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چکیده
در پژوهش حاضر ديگربودگي و تمايز اجتماعي در میان مردم سنندج و رابطۀ آن با گونههای زباني
حاضر در میدان  -بهعنوان جنبهای نمادين از اين تمايز  -مطالعه شده است .پرسشهای پژوهش
بدين شرح هستند که :دوگانۀ سنندجي و غیرسنندجي در نزد مردم سنندج چه معنايي دارد؟ نحوه
بازنمايي اين ديگربودگي به لحاظ نمادين چگونه است؟ و زبان در اين میان از چه جايگاهي برخوردار
است؟ برای پاسخ دادن به اين پرسشها از روش کیفي مردمنگاری استفاده شد .دادههای میداني
پژوهش با فنون مشاهدۀ مشارکتي ،مصاحبۀ گروهي متمرکز ،مصاحبۀ عمیق ،مصاحبۀ
نیمهساختاريافته گردآوری شده است .همچنین با هدف تقويت بخش تحلیلي از دادههای اسنادی نیز
استفاده شد .برای تحلیل گونههای زباني موجود از تکنیک تابلوهای بهینگي در زبانشناسي استفاده
شده است .يافتههای پژوهش نشان ميدهد که گروه فرادست جامعه ،يعني کساني که خود را
سنندجي اصیل ميدانند ،برای حفظ تمايز -که تضمینکنندۀ برتری آنها در میدانهای مختلف و
حفظ قدرت در دست آنهاست -از نمادهايي استفاده ميکنند که يکي از اين آنها گونۀ زباني است.
آنها فرايندهای بهینگي مانند تضعیف را ناشي از ضعفشناختي گروههای فرودست ميدانند .گروه
فرادست با مکانیسمهای ارتباطي ،رفتاری و حاشیهای کردن ،سعي ميکنند گروه فرودست را به
پذيرش برتری فرهنگي خود وادار کنند .مکانیسم گروه فرودست جهت رهايي از تبعیض و حاشیهای
شدن ،تغییر الگوهای رفتاری و شبیهسازی گونههای زباني است.
واژگان کلیدی :هويت ،هويت سنندجي ،ديگربودگي ،بهینگي ،انسانشناسي زبانشناختي
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مقدمه و بیان مسئله
مسئلۀ هويت و رابطۀ میان خود و ديگری ،محوریترين خصوصیت انديشۀ انسانشناختي
است .بازشناسي هر فرد ،گروه يا بهطورکلي هر مفهومي از خالل رابطۀ آن با هرآنچه غیر آن
است ممکن ميشود و ازاينروست که اين مکانیسمِ مقايسه سابقهای به قدمت تفکر انسان
دارد (فکوهي .)22 :1392 ،مسئلۀ هويت به دنبال دستیابي به شباهتهاست؛ نقاط مشترک
میان فرديتهای متمايز که موجب ميشود تا هر فرديتي خود را به دستهای کالنتر متصل
کند .در واقع همانطور که در شباهت کامل مقايسه ناممکن و هويت دچار تزلزل ميشود،
در تفاوت کامل نیز شناخت غیرممکن ميشود و هويتي بازشناسي نميشود .بنابر اين
همواره بايد دستِکم نقطه اشتراکي وجود داشته باشد .اين شباهتها موجب ميشوند که
نقاط مشترک در هويتهای فردی به هويتهای جمعي معنا ببخشند .اما همه اين
هويتهای جمعي ريشههای يکساني ندارند و دارای قدمت يکساني نیز نیستند .هويت ملي
(در معنای مدرن آن) ،که امروزه بهعلت تسلط نظامهای سیاسي بر گروههای انساني و
پهنههای سرزمیني اهمیتي بهمراتب بیشتر از ساير هويتهای جمعي يافته است ،احتماالً
قدمتي بیشتر از انقالب کبیر فرانسه ندارد .بر طبق اين مفهوم مدرن ،هر جمعیتي حتي با
اختالف در عادات ،زبان و باورها در چارچوب جغرافیايي معلوم و مشخص و با منافع و در
نتیجه حکومت مشترک يک ملت هستند .در واقع شباهتهايي که اين مفهوم برای
شکلدهي يک هويت متصور است ،شباهتهايي نويناند که الزاماً با ساير هويتهای جمعي
افراد يکسو نیستند .در کشور ما اقوام و گروههای متعددی وجود دارند که در سطوح
مختلف درجات متفاوتي از محليگرايي و مليگرايي را به شکل هويت خود و بازنمايي خود
از ديگری برجسته ميسازند.
با توجه به تنوع هويتي در ايران و بازنمايي آن درشکل قومي ،مذهبي ،زباني،
جنسیتي ،شهری و غیره،شناخت سازوکارهای شکلگیری و تداوم هويتهای سطح خردتر
امری ضروری و اساسي است .چرا که اين هويتها در مناسبات مختلف فرهنگي و اجتماعي
نقش ايفا ميکنند.
شهر سنندج يکي از شهرهای قومیتي ايران است که دارای هويت کردی است .اين
شهر بهعنوان پهنۀ کوچکي از هويت در سطح خرد در ايران ،دارای سازوکاری ويژه در طرد و
جذب هويت ديگری است .نظام هويت در اين شهر مبتني بر انديشه دوگانهگرای سنندجي
– مهاجر شکل گرفته و تعريف ميشود .در انديشه دوگانهگرای مذکور ،سنندجي بهعنوان
گروه فرادست 1،سازنده و توسعه دهندۀ اين انديشه است .براساس اين انديشه ديگری دائماً
ارزشگذاری ميشود .ديگری با سنندج قرابت مکاني و فیزيکي دارد و با سنندجي در يک
1فروستي و فرادستي در انديشۀ دوگانهگرای سنندجي -غیر سنندجي بیشتر از آن که همچون مفاهیمي عیني
و به واسطۀ ثروت و قدرت (سیاسي) تعريف شوند ،مفاهیمي هستند که در جهان بیناالذهاني افراد براساس
استفاده از گونۀ زباني خاص معنادار ميشود .در پژوهش حاضر استفاده از گونۀ زباني خاص و تعلق واقعي به آن
زبان ،موقعیت فرادستي و فرودستي را مشخص ميکند.
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شهر گذران زندگي ميکند ،اما مؤلفههای سیاسي ،فرهنگي ،مذهبي و تاريخي باعث
فاصلهگذاری و ديگریسازی شده است .در میان اين ديگریها ،کردها بیشتر از ساير گروهها
زير ذرهبین قضاوت سنندجيها هستند .انگار هويت سنندجي اصیل مبتني بر درکي
ايدهآلیستي و ذاتگرايانه هماني است که بهعنوان سنندجي اصیل بازنمايي ميشود .اين
دوگانهگرايي حتي در سطح شکل دهي نظام طبقاتي و تعیین منزلت اجتماعي خود را نشان
ميدهد .سنندجيها منزلت اجتماعي را در انحصار خود ميدانند و همواره برای ساير گروهها
جايگاه منزلتي تعیین ميکنند .سنندجيها ميکوشند تا خود را صاحبان سرمايههای
فرهنگي و اجتماعي و نمادين معرفي کنند و به اين ترتیب قدرت را در میدانهای مختلف
در اختیار خود داشته باشند .آنها فقط عادتوارههايي را در رسیدن به سرمايۀ اجتماعي
شايسته ميدانند که مورد تأيید نظام فکری و رفتاریشان باشد.
بدين ترتیب مسئلۀ پژوهش حاضر بررسي خطوط تمايز هويت سنندجي و
غیرسنندجي و فرايندهای تداوم سلطه از خالل يکي از نمادهای اين تمايز ،يعني گونههای
زباني است .تمايزی که در تار و پود جهان زندگي و روابط اجتماعي گروهي ريشه دوانده و
در توزيع سرمايههای فرهنگي ،اقتصادی و مناسبات قدرت نقشي پررنگ ايفا ميکند.

پرسشهای پژوهش
 -1دوگانه سنندجي و غیرسنندجي در نزد مردم سنندج چه معنايي دارد؟
 -2نحوه بازنمايي اين ديگربودگي به لحاظ نمادين کداماند؟ و زبان در اين میان از چه
جايگاهي برخوردار است؟
 -3گروه فرادست با چه سازوکارهايي خطوط تمايز هويت سنندجي را حفظ ميکند؟

روش شناسی
روش پژوهش حاضر ،ناظر بر ابعاد اجتماعي و زبانشناختي بوده است .بُعد اجتماعي در
چارچوب رويکردی انسانشناختي با تکیه بر مردمنگاری انجام گرفته است .بدين منظور ،در
هر مرحله از پژوهش ،مناسبترين روش گردآوری (به فراخور نیاز آن مرحله) انتخاب شده
است .دادههای پژوهش مجموعاً با فنون مشاهدۀ مشارکتي ،روششناسي مردمي ،مصاحبۀ
گروهي متمرکز ،مصاحبۀ عمیق ،مصاحبۀ نیمهساختاريافته گردآوری شدهاند ،و دسترسي به
نمونههای موردِمطالعه و اطالعرسانها با استفاده از روشهای نمونهگیری باز و گلوله برفي
بوده است ،بدين ترتیب که برای نمونهگیری در ابتدا از نمونهگیری باز استفاده شد و در
ادامه با دستیابي به حداقل تعداد نمونههای الزم با روش گلوله برفي ساير اعضای نمونهها
انتخاب شدند .الزم به ذکر است که محدودۀ جغرافیايي پژوهش حاضر ،محلههای فرادست
شهر سنندج و جمعیت موردِمطالعه افراد در تمام گروههای سني هستند.
دادههای تاريخي با استفاده از روش اسنادی و کتابخانهای گردآوری شدهاند .در
بخشهای زبانشناختي پژوهش ،برخي از گونههای زباني مورد استفاده در میدان ثبت شدند
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درزماني1و همزماني2و

و با استفاده از روشهای مقايسهای
بهینگي ،اين گونههای زباني مورد تحلیل قرار گرفتهاند.

همچنین با استفاده از تابلوهای

ادبیات پژوهش
ويلیام البوف ( )1986با مطالعه نحوۀ تلفظ حرف  /r/در آخر کلمات يا پیش از يک حرف
بيصدا ،در گفتار و گونههای زباني متفاوت شهروندان بالغ نیويورک ،نشان ميدهد که نحوۀ
ادای اين حرف نشان دهندۀ منزلت در میان اين گروه است .البوف معتقد است که میزان
دقت و توجه افراد به ادای صحیح کلمات و نه ادای سرسری و خودجوش آنها متغیرهای
منزلتي را تقويت ميکند .از اين طريق ،البوف میان تنوع کارکردی زبان و سطوح فرهنگي
ارتباط معناداری متصور ميشود .البوف همچنین به تالش افراد در جايگاه منزلتي پايین
برای تغییر شیوههای تکلّم خود بهنفع شیوههای تکلّم طبقات فرادست توجه دارد و آن را
گواهي بر آگاهانه بودن و معنادار بودن تغییر در عمل اين گروه و صحهای بر رابطۀ زبان و
منزلت ميداند (دنسي.)232 :2012 ،
در باب بهینگي در زبان کردی پژوهشهايي انجام شده است که از اين میان ميتوان
به کار سیدمحمد رضينژاد و فريده اهلل ياری ( )1395با عنوان «بررسي فرايند تکرار در زبان
کردی در چارچوب نظريۀ بهینگي» و کار محمدصديق زاهدی و حبیب سلیماني ( )1394با
عنوان «تحلیل بهینگي فرايند تضعیف در کردی سنندجي» اشاره کرد .در اين پژوهشها،
فرايندهای تضعیفِ سفیری شدگي و تکرار در بهینگي زبان کردی مورد بررسي قرار گرفته
است .مهدی فتاحي و محمود بي جن خان ( )1394با عنوان «پیرامون واجشناسي فعل در
کردی :نگاه بهینگي به تنوع گويشي» به بررسي تنوعهای گويشي سوراني ،اردالن و کلهری
با توجه به نظريۀ بهینگي پرداختهاند .پژوهشگران در اين پژوهش با توجه به اصل غنای
واژگاني در نظريۀ بهینگي ،بهاينمعنا که محدوديتي بر درونداد وجود ندارد و تنوع زباني در
اين نظريه به شکل تفاوت در ترتیب بین محدوديتها تعريف ميشود ،پس از مصاحبه با ده
گويشور سوراني ،ده گويشور اردالني و ده گويشور کلهری و به دست آوردن پیکرۀ صوتي،
گونه سوراني را بهعنوان درونداد برای تابلوهای محدوديتي مختلف در نظر گرفتهاند و با
توجه به ترتیبي که از محدوديتهای گويشهای اردالني و کلهری به دست آمده ،دلیل تنوع
موجود را ترتیب تسلط محدوديتهای نشانداری بیشتر در کلهری و سپس در اردالني نسبت
به سوراني ميدانند.

diachronic

1

2synchronic
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مباحث نظری
رويکرد نظری پژوهش حاضر رويکردی بینرشتهای است و از مباحث نظری انسانشناسي،
جامعهشناسي ،زبانشناسي و زبانشناسي انسانشناختي با هدف درک و تحلیل شکلگیری
هويت اجتماعي در يک پهنۀ کوچک جغرافیايي و فرهنگي يعني شهر سنندج بهره ميبرد.
هويت اجتماعي ،آن بخش از ادراک و آگاهي فرد نسبت به خود است که تحت تأثیر
ادراک فرد از عضويت در يک گروه شکل ميگیرد .جورج هربرت مید پرچمدار نظريۀ هويت
اجتماعي ،فرايند دستیابي فرد به احساس و نگرش در مورد خود را بررسي ميکند (مید،
 .)1934به عقیدۀ مید همه آنچه فرد به خود نسبت ميدهد و حسي که به خويشتن دارد،
بازتاب نگرشي است که ديگران به او دارند و در خالل روابط اجتماعي معنا مييابد .انسانها
همواره در تالشاند تا خود را در واکنش به هنجارهای جامعه و هويتهای جمعي معنادار
کنند.
از نظر جنکینز ( )1381هويت و حیات اجتماعي الزم و ملزوم يکديگرند و هیچيک
بدون ديگری معنايي نخواهد يافت .از نظر جنکینر هويت با دو مفهوم تشابه و تفاوت معنادار
ميشود .اما هويت فردی بیشتر بر تفاوت و هويت جمعي بر تشابه تکیه دارد .او دو مفهوم
دروني و بیروني را  -که اولي به معنای تعريفي است که فرد از خود ميدهد و دومي به
معنای تعريفي است که ديگران به فرد ميدهند  -از مید اخذ ميکند و ديالکتیک دروني/
بیروني را مطرح ميکند .ديالکتیک دروني /بیروني به اين معنا است که هر دو عامل «خود»
و «ديگران» بهطور ديالکتیکي در شکلگیری هويتهای فردی و جمعي مؤثرند .از نظر
جنکینز ،ديالکتیک میان اين دو ،واسطۀ معنادار شدن هويتهای ديگر (چه فردی و چه
جمعي) در نزد ما نیز هستند .جنکینز از هويت فردی به من فاعلي و از هويت جمعي به من
مفعولي ياد ميکند .هويت را مسئلهای زمانمند ميداند که در بستری از تجارب و خاطرات
شکل ميگیرند .به اين دلیل است که موارد هويتي اولیه مانند قومیت که بستری برای
تجارب و خاطرات ديگر است به اين سادگيها قابل نفوذ و تغییر نیستند.
مسئلۀ ديگری که درمورد هويت از اهمیت بااليي برخوردار است ،بنیانهايي است که
هويت بر مبنای آنها استوار است .موارد اکتسابي ،جايگاه فرد در نظام تولید و مدل مصرف
سه نمونه از اين بنیانها هستند که در آرای مارکس و بورديو مطرح شدهاند.
تاجفل و ترنر به جای آنکه در پي نظريهپردازی در مورد خود انسان در ابعاد اجتماعي
باشند نظريۀ هويت اجتماعي خود را بر تحلیل رفتارهای میانگروهي افراد بنا کردهاند.
تمرکز تاجفل و ترنر بر فرايند هايي است که افراد از خالل آن به درک مشروعیت ،پايداری و
منزلت اجتماعي دست مييابند و تالش ميکنند تا رابطۀ خود با هر يک از اين مفاهیم را
کنترل کنند (ترنر و همکار .)14 :2010 ،ترنر و تاجفل عنوان ميکنند که افراد چه در مورد
هويتهای فردی و چه در مورد هويتهای اجتماعي خود متمايل به «تمايز مثبت» هستند.
به اين معنا که همواره تالش دارند که به هويتي با جايگاه منزلتي باالتر و مشروعیت و
پايداری بیشتر دست يابند (تاجفل و ترنر.)33-47 :1979 ،
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انديشمندان بسیاری مانند وبر ،مارکس ،بورديو و همچنین فوکو به طبقات اجتماعي و
پويايي قدرت و سرمايه پرداختهاند .مارکس اهمیت ويژهای برای مفهوم طبقه قائل است .از
نظر مارکس کل تاريخ بشر روايت نبرد میان طبقات است :خوانین و رعايا ،عوام و خواص،
آزاد مردان و بردگان و  ....به عقیدۀ مارکس ،طبقات ذاتاً با يکديگر در تضادند و به هرحال
يکي ستمکار و ديگری ستمديده است .مارکس سرانجام هر نظام طبقاتي را محکوم به
نابودی ناشي از انقالب اجتماعي ميداند (ريتزر .)95-98 :1397 ،از نظر پارتو و موسکا هر
جامعهای در طول تاريخ به دو گروه تقسیمبندی ميشود .گروهي نخبگان و برگزيدگان
هستند که اقلیت اندکي از جامعه را شامل ميشوند ،اما اکثريت قدرت و منفعت جامعه را در
دست دارند و گروه دوم رعايا و افراد معمولي که قدرت چنداني ندارند و همواره در تالش
هستند که وارد قشر نخبگان شوند .به نظر اين دو انديشمند طبقات ذاتي سیال دارند و افراد
ميتوانند از طبقهای به ديگری رفتوآمد کنند (باتامور.)39 :1347 ،
ماکس وبر میان سه عامل مالکیت ،قدرت و منزلت تمیز قائل ميشود و اينگونه
مفهوم قشربندی اجتماعي را برای اولین بار مطرح ميکند .از ديدگاه وبر تأکید نظريهپردازانِ
گذشته بر مفهوم طبقه ،که کامالً يا عمدتاً مبنای اقتصادی دارد ،يک مفهوم بيواسطۀ
اجتماعي نیست .در واقع نابرابری در مالکیت (اقتصادی) موجب پیدايش طبقات ،و نابرابری
در توزيع قدرت موجب پیدايش احزاب و در نتیجۀ اين دو که نابرابری در منزلت است اقشار
اجتماعي موجوديت مييابند که کامالً اجتماعياند .اين نگاه چندگانه نقطۀ متمايز کننده
آرای وبر از مارکس در بحث نابرابریهای اجتماعي است (گرب.)53 :1394 ،
يکي از انديشمنداني که آرای بسیار قابلتوجه در زمینه پويايي قدرت و انواع
شیوههای انتقال آن دارد بورديو است .بورديو با خلق مفاهیمي چون میدان ،سرمايه و
عادتواره دستگاهي نظری برای تحلیل جوامع طبقاتي به دست ميدهد .بورديو از اين
مفاهیم استفاده ميکند تا به تحلیل پیدايش و بازتولید منزلت از طريق تمايزها و نمادها در
طول زمان بپردازد .بورديو ،مانند مارکس ،سرمايه را نه به مثابه شيء ،بلکه به مثابه
مجموعهای از روابط ميبیند که آن روابط تحتِتأثیر نابرابری اجتماعي ،بهرهکشي و سلطه
قرار دارد .بورديو با توسل به دادههای مردمنگارانه نشان ميدهد که قدرت موضوعي سیال ،و
با توجه به ساختارهای هر جامعه ،انعطافپذير است (نقیب زاده و استوار-282 :1391 ،
.)281
عادتواره از نظر بورديو جنبۀ طبقاتي دارد .از نظر بورديو برای تشخیص تمايزهای
میان طبقات ،به جای تمرکز بر تولید ،بايد بر مصرف متمرکز شد .افراد موجود در هر طبقه
عادتوارههای مربوط به آن طبقه را در خود دروني ميکنند و به اين وسیله تمايزی را
معنادار ميکنند که به توزيع قدرت و انواع سرمايه موجوديتي نمادين ميبخشد .بورديو از
چهار نوع سرمايه :سرمايۀ اقتصادی ،سرمايۀ اجتماعي ،سرمايۀ فرهنگي و سرمايۀ نمادين نام
ميبرد (ممتاز .)150 :1383 ،عادتوارهها و سرمايهها در نظامي که بورديو آن را میدان
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مينامد ،حضور مييابند .هر میدان مجموعهای از جايگاهها است که افراد اشغال ميکنند.
میدان محل نزاع و نمايش قدرت برای دستیابي به سرمايهها است.
بورديو ( )1390در کتاب تمايز به بررسي رابطۀ موقعیتهای اجتماعي و قضاوتهای
ذوقي ميپردازد .او معتقد است همبستگي نیرومندی میان موقعیتهای اجتماعي و طبع و
قريحۀ عامالني وجود دارد که اين موقعیتها را اشغال ميکنند .از نظر بورديو ،طبقه و
موقعیت اجتماعي مهمترين عامل شکلدادن به سلیقۀ افراد آن است .بورديو بر آن است که
فرهنگ فرادست و اشرافي در يک جامعه ،همواره در تالش است تا با ابراز نوعي انحصاری از
سلیقه و قريحه برای خود تشخّص خلق کند و خود را از طبقات پايینتر متمايز کند .به
عقیدۀ بورديو جوامع تالش ميکنند که اين تمايزها را نه اجتماعي ،بلکه ذاتي معرفي کنند.
بورديو همچنین معتقد است که گروه فرادست جامعه همواره سعي دارد که با گسترش
نمادهای تمايزدهنده ،تمايز خويش را برای ادامۀ سلطه و حفظ قدرت حفظ کند .بورديو
بیش از هرچیز به دنبال سازوکارهای بازتولید قدرت اجتماعي است و مهمترين عامل را در
اين باره «نظام نمادين» ميداند .کساني که در هر میدان پیروز ميشوند ،به سبب قدرت
نماديني که دارند ،اين توانايي را مييابند که نظام نمادين خود را به کل افراد آن میدان
تحمیل کنند که بورديو از آن با عنوان «خشونت نمادين» ياد ميکند (نقیب زاده و استوار،
.)289 :1391
از نظر فوکو روابط قدرت در تاروپود همۀ روابط انساني حضور فعال دارد و همۀ روابط
انساني را بايد بر مبنای قدرت تفسیر کرد .از نظر فوکو قدرت و هويت رابطۀ تنگاتنگ با
يکديگر دارند و قدرت خود و ديگری و سوژه و ابژه را شکل ميدهد .فوکو برای مطالعۀ
قدرت ،پژوهشگر را به مطالعۀ گفتمانها دعوت ميکند .فوکو همچنین تمايز را از الزمههای
قدرت معرفي ميکند :تمايزها و امتیازات سنتي مانندشان و مقام يا تمايزهای ايجادشده بر
طبق قانون ،زبان و فرهنگ .فوکو همچنین مطالعۀ اهداف ،وسايل برقراری قدرت و نهادهای
ايفاگر نقش را در مطالعۀ قدرت ضروری ميداند (قادرزاده و همکاران.)111-114 :1391 ،
نظریۀ بهینگی در زبان شناسی
بهینگي ،نظريهای در سنت واجشناسي زايشي است که به تالش برای دستیابي به الگوهای
واجي گونههای زباني برای بهینهسازی گفتار به نفع رهايي از مجموعهای از محدوديتها
ميپردازد .بر طبق اين نظريه که در دهۀ  1990توسط آلن پرنس و پل اسمولنسکي معرفي
شد (بي جن خان ،)1384 ،مجموعهای از محدوديتهای واجي جهانشمول وجود دارد که
هر زبان با استفاده از آن ،درونداد گفتار را بهینه ميسازد و بروندادی بهینه عرضه ميکند.
بر طبق اين نظريه ،هرچند محدوديتهای مذکور جهان شمولاند ،اما هر گونۀ زباني اولويت
خود را برای اعمال اين محدوديتها بر نظام گفتار دارد .گونۀ بهینه ،گونهای است که اول،
کمترين محدوديتها را نقص کند و دوم ،محدوديتهايي با کمترين اولويت را نقص کند.
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برای يافتن گونۀ بهینه ،تابلويي رسم ميشود که در عرض اين تابلو گونههای مختلف ادای
يک کلمه و در طول آن محدوديتهای متفاوت به ترتیب اولويت گونه زباني جای ميگیرد.
تضعیف
تضعیف به تغییراتي در آواهای زبان از قبیل تشديدزدايي ،زنشيشدگي ،صفیریشدگي،
ناسودهشدگي ،چاکناييشدگي ،واکدارشدگي و در نهايت حذف اشاره ميکند که منجر به
کاهش میزان انسداد يا کشش همخوان ميشود .اين فرايندها مجموعهای از راهبردهايي
هستند که زبانها برای رهايي از محدوديتهای واجشناساسانه پیش ميگیرند (زاهدی و
همکار .)66 :1394 ،به زبان سادهتر ميتوان گفت دستگاه تولید صوت انسان ممکن است در
ابراز ترتیب مشخصي از واجها با دشواری همراه باشد .تضعیف به مجموعۀ سازوکارهای زباني
گفته ميشود که با تغییراتي در ابراز اين توالي واجگاهها به سادهتر شدن آن کمک ميکند.
وفاداری و نشان داری
در نظريۀ بهینگي محدوديتهای واجيای که بر نظامهای واجي تأثیر ميگذارند به دو دستۀ
عمدۀ محدوديتهای وفاداری 1و محدوديتهای نشانداری 2تقسیم ميشوند (بي جن خان،
 .)1384محدوديتهای وفاداری به دستهای از قوانین اطالق ميشود که ناظر بر تطابق میان
درونداد و برونداد نظام واجي هستند .محدوديت  IDENTناظر بر عدم تغییر واجها،
محدوديت  MAXناظر به منع ورود واجهای اضافه و محدوديت  DEPناظر بر جلوگیری از
حذف يک واج است.
در مقابل ،محدوديتهای نشانداری به مجموعهای از محدوديتها اشاره دارند که
ناظر بر جلوگیری از ايجاد دشواری برای دستگاه زيستي تولید آوا و مهمتر از آن ،ناظر بر
افزايش رسايي کالم است .برای عبور از اين دسته محدوديتها ،گونههای زباني متفاوت،
سازوکارهای ويژهای دارند که موجب رسايي کالم و سازگاری آن با دستگاه تولید صوت
ميشود .اين سازوکارها تحت عنوان «تضعیف» بیان شدهاند (زاهدی و همکار-66 :1394 ،
.)67
جدول  :1نمونههايي از تضعیف در زبان فارسي
نشان داری

وفاداری

درون داد

]̞[Shæmbe
][bade̞mdʒan

]̞[ʃænbe
][bade̞ndʒan

/ʃænbe̞/
/bade̞ndʒan/

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

1

Faithfulness Constrains
Markedness Constrains

2
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جدول  1ميتواند مثال خوبي برای روشنتر نمودن موضوع باشد .محدوديتهای
نشانداری اجازه نميدهند که کلماتي مانند شنبه و بادنجان تولید شود و آنها را به شمبه و
بادمجان در نظام گفتار بدل ميسازند .اما محدوديت وفاداری بر عکس ،ميخواهد به
درونداد وفادار باشد و اجازۀ تغییر را به آن ندهد .حال اگر در گونۀ زباني خاصي اولويت با
محدوديت نشانداری باشد بادمجان و شمبه و در صورت اولويت داشتن محدوديت وفاداری
بادنجان و شنبه تولید ميشود .تبديل همخوان سايشي  /V/را به ناسوده ] [Wدر مواردی
چون «نوروز» و «برو» مثالي ديگر از تضعیف در زبان فارسي است (کردزعفرانلوکامبوزيا،
.)73 :1382

یافتههای پژوهش
يافتههای پژوهش حاضر در راستای پاسخ به سؤاالت پژوهش سامان يافته است .در اين
بخش چند ويژگي اجتماعي مهمِ شهر سنندج ارائه شده است تا تصويری کلي از اين شهر به
دست داده شود .در راستای پاسخ به سؤاالت پژوهش ،دادهها با استفاده از شیوههای
رمزگذاری تحلیل شدهاند .اين معنا که دادهها در واحدهای قابلتحلیل از طريق ايجاد
مقولههايي از دادهها فشرده شدند و با استفاده از مفاهیم نظری مورد تحلیل قرار گرفتند.
بنابراين پاسخ به سؤاالت پژوهش را بايستي در بطن فرايند تحلیل در کل مقاله يافت.
مشاهدۀ مستمر ،تماس طوالني با محیط پژوهش و بررسي زوايای مختلف از مهمترين
راهبردهای افزايش اعتبار پژوهش حاضر بوده است.
توصیف میدان مورد مطالعه
ویژگی جمعیتشناختی شهر سنندج

براساس اطالعات آخرين سرشماری نفوس و مسکن ،جمعیت شهر سنندج  412767نفر
گزارش شده است .اين آمار نشان ميدهد که شهر سنندج بیستويکمین شهر پرجمعیت
ايران است و  0.5درصد جمعیت کشور و همچنین  25.7درصد جمعیت استان کردستان را
در خود جای داده است .جمعیت اين شهر در  10سال اخیر  32.5درصد و در 20سال اخیر
 48.6درصد افزايش يافته است (سند نتايج تفصیلي سرشماری عمومي نفوس و مسکن،
 .) 1395اين افزايش جمعیت موجب تغییرات عمده در کالبد پیشین شهر و پیدايش
شهرکها و محالت جديد شده است.
وضعیت مهاجرپذیری شهر سنندج

سند گزارش تفصیلي سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال  1390نشان ميدهد که در
اين سال ،در میان ساکنان سنندج تنها حدود  61درصد افراد متولد شهر سنندج بودهاند.
حدود  16درصد ساکنان از ساير شهرها و حدود  20درصد افراد از ساير روستاهای کشور به
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سنندج مهاجرت کردهاند .اين آمار نشان ميدهد که شهر سنندج بسیار مهاجرپذير است و
مهاجران قسمت قابلتوجهي از بدنۀ جمعیت اين شهر را تشکیل ميدهند
جدول شماره  2دادههايي متناسبتر با موضوع پژوهش کنوني به دست ميدهد .اين
جدول نشانگر دادههای آماری مربوط به مهاجراني است که از داخل خود استان به سنندج
مهاجرت کردهاند .اين جدول نشان ميدهد که تنها در  20سال گذشته  65199نفر بنابر
سرشماریها از داخل استان به اين شهر مهاجرت کردهاند
جدول  :2تعداد مهاجران وارد شده از داخل استان به سنندج طي  20سال گذشته
از درون شهرستان

از ساير نقاط استان

بازه زماني

نقاط شهری

نقاط روستايي

نقاط شهری

نقاط روستايي

مجموع

 1390تا 1395

105

3205

10795

3463

17568

 1385تا 1390

4428

4238

8288

1527

18481

 1375تا 1385

6003

9582

10396

3169

29150

مجموع

10536

17025

29479

8159

65199

(سند نتايج تفصیلي سرشماری عمومي نفوس و مسکن ،سالهای)1395 ،1390 ،1385
ساخت اجتماعی محالت در شهر سنندج

از ديدگاه ساکنین ،موقعیت جغرافیايي شهر به يک سیستم هستهای و مناطق پیراموني
تقسیم ميشود .سیستم هستهای اغلب شامل محالت قديميتر شهر است و ساکنین به زبان
کردی آن را «ناوشار» (داخل شهر) مينامند .از جمله مناطق اين قسمت ميتوان به محالتي
چون پل بند (نظامآباد) ،چهارباغ ،خسروآباد تازآباد ،سرتپوله ،آغهزمان (آقازمان) ،قطارچیان،
قلعه چهارالن ،میدان اقبال ،اکباتان ،عباسآباد ،مردوخ ،شالمان ،تختي ،پاسداران (ششم
بهمن) ،کلکه جار ،جار نصراهللخان ،مبارکآباد ،جورآباد باال و پايین شريفآباد ،بردشت،
گرياشان و گلشن اشاره کرد .مناطق پیراموني نیز شامل بخشهای تازهتری است که برخي،
شهرکهای تازهتأسیسشده هستند و برخي آبادیها و سکونتگاههای غیرشهری سابق که با
گسترش مرزهای شهر به آن پیوسته اند .فرجه ،حاجيآباد ،چم حاجي نسه ،تپه شیخ
محمدباقر ،گردی گرول ،غفور (زورآباد پیشین) ،تقتقان ،کاني کوزله ،کمربندی ،شهدا (فرح)
و عباسآباد از جمله مناطقي هستند که با گسترش شهر به بافت شهری پیوستهاند (قرخلو،
 .)6-8 :88شهرکهای جديد بهاران ،کشاورز ،سعدی 5 ،آذر ،نور ،مولوی ،معلم ،ساحلي و
غیره ،مواردی هستند که به علت افزايش جمعیت و به فراخور نیاز ساکنان برای مساحت
مسکوني بیشتر ساخته شده و به حريم شهری افزوده شدهاند .روستاهايي که به شهر افزوده
شدهاند اغلب امروز جزو محالت فرودست شهر به شمار ميآيند و نام آنها در نظر ساکنین
شهر با فقر و تنگدستي و بزهکاری و ناهنجاریهای اجتماعي گره خورده است.
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درمیان مناطق تازه تأسیس ،آنهايي که سابقه بیشتری دارند و به بافت مرکزی شهر
نزديک اند (مانند شهرکهای سعدی ،کشاورز ،نور و شالمان) به يک بستر سکونتگاهي
نوساخت و مناسب برای طبقۀ متوسط و بعضاً گروههای متمول جامعه بدل شدهاند .اما
شهرکهای جديدتر (مانند بهاران 5 ،آذر ،معلم ،سپاه ،جاده ساحلي ،زاگرس ،آبیدر و غیره)
محل سکونت گروههايي همچون معلمان و کارمندان دولتي است.
مناطق هستهای شهر ،وضعیت پیچیدهتری دارند .محلههای قديمي شهر بنا بر
سیاستهای توسعه شهری در گذر زمان به محلههای میاندست و فرادست بدل گشتهاند اما
مابقي به سرنوشت آبادیهای سابق دچار شدهاند و محالت فرودست شدهاند .هرچند بهلحاظ
جغرافیايي محالت فرادست و فرودست شهر به شکل پیچیدهای در هم ادغام شدهاند ،اما
بهطور کلي مناطق غربي تر به نسبت مناطق شرقي از رونق اقتصادی بیشتری برخوردارند.
محلههای خسروآباد ،تکیه و چمن ،مبارکآباد ،شهرکنور ،کلکهجار ،ادب ،معراج و سفری از
جمله محالت بسیار پررونق شهر هستند .محلههای چارباغ ،شاپور ،شريف آباد ،نمکي و
مردوخ از جمله محلههای میاندست و جورآباد ،زورآباد ،سرتپوله ،تازآباد ،تختي ،عباس آباد،
بردشت ،قلعه چهارالن با اين که اغلب از قديميترين محالت شهر هستند و بسیاری از
مشاهیر شهر زادۀ اين محالت بودهاند ،امروزه رونق چنداني ندارند و به محالت ضعیف شهر
بدل گشتهاند.
هویت سنندجی :مبنای تمایز مبتنی بر شرافت
در توجیه خط تمايزی که سنندجيها میان خود و ديگر ساکنین شهر ترسیم ميکنند،
موارد بسیاری ذکر ميشود .يکي از مهمترين آنها اين است که سنندجي بودن عمدتاً ارجاع
به نوعي از شرف دارد .در اينجا منظور از شرف 1،عنصری است که به فرد برتری ميبخشد و
نسل به نسل از پدر به فرزندان منتقل ميشود و طبقۀ اشراف و مفهوم اشرافزادگي را معنا
ميبخشد (دانشنامه ويکيپديا).
با شکلگیری طبقه نظامیان (شکوئي )144 :1384 ،برای محافظت از جان و مال و به
ويژه مازاد تولید جوامع (گمپل )56-53 :1374 ،و هم چنین تخصصي شدن امور مذهبي و
معنوی (راپاپورت ،)14 :1366 ،اين دو گروه با در دست گرفتن نظام سیاسي جوامع و تالش
برای خلق نظمي نوين در آن ،ديوارهايي بنا کردند و خود اين دو گروه ،يعني نظامیان و
روحانیون ،همراه با معدودی از صاحبان تخصصهای ديگر که مستقیماً با آنها در ارتباط
بودند در مأمن اين ديوارها قرار گرفتند (فکوهي .)73 :1394 ،انديشمنداني که بر نقش
سیستمهای سیاسي و نظامي در شکلگیری شهرها تأکید دارند ،دژها و برج و باروهای اولیه
را هممعنا با اولین شهرها ميدانند (شکوئي .)144 :1384 ،کشاورزان و پیشهوران بهطور عام
در داخل اين ديوارها جايي نداشتند .فرزندان و نوادگان ساکنین اين ديوارها همواره معتقد
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بودند که پدرانشان دارای شرف (بلند مرتبگي و عالي مقامي) بودهاند و اين امر به آنها نیز
منتقل شده است (بشیريه.)1389 ،
شکلگیری سنندج بهعنوان شهری با قدمت تاريخي کم ،روايت مشابهي را برای ما
بازگو ميکند .اين شهر که در سال  1046توسط سلیمانخان اردالن با انگیزۀ نظامي بنا
شده است و از زمان شکلگیری بهعنوان شهر محل سکونت نظامیان ،روحانیان و اصحاب
سیاست بوده است .به دستور تیمورخان در باالی تپهای در کنار روستای سینه ،دژی بنا
نهاده ميشود و در بیرون دژ ساختاری براساس عناصر شهری از جمله خانه ،گرمابه ،بازار و
مسجد بنیان گذاشته ميشود .به لحاظ ماهیتِ اين سیستم و ساختار شهری و کارکرد
سیاسي و نظامي آن ،داخل ديوارهای شهر و برج و باروهايش اساساً محل سکونت و زيست
اقشار بدون قدرت و ثروت نبوده است (فرهودی و همکار .)88 :1384 ،گروهي که امروزه
خود را سنندجي ميدانند ،همانند اروپايیاني که خود را دارای شرف ميدانند ،تصور ميکنند
که از ساللۀ افراد همین اقشار هستند .هنوز هم کساني که خود را سنندجي ميدانند در
توضیح آن ،نسب خود را به فالن خان اردالن يا فالن زمیندار يا فالن روحاني معروف
ميدانند .به واسطۀ اين امر کساني که خود را سنندجي ميدانند ،اوالً هويت شهری و حق
زندگي در شهر را در انحصار خود ميبینند و ثانیاً با همان معنای کالسیک شرف و اصالت،
خود را برتر از دهقانان و کشاورزان و پیشهوراني ميدانند که امروز خود يا نوادگانشان حرفۀ
ديگری گزيده و به شهر پدران آنها آمدهاند.
"صادق وزيریها ،وزيریها ،اردالنها ،آصفها ...مشیریها ،مشیر...
مشیرديوان ...ناصرزاده ،منصورزاده ،سرهنگي ،وکیلي ،نازک کار ...اينها خان و
خانزاده بودهاند ...اينها سنندجي اصل هستند ...اينها جداندرجد خان و
خانزاده بودهاند حاال يا خان بودهاند يا والي و والي زاده بودهاند .بزرگزاده
بودهاند .يا مثال بعضا شیخزادهاند ...اينها هم همهشان نه ،ولي خیليها
سنندجي اصل هستند( "...زن کهنسال ،بازنشسته آموزش و پرورش ،ساکن
محله خسرو آباد .برگردان از کردی).
هویت سنندجی :مبنای تمایز مبتنی بر اصالت نام
پرسش ضروری پژوهش حاضر اين بود که شبکه نماديني که تمايز را برای طرفین آن به
يک واقعیت تبديل ميکند ،کدام است .برای اين کار مجموعهای از مصاحبههای ساختاريافتۀ
فردی و گروهي طراحي شد تا اين پرسش را تحقیق کند که امروز در جريان تعامالت
بینفردی چگونه ميتوان دريافت که چه کسي سنندجي است و چه کسي نیست.
پاسخدهندگان ،آگاهانه از میان کساني انتخاب شدند که خود را سنندجي ميدانستند .يکي
از مبناهای تمايز ريشه خانوادگي و تبلور آن ريشه در نام خانوادگي است.
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"اينجا چهل سال پیش ،پنجاه سال پیش اينطوری نبود .همه همديگر را
ميشناختند .خیلي راحت هرکسي را ميگفتي ميگفتم اصیل است يا نه .حاال
اگر خودش را نميشناختم پدرش را ميشناختم .يا اگر اصالً نميشناختم از
چهار نفر ميپرسیدم آنها حتماً ميشناختند ...نه اين چیز جديدی نیست.
همیشه مهم بوده .همان موقعها هم خیلي مهم بود که چه کسي اصلزاده
است و چه کسي نیست .ما شهریها همديگر را ميشناختیم ...اآلن ديگر
اينطوری نیست .اآلن خیلي مردم زياد شدهاند همه هم قاطي شدهاند ...اصل و
نسب آدمهای به روشني آن دورهها نیست ...مثال از فامیلي آدمها ميشود
فهمید بعضي وقتها .طرف وقتي شهرتش ...اين چیزهاست معلوم است اصل
زاده نیست .اينها همهشان دهاتيهای ديروز هستند که به شهر آمدهاند .بعضي
هنوز در آخر شهرت شان پسوند نام دهاتشان را دارند بعضي هم برداشتهاند اما
بدون پسوند هم من باز هم ميتوانم بگويم اهل کدام دهات هستند ...مثال "...
(مرد کهنسال ،بازاری ،ساکن محله خسرو آباد .برگردان از کردی).
گفتههای ذيل از يک جوان ساکن در سنندج نیز گويای تمايل تمايز سنندجي از
غیرسنندجي بر مبنای نام خانوادگي است:
" من هم راهنمايي و دبیرستان در مدارس سمپاد بودم که آنجا هم اکثريت با
بچههای سطح باالتر جامعه بود ،اما در ارتباط با بچهها مشکلي نداشتم ...چرا!
بارها پیش آمده بچهها از سر شیطنت يا در دعوا پسوند فامیليام را به تمسخر
صدا بزنند يا حتي بارها شده که معلمها طوری با تأکید پسوند فامیليام را
ميگفتند که کامالً احساس ميکردم مغرضانه است ...يا مثال ميپرسیدند :آهان
پس پدرت فالن جايي است ...يا از اين سؤالها ...اما به همینجا ختم ميشد و
نه در آن دوران مشکلي داشتم و نه حاال که در همین شهر دانشجوام آنقدر
مشکلي دارم .حتي مدتي است که ظاهرا ميشود رفت ثبت احوال و اين
پسوندها را حذف کرد .اما ما نکرديم چون آنقدرها مشکلي با آن نداريم و اتفاقاً
اگر حذفش کنیم مضحکه ديگران ميشويم ...ميگويند عقبۀ خودش را گم
کرده ...يا با اين کارها ميخواهد بگويد شهری است" (مرد جوان ،دانشجوی
رشته مهندسي عمران ،ساکن محله بهاران .برگردان از کردی).
هویت سنندجی  :مبنای تمایز مبتنی بر زبان و لهجه
هويت يک زبان از گذشته همواره مورد توجه زبانشناسان بوده است .برای ارائه يک هويت
قابل تعريف از يک زبان ،نیاز است که ويژگيهايي در زبان وجود داشته باشد که زباني را از
ديگری متمايز کند .يک زبان اغلب بهلحاظ نظام واجگاهي ،نظام آوايي ،نظام واژگان،
صرفونحو از ديگر زبانها متمايز است و ساختار ويژه خود را دارد.

 20پژوهشهای انسانشناسي ايران ،دوره  ،9شماره 1

اين موارد متمايزکننده تنها زبانها را هويتمند نميکنند ،بلکه موجب ايجاد
هويتهای زباني گوناگوني در داخل ساختار يک زبان واحد نیز ميشوند .اين هويتهای
زباني بهعنوان نمادهايي از هويتهای جمعي يا فردی در جامعه حضور مييابند و ايفای
نقش ميکنند .بدين صورت تعلق به يک هويت زباني منادی تعلق به يک هويت اجتماعي
برای مثال يک قومیت يا يک طبقه اجتماعي تلقي ميشود.
اين گونه است که زبانشناسان از گويشها و لهجهها سخن ميگويند؛ اما زبانشناسان
اجتماعي اين موارد را برای گوناگونيهای موجود در يک زبان کافي نميدانند و
گوناگونيهای بیشتری را تعريف ميکنند (مدرسي .)131-129 :1376 ،بسیاری از
زبانشناسان از عبارت« ،زبان کردی» استفاده نميکنند و به جای آن از «گروه زبانهای
کردی» بهره ميبرند (دانشنامه ايرانیکا ،صفحۀ زبانهای کردی) .اين زبانشناسان بر اين
عقیدهاند که فارغ از مسائل تاريخي ،امروزه چهار گونۀ کالن زبان کردی (سوراني ،کلهر،
کرمانج و هورامي) را به لحاظ قواعد زبانشناسي نميتوان مربوط به يک زبان واحد دانست.
در پژوهش حاضر برای پرهیز از چالشهای حاصل از تقسیمبندیها و تعاريف و پیشینه
معنايي متفاوت آنها ،از عبارت «گونۀ زباني» استفاده شده است .منظور از گونۀ زباني ،هر
شکل قابلِتمیز از زبان است که گروهي آن را مورد استفاده قرار دهد .کردهايي که خود را
سنندجي اصیل ميدانند .به لحاظ تقسیمبندیهای زبان کردی به «کردی سوراني اردالني»
تکلّم ميکنند و رويکرد قومگرايانه و تحقیرآمیزی نسبت به ديگر گونههای زبان کردی دارند.
گروه فرادست سنندجيها بر مبنای لهجه بین خود و ديگران تمايز قائل ميشوند .گفتههای
زير تمايز بر مبنای لهجه را نشان ميدهد.
" طرف دهان باز کند آدم فوراً ميفهمد .اصالً لهجهشان تابلو است ...به قول
خودمان ميگويیم طرف هنوز زبانش را پاک نکرده است ...يعني هنوز ياد
نگرفته درست و بدون لهجه حرف بزند ...اصالً واقعاً همهچیزشان فرق ميکند...
سر و وضع و لباسشان ،رانندگيشان ...من خودم قبال خیلي مخالف بودم ولي
اآلن واقعا به من ثابت شده است که سطحشان از ما پايینتر است .اصالً
فرهنگشان با ما فرق ميکند ...لهجه خودش چیز بدی نیست اما نشاندهندۀ
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).
"...اين داستان همۀ زندگي من است .همیشه همینطور بوده .هرچند االن ديگر
سالها است لهجهام را مخفي ميکنم و بدون لهجه صحبت ميکنم ،اما به هر
حال دوران مدرسه و نوجوانيام را به خوبي به ياد ميآورم .کساني مثل من که
لهجۀ دهاتي دارند همیشه بهنوعي مورد قضاوت قرار ميگیرند .من چون پدرم
پیمانکار بود و دستش به دهانش ميرسید به مدرسۀ غیرانتفاعي ميرفتم که
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اغلب بچههای خانوادههای درست و حسابي آنجا بودند و کمتر کسي مثل من
لهجه داشت .آنجا تقريباً قرنطینه بودم .بارها پیش آمد که مسخرهام ميکردند.
خیلي طول نکشید تا فهمیدم اگر ميخواهم راحت زندگي کنم بايد مانند آنها
حرف بزنم .بچهتر از آن بودم که بدانم لهجه چیست .فقط ميدانستم که آنها
جور ديگری صحبت مي کنند که از مال من بهتر است ...باز هم هروقت با لهجه
خودم حرف ميزنم خیلي واضح رفتار ديگران تغییر ميکند"( مرد جوان،
دانشجوی رشته مهندسي کامپیوتر ،ساکن محله بهاران .برگردان از کردی).
گفتههای ذيل با يکي از افراد گروه فرادست گويای جهتگیری گروه فرادست در
مقابل فرودست است:
"...اين قضیه کامالً ناخودآگاه اتفاق ميافتد .مثال من ننشستهام فکر کنم که
اين دوست شما چون لهجه دارد پس بايد صحبتم را زودتر با او تمام کنم .اصالً
به فکر کردن نميرسد .ارتباط خودش قطع ميشود .در اين مورد هم من فقط
ديدم که تمايلي برای ادامۀ اين ارتباط ندارم ...نميدانم شايد اصالً درست
نباشد .اين کار را از سر منطق انجام نميدهیم .نميدانم چرا اين موضع را
نسبت به لهجه داريم ولي خوب داريم ...فکر هم نميکنم کسي بتواند اين
قضیه را درست کند" (مرد جوان ،دانشجوی رشته مهندسي مکانیک .برگردان
از کردی).
به نظر ميرسد صرف قبول شیوه تکلّم گروه فرادست برای قبول افراد در گروه
فرادست کافي است  .در روابط دوستي در میان کودکان نیز افراد گروه فرادست متمايل به
دوستي با گروههای ديگر نیستند.
"اتفاقا من سالها است که به اين قضیه توجه ميکنم ...اينجا بچهها گروه
گروهاند .مثال آنهايي که خانوادههای متموّلي دارند و از طبقۀ اجتماعي باالتری
هستند با هم دوست ميشوند و بقیۀ بچهها را اصالً آدم حساب نميکنند...
بچههايي که کمي لهجۀ روستاهای اطراف سنندج را دارند ،گروه خودشان را
دارند .اغلب به خاطر اين که با بقیه فرق دارند يا از سوی بقیۀ بچهها پس زده
ميشوند خارج از گروه خودشان زياد با بچههای ديگر ارتباط عمیقتر
نميگیرند ...من اينجا خیلي سعي ميکنم به بچهها بگويم که نبايد اينگونه
باشد اما اين بچهها ديگر اخالقشان شکل گرفته است ...از آب و گل درآمدهاند.
اينها را بايد در ابتدايي ياد ميگرفتند يا از خانوادههايشان .ولي کسي اصالً به
اين قضیه توجهي ندارد ...حتي بین خود معلمها هم اين حرفها هست.
ميگويند فالن معلم هنوز زبانش را پاک نکرده (يعني لهجه دارد و روستايي
است) و پشت سرش مسخرهاش ميکنند ...قبال ،ششهفتسال پیش ،اين
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بچهها خیلي بیشتر بودند (منظور بچههايي است که از گويش فرادست استفاده
نميکنند) اما حاال تعدادشان خیلي کمتر شده ...هم خانوادهها و هم خود
بچهها سعي مي کنند زبانشان را عوض کنند .بچه دوبار توی ذوقش بخورد بار
سوم ميفهمد که بايد جور ديگری حرف بزند" (مرد میانسال ،معاون انضباطي
يکي از مدارس دورۀ متوسطه ،ناحیۀ يک سنندج .برگردان از کردی).
زبان به مثابه میدان :گروه فرادست در تکاپوی حفظ سلطه
در پژوهش حاضر زبان به مثابۀ میدان مورد مطالعه قرار گرفته است .در زبان به مثابه میدان،
گروه فرادست تفاوت نظامهای آوايي و واجي در قاعده بهینگي زبانشناختي را بهعنوان نکتۀ
قوت خود و نکتۀ ضعف ديگری ميداند و سلیقۀ زبانشناختي خود را بهعنوان سلیقه برتر
معرفي ميکند .علي رغم اينکه گروه فرودست تالش ميکند موقعیت خود را در میدان با
مکانیسم شبیهسازی زباني حفظ کند ،اما همچنان گروه فرادست از طريق حفظ تمايزات
بین خود و ديگری ،تداوم سلطه را حفظ ميکند .در ادامه اين سازوکارها به صورت تفصیلي
بحث شده است.
تمایز بر مبنای بهکارگیری قاعدۀ تضعیف

هرچند در موارد بسیار اندکي انتخاب واژگان نیز در تعیین هويت زباني فرد مؤثر است ،عمده
بار تمايز میان گونههای زباني مورد نظر در پژوهش حاضر بر اساس نظامهای واجي و آوايي
است .يکي از مواردی که در زبانشناسي ميتوان به وسیلۀ آن گوناگونيهای واجي و آوايي
موجود در يک گويش واحد زباني را تحلیل کرد ،نظريۀ بهینگي است .جنس اصلي حساسیت
جامعه موردِمطالعه نسبت به تمايزِ گونههای زباني و گويش ،از جنس مکانیسمهای نظريۀ
بهینگي است.
همانطور که در جدول  3ديده ميشود ،گروه فرادست در تمامي مثالهايي که ذکر
ميکنند تالش ميکنند تا هر واژه را آن گونه که هست بیان کنند .آنها در اين مثالها تمايل
دارند که به درونداد وفادار باشند و آن را دستخوش مکانیسمهای تضعیف نکنند .از منظر
گروه فرادست ،اِعمال مکانیسمهای تضعیف در گونههای زباني متعلق به روستايیان و ساير
گروههای فرودست ناشي از سطح پايین سرمايۀ علمي -فرهنگي است .در مقابل ،وفاداری
آنها به ادای دقیق واژگان به علت دقت باالی آنها و امری خردمندانه است .اين در حالي
است که بر اساس پژوهشهای انجام شده ،امروزه کردهای سنندج بیشتر با يک سنت زباني
شفاهي ارتباط دارند و چندان با متن در ارتباط نیستند و همین موضوع موجب شده است تا
فراموش کنند که گونۀ زباني مد نظر آنها نیز تا چه حد با سیستمهای درون داد متفاوت
است (فتاحي و همکار .)1394 ،جدول  4نمونههايي از تضعیف در گونه زباني فرادست را
نشان ميدهد و گويای اين است که گروه فرادست نیز به کرات و در موقعیتهای مختلف از
سازوکارهای تضعیف بهره ميگیرند و محدوديتهای نشاندار را در اولويت ميگذارند.

مطالعۀ انسان-زبانشناختي نحوۀ ديگربودگي و تمايز اجتماعي23 ...

جدول  :3نمونههايي از تضعیف در گروههای غیرسنندجي
فارسي

تلفظ گروه فرادست

تلفظ گروه فرودست

مرد

][pijag

][pijaw

مگر

][Magar

][maɰ̊ar

قدر

][qadr

][qaɰr

کردهام

][kɘrdɘgma

][kɘrdima

نکردهام

][namkɘrdɘga

][namkɘrʎa

تشنهام

][tinɘgma

][tinima

آتش

][ägɘr

][äɰ̊ɘr

شده است

][buga

][biwa

رفته است

][tʃuga

][tʃuwa

جدول  :4نمونههايي از تضعیف در گونه زباني فرادست
فارسي

برونداد

درونداد

فارسي

برونداد

درونداد

ترس

][ħewat

/hejbat/

خبر

][xawar

/xabar/

زبان

][zuwan

/zɘman/

تماشا

][tuwashɑ

/tɘmashɑ/

میدان

][majɑn

/majdɑn/

خدا

شوربا

][ʃɔrwɑ

/ʃɔrbɑ/

دست انداز

شادی

][ʃaji

/ʃadi/

همدان

][xuwɑ

/xudɑ/

][dasanɑz

/dastandɑz/

][hamän

/ hamadɑn/

برخي سازوکارهای تضعیف توسط گروه فرادست طرد و نهي ميشود .به اعتقاد گروه
فرادست استفاده از اين سازوکارها افراد را از دايره سنندجيهای اصیل خارج ميکند و نشان
از فرهنگ و پیشینۀ غیرسنندجي آنها دارد .در پژوهش حاضر برخي از پررنگترين اين
ممنوعیتها آورده شده است تا از آنها بهعنوان سنجههايي برای تحلیل استفاده شود.
بهعنوان مثال هر گونه اعمال سیاستهای تضعیف اعم از صفیریشدگي ،چاکنايي شدگي،
ناسوده شدگي و حذف حرف گ  /g/از نظر فرادستها مربوط به غیرسنندجيها است .تغییر
يا حذف واج د /d/طي سازوکارهای تضعیف در کردی گروه فرادست بسیار متداول است اما
اگر با عدول از قاعدۀ  IDENTواج  dبه يکي از دو مورد  ɰيا  ʎمبدل شود ،برچسب
غیرسنندجي بودن ميخورد.
در میدان موردِمطالعه ،صرف اعمال اين دو مکانیسم در مناسبات میان گروه فرادست
و فرودست بسیار مؤثر است .گروه فرادست تمايل بسیار کمي برای برقراری رابطه با گروه
فرودست دارد و حاضر نیستند با افرادی که  gرا  ɰتلفظ ميکنند روابط اجتماعي پايدار
مانند دوستي يا ازدواج داشته باشند.
"سؤال خیلي عجیبي است (سؤال اين است که آيا حاضريد با کسي که حرف
 gرا  ɰتلفظ ميکند ازدواج کنید) .تا بهحال هیچ وقت اينگونه به آن فکر
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نکردهام ...اما اگر همین اآلن بخواهم خودم را در اين موقعیت قرار دهم...
راستش نه! ...حتي اگر همه چیزش خوب و ايده آل باشد ...نميتوانم تحمل
کنم ...واقعا نميشود با او در خانواده و فامیل ظاهر شد .قطعا مسخرهاش
ميکنند ...خانوادهام هم قطعاً اجازه نخواهند داد ...اگر واقعا به چنین فردی
عالقهمند بشوم از او خواهم خواست که درست تلفظش کند (منظور حرف گ
است)" (زن جوان دانشجوی رشتۀ جامعهشناسي ،ساکن محله خسرو آباد.
برگردان از کردی).
هر چند همۀ گونههای زباني ديگر و همچنین گويشوران آنها در نزد گروه فرادست
در جايگاه فرودست قرار ميگیرند اما گروه فرودست در درون خود در درون يک طیف قرار
ميگیرد .کمترين میزان فرودستي مربوط به (گروه  )Aاست A ،گروهي از مکانسیمهای
واجي است که گروه فرادست آن را متعلق به موکريانيها ميدانند .گويش موکرياني در
شهرهايي مانند مهاباد و کردستان عراق استفاده ميشود .بیشترين فرودستي نیز به
مکانیسمهايي تعلق ميگیرد که تصور ميشود مربوط به (گروه  )Bروستاهای دور و نزديک
شهر سنندج هستند.
جدول  :5مثالهايي از بهینگي در گروه  Aو B
فارسي

گروه A

گروه B

تلفظ گروه
فرادست

درونداد

نکردهام

][Namkɘrduwa

[Namkɘrdija],
][Namkɘrʎa

][Namkɘrga

/Namkɘrdɘga/

کردهام

][kɘrduma

[kɘrdima],
][kɘrdɘɰma

][kɘrdɘgma

/kɘrdɘgma/

نبردهام

]Nambɘrduwa

[Nambɘrdija],
][Nambɘrʎa

][Nambɘrga

/Nambɘrdɘga/

بردهام

][bɘrduma],[bɘrtuma

[bɘrdima],
][bɘrdɘɰma

][bɘrdɘgma

/bɘrdɘgma/

تغییر سلیقۀ زبانی و خلق خطوط تمایز جدید زبانشناختی

طبقۀ فرادست در جامعۀ موردِمطالعه همچنان که مؤلفههايي چون سلیقۀ موسیقي و
زيباييشناسي خاص خود را برای ايجاد تمايز با ديگران تعريف ميکند ،سلیقۀ آوايي و
واجشناختي خودش را نیز شکل ميبخشد و تالش ميکند آن را امری ذاتي و نه بهعنوان
محصول اجتماعي معرفي نمايد .افرادی که به گونۀ زباني مورد تأيید گروه فرادست صحبت
ميکنند ،اصالتاً سنندجي نیستند؛ بلکه اغلب اين سلیقه را انتخاب کردهاند .سنندجيها برای
اين تغییر سلیقه از عبارت ويژۀ «پاک کردن زبان» استفاده ميکنند .گويي استفاده از عناصر
زباني گروه فرودست به نوعي ناپاکي و آلودگي در زبان شباهت دارد.

مطالعۀ انسان-زبانشناختي نحوۀ ديگربودگي و تمايز اجتماعي25 ...

" کسي که چند پشت قبل از او به اين شهر آمدهاند يعني مثال پدر پدربزرگش
از روستا به شهر آمده اآلن ديگر زبانش را پاک کرده و مثل ما حرف ميزند .اما
کسي که هنوز زبانش را پاک نکرده معلوم است که اين خودش از ده آمده يا
پدرش" (مرد میانسال ،صاحب مغازه سوپر مارکت ،ساکن خیابان شهید
تعريف .برگردان از کردی).
گروه فرادست نیز در واکنش به اين تغییر سلیقه ،که در طول نسلها به ثبات
ميرسد ،همواره تالش ميکنند نمادهای جديدی را برای حفظ تمايز میان طبقات خلق
کنند .در مقايسهای که بین دو گروه سني کهنساالن و جوانان گروه فرادست به لحاظ
بهرهگیری از قوانین بهینگي انجام شد ،مشخص شد که گروه جوانان اصرار بسیار بیشتری
برای اعمال محدوديتهای وفاداری – يعني بیان واجها بدون استفاده از مکانیسمهای
تضعیف يا هر مکانیسم ديگری برای رفع محدوديتهای نشانداری – در تلفظ کلمات دارند.
اين مطلب نشان ميدهد که گروه فرادست در پاسخ به تالشهای گروه فرودست برای ايجاد
شباهت با آنها بهطور فعال همواره در حال تشديد و خلق نمادهای جديد برای تمايز بیشتر
با گروه فرودست هستند.
جدول  6نمونههايي از تفاوت برونداد میان کهنساالن و جوانان گروه فرادست را
نشان ميدهد .دادهها گويای اين است که جوانان نسبت به کهنساالن به تلفظ دقیق درون
دادها التزام بیشتری دارند.
جدول  :6مثالهايي از اختالف بهینگي در میان کهنساالن و جوانان گروه فرادست
فارسي

درونداد

برونداد کهنساالن

برونداد جوانان

قد

Qad

Qaw

Qad

نقش

naqʃ

naxʃ

naqʃ

برف

Barf

Bafr

Barf

کاغذ

käɣaz

Qä z

käɣaz

قديم

Qadim

Qajim

Qadim

احمد

ʔahmad

ʔahmaw

ʔahmad

قیمت

qimat

Qimaw

Qimat

شبیهسازی زبانی و مکانیسم تداوم سلطه

بورديو در تمايز ( ،)1390جامعه را عرصۀ تبعیضآمیز و سلسلهمراتبي مبارزه میان طبقات
ميداند .طبقه اجتماعي فرادست ميکوشد با تسلط بر میدانها (فرهنگي ،اقتصادی ،سیاسي
و  )...کلیشههای طبقاتي را بازتولید کند .کلیشههای طبقاتي که راه را برای پیشرفت طبقات

 26پژوهشهای انسانشناسي ايران ،دوره  ،9شماره 1

فرودست دشوار ميکند و همزمان اينگونه القا ميکند که نابرابری و موقعیت فرودستي
پیامد ذاتي و اليتغیر عادتوارهها و فرهنگ نامطلوب طبقه فرودست است.
در جامعۀ موردِ مطالعه ،ارجاع هويت گروه فرادست به يک پیشینۀ تاريخي ،تنها برای
حفظ ساختار سلطه و طبیعي جلوه دادن آن است .نظام فرادست راه موفقیت و تحرک
اجتماعي طبقه فرودست را در مکانیسم شبیهسازی از طبقه فرادست تعريف کرده است .به
اين معنا که فرد بايد عادتوارههای فرهنگ فرادست را در خود دروني کند و از نمادهای
موردتأيید آنها بهره گیرد.
هدف سیستم فرادست از اين مکانیسم حفظ و بازتولید سلطۀ منزلتي و قدرت است.
اگر فردی اصالتاً يک سنندجي نیست ،ميتواند با شبیهسازی رفتاری موقعیت منزلتي خود را
بهبود ببخشد .پیامد خواسته يا ناخواسته شبیهسازی و الگوبرداری تأيید طبقۀ فرادست و
تقويت و تداوم ساختار سلطه است.
بسیاری از کساني که دقیقاً از گونۀ زباني مورد تأيید گروه فرادست استفاده ميکنند
(يا تالش ميکنند از آن استفاده کنند) بنابر بر تعريف سنندجي در میان گروه فرادست،
سنندجي نیستند و نسلهای پیشتر از آنها با پذيرش برتری فرهنگ سنندجيها گونۀ زباني
خود را به گونۀ زباني آنها تغییر دادهاند .عمدۀ اين تغییرات در نحوه برخورد آنان با
سیاستهای بهینگي است .سازوکارهای تضعیف در راستای رفع تناقضهای ساختار واجي
کلمات با محدوديتهای نشانداری و در جهت سازگاری بیشتر با دستگاه زيستي تولید آوا و
افزايش رسايي در ارتباط است .گروه فرادست ،افراد ديگر گروهها را با سازوکار سلطه مجبور
ميکند که در موارد مشخصي واجها را بدون هیچ تغییری و همانگونه که هستند تلفظ
کنند .افراد بايد سلیقۀ واجي گروه فرادست را طوری در خود دروني کنند که اوالً در مواجهه
با واژهها و عبارات جديد قادر در اِعمال آن باشند و ثانیاً در هنگام استفاده از زبان،
نشانههايي از سلیقۀ واجي پیشین خود بروز ندهند .بدين صورت عمیقترين اليههای رفتاری
فرد که گاه کامالً در کنترل آگاهانه او نیست ،در معرض رسوخ فرهنگ فرادست قرار
ميگیرد .فرد در تالش برای کسب هويت جديد خود مستحیل ميشود و همه چیز از
پوشش تا زبان در اختیار و کنترل طبقه فرادست قرار ميگیرد.
"...يک روستايي که به شهر ميآيد لباس کردی به تن دارد .پانتول (شلوار
کردی) به پا دارد .لهجۀ روستای خودش را دارد .آداب و رسوم رفتاری خودش
را دارد .با دختر و پسرش ...با زن و بچهاش با شوهرش با فرهنگ خودش...
فرهنگ جايي که از آن آمده رفتار ميکند .نیازهايش فرق ميکند.
خواستههايش از زندگي ...آرزوها و آمالش متفاوت است .اما به لهجهاش
ميخندند .پانتولش را قضاوت ميکنند .فرهنگش و نگاهش و آمالش را خوار و
پیشِپاافتاده ميشمارند .در مشاهداتي که در اين مدت داشتهام ،بسیار ديدم
پسراني که با پدرانشان و دختراني که با مادرانشان کمترين نقاط مشترکي
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ندارند .همهچیزشان شهری شده است .يا در خانه و نزد خانوادهشان لباس
کردی ميپوشند و سر به زير مياندازند و با لهجه حرف ميزنند ،اما در دانشگاه
و محل کار و ...يک شهری به تمام معنا هستند" (بخشي از يادداشتهای
میداني).
دادههای پژوهش حاضر نشان ميدهد تالش برای تبديل شدن به سنندجي اصیل و به
تبع آن کسب جايگاه اجتماعي باالتر هیچگاه به کمال رخ نميدهد .فردی که به گروه
فرودست تعلق دارد همواره داغ ننگ غیرسنندجي بودن را با خود به دوش ميکشد و
هرچند با دشواری چنداني در مناسبات و روابط روزمره و حتي بلندمدت با گروه فرادست
روبرو نميشود و تا حدی در بین گروه فرادست پذيرفته ميشود ،اما هويت او همیشه
بهعنوان يک غیرسنندجي تعريف ميشود .هدف سیستم فرادست حفظ موقعیت هژمونیک
است و برای حفظ سلطه و موجوديت خود پوسته هويتي خود را حفظ کرده و مرزهای تمايز
را از بین نميبرد .گروه فرادست تا اندازهای ديگریها را ميپذيرد ،ولي همچنان خطوط
تمايز بین خود و ديگری را نگه ميدارد.
"...اگر برای مثال يک روز پسر من بیايد و بگويد من به دختری عالقهمند
شدهام که اصالتاً سنندجي نیست ،من قطعا مخالفت خواهم کرد .حاال هرکه
ميخواهد باشد .به خودش هم گفتهام .برای دخترانم هم اگر خواستگار بیايد
که شهری اصیل نباشد عمراً اجازه نخواهم داد ...مگر اين که طرف واقعا
امتیازات ويژهای داشته باشد ...به هر حال ما از معروفترين خانوادههای اين
شهريم و همه ما را ميشناسند .برايمان مايه سرافکندگي نیست ولي اصول و
رسومي وجود دارد که اجازۀ اين کار را نميدهد" (مرد میان سال ،بازاری،
ساکن محله خسروآباد .برگردان از کردی).

نتیجهگیری
سنندجيها برای حفظ تمايز خود با ديگری -که تضمین کنندۀ برتری آنها در میدانهای
مختلف و حفظ قدرت در دست آنها است -از نمادهايي استفاده ميکنند که يکي از اين
نمادها گفتار است .گروه فرادست با طبیعي و بديهي انگاشتن درک برتریجويانه از
تفاوتهای گونههای زباني تالش ميکنند گوناگونيهای زباني را در راستای کسب موقعیت
برتر در میدانهای مختلف بهکار گیرند .آنها فرايندهای بهینگي مانند تضعیف را ناشي از
ضعف فرهنگي گروههای فرودست در استفاده از زبان ميدانند .نظريۀ بهینگي نشان ميدهد
که اين سازوکارها برای انطباق با دستگاه تولید صوت انسان و تساهل در ايراد کلمات
هستند .به عالوه خود سنندجيها هم به کرات از اين سازوکارها استفاده ميکنند ،اما بهعلت
رابطۀ اندکي که با سیستمهای مکتوب زبان خويش دارند چندان از آن آگاه نیستند و آن را
ناديده مي گیرند .هرچند که برای تداوم وجود تمايز و جلوگیری از کمرنگشدن مرزها
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استفاده از اين سازوکارها در نسلهای جديد بسیار کمتر از نسلهای گذشته است .گروه
فرادست با کساني که از گونۀ زباني و انتخابهای واجي آنان بهره نميگیرند ،ارتباط کنترل
شدهای دارند .اين ارتباط با گونههای زبانيای که با گروههای فرودست در ارتباط هستند به
مراتب محدودتر و تحقیرآمیزتر است .گروه فرادست با سازوکارهای ارتباطي و رفتاری و
همچنین با بهحاشیهراندن ديگریها ،سعي ميکنند گروه فرودست را به پذيرش برتری
فرهنگي خود مجبور کنند .افراد گروه فرودست اگر بخواهند از تبعیضهای اجتماعي و
بهحاشیهراندهشدن رهايي يابند ،سازوکاری به غیر از تغییر فرهنگ رفتاری خود و استفاده از
گونۀ زباني و نظام نمادين گروه فرادست ندارند .از سوی ديگر تقلید از گروه فرادست هرچند
در بسیاری از موارد تبعیضها را بسیار کاهش ميدهد و موجب ميشود يک فرد در بسیاری
از عرصهها مانند يک سنندجي ديده شود؛ اما اين اتفاق هیچگاه بطور کامل رخ نميدهد و
در موارد عمیقتر تعامالت اجتماعي مانند ازدواج خود را نشان ميدهد .به اين معنا که در
اين عرصه تمايزگذاری و فاصلهگذاری سنندجي و غیرسنندجي حفظ ميشود .در واقع غشاء
میان اين طبقات ممکن است بسیار نازک شود ،اما از بین نميرود .اين امر در کنار دشواری
بسیاری که فرودستان برای تغییر عمدۀ نظام رفتاری خود به نفع گروه فرادست دارند موجب
ميشود که همواره در تکاپويي بي سرانجام برای خودی شدن بمانند و فرودستي را در خود
دروني کنند يا بهعنوان جايگزيني برای اين امر به مقابله و تخاصم با گروه فرادست بپردازند.
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