از روش ؛ميداني استدر اين تحقيق  روش پژوهش
هاي ساكن  جامعه مورد بررسي، تركمن .استبهره گرفته شده  )مشاركتي(و مشاهده ) پرسشنامه(پيمايشي  روش

تركمني   نفر از گويشوران زبان 540را  بخش پرسشنامهجامعه نمونه  و در استان گلستان هستند شهر گنبدكاووس
، -25(، به لحاظ سن در سه گروه )زن و مرد(ها به لحاظ جنسيت در دو گروه  آزمودني. دهند تشكيل مياين شهر  در
 .اندجاي گرفته) تر و ليسانس و باالتر ديپلم و پايين(و از نظر ميزان تحصيالت در دو گروه تحصيلي ) +41و  40-25

ها از طريق پرسشنامه، از روش مشاهده مشاركتي نيز جهت تأييد يا رد نتايج حاصل از  آوري داده عالوه بر جمع
توسط پژوهشگر به عنوان عضوي از جامعه تركمن  قيممستمشاهده مورد  100در مجموع، . پرسشنامه استفاده شد

 . ثبت گرديد
در (هاي خطاب، ضماير خطاب  ، ميان كاربرد نشانگرهاي زباني صورتبه دست آمده حاكي از آن است كهنتايج 

ها ارتباط معناداري وجود دارد ولي ميان كاربرد  جنسيت آزمودني بازباني ، قسم خوردن و تابوي )يك بافت رسمي
 .جنسيت ارتباط معناداري وجود ندارد باو قطع گفتار ) در يك بافت صميمانه(ضماير خطاب 

هاي خطاب و تابوي زباني با سن گويشوران ارتباط معناداري وجود دارد ولي  ميان كاربرد نشانگرهاي زباني صورت
 .سن گويشوران ارتباط معناداري وجود ندارد بااير خطاب، قطع گفتار، قسم خوردن ميان كاربرد ضم

و قطع گفتار، با ميزان تحصيالت گويشوران ) رسمي در يك بافت(ميان كاربرد نشانگرهاي زباني ضماير خطاب 
، تابوي زباني )هدر يك بافت صميمان(هاي خطاب، ضماير خطاب  ارتباط معناداري وجود دارد ولي ميان كاربرد صورت

 .و قسم خوردن با ميزان تحصيالت گويشوران رابطه معناداري وجود ندارد
 

 ادب، صميميت، قدرت، صورت خطاب، ضمير خطاب، قسم خوردن، نوبت گيري، تابوي زباني :ها كليدواژه
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146هنگام قطع گفتار برحسب تحصیالت

سن در ها نسبت به غیرمؤدبانه بودن رفتار یک فرد همدرصد نگرش آزمودنی): 39-4(جدول 
147هنگام قطع گفتار برحسب تحصیالت

149درصد میزان قطع گفتار برحسب تحصیالت گوینده): 40- 4(جدول 
استفاده از ها نسبت به میزان مؤدبانه کردن گفتار بادرصد نگرش آزمودنی): 41-4(جدول 

153برحسب تحصیالت گوینده...) عربی و (هاي فارسی واژه
برحسب تحصیالت ...) عربی و (هاي فارسی درصد میزان استفاده از واژه): 42- 4(جدول 
154گوینده
155برحسب تحصیالت گوینده» دیوث«درصد نوع مخاطب در کاربرد دشواژه ): 43- 4(جدول 
157برحسب تحصیالت گوینده» کثافت«درصد نوع مخاطب در کاربرد دشواژه ): 44- 4(جدول 
158تحصیالت گویندهبرحسب » سیقسام«درصد نوع مخاطب در کاربرد دشواژه ): 45- 4(جدول 
163برحسب سن گوینده» پدر و مادر«هاي خطاب درصد صورت): 46- 4(جدول 
164برحسب سن گوینده» )پدري و مادري(پدربزرگ «هاي خطاب درصد صورت): 47- 4(جدول 
166برحسب سن گوینده» )پدري و مادري(مادربزرگ «هاي خطاب درصد صورت): 48- 4(جدول 
167برحسب سن گوینده» تربرادر و خواهر بزرگ«هاي خطاب درصد صورت): 49- 4(جدول 
168برحسب سن گوینده» تربرادر و خواهر کوچک«هاي خطاب درصد صورت): 50- 4(جدول 
169برحسب سن گوینده» عمو و دایی«هاي خطاب درصد صورت): 51- 4(جدول 
171برحسب سن گوینده» عمه و خاله«هاي خطاب درصد صورت): 52- 4(جدول 
173برحسب سن گوینده» همسر«هاي خطاب درصد صورت): 53- 4(جدول 
180ها برحسب سن گویندهدرصد دالیل قسم خوردن آزمودنی): 54- 4(جدول 
ها نسبت به غیرمؤدبانه بودن رفتار مخاطب در قبال درصد نگرش آزمودنی): 55- 4(جدول 

182برحسب سنقطع گفتار در حین دفاع از خود 
ها نسبت به غیرمؤدبانه بودن رفتار مخاطب در قبال درصد نگرش آزمودنی): 56- 4(جدول 

183قطع گفتار در یک صحبت خودمانی برحسب سن
ها نسبت به غیرمؤدبانه بودن رفتار یک فرد غریبه در درصد نگرش آزمودنی): 57- 4(جدول 

183هنگام قطع گفتار برحسب سن
ها نسبت به غیرمؤدبانه بودن رفتار یک دوست صمیمی درصد نگرش آزمودنی): 58- 4(جدول 

184در هنگام قطع گفتار برحسب سن
ها نسبت به غیرمؤدبانه بودن رفتار یک کودك در هنگام درصد نگرش آزمودنی): 59- 4(جدول 

185قطع گفتار برحسب سن



����×�������

هفت

ها نسبت به غیرمؤدبانه بودن رفتار یک فرد مسن در درصد نگرش آزمودنی): 60- 4(جدول 
185هنگام قطع گفتار برحسب سن

سن در ها نسبت به غیرمؤدبانه بودن رفتار یک فرد همدرصد نگرش آزمودنی): 61- 4(جدول 
186هنگام قطع گفتار برحسب سن

188برحسب سن گویندهدرصد میزان قطع گفتار ): 62- 4(جدول 
استفاده از ها نسبت به میزان مؤدبانه کردن گفتار بادرصد نگرش آزمودنی): 63- 4(جدول 

192برحسب سن گوینده...) عربی و (هاي فارسی واژه
193برحسب سن گوینده... )عربی و (هاي فارسی درصد میزان استفاده از واژه): 64- 4(جدول 
193برحسب سن گوینده» دیوث«نوع مخاطب در کاربرد دشواژه درصد ): 65- 4(جدول 
194برحسب سن گوینده» دیوث«درصد میزان کاربرد دشواژه ): 66- 4(جدول 
196برحسب سن گوینده» کثافت«درصد نوع مخاطب در کاربرد دشواژه ): 67- 4(جدول 
197سن گویندهبرحسب » سیقسام«درصد نوع مخاطب در کاربرد دشواژه ): 68- 4(جدول 
و جنسیت » هاي خطابصورت«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 1- 5(جدول 
223هاآزمودنی
ها و جنسیت آزمودنی» ضمایر خطاب«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 2-5(جدول 

224در بافت رسمی
ها و جنسیت آزمودنی» ضمایر خطاب«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 3-5(جدول 

225در بافت صمیمانه
226هاو جنسیت آزمودنی» قسم خوردن«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط فرایند ): 4- 5(جدول 
227هاو جنسیت آزمودنی» قطع گفتار«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط فرایند ): 5- 5(جدول 
ها در و جنسیت آزمودنی» تابوي زبانی«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 6-5(جدول 

228بافت صمیمانه
ها در و جنسیت آزمودنی» تابوي زبانی«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 7- 5(جدول 

228بافت رسمی
228هاو جنسیت آزمودنی» تابوي زبانی«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 8- 5(جدول 
228هاو جنسیت آزمودنی» تابوي زبانی«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 9- 5(جدول 

و سن » هاي خطابصورت«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 10- 5(جدول 
230هاآزمودنی
ها در و سن آزمودنی» ضمایر خطاب«کاربرد نتایج آزمون خی دو براي ارتباط ): 11-5(جدول 

231بافت رسمی
ها در و سن آزمودنی» ضمایر خطاب«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 12-5(جدول 

232بافت صمیمانه
233هاو سن آزمودنی» قسم خوردن«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط فرایند ): 13- 5(جدول 
234هاو سن آزمودنی» قطع گفتار«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط فرایند ): 14- 5(جدول 
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ها در و سن آزمودنی» تابوي زبانی«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 15-5(جدول 
235بافت صمیمانه

ها در و سن آزمودنی» تابوي زبانی«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 16- 5(جدول 
235بافت رسمی

235هاو سن آزمودنی» تابوي زبانی«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 17- 5(جدول 
235هاو سن آزمودنی» تابوي زبانی«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 18- 5(جدول 
میزان و » هاي خطابصورت«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 19-5(جدول 

237هاتحصیالت آزمودنی
و میزان تحصیالت » ضمایر خطاب«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 20- 5(جدول 

238ها در بافت رسمیآزمودنی
و میزان تحصیالت » ضمایر خطاب«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 21- 5(جدول 

239ها در بافت صمیمانهآزمودنی
و میزان تحصیالت » قسم خوردن«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط فرایند ): 22- 5(جدول

240هاآزمودنی
و میزان تحصیالت » قطع گفتار«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط فرایند ): 23- 5(جدول 
241هاآزمودنی
میزان تحصیالت و » تابوي زبانی«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 24-5(جدول 
242ها در بافت صمیمانهآزمودنی
و میزان تحصیالت » تابوي زبانی«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 25-5(جدول 
242ها در بافت رسمیآزمودنی
و میزان تحصیالت » تابوي زبانی«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 26- 5(جدول 
242هاآزمودنی
و میزان تحصیالت » تابوي زبانی«نتایج آزمون خی دو براي ارتباط کاربرد ): 27-5(جدول 
242هاآزمودنی



 

 نه

 

  

  

  

  

  

  فهرست نمودارها

  

 صفحه                      عنوان

برگرفته از آرالتو، ( براي خانواده آسيايي شماليدرخت خويشاوندي پيشنهادي ): 1-3(نمودار 

1384 :61(  

  

72  

  82  )92: 1384، يانعليمردانبرگرفته از ( پراكندگي قومي در ايران): 2- 3(نمودار 

ها از ناميده شدن با اسم كوچك از سوي يك همكار  درصد برداشت آزمودني): 1-4(نمودار 

  جنسيتسن برحسب  جنس و غيرهم هم

  

87  

ها از ناميده شدن با اسم كوچك از سوي يك همكار  درصد برداشت آزمودني): 2-4(نمودار 

  جنس برحسب جنسيت سن و غيرهم هم

  

88  

 در بافت صميمانه برحسب جنسيت» همسر«درصد كاربرد ضماير خطاب به ): 3- 4(نمودار 

  گوينده

  

101  

در بافت صميمانه برحسب » افراد مسن فاميل«درصد كاربرد ضماير خطاب به ): 4-4(نمودار 

  جنسيت گوينده

  

102  

در بافت رسمي برحسب جنسيت » همسر«درصد كاربرد ضماير خطاب به ): 5- 4(نمودار 

  گوينده

  

103  

در بافت رسمي برحسب » افراد مسن فاميل«درصد كاربرد ضماير خطاب به ): 6-4(نمودار 

  جنسيت گوينده

  

103  

  104  ها برحسب جنسيت گوينده درصد قسم خوردن در گفتار آزمودني): 7- 4(نمودار 

ها در مورد ارزش عمل قسم خوردن برحسب جنسيت  درصد نگرش آزمودني): 8- 4(نمودار 

  گوينده

  

106  

  114  درصد احساس گوينده در هنگام قطع گفتار برحسب جنسيت): 9- 4(نمودار 

در يك گفتگوي » دستشويي«مختلف واژه هاي  درصد استفاده از معادل): 10- 4(نمودار 

  دوستانه برحسب جنسيت گوينده

  

116  

در يك گفتگوي دوستانه » حامله«واژه  هاي مختلف درصد استفاده از معادل): 11- 4(نمودار 

  برحسب جنسيت گوينده

  

118  



يزبان تركمن شورانيگو انيدر م تيميادب و صم يزبان يكاربرد نشانگرها  

 ده

در يك گفتگوي رسمي » حامله«هاي مختلف واژه  درصد استفاده از معادل): 12- 4(نمودار 

  برحسب جنسيت گوينده

  

118  

  121  برحسب جنسيت گوينده» ديوث«درصد داليل عدم كاربرد دشواژه ): 13- 4(نمودار 

  122  برحسب جنسيت گوينده» كثافت«درصد ميزان كاربرد دشواژه ): 14- 4(نمودار 

  123  برحسب جنسيت گوينده» كثافت«درصد داليل عدم كاربرد دشواژه ): 15- 4(نمودار 

  124  برحسب جنسيت گوينده» سيق سام«درصد ميزان كاربرد دشواژه ): 16- 4(نمودار 

  125  برحسب جنسيت گوينده» سيق سام«درصد داليل عدم كاربرد دشواژه ): 17- 4(نمودار 

در بافت صميمانه برحسب » همسر«درصد كاربرد ضماير خطاب به ): 18- 4(نمودار 

  تحصيالت گوينده

  

137  

در بافت صميمانه » افراد مسن فاميل«كاربرد ضماير خطاب به درصد ): 19- 4(نمودار 

  برحسب تحصيالت گوينده

  

138  

در بافت رسمي برحسب تحصيالت » همسر«درصد كاربرد ضماير خطاب به ): 20-4(نمودار 

  گوينده

  

139  

در بافت رسمي برحسب » افراد مسن فاميل«درصد كاربرد ضماير خطاب به ): 21-4(نمودار 

  گويندهتحصيالت 

  

139  

  140  ها برحسب تحصيالت گوينده درصد قسم خوردن در گفتار آزمودني): 22- 4(نمودار 

ها در مورد ارزش عمل قسم خوردن برحسب  درصد نگرش آزمودني): 23-4(نمودار 

  تحصيالت گوينده

  

142  

  148  درصد احساس گوينده در هنگام قطع گفتار برحسب تحصيالت): 24- 4(نمودار 

در يك گفتگوي » دستشويي«هاي مختلف واژه  معادلدرصد استفاده از ): 25- 4(نمودار 

  دوستانه برحسب تحصيالت گوينده

  

150  

در يك گفتگوي » دستشويي«هاي مختلف واژه  معادلدرصد استفاده از ): 26-4(نمودار 

  رسمي برحسب تحصيالت گوينده

  

151  

در يك گفتگوي دوستانه » حامله«هاي مختلف واژه  معادلدرصد استفاده از ): 27- 4(نمودار 

  برحسب تحصيالت گوينده

  

152  

در يك گفتگوي رسمي » حامله«هاي مختلف واژه  معادلدرصد استفاده از ): 28- 4(نمودار 

  برحسب تحصيالت گوينده

  

152  

  155  برحسب تحصيالت گوينده» ديوث«درصد داليل عدم كاربرد دشواژه ): 29- 4(نمودار 

  156  برحسب تحصيالت گوينده» كثافت«درصد ميزان كاربرد دشواژه ): 30- 4(نمودار 

  157  برحسب تحصيالت گوينده» كثافت«درصد داليل عدم كاربرد دشواژه ): 31- 4(نمودار 

  158  برحسب تحصيالت گوينده» سيق سام«درصد ميزان كاربرد دشواژه ): 32- 4(نمودار 

  159  برحسب تحصيالت گوينده» سيق سام«داليل عدم كاربرد دشواژه درصد ): 33- 4(نمودار 

ها از ناميده شدن با اسم كوچك از سوي يك همكار  درصد برداشت آزمودني): 34- 4(نمودار 

  سن برحسب سن جنس و غيرهم هم

  

161  



  ها نمودارفهرست 

 يازده

ها از ناميده شدن با اسم كوچك از سوي يك همكار  درصد برداشت آزمودني): 35- 4(نمودار 

  جنس برحسب سن سن و غيرهم هم

  

161  

در بافت صميمانه برحسب سن » همسر«درصد كاربرد ضماير خطاب به ): 36-4(نمودار 

  گوينده

  

175  

در بافت صميمانه » افراد مسن فاميل«درصد كاربرد ضماير خطاب به ): 37- 4(نمودار 

  برحسب سن گوينده

  

176  

در بافت رسمي برحسب سن » همسر« درصد كاربرد ضماير خطاب به): 38-4(نمودار 

  گوينده

  

177  

در بافت رسمي برحسب » افراد مسن فاميل«درصد كاربرد ضماير خطاب به ): 39-4(نمودار 

  سن گوينده

  

178  

  179  ها برحسب سن گوينده درصد قسم خوردن در گفتار آزمودني): 40- 4(نمودار 

عمل قسم خوردن برحسب سن  ها در مورد ارزش درصد نگرش آزمودني): 41-4(نمودار 

  گوينده

  

181  

  187  درصد احساس گوينده در هنگام قطع گفتار برحسب سن گوينده): 42- 4(نمودار 

در يك گفتگوي » دستشويي«هاي مختلف واژه  معادلدرصد استفاده از ): 43- 4(نمودار 

  دوستانه برحسب سن گوينده

  

189  

در يك گفتگوي » دستشويي«هاي مختلف واژه  معادلدرصد استفاده از ): 44- 4(نمودار 

  رسمي برحسب سن گوينده

  

190  

در يك گفتگوي دوستانه » حامله«هاي مختلف واژه  معادلدرصد استفاده از ): 45- 4(نمودار 

  برحسب سن گوينده

  

190  

در يك گفتگوي رسمي » حامله«هاي مختلف واژه  معادلدرصد استفاده از ): 46- 4(نمودار 

  برحسب سن گوينده

  

191  

  194  برحسب سن گوينده» ديوث«درصد داليل عدم كاربرد دشواژه ): 47- 4(نمودار 

  195  برحسب سن گوينده» كثافت«درصد ميزان كاربرد دشواژه ): 48- 4(نمودار 

  196  برحسب سن گوينده» كثافت«درصد داليل عدم كاربرد دشواژه ): 49- 4(نمودار 

  197  برحسب سن گوينده» سيق سام«ميزان كاربرد دشواژه درصد ): 50- 4(نمودار 

  198  برحسب سن گوينده» سيق سام«درصد داليل عدم كاربرد دشواژه ): 51- 4(نمودار 

 



 تركمني زبان گويشوران ميان در صميميت و ادب زباني نشانگرهاي كاربرد

 دوازده

  

  

  

  

  

  ها فهرست نقشه

  

  صفحه  عنوان

  65  )1387فته از سالنامه آماري استان گلستان ربرگ(استان گلستان ): 1- 3(نقشه 

  67  )1387فته از سالنامه آماري استان گلستان ربرگ(نقشه شهرستان گنبدكاووس ): 2- 3(نقشه 
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تعاریف مختلف و متفاوتی از زبان ارائه ،هاي خودها و نظریهشناسی برحسب دیدگاهمکاتب زبان

: 1996(1اي از واحدهاست، یا همان طور که هادسنبر اساس این تعاریف زبان اساساً مجموعه. اندداده
ها، ساختارهاي است، واحدهایی همچون آواها، واژه2اي از واحدهاي زبانیبیان کرده، مجموعه) 21

این واحدهاي زبانی، جایگاه آنها و چگونگی ترتیب قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر است .... دستوري و 
اي که اغلب این اما نکته. مند کرده استرا به خود عالقه3پردازانی همچون چامسکیکه نظر نظریه

انسان از . ترین کارکرد زبان یعنی نقش ارتباطی آن استترین و اصلید، مهمتعاریف به آن اشاره دارن
اي در جوید و زبان به خاطر این کارکرد، نقش ویژهابزار زبان براي برقراري ارتباط در جامعه سود می

.کندحیات اجتماعی جوامع ایفا می
اگون و بااهمیت زبان اختالف شناسان زبان بر سر مسائل گونگرا و جامعهشناسان سنتمیان زبان

گرایان بر این اعتقادند که تأثیر عوامل غیرزبانی بر ساختمان درونی سنت. نظرهاي اساسی وجود دارد
هاي زبانی ضروري نیست؛ اجتماعات زبان ناچیز است و بنابراین، به کار گرفتن این عوامل در توصیف

بندي دسته» هاي آزادگونه«اغلب زیر نام ها زبانی داراي یکپارچگی عمومی هستند و گوناگونی
نگرند، مدعی شناسان زبان که به زبان به عنوان یک رفتار اجتماعی میشوند؛ در مقابل، جامعهمی

اي هستند و از این هستند که عوامل غیرزبانی در ساختمان و کارکرد زبان داراي نقش قابل مالحظه
وند؛ اجتماعات زبانی یکپارچه و همگن نیستند و تنوعات و هاي زبانی دخالت داده شرو باید در توصیف

).50-51: 1363مدرسی، (هاي خاصی هستندهاي زبانی اکثراً تابع قانونمنديگوناگونی
5، فیشمن و ترادگیل4شناسانی چون لباوطی تحقیقاتی که از نیمه دوم قرن بیستم توسط زبان

است که در انجام گرفته، تأثیر عوامل اجتماعی بر زبان مورد تأکید قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده
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کنند و عوامل اجتماعی مختلف از یک جامعه زبانی، گویشوران از زبان به طور یکسان استفاده نمی
هاي زبانی نیسن، جنسیت، وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادي، قومیت و تحصیالت در گوناگو: جمله

به نام اياي میان رشتههاي زبانی و عوامل اجتماعی مربوط به آنها در حوزهمطالعه این تنوع. مؤثرند
.گیردصورت می2شناسی زبانیا جامعه1شناسی اجتماعیزبان

شناسی زبان تمایز قائل جامعهشناسی اجتماعی وزبانشناسان میان دو اصطالح برخی از زبان
شناسی زبان به بررسی جامعه و معتقد است که محققان حوزه جامعه) 4: 1996(هادسن . اندشده

شناسی اجتماعی، پردازند و دانشمندان حوزه زبانمیدر ارتباط با زبان ساختارهاي اجتماعی آن 
شناسی اجتماعی به عبارت دیگر، در زبان. دهندرا مورد توجه قرار میدر ارتباط با جامعهبررسی زبان 
در حالی که در . پردازیم تا از طریق آن بتوانیم به ماهیت زبان پی ببریمجامعه میزبان و ما به مطالعه 

بر این عقیده است ) 13:2004(3وارداف. گیردشناسی زبان این عمل در جهت عکس انجام میجامعه
مند و رسی نظامشناسی زبان نیازمند برشناسی اجتماعی و جامعهکه کسب موفقیت در دو حوزه زبان

شناسی زبان، عوامل نیز بر این باور است که جامعه) 1972(لباو . سیستماتیک زبان و جامعه است
دهد، در حالی که ها را با زبان در سطح وسیعی مورد بررسی قرار میاجتماعی و رابطه متقابل آن

.پردازدشناسی اجتماعی به مطالعه زبان در بافت اجتماعی میزبان
اي اجتماعی است و میان زبان شناسان زبان متفقاً بر این باورند که زبان در درجه اول پدیدهجامعه

به ،بررسی زبان بدون توجه به بافت اجتماعی آن. اي تنگاتنگ و ناگسستنی وجود داردو جامعه رابطه
هایی براي رصتتر آن و از دست رفتن فتر و جالبهاي پیچیدهناچار منجر به حذف برخی از جنبه

هاي اي که منجر به توسعه پژوهشیکی از عوامل اصلی. گرددهاي نظري زیادتر میپیشرفت
اي بسیار شناسی اجتماعی گردید، شناخت و درك اهمیت این واقعیت بوده است که زبان پدیدهزبان

شود که به خود ط میکه این تغییرپذیري احیاناً به همان اندازه به جامعه مربوتغییرپذیر است و این
).42: 1376ترادگیل، (زبان 

هاي اجتماعی دقیقاً مبتنی است بر جست و جوي هر گونه پیوستگی میان گونه-توصیف زبانی
به . هاي مهم و معنادارهاي منظم تلفیقی و تفسیر تلفیقزبانی و متغیرهاي اجتماعی از راه گزینش

هایی که در پرتو تحلیل اي زبانی را داریم، یعنی تمام آناي از متغیرهعبارت بهتر، از یک سو مجموعه
هایی اي از متغیرهاي اجتماعی را، یعنی تمام آنشوند، و از سوي دیگر مجموعهشناختی روشن میزبان

ها حاصل یک البته هر یک از این مجموعه. گردندشناختی مشخص میاي جامعهکه به یاري نظریه
شناختی مطرح است و اي جامعهشناختی، و در مورد دوم نظریهاي زبانریهنظریه است، در مورد اول نظ

اما فرض کنیم که این مانع برطرف شده است و براي یک . کندمیها مسأله را پیچیدهتعدد نظریه
موقعیت معین، ما هم توصیف تمام متغیرهاي زبانی را داریم و هم فهرست تمام متغیرهاي اجتماعی 
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آیا میان . د این مسأله را روشن کنیم که میان این دو مجموعه چه مناسباتی وجود داردگاه بایآن. را
). 124- 125: 1379، 1کالوه(اي از پیوندهاي دو سویه وجود دارد یکایک عوامل این دو مجموعه رشته

هر فرد هنگام صحبت کردن به نحوي اجتناب ناپذیر، قرائنی دال بر خاستگاه، شخصیت و حتی دیدگاه 
تواند در مورد گوینده اظهارنظر ها میکه مخاطب به کمک آندهد، به طوريو افکار خود بدست می

یعنی کارکرد زبان در برقراري روابط اجتماعی و نقش زبان در �این دو جنبه از رفتار زبانی . نماید
جتماعی زبان، آن خصلت ا. باشداز نظر اجتماعی واجد اهمیت شایانی می-ارائه قرائنی در مورد متکلم

دهد و این پیوستگی به حدي فرهنگی پیوند می-ها، روندها و عوامل اجتماعیرا با بسیاري از پدیده
فرهنگی جامعه را به �هاي اجتماعی ها و دگرگونیاند که پدیدهاي دانستهاست که برخی زبان را آیینه

.کندنوعی در خود منعکس می

����×�����×�×�����×��؟ٍ×؛ٌ
هاي اجتماعی مختلف زندگی پرجنب و جوش کنونی فرد را در زندگی روزمره خود، در موقعیت

سازد که با هرکدام رابطه اجتماعی دهد، بدین معنی که او را با افراد گوناگونی معاشر میقرار می
ندگی تجربه ز. کنداین روابط اجتماعی متفاوت رفتار اجتماعی متفاوتی را ایجاب می. متفاوتی دارد

اجتماعی به ما آموخته است که اگر بخواهیم دیگران را آزرده نسازیم و در برخوردهاي اجتماعی خود 
موفق باشیم، باید رفتار اجتماعی خاصی که متناسب با موقعیت مورد نظر و متناسب با رابطه اجتماعی 

نامیم، در اعی مناسب میدر واقع آنچه ما رفتار اجتم. ما با دیگران در آن موقعیت است، داشته باشیم
رفتار زبانی مناسب یعنی تشخیص این که در هر موقعیت . اکثر موارد صرفاً رفتار زبانی مناسب است

تر این که شود و نباید گفت و از این مهمشود و باید گفت، چه چیزهایی را نمیچه چیزهایی را می
ارتباط بین گفتار و سطح اجتماعی، درحقیقت، با توجه به. شود گفت چگونه باید گفتآنچه را می

بدین معنی که . توان به نحوه نگرش وي نسبت به شنونده پی برداغلب از روي گفتار گوینده می
باطنی، (داند تر، همپایه یا برتر از خود میتوان حدس زد گوینده، مخاطب را از نظر اجتماعی، پایینمی

1374 :205-204.(
معتقد است ) 13- 14: 2005(3هاوس. به طور عمده و البته نه منحصراً رفتاري است زبانی2ادب

روانی براي رفتار انسانی و به عبارت دیگر، -هاي اجتماعیترین رهنمودها و توصیهادب یکی از بنیادي
ي بی نشان در انظر هاوس، گفتار مؤدبانه شیوهبه . هاي تعامالت انسانی استترین بخشیکی از اساسی

و 4اما ادب افراطی. گذریمسخن گفتن است که چون هنجار و مورد انتظار است، بدون توجه از آن می
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