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 چکیده

زباني  هایهآن با گون ۀو رابط جديگربودگي و تمايز اجتماعي در میان مردم سنندحاضر در پژوهش 

های پژوهش . پرسشده استش مطالعه - نمادين از اين تمايزای جنبهعنوان به -حاضر در میدان 

ه رد؟ نحوسنندجي در نزد مردم سنندج چه معنايي داسنندجي و غیر ۀدوگان :کهبدين شرح هستند 

 رخورداربايگاهي و زبان در اين میان از چه ج ؟چگونه استين ديگربودگي به لحاظ نمادين بازنمايي ا

ی میداني هاد. دادهنگاری استفاده شفي مردماز روش کیها برای پاسخ دادن به اين پرسشاست؟ 

 ۀعمیق، مصاحب ۀتمرکز، مصاحبگروهي م ۀمشارکتي، مصاحب ۀمشاهد با فنون پژوهش

یز نهای اسنادی ا هدف تقويت بخش تحلیلي از دادهب همچنینوری شده است. آگرديافته ساختارنیمه

تفاده شناسي اسدر زبانتابلوهای بهینگي زباني موجود از تکنیک های . برای تحلیل گونهاستفاده شد

را  يعني کساني که خود ،جامعه که گروه فرادستدهد ميشان نپژوهش های يافتهشده است. 

 ومختلف  هایبرتری آنها در میدان ۀکنندکه تضمین -برای حفظ تمايز ،دانندمي سنندجي اصیل

ست. ا زباني ۀگونها آنکنند که يکي از اين مي از نمادهايي استفاده -ستاحفظ قدرت در دست آنه

گروه  .دانندمي فرودست هایگروهشناختي تضعیف را ناشي از ضعفبهینگي مانند  هایفرايندآنها 

ت را به د گروه فرودسنکنمي سعي کردن،ای حاشیهرفتاری و  ،ارتباطي هایمکانیسمفرادست با 

ای حاشیه جهت رهايي از تبعیض وگروه فرودست مکانیسم  .وادار کنندبرتری فرهنگي خود  پذيرش

 است.زباني  هایسازی گونهشبیه ، تغییر الگوهای رفتاری وشدن
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 مسئلهمقدمه و بیان 
شناختي ۀ انسانترين خصوصیت انديشمیان خود و ديگری، محوریۀ رابطهويت و  ۀمسئل

 غیر آن آنچهن با هرآ ۀطخالل رابکلي هر مفهومي از طورهاست. بازشناسي هر فرد، گروه يا ب

ن ر انسابه قدمت تفک ایسابقه مقايسه ست که اين مکانیسمِروايند و ازشواست ممکن مي

است؛ نقاط مشترک هتهويت به دنبال دستیابي به شباه ۀمسئل(. 22: 1392دارد )فکوهي، 

تر متصل نی کالاشود تا هر فرديتي خود را به دستههای متمايز که موجب ميمیان فرديت

شود، زل ميدچار تزل ممکن و هويتکه در شباهت کامل مقايسه نا طورهماندر واقع . کند

بنابر اين . شودشود و هويتي بازشناسي نميممکن ميفاوت کامل نیز شناخت غیردر ت

شوند که ها موجب مياشته باشد. اين شباهتکم نقطه اشتراکي وجود دهمواره بايد دستِ

ند. اما همه اين ي معنا ببخشهای جمعهای فردی به هويتدر هويتنقاط مشترک 

. هويت ملي های يکساني ندارند و دارای قدمت يکساني نیز نیستندهای جمعي ريشههويت

های انساني و های سیاسي بر گروهعلت تسلط نظامآن(، که امروزه به)در معنای مدرن 

 احتماالً های جمعي يافته است،ساير هويت مراتب بیشتر ازي بههای سرزمیني اهمیتپهنه

تي با حیتي قدمتي بیشتر از انقالب کبیر فرانسه ندارد. بر طبق اين مفهوم مدرن، هر جمع

در  وافع مشخص و با من اختالف در عادات، زبان و باورها در چارچوب جغرافیايي معلوم و

برای  هايي که اين مفهوماقع شباهتترک يک ملت هستند. در ونتیجه حکومت مش

جمعي  هایبا ساير هويت اند که الزاماًهايي نويندهي يک هويت متصور است، شباهتشکل

طوح سدر  دارند کههای متعددی وجود ند. در کشور ما اقوام و گروهسو نیستافراد يک

د ويي خبازنما را به شکل هويت خود وگرايي و مليگرايي مختلف درجات متفاوتي از محلي

 سازند.از ديگری برجسته مي

، انيهويتي در ايران و بازنمايي آن درشکل قومي، مذهبي، زببا توجه به تنوع 

 خردترسطح  هایو تداوم هويت گیریشکلسازوکارهای  شناخت،شهری و غیره ،جنسیتي

 جتماعيدر مناسبات مختلف فرهنگي و ا هاچرا که اين هويت امری ضروری و اساسي است.

 کنند. نقش ايفا مي

اين کردی است. هويت قومیتي ايران است که دارای  شهرهایشهر سنندج يکي از 

ويژه در طرد و  یدارای سازوکار ،سطح خرد در ايراندر  کوچکي از هويت ۀپهنعنوان به شهر

گرای سنندجي اين شهر مبتني بر انديشه دوگانه نظام هويت درجذب هويت ديگری است. 

عنوان به سنندجي گرای مذکور،در انديشه دوگانه شود.مي مهاجر شکل گرفته و تعريف –

 ساس اين انديشه ديگری دائماًاين انديشه است. برا ۀسازنده و توسعه دهند ،1گروه فرادست

يکي دارد و با سنندجي در يک مکاني و فیز سنندج قرابت باشود. ديگری مي گذاریارزش

                                                           
ي نیع يمیمفاههمچون از آن که  شتریب غیر سنندجي -يسنندج یگرادوگانه ۀشيدر اند يرادستفو  يفروست1

براساس  افراد ينااالذهنیدر جهان بمفاهیمي هستند که  و به واسطۀ ثروت و قدرت )سیاسي( تعريف شوند،

خاص و تعلق واقعي به آن زباني  . در پژوهش حاضر استفاده از گونۀشوديمعنادار م استفاده از گونۀ زباني خاص

 کند. مي موقعیت فرادستي و فرودستي را مشخصزبان، 
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تاريخي باعث مذهبي و  ،سیاسي، فرهنگي هایلفهؤم اما ،ندکمي شهر گذران زندگي

ها ا بیشتر از ساير گروهها، کردهدر میان اين ديگریسازی شده است. گذاری و ديگریفاصله

مبتني بر درکي انگار هويت سنندجي اصیل ها هستند. بین قضاوت سنندجيزير ذره

شود. اين مي بازنماييسنندجي اصیل عنوان به گرايانه هماني است کهآلیستي و ذاتايده

 دهي نظام طبقاتي و تعیین منزلت اجتماعي خود را نشانگرايي حتي در سطح شکلدوگانه

ها دانند و همواره برای ساير گروهمي منزلت اجتماعي را در انحصار خودها سنندجيدهد. مي

های مايهکوشند تا خود را صاحبان سرها ميکنند. سنندجيمي ي تعیینجايگاه منزلت

های مختلف و به اين ترتیب قدرت را در میدانفرهنگي و اجتماعي و نمادين معرفي کنند 

اجتماعي  ۀیدن به سرمايهايي را در رسوارهتیار خود داشته باشند. آنها فقط عادتدر اخ

 شان باشد.ام فکری و رفتارینظتأيید  ه مورددانند کشايسته مي

 بررسي خطوط تمايز هويت سنندجي و پژوهش حاضرمسئلۀ  بدين ترتیب

های گونه ، يعنيهای اين تمايزاز خالل يکي از نمادهای تداوم سلطه فرايندو غیرسنندجي 

نده و دوا ي ريشهتمايزی که در تار و پود جهان زندگي و روابط اجتماعي گروه است.زباني 

 کند.گ ايفا مياقتصادی و مناسبات قدرت نقشي پررن ،های فرهنگيسرمايه در توزيع

 

 پژوهش هایپرسش

 سنندجي در نزد مردم سنندج چه معنايي دارد؟ دوگانه سنندجي و غیر -1

چه  یان ازمزبان در اين  و اند؟ن ديگربودگي به لحاظ نمادين کدامنحوه بازنمايي اي -2

 ؟جايگاهي برخوردار است

 کند؟مي گروه فرادست با چه سازوکارهايي خطوط تمايز هويت سنندجي را حفظ -3

 روش شناسی
 در عد اجتماعيبُشناختي بوده است. زبان اد اجتماعي وبعا ناظر بر پژوهش حاضر، روش

 در نظور،بدين م نجام گرفته است.انگاری مردم با تکیه برشناختي چارچوب رويکردی انسان

ده شاب انتخ )به فراخور نیاز آن مرحله( وریگردآ روشترين از پژوهش، مناسب هر مرحله

 ۀ، مصاحبمردميشناسي روش مشارکتي، ۀمشاهدفنون  های پژوهش مجموعاً باداده است.

ه بدسترسي  اند، وگردآوری شدهيافته ساختارنیمه ۀعمیق، مصاحب ۀگروهي متمرکز، مصاحب

وله برفي گیری باز و گلهای نمونهروشها با استفاده از رسانطالعه و اطالعمموردِ هاینهنمو

د و در ده شگیری باز استفاگیری در ابتدا از نمونهبرای نمونه ، بدين ترتیب کهبوده است

ها مونهنير اعضای الزم با روش گلوله برفي سا هایادامه با دستیابي به حداقل تعداد نمونه

 فرادست هایجغرافیايي پژوهش حاضر، محله ۀمحدودالزم به ذکر است که  انتخاب شدند.

 سني هستند.  هایمطالعه افراد در تمام گروهشهر سنندج و جمعیت موردِ

در . اندای گردآوری شدهستفاده از روش اسنادی و کتابخانههای تاريخي با اداده

 ثبت شدند ورد استفاده در میدانهای زباني مگونه برخي ازپژوهش، شناختي زبان هایبخش
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های ابلوو همچنین با استفاده از ت 2زمانيهمو  1زمانيای درهای مقايسهو با استفاده از روش

 اند.هتحلیل قرار گرفتمورد  يهای زبانگونهاين  ،بهینگي

 ادبیات پژوهش
يک حرف  ر آخر کلمات يا پیش ازد /r/تلفظ حرف  ۀبا مطالعه نحو( 1986) ويلیام البوف

ۀ دهد که نحومي نشان ،ت شهروندان بالغ نیويورکهای زباني متفاودر گفتار و گونه ،صدابي

ن میزا منزلت در میان اين گروه است. البوف معتقد است کهۀ ادای اين حرف نشان دهند

 رهایدقت و توجه افراد به ادای صحیح کلمات و نه ادای سرسری و خودجوش آنها متغی

نگي ح فرهو سطو زبانکند. از اين طريق، البوف میان تنوع کارکردی مي ويتمنزلتي را تق

ايین لتي پشود. البوف همچنین به تالش افراد در جايگاه منزط معناداری متصور مياارتب

را  رد و آنطبقات فرادست توجه داتکلّم  هاینفع شیوهخود بهتکلّم  هایر شیوهبرای تغیی

 زبان و ۀای بر رابطر عمل اين گروه و صحهودن تغییر دمعنادار بگواهي بر آگاهانه بودن و 

 .(232: 2012دنسي، ) داندمنزلت مي

توان مي شده است که از اين میان انجام هاييپژوهشر باب بهینگي در زبان کردی د

بان کرار در زت فرايندررسي ب»با عنوان  (1395) نژاد و فريده اهلل ياریيضمحمد ربه کار سید

با  (1394) صديق زاهدی و حبیب سلیمانيو کار محمد «بهینگي نظريۀکردی در چارچوب 

 ،هاهشاشاره کرد. در اين پژو «جيتضعیف در کردی سنند فرايندتحلیل بهینگي »عنوان 

ته گرف شدگي و تکرار در بهینگي زبان کردی مورد بررسي قرارسفیری های تضعیفِفرايند

شناسي فعل در پیرامون واج»با عنوان  (1394) محمود بي جن خان. مهدی فتاحي و است

هری ن و کلهای گويشي سوراني، اردالبه بررسي تنوع «گي به تنوع گويشيکردی: نگاه بهین

 نایصل غا ا توجه بهبپژوهشگران در اين پژوهش  اند.پرداختهبهینگي ۀ با توجه به نظري

در  وع زبانيداد وجود ندارد و تنمعنا که محدوديتي بر دروناينبهینگي، به ۀواژگاني در نظري

شود، پس از مصاحبه با ده ها تعريف مياين نظريه به شکل تفاوت در ترتیب بین محدوديت

، صوتي ۀوردن پیکرکلهری و به دست آ ورگويشاردالني و ده  ورگويشسوراني، ده  ورگويش

با  واند گرفته ابلوهای محدوديتي مختلف در نظرداد برای تعنوان درونبه را گونه سوراني

های اردالني و کلهری به دست آمده، دلیل تنوع های گويشتوجه به ترتیبي که از محدوديت

سبت های نشانداری بیشتر در کلهری و سپس در اردالني نموجود را ترتیب تسلط محدوديت

 دانند.مي به سوراني

                                                           
1 diachronic 
2 synchronic 
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 نظری مباحث
شناسي، ای است و از مباحث نظری انسانرشتهحاضر رويکردی بینژوهش رويکرد نظری پ

گیری حلیل شکلک و ترف دشناختي با هدشناسي انسانشناسي و زبانشناسي، زبانجامعه

 . بردیايي و فرهنگي يعني شهر سنندج بهره ميکوچک جغراف ۀهويت اجتماعي در يک پهن

 ثیرتأآن بخش از ادراک و آگاهي فرد نسبت به خود است که تحت  ،هويت اجتماعي

هويت  نظريۀدار پرچم جورج هربرت میدگیرد. مي ادراک فرد از عضويت در يک گروه شکل

، )مید کندو نگرش در مورد خود را بررسي مي دستیابي فرد به احساس فراينداجتماعي، 

 ،دارد دهد و حسي که به خويشتننسبت ميمید همه آنچه فرد به خود  ۀ. به عقید(1934

ها يابد. انسانو در خالل روابط اجتماعي معنا ميبازتاب نگرشي است که ديگران به او دارند 

دار جمعي معنا هایهای جامعه و هويته هنجارباند تا خود را در واکنش همواره در تالش

 کنند.

يک چند و هیديگرو حیات اجتماعي الزم و ملزوم يک هويت (1381) از نظر جنکینز

ر معنادا فاوتتمفهوم تشابه و  بدون ديگری معنايي نخواهد يافت. از نظر جنکینر هويت با دو

فهوم و دو متفاوت و هويت جمعي بر تشابه تکیه دارد. ا براما هويت فردی بیشتر  .شودمي

ه دهد و دومي بکه فرد از خود مي است ه معنای تعريفيکه اولي ب - دروني و بیروني را

 /يکند و ديالکتیک درونمياز مید اخذ  - هنددتعريفي است که ديگران به فرد مي معنای

 «خود» عامل به اين معنا است که هر دو بیروني /کند. ديالکتیک درونيبیروني را مطرح مي

ر ند. از نظمؤثرفردی و جمعي  هایگیری هويتطور ديالکتیکي در شکلبه «ديگران»و 

چه  ی وديگر )چه فرد هایمعنادار شدن هويت ۀواسط ،ديالکتیک میان اين دو ،جنکینز

 منه بمعي د. جنکینز از هويت فردی به من فاعلي و از هويت ججمعي( در نزد ما نیز هستن

رات و خاط از تجارب داند که در بستریمند ميای زمانمسئلهکند. هويت را مي فعولي يادم

ی ی براگیرند. به اين دلیل است که موارد هويتي اولیه مانند قومیت که بسترمي شکل

 و تغییر نیستند. ذها قابل نفواست به اين سادگيتجارب و خاطرات ديگر 

ه کاست يي هابنیان ،ديگری که درمورد هويت از اهمیت بااليي برخوردار استمسئلۀ 

ل مصرف مد و است. موارد اکتسابي، جايگاه فرد در نظام تولیدها استوار هويت بر مبنای آن

 اند.ارکس و بورديو مطرح شدهها هستند که در آرای مسه نمونه از اين بنیان

جتماعي بعاد اپردازی در مورد خود انسان در اپي نظريهتاجفل و ترنر به جای آنکه در 

اند. هکرد گروهي افراد بنامیانرفتارهای هويت اجتماعي خود را بر تحلیل ۀ باشند نظري

 پايداری و ت،هايي است که افراد از خالل آن به درک مشروعیفرايندتمرکز تاجفل و ترنر بر 

م را خود با هر يک از اين مفاهی کنند تا رابطۀيابند و تالش ميميمنزلت اجتماعي دست 

افراد چه در مورد نند که کترنر و تاجفل عنوان مي .(14: 2010)ترنر و همکار،  کنترل کنند

ستند. ه «تمايز مثبت»های اجتماعي خود متمايل به ورد هويتهای فردی و چه در مهويت

وعیت و مشر به اين معنا که همواره تالش دارند که به هويتي با جايگاه منزلتي باالتر و

 .(33-47: 1979، ترنرتاجفل و ) پايداری بیشتر دست يابند
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ي و جتماعطبقات ا بهرکس، بورديو و همچنین فوکو مانند وبر، ماانديشمندان بسیاری 

. از ائل استقای برای مفهوم طبقه . مارکس اهمیت ويژهاندپرداختهپويايي قدرت و سرمايه 

واص، و خ نظر مارکس کل تاريخ بشر روايت نبرد میان طبقات است: خوانین و رعايا، عوام

ال هرحه ب وند ادبا يکديگر در تض طبقات ذاتاً ،کسمار ۀعقید به. آزاد مردان و بردگان و ...

ه بانجام هر نظام طبقاتي را محکوم ه است. مارکس سرديدکار و ديگری ستميکي ستم

کا هر ز نظر پارتو و موسا (.95-98: 1397داند )ريتزر، ابودی ناشي از انقالب اجتماعي مين

يدگان شود. گروهي نخبگان و برگزميبندی تاريخ به دو گروه تقسیم ای در طولجامعه

را در  جامعه اما اکثريت قدرت و منفعت ،شونداقلیت اندکي از جامعه را شامل ميهستند که 

ر تالش ره ددست دارند و گروه دوم رعايا و افراد معمولي که قدرت چنداني ندارند و هموا

اد د و افرارنذاتي سیال د بقاتکه وارد قشر نخبگان شوند. به نظر اين دو انديشمند ط هستند

 (. 39: 1347آمد کنند )باتامور، وای به ديگری رفتتوانند از طبقهمي

گونه اين شود ویز قائل ميکیت، قدرت و منزلت تمماکس وبر میان سه عامل مال

 پردازانِيهنظر دتأکیکند. از ديدگاه وبر تماعي را برای اولین بار مطرح ميمفهوم قشربندی اج

 ۀواسطييک مفهوم ب ،مبنای اقتصادی داردعمدتاً  يا کامالًکه  ،گذشته بر مفهوم طبقه

رابری ناب واجتماعي نیست. در واقع نابرابری در مالکیت )اقتصادی( موجب پیدايش طبقات، 

قشار ست االت اين دو که نابرابری در منزۀ اب و در نتیجزقدرت موجب پیدايش اح زيعدر تو

ننده کمتمايز ۀ اند. اين نگاه چندگانه نقطاجتماعي کامالًيابند که ت مياجتماعي موجودي

 (.53: 1394های اجتماعي است )گرب، بریآرای وبر از مارکس در بحث نابرا

زمینه پويايي قدرت و انواع  توجه درانديشمنداني که آرای بسیار قابل يکي از

فاهیمي چون میدان، سرمايه و خلق مهای انتقال آن دارد بورديو است. بورديو با شیوه

دهد. بورديو از اين ای تحلیل جوامع طبقاتي به دست ميواره دستگاهي نظری برعادت

ها در و بازتولید منزلت از طريق تمايزها و نماد کند تا به تحلیل پیدايشاستفاده مي مفاهیم

بلکه به مثابه  ء،يه مثابه شسرمايه را نه ب ،مانند مارکس ،طول زمان بپردازد. بورديو

کشي و سلطه نابرابری اجتماعي، بهره تأثیرحتِبیند که آن روابط تای از روابط ميمجموعه

و  ،ي سیالدهد که قدرت موضوعنگارانه نشان ميهای مردمدارد. بورديو با توسل به داده قرار

-282: 1391پذير است )نقیب زاده و استوار، انعطاف ،با توجه به ساختارهای هر جامعه

281.) 

های از نظر بورديو برای تشخیص تمايز .طبقاتي دارد ۀواره از نظر بورديو جنبعادت

د. افراد موجود در هر طبقه بايد بر مصرف متمرکز ش ،به جای تمرکز بر تولید ،میان طبقات

 کنند و به اين وسیله تمايزی رامي آن طبقه را در خود دروني به های مربوطوارهعادت

بخشد. بورديو از انواع سرمايه موجوديتي نمادين ميقدرت و  زيعکنند که به تومي معنادار

نمادين نام ۀ فرهنگي و سرمايۀ اجتماعي، سرمايۀ اقتصادی، سرمايۀ سرماي: چهار نوع سرمايه

نظامي که بورديو آن را میدان  ها درها و سرمايهواره. عادت(150: 1383)ممتاز،  بردمي
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کنند. ها است که افراد اشغال ميای از جايگاهيابند. هر میدان مجموعه، حضور مينامدمي

 .استها میدان محل نزاع و نمايش قدرت برای دستیابي به سرمايه

های های اجتماعي و قضاوتموقعیت ۀتاب تمايز به بررسي رابط( در ک1390بورديو )

طبع و  وهای اجتماعي میان موقعیتست همبستگي نیرومندی پردازد. او معتقد اذوقي مي

ه و طبق ،وکنند. از نظر بورديمي را اشغالها عامالني وجود دارد که اين موقعیت ۀقريح

که  و بر آن استافراد آن است. بوردي ۀدادن به سلیقعامل شکلترين مهم موقعیت اجتماعي

اری از نحصاراز نوعي همواره در تالش است تا با اب ،فرهنگ فرادست و اشرافي در يک جامعه

ه ب. تر متمايز کندخلق کند و خود را از طبقات پايینص سلیقه و قريحه برای خود تشخّ

 ي کنند.معرف بلکه ذاتي ،ها را نه اجتماعيکه اين تمايزکنند بورديو جوامع تالش مي ۀعقید

ش د که با گسترجامعه همواره سعي دارفرادست  بورديو همچنین معتقد است که گروه

 ورديو. بحفظ کندسلطه و حفظ قدرت  ۀبرای ادام، تمايز خويش را ای تمايزدهندهنماده

ا در رعامل ترين مهم کارهای بازتولید قدرت اجتماعي است وبیش از هرچیز به دنبال سازو

 به سبب قدرت ،شوندمي کساني که در هر میدان پیروز داند.مي «نظام نمادين»اين باره 

 ن میدانفراد آايابند که نظام نمادين خود را به کل اين توانايي را مي ،ديني که دارندنما

وار، ه و است)نقیب زاد کندياد مي «نمادين خشونت» ا عنوانتحمیل کنند که بورديو از آن ب

1391 :289). 

وابط رۀ هم وروابط انساني حضور فعال دارد ۀ پود هماز نظر فوکو روابط قدرت در تارو

گ با نگاتنترابطۀ  بر مبنای قدرت تفسیر کرد. از نظر فوکو قدرت و هويتساني را بايد نا

 ۀمطالع دهد. فوکو برایو ديگری و سوژه و ابژه را شکل مييکديگر دارند و قدرت خود 

های مهن تمايز را از الز. فوکو همچنیکندها دعوت ميگفتمانۀ پژوهشگر را به مطالع ،قدرت

شده بر های ايجادتمايز و مقام ياشان سنتي مانند امتیازات ها وکند: تمايزقدرت معرفي مي

های نهاد و، وسايل برقراری قدرت اهدافۀ بان و فرهنگ. فوکو همچنین مطالعطبق قانون، ز

 (.114-111: 1391داند )قادرزاده و همکاران، قدرت ضروری ميۀ ايفاگر نقش را در مطالع

 

 در زبان شناسی بهینگی نظریۀ

ای دستیابي به الگوهای زايشي است که به تالش برشناسي ای در سنت واجنظريهبهینگي، 

ها دوديتاز محای سازی گفتار به نفع رهايي از مجموعههای زباني برای بهینهواجي گونه

و پل اسمولنسکي معرفي  لن پرنستوسط آ 1990 ۀدازد. بر طبق اين نظريه که در دهپرمي

شمول وجود دارد که های واجي جهانای از محدوديتجموعه(، م1384 ،خان جن شد )بي

کند. دادی بهینه عرضه ميسازد و برونداد گفتار را بهینه ميآن، درون هر زبان با استفاده از

زباني اولويت ۀ اما هر گون ،اندهای مذکور جهان شمولبق اين نظريه، هرچند محدوديتبر ط

ای است که اول، ، گونهبهینهۀ بر نظام گفتار دارد. گونها برای اعمال اين محدوديتخود را 

لويت را نقص کند. ترين اوهايي با کم، محدوديتها را نقص کند و دومکمترين محدوديت
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دای های مختلف اشود که در عرض اين تابلو گونهبهینه، تابلويي رسم ميۀ برای يافتن گون

 گیرد.ترتیب اولويت گونه زباني جای مي های متفاوت بهيک کلمه و در طول آن محدوديت

 

 تضعیف

شدگي، شدگي، صفیریزبان از قبیل تشديدزدايي، زنشي به تغییراتي در آواهای تضعیف

کند که منجر به شدگي و در نهايت حذف اشاره ميارشدگي، واکدشدگي، چاکناييناسوده

ي يهاای از راهبردمجموعهها فرايندد. اين شویزان انسداد يا کشش همخوان ميش مکاه

)زاهدی و  گیرندشناساسانه پیش ميهای واجها برای رهايي از محدوديتهستند که زبان

است در ن گفت دستگاه تولید صوت انسان ممکن تواتر ميبه زبان ساده(. 66: 1394همکار، 

کارهای زباني سازو ۀموعها با دشواری همراه باشد. تضعیف به مجابراز ترتیب مشخصي از واج

 کند.تر شدن آن کمک ميها به سادهیراتي در ابراز اين توالي واجگاهشود که با تغیگفته مي

 

 وفاداری و نشان داری

ۀ گذارند به دو دستمي تأثیرهای واجي که بر نظامای های واجيبهینگي محدوديتۀ در نظري

 ،خان جن )بي شوندتقسیم مي 2داریهای نشانو محدوديت 1های وفاداریمحدوديتۀ عمد

شود که ناظر بر تطابق میان ای از قوانین اطالق ميهای وفاداری به دسته(. محدوديت1384

ها، ناظر بر عدم تغییر واج IDENTداد نظام واجي هستند. محدوديت داد و بروندرون

ناظر بر جلوگیری از  DEP های اضافه و محدوديتناظر به منع ورود واج MAXمحدوديت 

 حذف يک واج است.

ها اشاره دارند که ای از محدوديتداری به مجموعههای نشاندر مقابل، محدوديت

اظر بر ن ،تر از آنتولید آوا و مهم زيستيی از ايجاد دشواری برای دستگاه ناظر بر جلوگیر

اوت، های زباني متفگونه ،ها. برای عبور از اين دسته محدوديتافزايش رسايي کالم است

ت لید صوگاه توزگاری آن با دستدارند که موجب رسايي کالم و سا ایويژه یکارهاسازو

-66: 1394)زاهدی و همکار،  نداهبیان شد «تضعیف»ها تحت عنوان کارشود. اين سازومي

67 .) 

 
 هايي از تضعیف در زبان فارسينمونه :1جدول 

 درون داد وفاداری نشان داری

[Shæmbe̞] [ʃænbe̞] /ʃænbe̞/ 

[bade̞mdʒan] [bade̞ndʒan] /bade̞ndʒan/ 

 (1999ری، انجمن جهاني آوانگا )عالئم آوانگاری برگرفته از:
 

                                                           
1Faithfulness Constrains 
2Markedness Constrains 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Near-open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Near-open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Near-open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_palato-alveolar_affricate&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_palato-alveolar_affricate&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_palato-alveolar_affricate&action=edit&redlink=1
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 یهاتر نمودن موضوع باشد. محدوديتتواند مثال خوبي برای روشنمي 1جدول 

و  را به شمبهها تولید شود و آن دهند که کلماتي مانند شنبه و بادنجانداری اجازه نمينشان

خواهد به مي عکس، رمحدوديت وفاداری بسازند. اما م گفتار بدل ميبادمجان در نظا

ا ولويت بااصي خزباني ۀ تغییر را به آن ندهد. حال اگر در گون ۀداد وفادار باشد و اجازدرون

 داریوفاو در صورت اولويت داشتن محدوديت  داری باشد بادمجان و شمبهت نشانمحدودي

واردی مدر  ]W[ به ناسودهرا  /V/ تبديل همخوان سايشي .شودمي تولید بادنجان و شنبه

کامبوزيا، )کردزعفرانلواست  در زبان فارسي مثالي ديگر از تضعیف« برو»و « نوروز»چون 

1382 :73.) 

 

 پژوهش هاییافته
اين  االت پژوهش سامان يافته است. درپژوهش حاضر در راستای پاسخ به سؤهای يافته

به  ن شهرتا تصويری کلي از اي استه شده عي مهمِ شهر سنندج ارائبخش چند ويژگي اجتما

های هبا استفاده از شیوها ت پژوهش، دادهسؤاال . در راستای پاسخ بهدست داده شود

د تحلیل از طريق ايجادر واحدهای قابلها اين معنا که داده اند.تحلیل شده رمزگذاری

. فتندرار گرقحلیل مورد تو با استفاده از مفاهیم نظری  فشرده شدندها هايي از دادهمقوله

ت. ه يافتحلیل در کل مقال فرايندت پژوهش را بايستي در بطن سؤاال بنابراين پاسخ به

ن زوايای مختلف از مهمتري س طوالني با محیط پژوهش و بررسيمستمر، تما مشاهدۀ

 راهبردهای افزايش اعتبار پژوهش حاضر بوده است.

 میدان مورد مطالعهتوصیف 

 شهر سنندجشناختی ویژگی جمعیت

نفر  412767آخرين سرشماری نفوس و مسکن، جمعیت شهر سنندج  براساس اطالعات

يکمین شهر پرجمعیت وج بیستدهد که شهر سنندنشان ميگزارش شده است. اين آمار 

را  درصد جمعیت استان کردستان 25.7درصد جمعیت کشور و همچنین  0.5ايران است و 

اخیر  سال 20درصد و در 32.5سال اخیر  10شهر در  در خود جای داده است. جمعیت اين

، سند نتايج تفصیلي سرشماری عمومي نفوس و مسکندرصد افزايش يافته است ) 48.6

(. اين افزايش جمعیت موجب تغییرات عمده در کالبد پیشین شهر و پیدايش 1395

 و محالت جديد شده است. ها شهرک

 

 سنندج پذیری شهرمهاجروضعیت 

دهد که در نشان مي 1390تفصیلي سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال  سند گزارش

اند. درصد افراد متولد شهر سنندج بوده 61میان ساکنان سنندج تنها حدود  ، دراين سال

کشور به های ساير روستادرصد افراد از  20ر شهرها و حدود درصد ساکنان از ساي 16حدود 
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پذير است و دهد که شهر سنندج بسیار مهاجرميان اند. اين آمار نشسنندج مهاجرت کرده

 دهندمي جمعیت اين شهر را تشکیل توجهي از بدنۀابلمهاجران قسمت ق

دهد. اين تر با موضوع پژوهش کنوني به دست ميهايي متناسبداده 2جدول شماره 

ندج که از داخل خود استان به سن استني های آماری مربوط به مهاجراجدول نشانگر داده

نفر بنابر  65199سال گذشته  20دهد که تنها در اند. اين جدول نشان ميمهاجرت کرده

 اند ه اين شهر مهاجرت کردهها از داخل استان بسرشماری
 

 سال گذشته 20تعداد مهاجران وارد شده از داخل استان به سنندج طي  :2جدول 

 از ساير نقاط استان از درون شهرستان

 مجموع نقاط روستايي نقاط شهری نقاط روستايي نقاط شهری بازه زماني

 17568 3463 10795 3205 105 1395تا  1390

 18481 1527 8288 4238 4428 1390تا  1385

 29150 3169 10396 9582 6003 1385تا  1375

 65199 8159 29479 17025 10536 مجموع

 (1395، 1390، 1385هایسال)سند نتايج تفصیلي سرشماری عمومي نفوس و مسکن، 

 

 سنندج اجتماعی محالت در شهرساخت 

موني و مناطق پیراای از ديدگاه ساکنین، موقعیت جغرافیايي شهر به يک سیستم هسته

 تر شهر است و ساکنین به زباناغلب شامل محالت قديميای شود. سیستم هستهتقسیم مي

توان به محالتي نامند. از جمله مناطق اين قسمت مي)داخل شهر( مي« ناوشار»کردی آن را 

 ان،یرچزمان )آقازمان(، قطاوله، آغهتازآباد، سرتپ خسروآباد آباد(، چهارباغ،پل بند )نظامچون 

 ششمن )، پاسدارايلمان، تختاآباد، مردوخ، شاقبال، اکباتان، عباس دانیقلعه چهارالن، م

 بردشت، ،آبادفيشر نيیآباد، جورآباد باال و پاخان، مبارکبهمن(، کلکه جار، جار نصراهلل

تری است که برخي، های تازهشان و گلشن اشاره کرد. مناطق پیراموني نیز شامل بخشايگر

 شهری سابق که باغیرهای گاهها و سکونتشده هستند و برخي آبادیتأسیستازههای شهرک

خ ینسه، تپه ش يچم حاج آباد،يفرجه، حاجشهر به آن پیوسته اند. های گسترش مرز

شهدا )فرح(  ،یکوزله، کمربند ي(، تقتقان، کاننیشیگرول، غفور )زورآباد پ یباقر، گردمحمد

)قرخلو،  اندتهاز جمله مناطقي هستند که با گسترش شهر به بافت شهری پیوس آبادو عباس

و  آذر، نور، مولوی، معلم، ساحلي 5های جديد بهاران، کشاورز، سعدی، . شهرک(6-8: 88

حت مسا غیره، مواردی هستند که به علت افزايش جمعیت و به فراخور نیاز ساکنان برای

فزوده ااند. روستاهايي که به شهر مسکوني بیشتر ساخته شده و به حريم شهری افزوده شده

اکنین آيند و نام آنها در نظر سلب امروز جزو محالت فرودست شهر به شمار مياند اغشده

 های اجتماعي گره خورده است.شهر با فقر و تنگدستي و بزهکاری و ناهنجاری
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هر کزی شآنهايي که سابقه بیشتری دارند و به بافت مر ،تأسیسدرمیان مناطق تازه 

گاهي ن( به يک بستر سکونتر و شالماهای سعدی، کشاورز، نونزديک اند )مانند شهرک

اند. اما های متمول جامعه بدل شدهمتوسط و بعضاً گروهۀ نوساخت و مناسب برای طبق

یدر و غیره( آذر، معلم، سپاه، جاده ساحلي، زاگرس، آب 5جديدتر )مانند بهاران، های شهرک

 هايي همچون معلمان و کارمندان دولتي است.محل سکونت گروه

های قديمي شهر بنا بر تری دارند. محلهای شهر، وضعیت پیچیدهستهمناطق ه

اند اما دست و فرادست بدل گشتههای میانتوسعه شهری در گذر زمان به محلههای سیاست

لحاظ اند. هرچند بهو محالت فرودست شدهاند سابق دچار شدههای سرنوشت آبادی مابقي به

 اما ،اندادغام شدهای در هم شهر به شکل پیچیدهجغرافیايي محالت فرادست و فرودست 

د. برخوردارن کلي مناطق غربي تر به نسبت مناطق شرقي از رونق اقتصادی بیشتریطور به

جار، ادب، معراج و سفری از نور، کلکهآباد، شهرکد، تکیه و چمن، مبارکهای خسروآبامحله

 اد، نمکي وچارباغ، شاپور، شريف آبهای جمله محالت بسیار پررونق شهر هستند. محله

باد، دست و جورآباد، زورآباد، سرتپوله، تازآباد، تختي، عباس آهای میانمردوخ از جمله محله

ز ری استند و بسیاترين محالت شهر هين که اغلب از قديميبردشت، قلعه چهارالن با ا

عیف شهر ند و به محالت ضاند، امروزه رونق چنداني نداراين محالت بوده مشاهیر شهر زادۀ

 اند.بدل گشته

 

 شرافت هویت سنندجی: مبنای تمایز مبتنی بر 

، کنندترسیم ميمیان خود و ديگر ساکنین شهر ها تمايزی که سنندجيخط در توجیه 

ارجاع عمدتاً  سنندجي بودنکه ها اين است آنترين مهم يکي ازشود. موارد بسیاری ذکر مي

بخشد و است که به فرد برتری ميعنصری  ،1در اينجا منظور از شرف رف دارد.به نوعي از ش

زادگي را معنا و مفهوم اشراف اشرافۀ شود و طبقنسل از پدر به فرزندان منتقل مي نسل به

 پديا(.)دانشنامه ويکي بخشدمي

( برای محافظت از جان و مال و به 144: 1384گیری طبقه نظامیان )شکوئي، با شکل

ور مذهبي و ( و هم چنین تخصصي شدن ام56-53: 1374ويژه مازاد تولید جوامع )گمپل، 

(، اين دو گروه با در دست گرفتن نظام سیاسي جوامع و تالش 14: 1366)راپاپورت،  معنوی

ي نظامیان و يعن ،برای خلق نظمي نوين در آن، ديوارهايي بنا کردند و خود اين دو گروه

با آنها در ارتباط  های ديگر که مستقیماً، همراه با معدودی از صاحبان تخصصروحانیون

(. انديشمنداني که بر نقش 73: 1394)فکوهي،  ها قرار گرفتندن ديواربودند در مأمن اي

دارند، دژها و برج و باروهای اولیه  تأکید شهرها گیریشکلهای سیاسي و نظامي در سیستم

عام طور به انور(. کشاورزان و پیشه144: 1384)شکوئي،  دانندشهرها مياولین معنا با همرا 

تقد فرزندان و نوادگان ساکنین اين ديوارها همواره مع ها جايي نداشتند.در داخل اين ديوار

                                                           
1gentry 
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ها نیز و اين امر به آناند مقامي( بوده)بلند مرتبگي و عالي  بودند که پدرانشان دارای شرف

 (.1389بشیريه، ) منتقل شده است

ا برای ما روايت مشابهي ر کم،با قدمت تاريخي شهری عنوان به گیری سنندجشکل

امي بنا نظۀ خان اردالن با انگیزوسط سلیمانت 1046کند. اين شهر که در سال بازگو مي

ان و اصحاب روحانی ،نظامیان محل سکونت شهرعنوان به گیریزمان شکل از و است شده

دژی بنا  ر روستای سینه،ای در کنا. به دستور تیمورخان در باالی تپهاست سیاست بوده

زار و با ،بهگرما ،خانهبراساس عناصر شهری از جمله  و در بیرون دژ ساختاریشود نهاده مي

رد و کارک و ساختار شهریاين سیستم  به لحاظ ماهیتِ. شودمي بنیان گذاشتهمسجد 

زيست  محل سکونت و اساساًش هايشهر و برج و بارو هایداخل ديوار ،اسي و نظامي آنسی

مروزه روهي که ا(. گ88: 1384، فرهودی و همکارنبوده است )اقشار بدون قدرت و ثروت 

کنند يمدانند، تصور خود را دارای شرف ميکه همانند اروپايیاني  ،دانندخود را سنندجي مي

ر دانند دوز هم کساني که خود را سنندجي ميهستند. هن اقشارافراد همین ۀ که از سالل

ف دار يا فالن روحاني معروخان اردالن يا فالن زمین به فالننسب خود را  ،توضیح آن

حق  هويت شهری و دانند، اوالًن امر کساني که خود را سنندجي ميايۀ دانند. به واسطمي

 ،صالترف و اهمان معنای کالسیک ش با بینند و ثانیاًميندگي در شهر را در انحصار خود ز

ۀ رفحگانشان نواد دانند که امروز خود يامي ورانيتر از دهقانان و کشاورزان و پیشهخود را بر

 اند.ديگری گزيده و به شهر پدران آنها آمده

... ها، مشیرها... مشیریها، آصفاردالن ها،ها، وزيریصادق وزيری"

 ا خان وزک کار... اينهلي، نازاده، سرهنگي، وکیزاده، منصورديوان... ناصرمشیر

جد خان و داندرجاينها  ينها سنندجي اصل هستند...اند... ازاده بودهخان

زاده گبزر اند.يا والي و والي زاده بودهاند حاال يا خان بودهاند زاده بودهخان

ها ولي خیلي ،شان نهها هم همهاين.. اند.زادها مثال بعضا شیخي اند.بوده

زش و پرورش، ساکن )زن کهنسال، بازنشسته آمو "سنندجي اصل هستند...

 .برگردان از کردی( .محله خسرو آباد

 هویت سنندجی: مبنای تمایز مبتنی بر اصالت نام

به ن که شبکه نماديني که تمايز را برای طرفین آ بوداين پژوهش حاضر پرسش ضروری 

ۀ يافتهای ساختارای از مصاحبهکدام است. برای اين کار مجموعه ،دکنميتبديل يک واقعیت 

ت جريان تعامالفردی و گروهي طراحي شد تا اين پرسش را تحقیق کند که امروز در 

 و چه کسي نیست. توان دريافت که چه کسي سنندجي استفردی چگونه ميبین

کي يدانستند. انتخاب شدند که خود را سنندجي ميساني از میان ک ، آگاهانهدهندگانپاسخ

 از مبناهای تمايز ريشه خانوادگي و تبلور آن ريشه در نام خانوادگي است. 
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اينطوری نبود. همه همديگر را  اينجا چهل سال پیش، پنجاه سال پیش"

اال حاست يا نه.  گفتم اصیلمي گفتيمي کسي راخیلي راحت هرشناختند. مي

شناختم از نمياصالً  شناختم. يا اگرمي شناختم پدرش رانمي اگر خودش را

یست. شناختند... نه اين چیز جديدی نمي پرسیدم آنها حتماًمي چهار نفر

زاده هم خیلي مهم بود که چه کسي اصلها همیشه مهم بوده. همان موقع

شناختیم... اآلن ديگر مي ها همديگر رااست و چه کسي نیست. ما شهری

 و.. اصل اند.همه هم قاطي شدهاند اينطوری نیست. اآلن خیلي مردم زياد شده

شود ها ميثال از فامیلي آدمها نیست... مهای به روشني آن دورهمنسب آد

 هاست معلوم است اصلاين چیز ..شهرتش. ها. طرف وقتيفهمید بعضي وقت

ي بعض اند.های ديروز هستند که به شهر آمدهدهاتيشان زاده نیست. اينها همه

اما اند شان پسوند نام دهاتشان را دارند بعضي هم برداشتهتهنوز در آخر شهر

 "...ثال متوانم بگويم اهل کدام دهات هستند... مي بدون پسوند هم من باز هم

 .برگردان از کردی( .ال، بازاری، ساکن محله خسرو آباد)مرد کهنس

ز اتمايز سنندجي  نیز گويای تمايل ذيل از يک جوان ساکن در سنندجهای گفته

 سنندجي بر مبنای نام خانوادگي است:غیر

ا يت بمن هم راهنمايي و دبیرستان در مدارس سمپاد بودم که آنجا هم اکثر"

 !. چراتم..ها مشکلي نداشاما در ارتباط با بچه ،های سطح باالتر جامعه بودبچه

مسخر ام را به تها از سر شیطنت يا در دعوا پسوند فامیليبارها پیش آمده بچه

ام را سوند فامیليپ تأکیدها طوری با صدا بزنند يا حتي بارها شده که معلم

پرسیدند: آهان کردم مغرضانه است... يا مثال مياحساس مي کامالًگفتند که مي

شد و جا ختم ميینمها... اما به هلسؤا پس پدرت فالن جايي است... يا از اين

 رقدام آننه در آن دوران مشکلي داشتم و نه حاال که در همین شهر دانشجو

شود رفت ثبت احوال و اين مشکلي دارم. حتي مدتي است که ظاهرا مي

 اًاتفاق يم وپسوندها را حذف کرد. اما ما نکرديم چون آنقدرها مشکلي با آن ندار

خودش را گم ۀ گويند عقبشويم... ميمضحکه ديگران ميکنیم ش فذاگر ح

شجوی )مرد جوان، دان "خواهد بگويد شهری استکرده... يا با اين کارها مي

 .برگردان از کردی( .مهندسي عمران، ساکن محله بهاران رشته

 و لهجهزبان هویت سنندجی : مبنای تمایز مبتنی بر 

ويت يک ه شناسان بوده است. برای ارائهتوجه زبانه همواره مورد هويت يک زبان از گذشت

 ي را اززبان که وجود داشته باشد هايي در زبانويژگيکه نیاز است  ،يف از يک زبانقابل تعر

ن، ژگاوا گاهي، نظام آوايي، نظاملحاظ نظام واجگری متمايز کند. يک زبان اغلب بهدي

 يژه خود را دارد.ها متمايز است و ساختار ونحو از ديگر زبانوصرف
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جاد بلکه موجب اي ،کنندمند نميها را هويتکننده تنها زبانين موارد متمايزا

 هایين هويتشوند. اداخل ساختار يک زبان واحد نیز ميهای زباني گوناگوني در هويت

ای يابند و ايفی جمعي يا فردی در جامعه حضور ميهاز هويتهايي اعنوان نمادزباني به

عي صورت تعلق به يک هويت زباني منادی تعلق به يک هويت اجتماکنند. بديننقش مي

 شود. مي برای مثال يک قومیت يا يک طبقه اجتماعي تلقي

شناسان اما زبان ؛گويندها سخن ميها و لهجهاز گويششناسان گونه است که زباناين 

دانند و کافي نميهای موجود در يک زبان اين موارد را برای گوناگونياجتماعي 

بسیاری از (. 131-129: 1376مدرسي، کنند )های بیشتری را تعريف ميگوناگوني

های بانگروه ز»کنند و به جای آن از استفاده نمي «زبان کردی»شناسان از عبارت، زبان

اين  برشناسان های کردی(. اين زبانزبان ۀبرند )دانشنامه ايرانیکا، صفحبهره مي «کردی

کلهر،  سوراني،) بان کردیکالن ز ۀز مسائل تاريخي، امروزه چهار گوناند که فارغ اهعقید

انست. احد دتوان مربوط به يک زبان ونميشناسي به لحاظ قواعد زبان ( راکرمانج و هورامي

پیشینه  ها و تعاريف وبندیحاصل از تقسیم هایدر پژوهش حاضر برای پرهیز از چالش

ي، هر زبانۀ گون استفاده شده است. منظور از «زبانيۀ گون»، از عبارت هاآن معنايي متفاوت

ود را ي که خکردهاي د.دهمورد استفاده قرار  آن را تمیز از زبان است که گروهيشکل قابلِ

 «النيوراني اردکردی س»های زبان کردی به بندیبه لحاظ تقسیم .دانندسنندجي اصیل مي

ارند. دکردی های زبان ديگر گونهآمیزی نسبت به و تحقیر گرايانهقوم ردرويکو  کنندميتکلّم 

های ه. گفتشوندمي بر مبنای لهجه بین خود و ديگران تمايز قائل هاگروه فرادست سنندجي

 دهد.مي زير تمايز بر مبنای لهجه را نشان

ول به ق شان تابلو است...لهجهاصالً  فهمد.مي طرف دهان باز کند آدم فوراً "

گويیم طرف هنوز زبانش را پاک نکرده است... يعني هنوز ياد خودمان مي

کند... فرق مي چیزشانهمه واقعاًاصالً  ند...زلهجه حرف بنگرفته درست و بدون 

 ولي شان... من خودم قبال خیلي مخالف بودمشان، رانندگيو وضع و لباس سر

اصالً  تر است.از ما پايیناآلن واقعا به من ثابت شده است که سطحشان 

 ۀدهندنشان لهجه خودش چیز بدی نیست اماکند... فرهنگشان با ما فرق مي

 "...اين است که اين فرد از جای ديگری با سطح فرهنگي ديگری آمده است

 -)مرد جوان، دانشجوی رشته مهندسي مکانیک، ساکن محله کلکه جار

 .برگردان از کردی(

ن ديگر ت. همیشه همینطور بوده. هرچند االدگي من اسزن ۀاين داستان هم..."

اما به هر  ،کنمکنم و بدون لهجه صحبت ميام را مخفي ميست لهجها هاسال

آورم. کساني مثل من که اد ميام را به خوبي به يحال دوران مدرسه و نوجواني

پدرم گیرند. من چون نوعي مورد قضاوت قرار ميدهاتي دارند همیشه به ۀلهج

رفتم که انتفاعي ميغیرۀ رسید به مدرسپیمانکار بود و دستش به دهانش مي
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درست و حسابي آنجا بودند و کمتر کسي مثل من  هایخانواده هایاغلب بچه

کردند. ام ميبودم. بارها پیش آمد که مسخره قرنطینه لهجه داشت. آنجا تقريباً

زندگي کنم بايد مانند آنها  خواهم راحتخیلي طول نکشید تا فهمیدم اگر مي

دانستم که آنها تر از آن بودم که بدانم لهجه چیست. فقط ميحرف بزنم. بچه

کنند که از مال من بهتر است... باز هم هروقت با لهجه جور ديگری صحبت مي

) مرد جوان، "کندزنم خیلي واضح رفتار ديگران تغییر ميخودم حرف مي

 .برگردان از کردی( .وتر، ساکن محله بهاراندانشجوی رشته مهندسي کامپی

دست در گیری گروه فراگويای جهت ذيل با يکي از افراد گروه فرادست هایگفته

 :مقابل فرودست است

م که م فکر کناهافتد. مثال من ننشستناخودآگاه اتفاق مي کامالًاين قضیه ..."

صالً ا تر با او تمام کنم.چون لهجه دارد پس بايد صحبتم را زود شمااين دوست 

ط من فقشود. در اين مورد هم رسد. ارتباط خودش قطع ميبه فکر کردن نمي

رست د اصالً دانم شايداين ارتباط ندارم... نمي ۀديدم که تمايلي برای ادام

ا ع راين موض دانم چرادهیم. نمينباشد. اين کار را از سر منطق انجام نمي

ين کسي بتواند اکنم ي. فکر هم نم..نسبت به لهجه داريم ولي خوب داريم

ن برگردا .وان، دانشجوی رشته مهندسي مکانیک)مرد ج "قضیه را درست کند

 .از کردی(

ل افراد در گروه ای قبوگروه فرادست برتکلّم  رسد صرف قبول شیوهبه نظر مي 

ل به تماي. در روابط دوستي در میان کودکان نیز افراد گروه فرادست مفرادست کافي است

 ند.ستنی ديگرهای گروهدوستي با 

ها گروه کنم... اينجا بچهها است که به اين قضیه توجه مياتفاقا من سال"

اجتماعي باالتری  ۀدارند و از طبق متموّلي هایاند. مثال آنهايي که خانوادهگروه

. کنند..آدم حساب نمياصالً  ها رابچهۀ شوند و بقیهستند با هم دوست مي

روستاهای اطراف سنندج را دارند، گروه خودشان را ۀ هايي که کمي لهجبچه

ها پس زده بچهۀ دارند. اغلب به خاطر اين که با بقیه فرق دارند يا از سوی بقی

تر عمیق ارتباطهای ديگر ياد با بچهشوند خارج از گروه خودشان زمي

گونه اين ها بگويم که نبايدکنم به بچهمن اينجا خیلي سعي مي ...گیرندنمي

اند. آمدهشکل گرفته است... از آب و گل در ها ديگر اخالقشانباشد اما اين بچه

به اصالً  شان. ولي کسيهايگرفتند يا از خانوادهياد ميها را بايد در ابتدايي اين

ها هست. ها هم اين حرفاين قضیه توجهي ندارد... حتي بین خود معلم

گويند فالن معلم هنوز زبانش را پاک نکرده )يعني لهجه دارد و روستايي مي

ال پیش، اين سهفتکنند... قبال، ششاش مياست( و پشت سرش مسخره
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ش فرادست استفاده هايي است که از گويها خیلي بیشتر بودند )منظور بچهبچه

ها و هم خود خانواده کنند( اما حاال تعدادشان خیلي کمتر شده... همنمي

کنند زبانشان را عوض کنند. بچه دوبار توی ذوقش بخورد بار ها سعي ميبچه

معاون انضباطي  سال،)مرد میان "د جور ديگری حرف بزندفهمد که بايسوم مي

 .برگردان از کردی( .يک سنندج ۀناحی ،متوسطه ۀيکي از مدارس دور

 
 زبان به مثابه میدان: گروه فرادست در تکاپوی حفظ سلطه

 ،انابه میده مثبمیدان مورد مطالعه قرار گرفته است. در زبان  وهش حاضر زبان به مثابۀژدر پ

نکتۀ عنوان به راشناختي آوايي و واجي در قاعده بهینگي زبانهای تفاوت نظام گروه فرادست

ر سلیقه برتعنوان به خود راشناختي زبان سلیقۀ داند ومي ضعف ديگری خود و نکتۀ قوت

ا دان بدر میرا  موقعیت خودکند مي تالش گروه فرودست اينکه. علي رغم کندمي معرفي

ايزات اما همچنان گروه فرادست از طريق حفظ تم ،حفظ کند سازی زبانيشبیهمکانیسم 

فصیلي ورت تکند. در ادامه اين سازوکارها به صمي طه را حفظتداوم سل ،بین خود و ديگری

 بحث شده است.

 

 تضعیف  قاعدۀکارگیری هتمایز بر مبنای ب

ه ، عمدستا ثرمؤهرچند در موارد بسیار اندکي انتخاب واژگان نیز در تعیین هويت زباني فرد 

يي واجي و آوا هاینظام اساسبر در پژوهش حاضر زباني مورد نظر  هایبار تمايز میان گونه

ايي واجي و آو هایگونياآن گونۀ توان به وسیلشناسي مي. يکي از مواردی که در زباناست

 اسیتجنس اصلي حس. بهینگي است نظريۀموجود در يک گويش واحد زباني را تحلیل کرد، 

 ۀينظری هااز جنس مکانیسم ،گويشو های زباني نسبت به تمايزِ گونه مطالعهجامعه موردِ

 است. بهینگي

هايي که ذکر گروه فرادست در تمامي مثال ،ودشديده مي 3که در جدول  طورهمان

ها تمايل مثال هست بیان کنند. آنها در اينکنند تا هر واژه را آن گونه که کنند تالش ميمي

نظر م از. های تضعیف نکنندمخوش مکانیسداد وفادار باشند و آن را دستدارند که به درون

ير ان و سامتعلق به روستايی زباني هایتضعیف در گونه هایعمال مکانیسماِ، گروه فرادست

داری وفا ،فرهنگي است. در مقابل -علميۀ سطح پايین سرماي ناشي ازهای فرودست گروه

حالي  ين درو امری خردمندانه است. ا آنهاآنها به ادای دقیق واژگان به علت دقت باالی 

باني زيک سنت  باسنندج بیشتر  هایکردامروزه  ،انجام شدههای است که بر اساس پژوهش

تا  تاس هموجب شد نیستند و همین موضوعو چندان با متن در ارتباط  شفاهي ارتباط دارند

درون داد متفاوت های آنها نیز تا چه حد با سیستم زباني مد نظر ۀفراموش کنند که گون

ادست را در گونه زباني فرهايي از تضعیف نمونه 4جدول  .(1394)فتاحي و همکار،  است

 زاهای مختلف گروه فرادست نیز به کرات و در موقعیتدهد و گويای اين است که نشان مي

 گذارند.دار را در اولويت ميهای نشانگیرند و محدوديتهای تضعیف بهره ميسازوکار
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 سنندجيهای غیرهايي از تضعیف در گروهنمونه :3جدول 

 فارسي تلفظ گروه فرادست تلفظ گروه فرودست

[pijaw] [pijag] مرد 

[maɰ̊ar] [Magar] مگر 

[qaɰr] [qadr] قدر 

[kɘrdima] [kɘrdɘgma] امکرده  

[namkɘrʎa] [namkɘrdɘga] امنکرده  

[tinima] [tinɘgma] امهتشن  

[äɰ̊ɘr] [ägɘr] آتش 

[biwa] [buga] شده است 

[tʃuwa] [tʃuga] رفته است 

 
 هايي از تضعیف در گونه زباني فرادستنمونه :4جدول 

 داددرون دادبرون فارسي داددرون دادبرون فارسي

 /xabar/ [xawar] خبر /ewatħ[  /hejbat[ ترس

 /ɑuwasht[ /ɑmashɘt[ تماشا /manɘz/ [zuwan] زبان

 /ɑxuw[ /ɑxud[ خدا /nɑmajd/ ]nɑmaj[ میدان

 /zɑdasan[ /zɑdastand[ دست انداز /ɑrbɔʃ/ ]ɑrwɔʃ[ شوربا

  /änham[ /nɑhamad[ دانهم /adiʃ/ ]ajiʃ[ شادی

 

روه گشود. به اعتقاد رد و نهي ميطهای تضعیف توسط گروه فرادست سازوکار برخي

 ند و نشانکيمهای اصیل خارج سنندجي ايرهها افراد را از دسازوکار فرادست استفاده از اين

ترين اين پررنگبرخي از حاضر  پژوهشدر سنندجي آنها دارد. غیر ۀاز فرهنگ و پیشین

 ستفاده شود.تحلیل اهايي برای سنجهعنوان به هااز آن تا ده استآورده شها ممنوعیت

ايي شدگي، نچاکشدگي، ای تضعیف اعم از صفیریهگونه اعمال سیاستهر مثال عنوان به

تغییر  است.ها سنندجيبوط به غیرمرها از نظر فرادست /g/گ  ناسوده شدگي و حذف حرف

ست اما های تضعیف در کردی گروه فرادست بسیار متداول اسازوکار طي /d/د جيا حذف وا

سب برچ ،مبدل شود ʎيا  ɰبه يکي از دو مورد  dواج  IDENT ۀاگر با عدول از قاعد

 د.خورميبودن سنندجي غیر

ادست فر همطالعه، صرف اعمال اين دو مکانیسم در مناسبات میان گرودر میدان موردِ

روه با گ راری رابطهگروه فرادست تمايل بسیار کمي برای برق .است مؤثربسیار و فرودست 

عي پايدار کنند روابط اجتمامي تلفظ ɰ را gبا افرادی که و حاضر نیستند  فرودست دارد

 ند.دوستي يا ازدواج داشته باشانند م

حاضريد با کسي که حرف  آيا اين است که سؤالخیلي عجیبي است ) سؤال"

g را ɰ آن فکر  بهگونه اين حال هیچ وقتهتا ب (.کند ازدواج کنیدتلفظ مي

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_velar_approximant
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_approximant
https://en.wikipedia.org/wiki/Close-mid_central_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close-mid_central_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close-mid_central_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_central_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_central_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close-mid_central_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_central_unrounded_vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Close-mid_central_unrounded_vowel
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiceless_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Close-mid_central_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_back_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_back_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Close-mid_central_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_back_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_back_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_back_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_back_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_back_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open-mid_back_rounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_back_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open-mid_back_rounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_back_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_back_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_back_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
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... موقعیت قرار دهم ام... اما اگر همین اآلن بخواهم خودم را در ايننکرده

توانم تحمل نمي ش خوب و ايده آل باشد...حتي اگر همه چیز راستش نه!...

اش اده و فامیل ظاهر شد. قطعا مسخرهشود با او در خانوواقعا نمي .کنم..

اگر واقعا به چنین فردی  اجازه نخواهند داد... ام هم قطعاًخانواده کنند...مي

حرف گ  رست تلفظش کند )منظورمند بشوم از او خواهم خواست که دعالقه

 .شناسي، ساکن محله خسرو آبادجامعهۀ )زن جوان دانشجوی رشت "است(

 .برگردان از کردی(

 فرادست در نزد گروه آنها انورگويشای زباني ديگر و همچنین هگونهۀ هر چند هم

 اریف قرطگروه فرودست در درون خود در درون يک  اما گیرندمي در جايگاه فرودست قرار

های مگروهي از مکانسی A ،است (A)گروه  میزان فرودستي مربوط به کمترين .گیردمي

 در نيدانند. گويش موکرياميها ريانيموک که گروه فرادست آن را متعلق به استواجي 

ه بنیز بیشترين فرودستي  شود.استفاده مي کردستان عراق وشهرهايي مانند مهاباد 

نزديک  وهای دور وستا( رBشود مربوط به )گروه مي گیرد که تصورمي هايي تعلقمکانیسم

 شهر سنندج هستند.

 
 Bو  Aهايي از بهینگي در گروه مثال : 5جدول 

داددرون  
تلفظ گروه 

 فرادست
 فارسي A  گروه B گروه

/Namkɘrdɘga/ [Namkɘrga] 
[Namkɘrdija], 

[Namkɘrʎa] 
[Namkɘrduwa] امهنکرد  

/kɘrdɘgma/ [kɘrdɘgma] 
[kɘrdima], 

[kɘrdɘɰma] 
[kɘrduma] امهدکر  

/Nambɘrdɘga/ [Nambɘrga] 
[Nambɘrdija], 

[Nambɘrʎa] 
Nambɘrduwa] امنبرده  

/bɘrdɘgma/ [bɘrdɘgma] 
[bɘrdima], 

[bɘrdɘɰma] 
[bɘrduma],[bɘrtuma] امبرده  

 

 شناختیبانی و خلق خطوط تمایز جدید زبانز تغییر سلیقۀ

 موسیقي و ۀیقچون سل هاييمؤلفهموردِمطالعه همچنان که  در جامعۀفرادست  ۀطبق

 وآوايي  ۀسلیق ،کندمي خاص خود را برای ايجاد تمايز با ديگران تعريفشناسي زيبايي

 عنوانبه کند آن را امری ذاتي و نهبخشد و تالش ميشکل مي نیز ي خودش راختشناواج

 ست صحبتگروه فرادتأيید  زباني مورد افرادی که به گونۀ. معرفي نمايداجتماعي محصول 

برای ها يسنندجاند. ن سلیقه را انتخاب کردهبلکه اغلب اي ؛سنندجي نیستند اصالتاًکنند، مي

ناصر عفاده از گويي است کنند.مي استفاده «پاک کردن زبان»ۀ از عبارت ويژاين تغییر سلیقه 

 شباهت دارد.زباني گروه فرودست به نوعي ناپاکي و آلودگي در زبان 
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گش ربزراند يعني مثال پدر پدد پشت قبل از او به اين شهر آمدهکسي که چن "

زند. اما يمانش را پاک کرده و مثل ما حرف از روستا به شهر آمده اآلن ديگر زب

ه يا خودش از ده آمدرده معلوم است که اين ککسي که هنوز زبانش را پاک ن

ساکن خیابان شهید  ت،سال، صاحب مغازه سوپر مارک)مرد میان "پدرش

 .(برگردان از کردی. تعريف

به ثبات ها که در طول نسل ،یقهاين تغییر سل واکنش بهگروه فرادست نیز در 

 لقخهای جديدی را برای حفظ تمايز میان طبقات نمادکنند مي همواره تالش ،رسدمي

ست به لحاظ جوانان گروه فرادو  ساالنکهنکه بین دو گروه سني ای . در مقايسهکنند

ی یشترببسیار مشخص شد که گروه جوانان اصرار  ،گیری از قوانین بهینگي انجام شدبهره

های متفاده از مکانیسبدون اسها واج يعني بیان –های وفاداری برای اعمال محدوديت

 دارند. در تلفظ کلمات –داری شانن هایديگری برای رفع محدوديتتضعیف يا هر مکانیسم 

اد ايج های گروه فرودست برایکه گروه فرادست در پاسخ به تالش دهداين مطلب نشان مي

یشتر ب ای تمايزهای جديد برهمواره در حال تشديد و خلق نماد فعالطور به هاشباهت با آن

 گروه فرودست هستند.  با

ه فرادست را و جوانان گرو ساالنکهنداد میان از تفاوت برون هايينمونه 6جدول 

ن به تلفظ دقیق درو ساالنکهننسبت به  جوانان ها گويای اين است کهدادهدهد. نشان مي

 دادها التزام بیشتری دارند.

 
 ستو جوانان گروه فراد ساالنکهنهايي از اختالف بهینگي در میان مثال :6جدول 

 فارسي داددرون ساالنداد کهنبرون داد جوانانبرون

Qad Qaw Qad قد 

ʃnaq ʃnax ʃnaq نقش 

Barf Bafr Barf برف 

azɣäk zäQ azɣäk کاغذ 

Qadim Qajim Qadim قديم 

ahmadʔ ahmawʔ ahmadʔ احمد 

Qimat Qimaw qimat قیمت 

 

 سازی زبانی و مکانیسم تداوم سلطهشبیه

 مراتبي مبارزه میان طبقاتآمیز و سلسلهتبعیض ۀجامعه را عرص ،(1390) بورديو در تمايز

سیاسي  ،)فرهنگي، اقتصادیها با تسلط بر میدانکوشد مي طبقه اجتماعي فرادست. داندمي

اه را برای پیشرفت طبقات که ر طبقاتي هایتولید کند. کلیشهطبقاتي را باز های...( کلیشه و
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 نابرابری و موقعیت فرودستيکند که مي القاگونه اين زمانهم کند ومي دست دشوارفرو

 است. فرودست  و فرهنگ نامطلوب طبقهها وارهپیامد ذاتي و اليتغیر عادت

رای بنها ت ،تاريخي ۀهويت گروه فرادست به يک پیشین ارجاع ،مطالعه موردِ در جامعۀ

ک راه موفقیت و تحر جلوه دادن آن است. نظام فرادست طبیعيحفظ ساختار سلطه و 

ه . بستای از طبقه فرادست تعريف کرده سازطبقه فرودست را در مکانیسم شبیه اجتماعي

 هایمادنو از  کند را در خود درونيادست فر فرهنگ هایوارهعادتاين معنا که فرد بايد 

  بهره گیرد.آنها تأيید مورد

ست. و قدرت ا منزلتي ۀسلطو بازتولید حفظ از اين مکانیسم  هدف سیستم فرادست

ا زلتي خود رموقعیت منی رفتار سازیشبیهتواند با مي ،يک سنندجي نیست اصالتاًفردی اگر 

و  فرادست ۀطبقتأيید  سازی و الگوبرداریشبیه ناخواستهخواسته يا  بهبود ببخشد. پیامد

 .استتقويت و تداوم ساختار سلطه 

کنند يم فادهگروه فرادست استتأيید  زباني مورد ۀاز گون بسیاری از کساني که دقیقاً

دست، ه فرابنابر بر تعريف سنندجي در میان گرو کنند از آن استفاده کنند(مي )يا تالش

 زباني ۀگونها با پذيرش برتری فرهنگ سنندجي هااز آنتر پیشهای و نسلسنندجي نیستند 

نان با رد آاين تغییرات در نحوه برخو ۀاند. عمدزباني آنها تغییر داده ۀا به گونخود ر

ي ساختار واج هایتضعیف در راستای رفع تناقض هایسازوکاربهینگي است.  هایسیاست

وا و لید آدر جهت سازگاری بیشتر با دستگاه زيستي تو و دارینشان هایکلمات با محدوديت

 رطه مجبوسل رسازوکا را باها افزايش رسايي در ارتباط است. گروه فرادست، افراد ديگر گروه

لفظ ستند تگونه که هرا بدون هیچ تغییری و همانها کند که در موارد مشخصي واجمي

جهه در موا والًطوری در خود دروني کنند که ا واجي گروه فرادست را ۀکنند. افراد بايد سلیق

 ز زبان،اده ادر هنگام استف عمال آن باشند و ثانیاًو عبارات جديد قادر در اِها با واژه

رفتاری  هایاليهترين واجي پیشین خود بروز ندهند. بدين صورت عمیق ۀاز سلیق يهاينشانه

 رارقدر معرض رسوخ فرهنگ فرادست  ،در کنترل آگاهانه او نیست کامالًفرد که گاه 

 شود و همه چیز ازمي گیرد. فرد در تالش برای کسب هويت جديد خود مستحیلمي

 گیرد. مي پوشش تا زبان در اختیار و کنترل طبقه فرادست قرار

ول )شلوار آيد لباس کردی به تن دارد. پانتمي شهر...يک روستايي که به "

روستای خودش را دارد. آداب و رسوم رفتاری خودش  ۀکردی( به پا دارد. لهج

. فرهنگ خودش.. اش با شوهرش باش... با زن و بچهرا دارد. با دختر و پسر

کند. مي ش فرقهايکند. نیازمي فرهنگ جايي که از آن آمده رفتار

 اشو آمالش متفاوت است. اما به لهجهها ... آرزوش از زندگيهايخواسته

فرهنگش و نگاهش و آمالش را خوار و کنند. مي ولش را قضاوتپانت .خندندمي

بسیار ديدم  ،امشمارند. در مشاهداتي که در اين مدت داشتهمي افتادهپاپیشِ

نقاط مشترکي ترين کم نپسراني که با پدرانشان و دختراني که با مادرانشا
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لباس شان چیزشان شهری شده است. يا در خانه و نزد خانوادههندارند. هم

اما در دانشگاه  ،زنندمي اندازند و با لهجه حرفمي پوشند و سر به زيرمي کردی

 های)بخشي از يادداشت "يک شهری به تمام معنا هستند و محل کار و...

 .میداني(

به  وبرای تبديل شدن به سنندجي اصیل تالش دهد مي پژوهش حاضر نشان هایداده

روه گفردی که به  دهد.نمي گاه به کمال رخهیچتبع آن کسب جايگاه اجتماعي باالتر 

کشد و مي سنندجي بودن را با خود به دوشست تعلق دارد همواره داغ ننگ غیرفرود

ست رادفمدت با گروه اسبات و روابط روزمره و حتي بلندچند با دشواری چنداني در منهر

 میشههويت او ه اماشود، مي گروه فرادست پذيرفته بینشود و تا حدی در نمي روبرو

 ژمونیکحفظ موقعیت ه. هدف سیستم فرادست شودمي تعريفسنندجي يک غیرعنوان به

مايز تو مرزهای رده هويتي خود را حفظ ک پوستهبرای حفظ سلطه و موجوديت خود  و است

 نان خطوطولي همچ ،پذيردمي راها ديگریای تا اندازهگروه فرادست  برد.را از بین نمي

  دارد.مي را نگهبین خود و ديگری تمايز 

مند هبیايد و بگويد من به دختری عالقاگر برای مثال يک روز پسر من ..."

 رکهسنندجي نیست، من قطعا مخالفت خواهم کرد. حاال ه که اصالتاًام شده

 بیايد ام. برای دخترانم هم اگر خواستگارخودش هم گفتهخواهد باشد. به مي

قعا مگر اين که طرف وا اجازه نخواهم داد... که شهری اصیل نباشد عمراً

اين  هایخانوادهترين . به هر حال ما از معروفداشته باشد.. ایامتیازات ويژه

 ل وصوافکندگي نیست ولي ارشناسند. برايمان مايه سمي شهريم و همه ما را

 اری،سال، باز )مرد میان "دهدنمي اين کار راۀ اجاز رسومي وجود دارد که

 .برگردان از کردی(. ساکن محله خسروآباد

 گیرینتیجه

 هایبرتری آنها در میدانۀ که تضمین کنند -خود با ديگری برای حفظ تمايزها سنندجي

کنند که يکي از اين مي از نمادهايي استفاده -مختلف و حفظ قدرت در دست آنها است

جويانه از طبیعي و بديهي انگاشتن درک برتریبا گفتار است. گروه فرادست ها نماد

در راستای کسب موقعیت را  زبانيهای کنند گوناگونيمي تالش زباني هایگونههای تفاوت

بهینگي مانند تضعیف را ناشي از  هایفرايندآنها  کار گیرند.همختلف بهای برتر در میدان

دهد مي بهینگي نشان نظريۀدانند. ميدر استفاده از زبان  فرودستهای ضعف فرهنگي گروه

برای انطباق با دستگاه تولید صوت انسان و تساهل در ايراد کلمات ها سازوکار که اين

علت اما به ،کنندمي هاستفادها سازوکار هم به کرات از اينها هستند. به عالوه خود سنندجي

مکتوب زبان خويش دارند چندان از آن آگاه نیستند و آن را  هایاندکي که با سیستم ۀرابط

ها شدن مرزکمرنگ گیرند. هرچند که برای تداوم وجود تمايز و جلوگیری ازمي ناديده
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گروه  گذشته است.های جديد بسیار کمتر از نسل هایدر نسلها سازوکار استفاده از اين

ارتباط کنترل  ،گیرندنمي واجي آنان بهرههای زباني و انتخاب ۀفرادست با کساني که از گون

به  هستند فرودست در ارتباط هایکه با گروهای زباني هایدارند. اين ارتباط با گونهای شده

 وارتباطي و رفتاری  هایسازوکار تر است. گروه فرادست باآمیزمراتب محدودتر و تحقیر

برتری  پذيرشند گروه فرودست را به نکمي ها، سعيراندن ديگریحاشیههمچنین با به

اجتماعي و  هایند. افراد گروه فرودست اگر بخواهند از تبعیضنفرهنگي خود مجبور ک

هنگ رفتاری خود و استفاده از تغییر فر به غیر از سازوکاری ،شدن رهايي يابندراندهحاشیهبه

زباني و نظام نمادين گروه فرادست ندارند. از سوی ديگر تقلید از گروه فرادست هرچند  ۀگون

شود يک فرد در بسیاری مي دهد و موجبمي را بسیار کاهشها در بسیاری از موارد تبعیض

و  دهدنمي گاه بطور کامل رخاما اين اتفاق هیچ ؛مانند يک سنندجي ديده شودها از عرصه

در  . به اين معنا کهدهدمي خود را نشان تعامالت اجتماعي مانند ازدواجتر در موارد عمیق

در واقع غشاء شود. مي سنندجي حفظگذاری سنندجي و غیراين عرصه تمايزگذاری و فاصله

. اين امر در کنار دشواری رودنمي اما از بین ،میان اين طبقات ممکن است بسیار نازک شود

 نظام رفتاری خود به نفع گروه فرادست دارند موجبۀ تغییر عمدبسیاری که فرودستان برای 

سرانجام برای خودی شدن بمانند و فرودستي را در خود شود که همواره در تکاپويي بيمي

 عنوان جايگزيني برای اين امر به مقابله و تخاصم با گروه فرادست بپردازند. يا بهدروني کنند 
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