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Article Info ABSTRACT
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A significant percentage of the Iranians are bilinguals who learn
minority languages in the family and the Persian language in
schools. The permanent contact of non-Persian speakers with
Persian and learning it as a second language has provided the
ground for the attrition of their first language. This process can
lead to the replacement and death of minority languages in the
long term. The present study investigated the lexical attrition of
the first language among Kurdish-Persian bilinguals in Eslamabad-
e Gharb. This study was done with the participation of 120
bilingual men and women between the two age groups of 18 to 30
and 65 years and older. The results of the study showed that male
speakers are more capable of preserving the vocabulary of the first
language and their lexical ability is less attrited than females. Also,
older age group has a greater ability to retain first language
vocabulary and their lexical ability is less attrited than youngers
(18-30). Considering the linguistic tendencies and choices of
women and youths and their inclination towards the standard and
official languages, the higher percentage of lexical attrition among
women and youngers indicates the trend of first language attrition
among Kurdish-Persian bilinguals.
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چکیدهاطالعات مقاله

هـاي اقلیـت را در هـایی هسـتند کـه زبـاندرصد قابل توجّهی از جمعیت سرزمین ایران دوزبانهمقاله پژوهشینوع مقاله: 
گیرند. تماس دائمـی هاي آموزشی یاد میمحیطمحیط خانواده و زبان رسمی، یعنی فارسی را در 

یش زبـان اوّل را مثابۀ زبان دوم، زمینۀ فرسـازبانان با زبان فارسی و یادگیري فارسی بهغیر فارسی
هـاي نـهفراهم آورده است. پژوهش حاضر به بررسی فرسایش واژگـان زبـان اوّل در میـان دوزبا

نفـر از 120نوشتار پـیش رو بـا شـرکت است.آباد غرب پرداختهفارسی در شهر اسالم- کردي 
ال و بـاالتر سـ65و 30تـا 18دو گروه سـنی بینآبادزنان و مردان دوزبانۀ ساکن در شهر اسالم

ان زبـان اوّل نشان داد که گویشوران مرد توانایی بیشتري در حفظ واژگهاشد. نتایج بررسیانجام
رسـایش سنّ خود کمتـر دچـار فها نسبت به زنان هم(کردي کلهري) دارند و توانش واژگانی آن

گـان زبـان سال و باالتر) توانـایی بیشـتري در حفـظ واژ65شده است؛ همچنین گروه سنّی باال (
رسـایش شـده ف) کمتر دچـار 30تا 18تر (ها نسبت به افراد جواناوّل دارند و توانش واژگانی آن

هـا بـه زبـان معتبـر و زبانی زنان و جوانان و توجّـه آنهاي ها و انتخاببا توجّه به گرایشاست. 
بودن رونـد گـر درجریـانرسمی، باالتربودن درصد فرسایش واژگانی میان زنان و جوانـان نشـان

. آباد استسالمافارسی - هاي کردي درمیان دوزبانهفرسایش زبان اوّل 

1400مهر29:افتیدرخیتار
1400اسفند19تاریخ بازنگري: 

1401اسفند22:رشیپذخیتار
1401تیر 1دسترسی آنالین: 

هاي کلیدي:واژه
شناسی اجتماعی، زبان

برخورد زبانی، 
دوزبانگی، 

فرسایش زبانی،
کردي کلهري.

یفارسـ- يکـرديهاهدوزبانانیواژگان زبان اول در مشیفرسازانیمیبررس). 1401(نوذر، قیصري؛ دنیا، جعفري؛ کورش، صابرياستناد: 
.37- 19)، 2(10،هاي غرب ایرانها و گویشفصلنامۀ مطالعات زبان. آباد غربشهر اسالم
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مهمقدّ- 1
،فرازبـانیبنابـه دالیـل هـاي موجـود معمول یکی از زبانطور به،هجوامع و کشورهاي چندزبانبیشتردر 

قضـایی و ،اجرایـینظـامدر 3رسـمیزبـان یـاو/2یملّـزبـانمثابـۀو بـهیابـدرا می1زبان میانجیجایگاه 
کـار بـهمنـد و نظامطور گسترده بهي گروهیهارسانهوعمومیآموزشنظام و همچنین در گذاري قانون

زبـان منزلـۀبـهایـران پهنـۀ در سراسر یزبان فارس،دورهاياز گذشتهوایرانسرزمین در .شودگرفته می
کار رفته است. بهیانجیم

، آمـوزش در ایـرانیملّنوینگذاري دولتِپایهو هاروي کارآمدن پهلويانقراض دودمان قاجار و با 
هـاي بـومی و گویشهازبانيکاربردهايحوزهدرنتیجه اجباري شد و فراگیر و زبان فارسی همگانی به

باالي زبان فارسی در سطح جامعـۀ زبـانی ایـران 4اجتماعیجایگاه و اعتبار محدود شد.تشدّبهاقلیتو 
مهـارت و شـد تـا سبباقلیتهاي بومی و گویشوران نسبت به زبانشماري از 5و همچنین نگرش منفی

طـور بـهایـن پدیـدهازشناسـی زباندانشدر که هاي مادري کاهش یابددر زبانگویشوران 6ط زبانیتسلّ
و مـادريهـايي زبـانکـاربرديهاحوزهةریمحدودشدن دا.شودیاد می7لاوّفرسایش زباننام بهمعمول

نفـع زبـان بـه8زمینۀ دگرگونی و تغییر زبـانی،در سطوح گوناگون واژگانی، نحوي و آواییهافرسایش آن
نظـر ا بـهدر دست نیست، امّو دقیقیاگرچه آمار صحیحرسمی، یعنی زبان فارسی را فراهم آورده است. 

کـه گویشـوران سـرزمین ایـرانرایج درهاي ها و گویشزبانشماري از گذشته صد سالرسد که در می
ۀمطالعاتی کـه در چنـد دهـ. اندتغییر و جایگزینی شدهنهایت دردچار فرسایش یا ،یت هستنددر اقلّهاآن

حفـظ و اهمّیتبسیاري را به توجّهصورت گرفته، یتاقلّهاي بومی و گذشته دربارة میزان فرسایش زبان
جلب نموده است. 9هاي میراثینگهداري از زبان

شـوند. صـحبت مـی11هـاي زبـانییـتاقلّوسـیلۀ بـههسـتند کـه10هاي غیر غالبیمیراثی زبانهاي زبان

١. lingua franca
٢. national language
٣. official language
٤. social status
٥. negative attitude
٦. language proficiency
٧. first language attrition
٨. language shift
٩. heritage languages
١٠. non-dominant languages
١١. linguistic minorities



21آباد غربفارسی شهر اسالم-هاي کرديبررسی میزان فرسایش واژگان زبان اول در میان دوزبانه

ي معمـوالًها از دیدگاه مـردم عـادّگیرند و این زبانرا در محیط خانه و خانواده فرامیها زباننیاکودکان 
ي هـارسـانههمین دلیل در امـر آمـوزش همگـانی وداراي منزلت و جایگاه اجتماعی پایینی هستند و به

روند. کار میکمتر بهگروهی
بـههعمـدطـور بهآنمردمانکهاستایرانغربیهاياستانازیکیکرمانشاهو باستانیپهناوراستان

غربـیشـمالایرانـیهـاينزبـاازیکیکرديزبان. کنندمیصحبتهاي مختلف آنو گونهکرديزبان
هـا،زبـانازعیمتنـوّبسیارمجموعۀدربردارندة،شودمینامیدهکرديزبانآنچه). 1،1378اُرانسکی(است

ترکیه،عراق،ایران،چونهمکشورهاییجغرافیاییمرزهايداخلدرکهاستزبانیهايگونهوهاگویش
ازوسـیعیطیـفبـهتـوانمیآنذیلدرونیستواحديزبانکردي. داردگویشورارمنستانوسوریه

اسـتبهترسببهمینبهواندشدهگستردهوسیعیجغرافیايدرکهدکراشارهزبانیهايگونهوهازبان
در3غـربآبـادِاسـالمشهرسـتان. گفـتسـخن»2کـرديهـايزبـانخانوادة«از»کرديزبان«جايبهکه

زبـانکـهداردجمعیـتنفـر)148638(این شهرستاندارد،قرارکرمانشاهاستانو جنوب غربجنوب
،اسـتکشـوررسـمیفارسـی زبـان زبـانازآنجاکـهامـا،4اسـتکلهريکرديآن ساکنانبیشترمادري

شـمار بـهفارسی- کردي دوزبانۀساکن شهرافرادبیشترواسترایجامري5اجتماعیسطحدردوزبانگی
. روندمی

دررا) کـرديزبـان(لاوّزبـاندرواژگانیفرسایشتادندارسعیانگرپژوهش،نوشتار پیش رودر
»سـن«و »جنسـیت«فرازبانیرمتغیّدوبراساسغربآباداسالمشهردرفارسی- کردي هايدوزبانهمیان

لاوّزبـانواژگـانفرسـایشمیـزاندریـابیمکـهبوداینپژوهشانجامازهدفد.نکنو واکاويبررسی
اسـتمیـزانچهغربآباداسالمزبانیجامعۀسطحدرفارسی- کرديهايدوزبانهمیاندر) کرديزبان(
، ؛ بنـابرایناسـتجریـاندربیشـتریسـنّگـروهکـدام وتیکدام جنسـدرمیاناحتمالیفرسایشاینو

زنـان نیبيتفاوت معنادار)1(شد:یبررسریزۀیفرضدو یت و درستشده، صحّفیبراساس اهداف تعر
ل وجـود واژگـان زبـان اوّشیفرسـازانیازنظر مآباداسالمساکن در شهر فارسی- کرديۀو مردان دوزبان

فارسـی- کـردي ۀسال و بـاالتر) دوزبانـ65و 30تا 18(یدو گروه سنّنیبيتفاوت معنادار) 2(دارد. ن

١. I. M. Oranskij
٢. Kurdish languages family

شد)شاباد نامیده میۀآباد (یا در تداول عامشاه1357این شهر پیش از انقالب سال .3
) http://www.ostan-ks.irبرگرفته از پورتال رسمی استانداري کرمانشاه (. 4

٥. societal bilingualism
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دارد.نل وجود واژگان زبان اوّشیفرسازانیازنظر مآباداسالمساکن در شهر 
آینـدةودورنمـاايانـدازهتاتواندمی) کرديزبان(لاوّزبانواژگانفرسایشمیزانسنجشوبررسی

درمیـانویـژهبـهزبانیفرسایشمشاهدةی، طور کلّبه. نمایدروشنزوالیابقالحاظازرازبانیگونۀاین
مـرگتوانـد مـیآنفرجـامکهاستتدریجیيروندبرايمهمقدّزبانیجامعۀهردرزنانوجواننسل
درویـژههبـزبـانیگونـاگونسـطوحدرزبـانیفرسـایشۀمطالع،؛ بنابراینباشدزبانیجایگزینیوزبان

هـايزبـاننگهداريوحفظبرايکهسازدمیقادررازبانیریزانبرنامهواندرکاراندستآغازین،مراحل
.بکوشندایرانپهناورسرزمیندرزبانیتنوّعازصیانتومیراثی

روش پژوهش- 2
آبـاد غـرب اسـت د و ساکن در شهر اسالمشامل زنان و مردان دوزبانۀ متولّحاضر جامعۀ آماري پژوهش 

زبـان رسـمی و میـانجی و مثابـۀخاطر جایگاه زبان فارسی بهها کردي کلهري است. بهکه زبان مادري آن
رونـد. تعـداد مـیشـمار بهفارسی- کرديهاي کنندگان در پژوهش دوزبانهرواج پدیدة دوزبانگی، شرکت

مرد است که از بین گویشـوران )60(زن و )60(نفر شامل )120(کنندگان در پژوهش حدود شرکتکلّ
ر سـن، بـه دو گـروه به متغیّـتوجّهآباد غرب انتخاب شدند. نمونۀ آماري پژوهش با ساکن در شهر اسالم

.شودسال به باال) تقسیم می65سال) و بزرگسال (30تا 18جوان (
مـورد مطالعـه ۀنمونـ)%50(دهد، دهندگان را نشان می) که فراوانی جنسیت پاسخ1براساس جدول (

نفـر و درمجمـوع )60(ها شـامل دهند که هرکدام از این گروهدیگر را زنان تشکیل می)%50(را مردان و 
نفر هستند.)120(

جنسیتاساسبرمورد مطالعهۀتوزیع نمون).1(جدول 

افـراد بـین ،نمونـه)%50(دهد،دهندگان را نشان میپاسخ) که توزیع فراوانی سن2ّبراساس جدول (
شود.سال به باال می)65(دیگر نیز شامل افراد داراي سن )%50(سال هستند و )30(تا )18(

حسب سنتوزیع نمونه مورد مطالعه بر).2(جدول
درصدفراوانیهاي سنیزیرگروه
18 -306050

درصدفراوانیجنسیت
6050مرد
6050زن

120100تعداد کل
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6050به باال–65
120100تعداد کل

احـیطرّبـهاقـدامخودگرپژوهشوشدگردآوري1ساخته- قمحقّنامۀپرسشراهازپژوهشهايداده
هـاي سـؤالهـاي عمـومی و سـؤالنمـود کـه داراي دو قسـمت بارنخستینبراينامهپرسشهايسؤال

وکـرديواژگانی زبـانسطحدرهاآزمودنی2زبانیدانشی،تخصّصيهاسؤالی بود. در قسمت تخصّص
وحیوانـاتنـامگیاهان، اعضاي بـدن،بهواژگان مربوطواژگان انتزاعی،ازجملهگوناگونهايحوزهدر

شـادي،عزاداري وگیري، روابط خویشاوندي، مراسماندازهوکشاورزي، مقیاسابزارووسایلپرندگان،
بـراي گـردآوري . شـدسـنجیدههـاها، افعـال و بیمـاريخوراك، لباس، رنگوآشپزيبهمربوطوسایل

بـاوکمّـیروشبـههـادادهنوشـتار پـیش رو، (آنالین) استفاده شد. در3نامۀ الکترونیکها از پرسشداده
مسـتقلآزمـونروش«ازپـژوهشهايپرسشبهپاسخمنظوربهوشدندتحلیلوتجزیهSPSSافزارنرم

t «شداستفاده.

چارچوب نظري- 3
چنـدانیژوهشپـدوزبانه،جوامعبستردرلاوّزبانفرسایشویژهبهزبانیفرسایشدرزمینۀی،کلّطوربه

تعـدادواسـتگیرتـرچشـمایراندانشگاهیجامعۀدروندرکمبوداینفانه،سّأمت. استنگرفتهصورت
هـاي شتعـدادي از پـژوهادامـهدر. رودنمـیفراتـرنیـز دستانگشتانتعدادازشدهانجامهايپژوهش

ند.شوفی میداخلی و خارجی معرّ
) 1بنـدي کـرد: (ی دستهتوان به سه گروه کلّزمینۀ فرسایش و مرگ زبانی را میهاي داخلی درپژوهش

هاي ایرانـی و همچنـین ارائـۀ راهکـار ها و گویشبه دالیل فرسایش و نابودي زبانتنها هایی که پژوهش
هـاي هایی که به نگرش زبانی گویشـوران بـه زبـان) پژوهش2اند. (پرداختههاآنبراي حفظ و نگهداري 

رسـمی بررسـی هاي مختلـفِ رسـمی و غیـررا در حوزههاآناند و میزان کاربرد ی پرداختهبومی و محلّ
را هاي ایرانی در سطوح مختلـف زبـانی مستقیم میزان فرسایش زبانطور بههایی که ) پژوهش3اند. (کرده

زمینـۀ دریپژوهشـچیهـدارد، در بستر جوامع دو یـا چندزبانـه، اطّالعکه نگارنده اند. تاآنجاهبررسی کرد

دنـد و کررا مطالعـه شناسـی آنصین زبـاننامه، پیش از اجرا چند تن از اساتید و متخصّافزایش اعتبار یا روایی پرسشمنظوربه.1
دهبـه حـدود صورت آزمایشینامه بههمچنین، پرسش؛ها و نگارش نسخۀ نهایی لحاظ شدنظرات اصالحی آنان در غربال پرسش

اصلی انجام پذیرد.ۀنامتغییرات نهایی پیش از اجراي پرسشونفر داوطلب داده شد تا اصالحات
٢. linguistic knowledge
٣. online questionnaire



1401تابستان ، 2هاي غرب ایران، دورة دهم، شمارة ها و گویشفصلنامۀ مطالعات زبان24

نوشـتار طور ویژه، نپرداخته اسـت وکلهري بهی و زبان کردي طور کلّهاي ایرانی بهفرسایش واژگانِ زبان
پژوهشی است.ند محدود در پُرکردن این خألکوششی هرچپیش رو 

پـژوهشاسـت،شـدهانجامایرانداخلدرزبانیفرسایشۀدرزمینکههاییازجمله نخستین پژوهش
یـات بیشـتري بررسـی ئتا بـا جزبر آن استسعی پژوهشاین اهمّیتخاطر به. است) 1387(محمودي

اسـت شـدهانجامتهرانساکنسردشتیکردهايمیاندرکرديزبانفرسایشبر رويپژوهشاینشود.
هاي بومی و میراثی، تالش کرده تـا بـراي سـه حفظ و نگهداري از زباناهمّیتکردن منظور برجستهبهو 

یو سطح زبـانیگروه سنّت،یّکدام جنسانیدرمیزبانراتییو تغشیفرسا) 1پرسش زیر پاسخی بیابد: (
و دیـجدیزبـانطیطول مدّت اقامت مهاجران در محـنیب)2(شود؟یمدهیدشتری(واژگان، نحو و آوا) ب

زبـان شیو فرسـایتیّنگرش مثبت هونیبياچه رابطه)3(وجود دارد؟يازبان اوّل چه رابطهشیفرسا
در دو گـروه یسردشـتيکـردشیگوشورانینفر از گو)72(با شرکت این پژوهشوجود دارد؟يمادر

شد.انجامنامه و مصاحبه و با استفاده از پرسشیدانیمةویشمستقل ساکن در تهـران و سردشت، به
بیشترین سهم فرسایش زبـانی بـه )1توان در قالب موارد زیر خالصه کرد: (را میآن نتایج حاصل از 

بیشترین میزان فرسایش زبانی بـه ) 2(سال ساکن در تهران تعلّق دارد.)25-11(مهاجران مرد گروه سنّی 
هرچه طول مدّت اقامت افراد مهـاجر ) 3(زبان و کمترین میزان آن به نحو زبان تعلّق دارد.یسطح واژگان

بین نمرات زبـانی افـراد و ) 4(شود.ها بیشتر مشاهده میشود، فرسایش نیز در زبان آندر تهران بیشتر می
نگرش آنان به زبان و هویّت فرهنگی، همبستگی مثبـت و بسیار باالیی وجود دارد.

دروي. دکـربررسـیراتهـراندرساکنایالمیکردهايزبانیتغییراتوفرسایش)1395(فراستی
یـاواژگـان(زبـانیسـطحکـدامدرزبانیتغییراتوفرسایشپی یافتن پاسخی براي این پرسش بود که

ایـن. اسـتبیشـتراسـت،کلهـريکـرديهـاآنمـادريزبـانکهدوزبانهگویشوراناینمیاندر) نحو
گـروهوایـالمسـاکنگروهیککهدکربررسیرامستقلگروهدوخودپژوهشانجامبرايگرپژوهش

بـراي. گرفتنـدقـرارمطالعـهمـوردپـژوهشایـندرگویشـور)60(تعداد. بودندساکنتهراندردیگر
فرسـایشبیشترینکهدادنشانپژوهشازآمدهدستبهنتایج. شداستفادهنامهپرسشازهادادهگردآوري

همچنـین؛اسـتتهـرانشـهردرسـاکنسـال)20(زیـر یسـنّگـروهمهاجرانتوجّهمزبانیتغییراتو
؛داشـتوجـودمـردانازبیشـترزنـاندرمیـانهـا،آزمـودنیگروههر دودرزبانیتغییراتوفرسایش
واژگـانیفرسـایشازنـوعزبـانیفرسایشمیزانبیشترینکهبودآنگر بیاننتایجازدیگریکیهمچنین

.داردقتعلّزباننحويسطحبهنیزفرسایشمیزانکمترینواست
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1کاسـاپپـژوهش،شـدهکشـور ترکیـه انجـامدرزبـانیفرسـایشدرموردکههاییپژوهشازیکی

راترکـی–کـرديۀدوزبانـآمـوزاندانشدربینلاوّزبانفرسایشمسئلۀگرپژوهشاین. است) 2015(
–کـرديهـايدوزبانهوسیلۀبهشدهتولیدکرمانجیکرديهايروایتمطالعهایندر. استدهکربررسی
هشـدبررسیکرديزبانبرروي) ترکیزبان(غالبزبانتأثیروزبانیفرسایشدادننشانمنظوربهترکی
یداسـتانکـهشدهخواسته،استکرديهاآن(مادري)لاوّزبانکهآموزانیدانشازجستار، ایندر. است

ایـنمـادريزبـانرويرااسـتترکیـهدررسـمیزبـانکهترکیزبانتأثیرتاکنندروایتراتصویري
خـودلاوّزباندرقرضیواژگانازآموزاندانشۀهمکهاستدادهنشاننتایج. کنندبررسیآموزاندانش

پدیـدة. انـدکـردهفراموشخود رازباندرمعادلواژگانعناصربرخینامیدنبرايزیرا؛اندکردهاستفاده
تمـامتقریباًواستدادهنشانکردنصحبتروانولغاتفراموشیدرراهمچنین، خودفرسایش زبانی،

کـرده،تکـرارراکلمـات،کـرديزبانبهکردنصحبتهنگامپژوهشایندربررسیموردآموزاندانش
.اندکردهاستفاده2رمزگردانیازواندداشتهمکث

کـردهتمرکـز،دشـومیاستفادهژاپنیزبانکهمحیطیدردومزبانفرسایشرويبر)1999(3هانسن
وداردقـرارخـودلیـۀاوّمراحـلدرهنـوززبـانیفرسایشدرموردها پژوهشکهاستمعتقدوي .است

آنياهـابهـامکـردنروشـنبرايبیشترتالشوانگیزهوآنابیتجذّبرجدیدموضوعاینتازگییحتّ
رامهـمموضـوعسـهبایدهموارهزبانیفرسایشبارةدرکهکندمیعنوانچنینگرپژوهشاین. افزایدمی

آسـانیهـايپرسشدهد؟میرخچگونهوسطحیچهدر،چرازبانیفرسایشاینکهداد،قرارنظرمورد
درزیـاديهـاينیازمند پژوهشهاآنپاسخیافتنبرايتالشونیستايسادهکارهاآنبهدادنپاسخکه

زبـانیفرسـایشدرمـوردمقـاالتازايمجموعـهشاملهانسنکتاب. استمختلفزبانیهايموقعیت
رخناگهـانیوبـارهیـکبـهفرسـایشکـهاستایندهدمیارائههانسن کهیمهمّنتایجازیکیواست
رخزمـانطـولدرکـهاسـتطبیعیايپدیدهزبانیفرسایشبلکهنیست،مرحلهیکانتهايودهدنمی
.نیستلاوّزبانبهمختصتنهاودهدمیرخدومزبانولاوّزباندرودهدمی

فرسایش زبان اول- 3-1
ویـژه زمینـۀ فرسـایش زبـانی و بـهشناسـی، پـژوهش درهاي پژوهشی در زبـانحوزهدر مقایسه با سایر 

١. S. Kasap
٢. code-switching
٣. L. Hansen
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فرسـایش زبـانی هنگـامی .سـابقۀ کمـی برخـوردار اسـتپیشینه و ، از (زبان مادري)لفرسایش زبان اوّ
لـین کنفـرانس بـاعنوان یک حوزة پژوهشی در سطح جهانی مطرح شد کـه دانشـگاه پنسـیلوانیا اوّمثابۀبه
بـه توجّـه). بـا 1989، 2برگـزار کـرد (ویلتنـز و کـوهن)1980(در سـال را »1یزبانهايرتمهافرسایش«

سرعت در حال پیشـرفت و گسـترش این موضوع و نیز اِقبال جهانی، این حوزة نوین پژوهشی بهاهمّیت
شناسـی ان در چند دهۀ گذشته سرگرم تدوین و تبیین رویکردهاي نظري و روشگرپژوهشبوده است و 

اند. پژوهش در این حوزه بوده
یلمعمـول بـه دو گـروه اصـطـور بـه،اندل صورت گرفتهزبان اوّشیفرساۀنیکه درزمییهاپژوهش

کیـه بـیابیدسـتيبراایکار، تجارت ل،یگوناگون مانند تحصيهاتعلّکه بهگروهی: شوندیمحدود م
اصـالًایـهـا نآ)يمـادرل (اوّزبان ن،یو بنابراندینمایمناطق و کشورها مهاجرت مگریبهتر به دیزندگ

ایرانیـانِ. شـودیکـار گرفتـه مـبهيمحدوداریبسيهاو در حوزهیاندکزانیمبهنکهیاایشودیاستفاده نم
گیرنـد. ر مـیدر این دسته قرا،اندزبانی که به کشورهاي اروپایی و آمریکاي شمالی مهاجرت کردهفارسی

انـد، بلکـه در مهـاجرت نکـردهیکشـور خاصـّ ایـکه به منطقه میهستروهروبیگروهدر حالت دوم، با 
، يمـادربانزبر افزون ،طبق قانونن،یو بنابرارندیگیقرار مزندگی خود محلّکشور یمعرض زبانِ رسم

نیز هستند.یزبان رسمکیيریادگیمُلزم به 
وم دگـروه نیـمحـدود بـه اهعمـدطـور بـهرانیانیسرزميایدر جغراف(مادري)لزبان اوّشیفرسا

ياریـبختبلـوچ،ن،یکردنشن،ینشتركيل در مناطق، شهرها و روستاهاامثبراي که یکسانیعنیشود،یم
و م بـه آمـوزشمُلـز،یانجیـو میزبان رسـممثابۀبهیزبان فارسگاهیخاطر جاها بامّکنند،یمیو... زندگ
یماسـاليکشـور جمهـوریفصل دوم و اصل پانزدهم قانون اساسبراساسزبان هستند. نیبه اتحصیل

و کتـبیرسـمو متـون. اسناد و مکاتباتاستیفارسرانیامردمو مشتركیرسمو خطّزبان«،رانیا
».و خط باشد...زباننیبا ادیبایدرس

ویـژه بـهکودکـان،یو منزلت باالتر زبان فارسـیرسمگاهیخاطر جابهایرانزبانی- در مناطق قومی
- ، بلـوچیفارسـی- کـردي هـاي (دوزبانهشوندیاز همان ابتدا دوزبانه م،روندکه به مدرسه میییهاآن

و محـدودتريهرچـه کمتـريهـاتیـخود را در موقعیو بوميزبان مادرمعمول طور بهو فارسی و...) 
و بـه جیـرايامـرل یا زبان مادري در بسـیاري از نقـاط ایـران فرسایش زبان اوّ،؛ بنابراینرندیگیکار مبه

١. Attrition of Language Skills
٢. B. Weltens & A. Cohen
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دوزبانگی با فرسایش زبانی بایـد گفـتةارتباط پدیدمورددرمختلف در جریان است.و سطوح درجات 
بایـددهد، به این معنی که همیشـههاي دو یا چندزبانه رخ میدر محیطمعمول طور بهکه فرسایش زبانی 

داشـته باشـد تـا ی یا زبان میانجی وجـود زبان رسمی، زبان ملّمانندهاي مختلفبا عنوان1زبان غالبیک 
لیگر2002، 2یـت شـود (هردینـا و یسـنِراقلّهـاي بـومی ونهایـت حـذف زبـاندرسبب فرسایش و  ، 3؛ سـِ

1996.(

فرسایش زبانی- 3-2
گویشـورانیدربینبیشترفرسایشوتغییراین. استدومزبانیالاوّزباننابوديازنوعیزبانفرسایش
ۀبقیـبهنسبتتريگستردهقلمروکهراهازبانآنازیکیودانندمیرازبانیکازبیشکهداردمصداق

ةاسـتفادبـهمجبـورمـواقعیدریـامتقاعـدراهـاآنموجـودشرایطیاندکنمیاستفادهبیشتردارد،هاآن
وفرسـایشوزبـانیکازکمتراستفادةباعثرفتهرفتهاستممکنرونداین. کندمیزبانازآنبیشتري
شـد،گفتـهآنچـهبهتوجّهبا. باشدهاآنمادريزباننظرموردزباناگریحتّشود،زبانآن رفتنازدست

و تیاشـمگفتـهبـه.شـودمـیزبـانمـرگوجـایگزینیرفتن،ازدستبهدرنهایت منجرزبانیفرسایش
.دهدرُخ می،هستندچندزبانهبافتدارايکهجوامعیدرهاپدیدهاین، تمامی)7200(4کوپکه

ایـن) 1987(6سـولداف. کنـدمـییـادزبانتعویضیاتغییرباعنوانزبانفرسایشاز) 2013(5اچیسون
خـودبـومیزبـانازچندزبانهیادوزبانهافرادکهاستحالتیزبانتغییر«: کندمیتعریفچنینرافرایند

) 2002(اشـمیت».شـودمـییـادنیـز»زبانمرگ«باعنوانآنازگاهکهبکشنددستدیگريزباننفعبه
نظـربـهچنـینوآیـدوجـودبـهبیگانـههايزبانیادوم،ل،اوّزباندرتواندمیفرسایشکهاستمعتقد

کـهزمـانیودارنـدعالقـهدومزبانیادگیريبهکهآیدمیوجودبهکسانیوسیلۀ بهفرسایشکهرسدمی
فرسـایشدرمعـرضوتخریـبهـاآنلاوّزبان،هستنددومزبانهايمهارتیادگیريدرحالافراداین
پدیـده،دارنـدقـراردوزبانـههـايبافـتوهاموقعیتدرکهافراديبیشتر .رودمیبینازیاگیردمیقرار

مختلـفسـطوحتوانـد درمـیزبـانیفرسـایش. انـدکـردهتجربـهرا در سطوح مختلفزبانیفرسایش
.آیدوجودبهمعناییوآوایینحوي،واژگانی،

١. dominant langauge
٢. P. Herdina & U. Jessner
٣. H. Seliger
٤. M. S. Schmid & B. Köpke
٥. J. Aitchson
٦. R. Fasold
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بـهنسـبتواژگـانیدانـشپذیريآسیببهتوجّهشده،انجامزبانیفرسایشدرموردکهمطالعاتیدر
شـدهانجـاممطالعـاتاز،همچنـیند؛داربیشترياهمّیت... وآواشناسیدستور،مانندزبانهايجنبهسایر
دچـارزبـانهايجنبهسایرازترسریعزبانواژگانبخشکهشودمیاستنباطچنینزبانیفرسایشروي

زیـادي،وکـمکهاستاینبراعتقاد). 2004اشمیت،وکوپکه؛1،2000هولسن(شودمیتغییریاتخریب
،2پـارادایس(اسـتمربـوطلاوّزبـانازاسـتفادهبسـامدمیزانبهلاوّزباندرواژگانیتغییراتونابودي
عـواملیوفرسـایشهايجنبهسایرباآنارتباطل،اوّزبانواژگانیفرسایشدرموردحال،اینبا). 2007

.استنیامدهدستتقنی بهمُنتایجونگرفتهانجامزیاديمطالعات،دنشومیآنایجادباعثکه

فرسایش واژگانی - 3- 3
رفتن تمایزات معنـایی و کـاهش رفتن واژگان، ازبینتوان به ازبینهاي بارز فرسایش واژگانی میویژگیاز 

شـده روي فرسـایش واژگـانی در مطالعات انجـام).2004، 3هوتزعملکرد در گویشوران بومی اشاره کرد (
) انجـام داده، 2002براي نمونه، در مطالعاتی که اشـمیت (؛دست آمده استعاها و نتایج متناقضی بهنیز ادّ

حاصـل کـه رفتن واژگان بسیار زیاد باشـدیافته ازبینمشاهده شده که ممکن است در یک زبانِ فرسایش
رفـتن ا در برخی مطالعات دیگر نتایج نشان داده که ازبـینامّ؛استکاهش واژگان موجود در یک زبان آن

). 2002اشمیت، ؛2004،ار اندك باشد (هوتزتواند بسیواژگان می
واژگـان تعـداد صـورت تـدریجی رخ دهـد، شود که اگر تغییرات در یک زبـان بـهباط مینچنین است

ور ناگهـانی باشـد، واژگـان بیشـتري در آن طـا اگر تغییرات زبانی بهروند، امّکمتري در آن زبان ازبین می
) 2002اشـمیت (وسـیلۀ بـهلفرسایش در زبان اوّبارةشده درهئاراهايیکی از نظریهروند.زبان ازبین می

در ،شـودی کـه در ابتـدا و زودتـر فراگرفتـه مـیایـکند که دانش زبانمیبیانه شده است. وي چنین ئارا
دوام بیشـتري دارد و دیرتـر درمعـرض ،شـودگرفتـه مـیا و دیرتر یادهکه بعدايمقایسه با دانش زبانی

،اسـتفرد یاد گرفته شـدهوسیلۀ بهتازگیکه بهايگیرد. درصورتی که دانش زبانیقرار میفرسایش زبانی 
د. بـرنـام مـیfirst in, last outعنـواناز آن بـهگیـرد کـهتر درمعرض فرسایش قرار میراحتی و آسانبه

منظـور از فرسـایش واژگـانی وار معکوس روند یـادگیري اسـت.براساس این فرضیه روند فرسایش آینه
رفتن واژگان، تمایزات معنایی و کاهش توانایی فرد در عملکرد است. فرسـایش واژگـانی درمـوارد ازبین

١. M. Hulsen
٢. M. Paradis
٣. M. Hutz
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) و افـزایش عـدم 1989، 1خاطرآوردن واژگان (الشـتاینمربوط به عملکرد زبانی فرد شامل دشواري در به
).1979، 2راماتونلاطمینان در استفاده از واژگان است (گیاکا

ها یافته- 4
و قسمت بعـد بـه دها ارائه خواهد شد. دادهۀلیآمده از تحلیل اوّدستدر این قسمت، ابتدا آمار توصیفی به

ر د» سـن«و » جنسـیت«خصوص نقش هاي پژوهش درهاي آمار استنباطی و آزمودن فرضیهبررسی یافته
فرسایش واژگانی اختصاص یافته است.

آمار توصیفی- 4-1
روه گـو میـانگین ) %21/57(شود، میانگین نمرات گـروه مـردانمشاهده می)3(که در جدول طورهمان

شـتري را بیةر جنسـیت، مـردان درصـد نمـربه متغیّـتوجّهاست. با )%8/49(دهنده در آزمون زنان پاسخ
اند. کسب کرده

جنسیتاساسبرمیانگین نمرات توانش واژگانی).3(جدول 
میانگین نمرات توانش واژگانیفراوانیسنجنسیت

306021/57-18مرد
608/49البه با- 65زن

شود، میانگین نمرات گروه الف که همان گروه جوان اسـت، ) مشاهده می4که در جدول (طورهمان
ر سـنّه متغیّبتوجّهاست. با )%23/63(د، وشمیرا شامل و میانگین گروه ب که گروه سن باال )78/43%(

اند.بیشتري را کسب کرده، درصد نمرةافراد، گروه سنی باالتر
سناساسبرمیانگین نمرات توانش واژگانی).4(جدول 

میانگین نمرات توانش واژگانیفراوانیسنیهاي سنّ گروه
186078/43- 30گروه الف
6023/63االببه - 65گروه ب

ۀ اولآزمون فرضی- 4-2
فارسـی- کـردي ۀدوزبانـمـردانوزنانبینمعنادارياین بود که تفاوتحاضر فرضیۀ نخست پژوهش 

بـه درصـد توجّـهبـا نـدارد. وجودلاوّزبانواژگانفرسایشمیزانازنظرغربآباداسالمشهردرساکن

١. E. Olshtain
٢. A. Giacalone Ramat
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بیشـتري را نسـبت ة، نمـر)%21/57(آمده از آزمون توانش زبانی، مردان با کسب میانگین دستمیانگین به
توانیم بگوییم که گویشوران مرد توانـایی ، می؛ بنابرایناندکسب کرده)%8/49(ةدهنده با نمربه زنان پاسخ

نسـبت بـه زنـان هـاآنل ل (زبان مادري) خود دارند و واژگـان زبـان اوّبیشتري در حفظ واژگان زبان اوّ
خود کمتر دچار فرسایش شده است.سنّهم

جنسیتاساسآزمون تحلیل واریانس نمرات بر).5(جدول 
%95اطمینان ۀفاصل sig tآزمونةآمار درجۀ آزادي انحراف معیار میانگین فراوانی جنسیت

کران پایین کران باال
0 73/3 - 118

37/11 8/49 60 زن
36/11 - 48/3 - 41/10 21/57 60 مرد

فـرض تفـاوت اسـت، )05/0(کمتـر از داريیسـطح معنـنکـهیبـه اتوجّـه، با)5(جـدول براساس
شـود، ) رد مـی%5نامحسوس میانگین نمرات توانش واژگانی در دو گروه زن و مرد (در سطح معناداري 

بـه؛ی وجـود داردمعنی که اختالف معناداري بین میزان توانش واژگانی در بین ایـن دو گـروه سـنّبدین
هـاآنصـورتی محسـوس متفـاوت از همتایـان زن مرد بـه، میزان توانش واژگانی گویشوران سخندیگر
است.

فرضیۀ دومآزمون - 4-3
وسـال65و30تـا18(یسـنّگـروهدوبـینمعنـادارياین بود که تفاوتنوشتار پیش رو فرضیۀ دوم 

لاوّزبـانواژگـانفرسـایشمیـزانازنظـرغرب آباداسالمشهردرساکنفارسی- دوزبانۀ کردي) باالتر
ی، آمده از آزمون توانش واژگانی و مقایسۀ هردو گروه سـنّدستبه درصد میانگین بهتوجّهباندارد.وجود

65ی بـاالتر (کمتري را نسبت به گروه سـنّة، نمر)%78/43(سال) با میانگین 18- 30تر (ی جوانگروه سنّ
داراي توانایی بیشتري در اسـتفاده ی باالترتوانیم بگوییم که گروه سنّ، می؛ بنابرایناندباالتر) کسب کرده–

توانـایی ،ی جـوانا گـروه سـنّتري دارنـد؛ امّـاز گونۀ زبانی کردي کلهري هستند و گسترة واژگانی وسیع
واژگان دچار فرسایش شده است. ةدر حوزهاآنکمتري در این زمینه دارند و توانش 
سناساسبرآزمون تحلیل واریانس نمرات).6(جدول 

%95اطمینان فاصلۀ sig tآزمونآماره درجۀ آزادي انحراف معیار میانگین فراوانی یگروه سنّ 
کران پایین کران باال

0 61/17 - 118
12/7 78/43 60 30-18

64/21 - 26/17 - 74/4 23/63 60 <=65
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فرض برابـري میـانگین است، )05/0(کمتر از داريیسطح معننکهیبه اتوجّه، با )6(جدول براساس
عنـاداري مشـود و اخـتالفِ ) رد می%5روه زن و مرد (در سطح معناداري نمرات توانش واژگانی در دو گ

گسـال در ی بزرتوان گفت کـه میـزان تـوانش گـروه سـنّ، می؛ بنابراینی وجود داردبین این دو گروه سنّ
تـر اسـت و متفاوت از میزان توانش افراد جـوانشکلی محسوس استفاده از واژگان زبان کردي کلهري به

.باشديکلهريکردۀگونتر اي از فرسایش واژگانی درمیان گویشوران جوانتواند نشانهاین می

گیريو نتیجهبحث - 5
رسـد کـه دوزبـانگی در نظر مـینین بههستند و چفارسی- کردي آباد غرب دوزبانۀ بیشتر ساکنان اسالم
راي فرسـایش زبان رسمی و میانجی، زمینـه را بـمثابۀنیز جایگاه و نقش زبان فارسی بهسطح اجتماعی و 

لوّافرسـایش زبـانمیـزانبـین حاضر هاي پژوهش یافتهبراساسزبان کردي کلهري فراهم کرده است. 
وجـود م مسـتقیتنگاتنـگ و اي رابطـه»سـن«و»جنسیت«)یا اجتماعی(زبانی رهاي غیرمتغیّو)کلهري(

زبـانی رسـید در رونـد فرسـایشنظر مـیکه به» سن«و »تیجنس«ر اساسی در این پژوهش دو متغیّدارد. 
سـطح ریّـمتغهاي پـژوهش، خاطر محدودیتو بهبررسی قرار گرفتندو توجّهمورد ،دخیل باشندر و ثّؤم

بـر روي خـود راتمرکـزنوشـتار پـیش رو ،؛ بنـابراینکنار گذاشـته شـدکنترلریّمتغمنزلۀبهالتیتحص
نیمچنـو هو مـردزنشـورانیگول (مادري) در بینفرسایش واژگان زبان اوّمیزانکردن تفاوت روشن

.قرار داد)باالتروسال65و30تا18(ختلفی مهاي سنّگروهگویشوران نیب
در (زبـان مـادري) لفرسـایش زبـان اوّپژوهش درزمینۀ،یطور کلّتر گفته شد، بهگونه که پیشهمان

، چنـین؛ هم، انـدك اسـتجایگاه زبـان غالـب را داردرسمییک زبانِهاآنکه در ايهاي دوزبانهمحیط
سـایش از یـک سـوي و فر»سـن«و »جنسـیت«رهاي غیر زبانی رابطۀ بین متغیّهاآنهایی که در پژوهش
شـده در هاي انجامکمبود پژوهشبه توجّهبا .ندهستناچیزتر،دنل از سوي دیگر سنجیده شده باشزبان اوّ

جنسـیت و سـن رهاي فرازبانیل و متغیّرابطۀ بین فرسایش زبان اوّینیتبهاي زیر به، در بخشاین حوزه
شود.پرداخته میختصارابه

و جنسیتلزبان اوّفرسایش- 5-1
گفتـار 1زبـانیجوامـعغالبجنسیت نشان داده است که در زبان و رابطۀ بین هاي پیشین درمورد پژوهش

شـده در هاي انجامها و پژوهشگزارشبراساسدارد.هایی تفاوتدر سطوح مختلف زبانی و مردان زنان 

١. linguistic communities
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باشد و تنهـا یئجزممکن است مختصر و و مردان بین زنان شده مشاهدهزبانی هاي سراسر جهان، تفاوت
باشـد و توجّـهقابـل بسـیار واضـح و نـی خالصـه شـود یـا ظـی معیّهـاي تلفّدر اصطالحات یا ویژگی

شـماري از براسـاس.)1368مدرسی،(را شامل شودنحوي واژگانی وآوایی، هاياي از ویژگیمجموعه
نسـبت بـهزنـان یطور کلّـبه، شناسی اجتماعیزبانۀرشت- پیشگامان میانوسیلۀ بهشدههاي انجامپژوهش
و نسـبت بـه جایگـاه دهنـدنشان میي شتریبتوجّه2و همچنین زبان معیار1معتبرهاي زبانی به گونهمردان 

، 4؛ لبـاو1968؛ فاسـولد، 1969،؛ ولفـرام1967، و دیگـران3(شـاياسیت بیشتري دارنداجتماعی خود حسّ
مـورد رفتـار زبـانی زنـان دریپژوهشدر.)2013، 7؛ هُلمز1972، 6؛ ترادگیل5،1966ن و کروکتی؛ لو1966

د که زنان نسـبت بـه دهنشان میروشنیبه) 1969ولفرام (پوست شهر دیترویت در آمریکا، مردان سیاهو 
ظ تلفّـل، امثبراي هستند (ترياجتماعی باالو منزلتهاي زبانی که داراي اعتبارکاربرد آن دسته از ویژگی

/r/نهمین پـژوهش، زنـابراساس؛ همچنیندهندنشان میاسیت حسّاز خود بیش از مردان )8پس از واکه
کنند. پرهیز می9ارزش یا غیر معتبرهاي زبانی کمویژگیبیش از مردان از 

معمول یک زبان غالب با عناوین زبان رسمی، ملّـی و میـانجی طور بهها در جوامع چندزبانه که در آن
ازآنجاکه زبـان برخوردار هستند.تري ن پایینأجایگاه و شازمعموالًیت ی و اقلّهاي محلّوجود دارد، زبان

کـار هـاي گروهـی، دولـت و مراجـع قضـایی بـهمند در امر آموزش، رسانهطور گسترده و نظامرسمی به
گیرد که زبـان رسـمی، یت شکل میهاي اقلّرود، این نگرش منفی و نادرست در ذهن گویشوران زبانمی

توجّـهبیشـتر مـورد زبـان معتبـر و معیـار مثابـۀبهباالتري است و بنابراین 10ن و منزلت اجتماعیأداراي ش
هاي زبانی معتبر و معیـار دارنـداسیت بیشتري نسبت به کاربرد گونهی زنان حسّطور کلّ. ازآنجاکه بهاست

کـاربرد آنان، )2013(هُلمز، دهنداسیت بیشتري نشان میحسّبه جایگاه اجتماعی خودنسبت همچنین و
تـراجتمـاعی پـایینجایگـاه یـتِ دارايو اقلّهاي بومیرا به زباناجتماعی باالداراي منزلت زبان رسمیِ
دهند.ترجیح می

١. prestige forms
٢. standard language
٣. R. Shuy
٤. W. Labov
٥. L. Crockett & H. J. Levine
٦. P. Trudgill
٧. J. Holmes
٨. postvocalic /r/
٩. non-standard
١٠. prestige
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هـایی را از خـود نشـان تفاوتنیست که در آن زنان و مردانیجایزبان تنها ةروزمرّعادي و کاربرد 
هـایی بـا تفـاوتنیـز میـزان و رونـد فرسـایش زبـانیۀزمینرسد که زنان و مردان درنظر میبه؛دهندمی

شـهردرسـاکنارسـیف- کـردي دوزبانـۀ مـردانوزنانبینموجودهايتفاوتبررسی. دارندیکدیگر 
دربیشـتريییتوانـامردکه گویشورانکردآشکارلاوّزبانواژگانفرسایشمیزانازنظرغربآباداسالم
دچـارکمتـرسـنهمزنانبهنسبتهاآنلاوّزبانواژگانودارند(مادري) خودلاوّزبانواژگانحفظ

است.شدهفرسایش
آمـده از آزمـون دسـتبه درصـد میـانگین بـهتوجّهبا دهد، هاي پژوهش نشان میگونه که یافتههمان

ةدهنـده بـا نمـربیشتري را نسبت بـه زنـان پاسـخة، نمر)%21/57(توانش زبانی، مردان با کسب میانگین 
مایـل بـه تدر ی با تمایالت و رفتارهـاي زبـانی زنـان طور کلّهاي پژوهش بهیافتهکسب کردند.)8/49%(

دارد.خـوانیهـمهاي زبـانی غیـر معیـارو پرهیز از کاربرد گونهر و معیار بهاي زبانی معتاستفاده از گونه
ایجنتـبراسـاسزیـرا ؛کنـدییـد مـیأ) را ت1395فراسـتی (هاي پیشین از جملـه پژوهشنوشتار پیش رو 

تمایـل اشـت.از مردان وجود دشتریزنان بانیدر میزبانراتییو تغشیفرسا،از آن پژوهشآمدهدستبه
هـاي بـومی زباندپرهیز از کاربرو رایج در سطح جامعه هاي رسمی و معتبر از زبانبیشترةزنان به استفاد

ا برعهـده رکودکـان پـرورشازآنجاکه زنان وظیفۀ اصلی تربیت و است. مهمنیزدیگريلحاظیت ازو اقلّ
ۀزمینـترتیـب دینبـو انتقال یافتهنیز هاي بعديها، به نسلل (زبان مادري) در آندارند، فرسایش زبان اوّ

؛ شـودفـراهم مـیهـاآنجـایگزینی و نـابودي نهایت درهاي بومی و اقلیت و فرسایش هرچه بیشتر زبان
فرسـایش زبـان نشـانۀ،نسبت به مردانی هاي بومی و محلّدر زبانتر زنان پایینواژگانی، توانش بنابراین

.استدر نسل بعدي گویشوران کردي کلهري و فرسایش هرچه بیشتر هاآندر میان ل اوّ

و سنل زبان اوّفرسایش - 5-2
سـنشناسی اجتمـاعیهاي زبانا در بررسیشناختی دارد، امّنیز مانند جنسیت در اساس جنبۀ زیستسن

تـرین و یکـی از مهـم1رفتـار زبـانی). 1368شـود (مدرسـی، نظـر گرفتـه مـیاجتماعی دریعاملمثابۀبه
در سـنین 3دانیم اعضـاي یـک جامعـۀ زبـانیگونه که میهماناست. 2رفتار اجتماعیمظاهرقدرتمندترین 

رفتـار زبـانی افـراد در گـذر از سـنین .گذارندنمایش میبهمختلف الگوهاي رفتار زبانی متفاوتی از خود 

١. linguistic behavior
٢. social behaviour
٣. linguistic community



1401تابستان ، 2هاي غرب ایران، دورة دهم، شمارة ها و گویشفصلنامۀ مطالعات زبان34

و در هــر دوره، رفتارهــا و ســالی و پیــري متفــاوت اســتجــوانی، میــان،کــودکی، نوجــوانیگونــاگون
و طـور طبیعـی کودکـاناگرچه بـه.)1368(مدرسی، دهند متفاوتی را از خود بروز میهاي زبانیگرایش

هـا، نسـل گـرایشا هرکنند، امّتقلید میالگوبرداري و زبانی افراد بزرگسال محیط خود رفتار از نوجوانان
هـاي زبـانی نوجوانـان و جوانـان ها و انتخـابگرایش. دخود را دارها و نوآورهاي زبانی خاصّانتخاب
.باشدی زبانآیندة هردهندة سیر تغییر و تحوّلنشانبازتاباننده و تواند میبوده و هاآنخاصّ

هاي گوناگون زبان رسمی، زبـان میـانجی یـا یک زبان غالب با عنوانهاآندر جوامع چندزبانه که در 
و زبـان آمـوزش، رسـانهمثابـۀفرهنگـی بـه- هـاي مختلـف اجتمـاعیزبان استاندارد در بیشتر عرصـه

سـمی بـه زبـان ررارود، نوجوانـان و جوانـان دوزبانـه کـه خوانـدن و نوشـتنکار مـیساالري بهدیوان
خود نشـان ازمختلف ی زبانهاي در حوزهکاربرد زبان رسمیتمایل بیشتري به معمولطور بهاند، آموخته

شـود کـه یسـبب مـطور معمولبهط و تمایل نوجوانان و جوانان به استفاده از زبان رسمی تسلّدهند.می
ه فرسـایش بـو این امر منجـر کار رودمحدودتري بههاي هرچه کمتر و ل (زبان مادري) در حوزهزبان اوّ
شود. نزد افراد دوزبانه میویژه در سطح واژگانی بهل زبان اوّ

دوزبانـۀ ) بـاالتروسـال65(مسنو) 30تا18(جوانیسنّگروهدوبینموجودهايتفاوتبررسی
گـروهکهدادنشانلاوّزبانواژگانفرسایشمیزانازنظرآباد غرباسالمشهردرساکنفارسی- کردي 

یسـنّگـروهاامّـ،هستندکلهريکرديازاستفادهدربیشتريتواناییداراي)باالتروسال65(باالتریسنّ
فرسـایشدچـارآشـکارا هـاآناول (مادري) زبانودارندزمینهایندرکمتريتوانایی)30تا18(جوان

سـو و مطـابق اسـت کـه معتقـد اسـت) هـم1996هانسـن (هـايافتـهیبا جینتانیا.استشدهبیشتري
شیدرمعـرض فرسـاهـاآنل زبـان اوّو کننـدیاسـتفاده مـاریاز زبان معشتریبترنییپابا سنّشورانیگو

انان نسـبت بـه جوانان و نوجوانیدر میواژگانشی. باالتربودن درصد فرساگیردمیقرار يشتریبیواژگان
تیـو اقلّیبـوميهـادر زبـانشیروند فرسـاشرفتیپیو چگونگزانیدر ميداردامنهجیافراد مسن نتا

دارد. 
افتنیـو شـوندیمـیگوناگون اجتماعيهاوارد عرصهيطور جدّاست که افراد بهيادورهینوجوان

. در جوامـع شـودیمـلیتبـدهاآن1یاجتماعتیهوازیحرفه به بخش مهمّکیشدن به شغل و مشغول
را بـه اسـتفاده از زبـان یرسـمنبهتر، استفاده از زبـایشغليهافرصتافتنیمنظور بهچندزبانه، جوانان

و شـتریبیزبانيهاو حوزههاتیدر موقعیاستفاده از زبان رسم،؛ بنابرایندهندیمحیترجتیو اقلّیبوم

١. social identity
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زبـان شیفرسـاسـازنهیهرچه محدودتر، زميهاو حوزههاتیدر موقعتیو اقلّیبوميهااستفاده از زبان
جوانـان نسـبت بـه افـراد مسـن در ترنییپایتوانش واژگان،؛ بنابراینجوانان استيازسوتیو اقلّیبوم

هرچـه شیهـا و فرسـاآنانی) در ميکلهريل (کردزبان اوّشیفرساۀغرب، نشانآباداسالمیزبانۀجامع
است.شورانیگويدر نسل بعديکلهريکردشتریب

بـه زبـان معتبـر و هـاآنتوجّـهزنان و جوانـان و یزبانيهاو انتخابهاشیبه گراتوجّهبا در پایان،
گــر زنــان و جوانــان نشــانانیــدرمیواژگــانشیبــاالتربودن درصــد فرســا،ســطح جامعــهدریرســم
و اگـر آباد غرب اسـتاسالمفارسی- کردي يهادوزبانهانیل در مزبان اوّشیبودن روند فرساانیدرجر
انجامد.میو حذف آن ینیگزینشود، به جادهیشیاندياچاره

منابع
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