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  جنگ تحميلي برتغييرات زبانيتاثير

  
  مينو سليمي

  
  )09/10/94، تاريخ پذيرش 20/08/93تاريخ دريافت (

  
هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه، از دگرگوني عنوان نظامي وابسته به فرهنگزبان به :چكيده

گذاري هاي اجتماعي، توانايي تاثيرعنوان يكي از مهمترين دگرگونيبه جنگ .ذيردپتاثير مي
پيامدهاي آن مانند پژوهش حاضر درصدد بررسي تاثير جنگ و . بر تغييرات زباني دارد

شناسي هاي مهاجرت و زبانگيري از تئوريمهاجرت بر تغييرات و تداخل زباني با بهره
آوري مستندات، مشاهده مشاركتي، جمع(روش اين پژوهش مطالعه ميداني . اجتماعي است
را مورد بررسي قرار ) زهابشهرستان سرپل(است كه منطقه مورد تحقيق ) مصاحبه روايتي

عنوان يكي از پيامدهاي جنگ دهد كه مهاجرت بههاي تحقيق نشان مييافته. دهدمي
اي از فرهنگ، ديريا زود به تحميلي نقشي اساسي در تغييرات فرهنگي داشته و تغيير جنبه

توان در مورد همه تغييرات فرهنگي اين نكته را مي. انجامدهاي ديگر ميتغييراتي در جنبه
هاي عظيم خود جنگ با دگرگوني. مانند زبان نيز در نظر گرفت به عنوان يك كل يكپارچه

باعث تغييرات زباني و فرهنگي و يا تداخل رسوم فرهنگي، اجتماعي در منطقه مورد مطالعه 
هاي زباني، شناختي، تداخلي زبانشده و در نتيجه ما با شكل نويني از مفاهيم تغييريافته

از ادبيات شفاهي در حوزه ارتباطات ميان فرهنگي در  ايگاه مرگ زباني و باز آفريني تازه
  .رو هستيم اين منطقه روبه

  
تداخل زباني، تغيير فرهنگي و اجتماعي، جنگ، زبان شناسي اجتماعي،  :مفاهيم كليدي

  .مهاجرت

 
  .شناسي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگيپژوهشكده مردم دانشجوي دكتري  salimiminoo@yahoo.com  
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  مقدمه
هاي اجتماعي است كه به دليل ماهيت، اهداف و ابعاد آن، ترين پديدهجنگ يكي از پيچيده

. گذاردبيني در جوامع درگير آن برجاي ميقتصادي، اجتماعي و فرهنگي غيرقابل پيشپيامدهاي ا
. جامعه چه در زمان جنگ و چه پس از آن، مستقيم يا غير مستقيم با پيامدهاي جنگ روبرو است

ماند كه در طول زمان بنابراين خطا نيست اگر بگوييم كه جنگ همانند پديده انقالب به كالفي مي
جنگ تحميلي پس از پيروزي انقالب اسالمي در  .گرددود و تبعات آن به مرور آشكار ميشباز مي

ايران به عنوان يكي از تاثيرگذارترين عوامل در فضاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي، جامعه ايران را 
  .دستخوش تغيير نمود

داشت كه خود پيامدهاى فرهنگى ديگرى در برجنگ ترين عوارض اجتماعى  يكى از عمده
خانمانى مردم بر اثر تخريب شهرها و مسكن مردم جنوب و غرب كشور بود كه منجر  نابسامانى و بى

مهاجرت، خود مسائل  .ندكه مورد تجاوز قرار گرفته بود شد جمعى از نقاطى هاى دسته به مهاجرت
رهم خوردن ترين آن بروز تعارضات فرهنگى و ب كند كه كم اى را در جامعه پذيرنده مطرح مى عديده

  .روال عادى زندگى مهاجرين است
مردمي . هاي فرهنگي،اجتماعي و جمعيت شناختي استهاي مهم تحليلمهاجرت يكي از پديده

كنند براي دوري از خطر و حفظ جان و مال خود، به مهاجرت به كه در مناطق جنگي زندگي مي
اي را براي مردم هاي ناخواستهمهاجرت ها به دنبال خودبنابراين جنگ. كنند تر اقدام ميمناطق امن

در چنين شرايطي، مهاجرت كه همواره با خود حتي در شيوه . كنند مناطق جنگي ايجاد مي
 معمولش آثار و پيامدهايي براي مهاجران و مقاصد مهاجرتي دارد براي مهاجران جنگي بواسطه

  .اجباري بودن، پيامدهاي دو چنداني دارد
شود؛ تاثير جنگ و مهاجرت و تاثير در اين مقاله به آن پرداخته مي يكي از تبعات جنگ كه

جا كه خصلت اجتماعي زبان آن را با بسياري از آن.. اي اما مستقيم آن بر تغييرات زباني استواسطه
دهد و اين همبستگي يا پيوستگي به حدي ها، روندها و عوامل اجتماعي، فرهنگي پيوند مياز پديده

هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي ها و دگرگونياند كه پديدهاي دانستهزبان را آيينهاست كه برخي 
از سوي . سازد؛ بررسي اين مسئله بسيار حايز اهميت استجامعه را به نوعي در خود منعكس مي

ديگر برخي معتقدند كه زبان، ساختمان و مقوالت آن بر انديشه و شناخت انسان از دنياي خارج اثر 
اي دوجانبه قايل شد، اما مطابق نظر توان به طور كلي ميان زبان و جامعه رابطهالبته مي. دگذارمي

در اين مقاله  .تر استشناسان تاثير جامعه و تحوالت آن بر زبان مشهودتر و قابل مالحظهبيشتر زبان
شي از آن به هاي نابا توجه به اهميت و تاثير تحوالت اجتماعي بر زبان، به تاثير جنگ و مهاجرت

  .شودعنوان تحولي عظيم در حيات انساني بر زبان پرداخته مي
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  طرح مسأله
اي آن بر تغييرات جنگ تحميلي برمهاجرت و تاثير واسطهدر اين مقاله هدف ما پرداختن به تاثير 

  . زباني است
صادي و هاي علمي و صنعتي، برخوردهاي فرهنگي، اقتهاي اجتماعي، تحوالت و پيشرفتانقالب

نمايند هاي انساني ايجاد ميهايي در جامعهها، مهاجرت و شهرگرايي و غيره دگرگونيسياسي، جنگ
هاي از ميان پديده). 6:1387 مدرسي،(گردند  هاي اجتماعي سبب ميو تغييراتي را در سازمان

و ذهنيت تري بر حيات اجتمـاعي يـك جامعـه  تر و طوالني اجتماعي برخي داراي تأثير بادوام
تر فراموش شده و جـاي خـود را بـه  مردمان آن هستند و بعضي نيز به داليل مختلف در زماني كوتاه

لحاظ گستره تأثيراتي كه بر زندگي اقتصادي، اجتماعي،  ها، بهجنگ. دهندتجاربي ديگر مي
  نبـال فرهنگـي و خانوادگي مردمان دارند و نيز حجم انبوهي از تغييرات اجتماعي كه به د

ها  ها هستند و خاطرات استواري را در ذهن كساني كه كه آنآورنـد، جـزء پـردوامتـرين پديدهمـي
  .گذارندكنند باقي ميرا تجربه مي

اجتماعي را تحت تاثير قرار  اي است كه عميقا نهادها و زندگيجنگ رويداد اجتماعي پيچيده
 عليزاده، رستم( مباحث جامعه شناختي معاصر باشد تواند مدعي يك جايگاه استوار دردهد و ميمي

  ).61:1391 قاسمي اردهايي،
تر جاي ترديد است، اما  اگرچه در اهميت جنگ بر تاريخ و حيات اجتماعي يك جامعه كم  
به نسبت دوري و (هاي گوناگون هـا و اقشار اجتماعي مختلف و همچنين شهرها و مكانگروه

پذيرند، هريك با توجه به متفاوتي از اين پديده تأثير مي ميزان به) نزديكي به ميدان جنـگ
شوند و تاثيرات آن داراي سطوح و اي از جنگ مواجه ميموقعيـت جغرافيايي خـود بـا سـطح ويـژه

  ).82: 1386ها و حميدي،  جمشيدي(ابعاد مختلفي  است 
برند، فرايند تعليم و  ا از بين ميها رها و سرمايهكنند، زيرساخت جا ميها جمعيت را جابهجنگ

تربيت را مختل كرده و اثرات زيست محيطي منفي ايجاد نمايند، بر كالبد اجتماعي  آسيب بزنند، 
   هاي سالمتي و قحطي ايجاد نمايندهاي مدني را به مخاطره انداخته و بحرانآزادي

نند باعث نابودي زيربناهاي تواها همچنين ميجنگ). 61:1391 قاسمي اردهايي، عليزاده،رستم(
ظهور . اي از جامعه شونداقتصادي، از هم پاشيدن روند رشد اقتصادي و اجتماعي در سطح گسترده

هاي جمعيتي و نزول مسايل و مشكالت وسيع اجتماعي و اقتصادي، مشكالت توانبخشي، آشفتگي
گردد جنگ محسوب ميسطح و كيفييت زندگي به سبب كمبودهاي فراوان، همه از آثار زيانبار 

  ).192:1387 اديبي سده،(
 هايها در استانجنگ تحميلي عراق عليه ايران موجب مهاجرت ساكنان مناطق مرزي و تمركز آن

كه جمعيت در طول جنگ، شهرهاي مرزي خالي از سكنه شدند درحالي. دورتر از مناطق جنگي شد
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دهد اكثر اين ت بين استاني نشان ميهاي مهاجربررسي جريان. هاي شرقي دو برابر شداستان
هاي مركزي و شرقي كشور كه از آتش حمالت دشمن به دور بودند صورت مهاجران جنگي به استان

هايي پذيراي مهاجران جنگ هاي فارس و خراسان از جمله استاندر آن زمان استان.گرفته است
  ).65:1391قاسمي اردهايي، عليزاده،رستم( تحميلي بودند

هاي غربي صورت گرفت موجب  ب وسيعي كه با تجاوز ارتش عراق به خاك ايران در استانتخري
اي از اهالي اين مناطق با از دست دادن خانه و زندگي خود، آواره و ناگزير به شد تا موج گسترده

هايي كه از قبل و با عجله آماده شده بود ترك ديار شده و  صورت گروهي يا خانوادگي، در شهرك
به دليل اين شرايط بحراني، . تر كشور مهاجرت كردندان يافتند و به تدريج به سمت مناطق امناسك

ميليون نفر مجبور به مهاجرت به 5/2ميليون نفر خانه و شغل خود را از دست دادند و  5بيش از 
بر اساس آمارهاي بيناد امور مهاجران جنگ تحميلي، يك ميليون و . مناطق غيرجنگي شدند

استان كشور ساكن شده  و قريب به يك  27اردوگاه در  360هزار نفر از مهاجران در  دويست
امين ( »هاي امن ديگري با مساعدت آشنايان و خويشاوندانشان جاي گرفتندميليون نفر نيز در محل

  ).208:1377 صارمي،
ها در  از آن اى گرفت، تعداد قابل مالحظه استقرار مهاجرين از ابتدا به دو شكل عمده صورت مى

شد، استقرار  و غرب برپاى مى  هاى جنوب ى كه به همين منظور در نقاط مختلف استانيها ارودگاه
ها به شهرهاى بزرگ دور و نزديك كوچ كرده  ديگر از افراد و خانواده ةيافتند و عده قابل مالحظ مى

هاى  ژيم گذشته، خوابگاهگذشته از منازل فراريان ر، گزيدند يافتند مسكن مى هر پناهگاهى كه مى
هاى ديگرى كه به همين  و يا خوابگاه) تعطيل بود 63تا حدود  59ها از سال  دانشگاه(دانشجوئى 

هاى جنوبى يا نزديك  گروه اول در سطح استان. شدند منظور تدارك ديده شده بود مستقر مى
هاى تهران، مشهد، شيراز، ماندند و گروه دوم مهاجرين در شهر ها باقى زده در اردوگاه مناطق جنگ

ها و كودكانى كه از  مخصوصاً زن ،رو شدند نوسى روبهابا محيط جديد و نام و  اسكان يافتند... اصفهان
پذير مهاجرين  صورت گروه آسيب هاى روستائى و يا شهرهاى مرزى مهاجرت كرده بودند به محيط

  )2:1371تبريزي،( درآمدند
يكى مهاجرت . خورد ها دو نوع مهاجر به چشم مى اردوگاه به لحاظ حضور مهاجرين در شهرها و

مهاجرين مستمر يا . هاى موقتى و موضعي منظور استقرار مستمر در يك محل و دوم مهاجرت به
دائمى ساكنان شهرها و مناطقى بودند كه از همان ابتداى جنگ در تيررس دشمن قرار گرفتند و با 

ها انتقال يافته در آنجا  دگى خود به ساير شهرها يا اردوگاهاز دست دادن منازل مسكونى و وسايل زن
بيشتر اين مهاجرين از شهرهاى . جاى ديگر يا بازگشت را نداشتند مستقر شدند و توان انتقال به
اما دسته دوم . و شهرهائى نظير آن مهاجرت كرده بودند ، سرپل زهابآبادان، خرمشهر، قصرشيرين
صورت موقت به هنگام حمالت موشكى به شهرها، به  اى مدتى كوتاه و بهمهاجرينى بودند كه بعضاً بر
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گشتند،  باران به مناطق مسكونى خود باز مى دادند اما پس از قطع موشك نقاط ديگرى نقل مكان مى
رفتند و پس از  تر مى گيرى جنگ به نقاط امن مانند برخى مهاجرين شهرهائى مانند دزفول كه با اوج

  ).همان( گشتند ود باز مىمدتى به منازل خ
فرايند مهاجرتي حاصل از جنگ تحميلي بعد از اتمام جنگ و تقريبا دو دهه بعد از آن نيز 
همچنان ادامه داشته و يك زنجيره مهاجرتي بين مناطق جنگي و مناطق مهاجرپذير در زمان جنگ 

ها، گسترده مهاجرتاين موج ). 68: 1391عليزاده، قاسمي اردهايي،رستم(را بوجود آورده است 
الجرم اثرات و پيامدهايي اجتماعي، جمعيتي، فرهنگي، اقتصادي هم بر مهاجرين و هم بر مبادي و 

  .مقاصد مهاجرتي و در كليت جامعه ايراني داشته است
پذيرد فرهنگ هاي ناشي از جنگ تاثير مييكي از ابعادي كه به صورت مستقيم از مهاجرت

برداشت از فرهنگ به . شودكل گيري هويتي يكپارچه در جامعه ميفرهنگ موجب ش.  جامعه است
هاي مختلف فرهنگ را نمي توان عنوان يك كل يكپارچه به اين معنا است كه تغييرات بخش

هاي شمار آورد، بلكه بايد اين تغييرات را جنبههاي آن بهتغييراتي مشخص و نامربوط با ساير بخش
هايي ديگر تغيير فرهنگي، دير يا زود باعث تغييراتي در بخش. نستگوناگوني از يك جريان واحد دا

هاي فرهنگ مانند زبان نشان داد كه در آن منابع مي شود و اين نكته را مي توان در همه بخش
آشكار است . كافي براي بررسي جريان تغيير فرهنگ به عنوان يك كل يكپارچه وجود داشته باشد

هاي بسياري است كه انسان به عنوان عضوي از زيرا از جمله توانايي .كه زبان بخشي از فرهنگ است
آرام و به صورت تدريجي تغيير فرهنگي آرام). 77: 1349 هوي جر،هاري(كند يك جامعه كسب مي
- شود و به همين دليل است كه به منظور درك و تعميم تغييرات زباني بايد آنسبب تغيير زباني مي

بنابراين به دنبال . شوند تلقي كنيمعتري كه تغييرات فرهنگي ناميده ميرا بخشي از جريان وسي
شود تا بتواند براي دهد، زبان آن جامعه نيز دچار دگرگوني ميتحوالتي كه در يك جامعه رخ مي

  ).80: همان(ي با تحوالت  اجتماعي، فرهنگي شرايط را بهتر نمايد رويارويي دقيق و همه جانبه
شناختي تاثير جنگ بررسي انسان«ين اهداف اين تحقيق كه بخشي از پژوهشيكي از مهمتر   

است،  مطالعه تاثيري است كه جنگ و » هاي انسانيتحميلي بر وضعيت اجتماعي، فرهنگي گروه
منطور مطالعه به اين موضوع به  به.  هاي ناشي از آن بر مقوله فرهنگي، اجتماعي زبان داردمهاجرت

زهاب و كساني كه در زمان جنگ از ميان بازماندگان جنگ در شهرستان سرپل بررسي اين مسأله در
اين شهر مهاجرت كرده و بعد از جنگ بازنگشتند و در شهرهايي چون تهران، كرج، شيراز، اصفهان و 

گويي به اين سوال است كه آيا  اين پژوهش در صدد پاسخ. اند پرداخته شده است يزد ساكن  بوده
حولي بزرگ بر زبان تاثير گذاشته است؟ اين تاثيرات به چه شكل و تا چه ميزان عنوان تجنگ به

هايي دانست كه باعث تغييرات هاي ناشي از آن را يكي از مقولهتوان جنگ و مهاجرت است؟ و آيا مي
  شود؟ زباني در جامعه مي
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  چهارچوب نظري
د تغييرات قابل توجهي به هاي  اجتماعي منحصر به فردي است كه با خوجنگ يكي از پديده  

از جمله عوارض ناشي از جنگ، مسئله مهاجرت ساكنين مناطقي ).32:1368 بوتول،(همراه دارد 
ها معموال از مناطق تحت نفوذ و قابل دسترس  اين مهاجرت. اند است كه مورد تجاوز قرار گرفته

پيامدهاي متعدد  گيرد كه با خودصورت اجباري و گروهي صورت مي دشمن به مناطق امن به
عليزاده، قاسمي رستم(سياسي، اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي و فرهنگي  به همراه دارد 

هايي كه شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم غالبا از سرزمين).64: 1391اردهايي،
است وارد تر ها نامساعد است خارج و به مناطقي كه داراي شرايط اقتصادي و اجتماعي مطلوبآن
با يك رويكرد ساختاري، مهاجرت جنگي باخود مسايل و ). 165:1375مركز آمار ايران،(شوند مي

مشكالتي را براي مناطق مبدا، مقصد و همچنين خود مهاجران به همراه دارد و بر كليت جامعه 
  ). 63: 1391عليزاده، قاسمي اردهايي،رستم(زده تاثيرگذار است  جنگ
در پژوهشي كه اثرات متعدد جنگ كره بر ساختارهاي اجتماعي جامعه ) 2001( هانگ شين 
شناختي يعني باروري، كند، پيامدهاي جمعيتي را با سه فرايند عمده جمعيترا بررسي مي كره

  ).62: همان(دهد  مرگ و مير و مهاجرت مورد بررسي قرار مي
انتقال فرهنگي ناخواسته و توانند هاي جنگي ميبا توجه به تئوري اشاعه فرهنگي، مهاجرت

اي را موجب شوند كه اين امر فرايند فرهنگ پذيري كودكان و نوجوانان جنگ زده ريزي نشدهبرنامه
برخورد . ها را موجب شودرا مختل نموده و ممكن است انزواي فرهنگي و كاهش تحرك اجتماعي آن

-ناطق مختلف انشقاق ايجاد ميهاي فرهنگي مختلف بر اثر مهاجرت، در مركز ثقل فرهنگي مهويت
ها و آداب و كند و تبعات متعددي چون ضعف نظام نظارت اجتماعي و فرهنگي، تغيير در مناسبت

. آورداجتماعي و ناهمگوني در هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي مهاجران را بدنبال مي -رسوم فرهنگي
. ان از چهار بعد قابل بررسي استاز نظر الگوي كاركردي پارسونز، مسايل و مشكالت فرهنگي مهاجر

هاي مشترك و اختالل در اين چهار بعد، ارزش. همفكري، همگامي، همدلي و همبختي مشترك
هاي كند و در نهايت، انگاره پايداري نسبي تعامالت و هويت جمعي مهاجران را دچار آسيب مي

عنوان يكي از زبان نيز به. )13-14:1377امين صارمي،(دهد ها را تحت تاثير قرار ميفرهنگي آن
  .شودعناصر هويت بخش در جريان مهاجرت دچار آسيب جدي مي

توان به انزواي اجتماعي مهاجران جنگي در از ديگر پيامدهاي اجتماعي جنگ تحميلي مي 
ها و هنجارهاي غالب در پذيري با ارزش انطباق. مقصد و عدم انطباق با محيط جديد اشاره كرد

شوند امر دشواري است و اين انطباق زماني مهاجريني كه به دلخواه به مكاني وارد مياجتماع براي 
شان اجباري و شان دچار دگرگوني شده و مهاجرتكه اشخاص منزلت اجتماعي و وضع اقتصاي

زبان توانايي ). 73:1391عليزاده، قاسمي اردهايي،رستم(گردد  ناخواسته باشد، به مراتب دشوارتر مي
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كنند و هنجارهاي غالب را دارد به اين صورت كه افراد مهاجر سعي مي ي در ميان ارزشقرارگير
براي حفظ ارزش و هنجارهاي جامعه مقصد از زبان آن جامعه بهره گرفته و از اين طريق در صدد 

  .انطباق با محيط جديد برآيند
روهي جمعيت را به هاي گجاييهاي اجباري و جابهدر اين مقاله فرض شده كه جنگ، مهاجرت

شود و  دنبال دارد كه خود منشاء پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي متعددي در جامعه جنگ زده مي
  .يكي از مهمترين اين پيامدها، تغيير زباني است

هاي هاي جمعيتي و مهاجرتجايياي از جابهجنگ تحميلي عراق عليه ايران حجم گسترده
هاي غربي كشور مهاجرفرست شدند ه جنگ تحميلي، كليه استاندر فاصل. اجباري را به دنبال داشت

هاي مركزي هاي شرقي نيز دو برابر شد، چرا كه اكثر اين مهاجران جنگي به استانو جمعيت استان
  ).76: همان(و شرقي كشور مهاجرت كردند 

كرمانشاه  هاي خوزستان، ايالم، كردستان وبعد از جنگ نيز همواره بر ميزان مهاجرفرستي استان
اين امر يكي از پيامدهاي مهاجرتي جنگ تحميلي است كه تا امروز نيز ادامه  دارد . افزوده شده است

  ).همان(
اجتماعي و فيزيكي نامناسب در يك مكان  -بر اساس نظريه جاذبه و دافعه، عوامل اقتصادي

ز نظر اقتصادي، شود كه افراد محل زندگي خود را ترك كرده و به مكان ديگري كه اموجب مي
  ).37:1385 حاج حسيني،(اجتماعي و فيزيكي در شرايط بهتري هستند، نقل مكان كنند 

اي كه مهاجرت را تحت نظريه. هاي اين مدل استلي يكي از مهمترين نظريه.سي.نظريه اورت
) ب) دهبرانگيزنده و يا بازدارن(عوامل موجود در مبدا ) الف: تاثير چهار عامل عمده ذيل تبيين كرد

موانع موجود در جريان مهاجرت از مبدا به ) ج) برانگيزنده و يا بازدارنده(عوامل موجود در مقصد 
اين نظريه به تئوري عوامل دافعه و جاذبه معروف ). 132:1380زنجاني،(عوامل شخصي ) مقصد د

ميل به مهاجرت است و بر آن اساس، در صورتي كه برآيند عوامل برانگيزنده و بازدارنده مثبت باشد 
شود و اگر چنانچه عوامل شخصي نتواند اين تمايل را از بين ببرد و موانع موجود در در فرد ايجاد مي

يابد و فرد حركت خود را از اي اعمال نكند، مهاجرت عينيت ميجريان مهاجرت نيز تاثير بازدارنده
- چنان كه اظهار ميگر است، آنهتاكيد لي بر موانع مداخل).133:همان(كند مبدا به مقصد آغاز مي

گر وجود دارد كه در مواردي مقدار آن كم و در اي از موانع مداخلهبين دو مكان مجموعه: دارد
در هر حوزه عوامل متعددي در جذب افراد به آن حوزه موثر بوده . مواردي نيز اين ميزان زياد است

. وجود دارد) عاليم منفي(شود حوزه مي و عوامل ديگري كه موجب دفع افراد از آن) عاليم مثبت(
واضح است كه مجموع عوامل مثبت و منفي در . همچنين عوامل ديگري هم به صورت خنثي هستند

در عين حال ممكن است طبقاتي از . مبدا و مقصد براي مهاجر يا مهاجرين با هم متفاوت هستند
دهند را بتوان از يكديگر اكنش ميمردم كه به گونه مشابه به مجموعه عوامل در مبدا و مقصد و
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هاي فردي، مثال سن، جنس، ميزان اثر هريك از عوامل بنا به شخصيت و ويژگي. تفكيك كرد
: 1385 حاج حسيني،(هاي قومي و غيره متفاوت خواهند بود تحصيالت، سطح مهارت، نژاد، گروه

دوري از خطر و حفظ   ايعنوان عاملي منفي موجب دفع افراد از  مناطق جنگي برجنگ به). 39
  .شودتر ميجان و مال خود و مهاجرت به مناطق امن

، مهاجرت يك رفتار تصادفي نيست، بلكه پاسخي براي رفع 1در نظريه محروميت نسبي
هاي موجود و فرايندهاي اثرگذار بنابراين، شناخت مالك محروميت. شودها محسوب ميمحروميت

در واقع، . باشدهاي نسبي ميري و پاسخ نهايي به محروميتمحروميت بر تصميم به مهاجرت ضرو
هاي با ارزش در داخل سازمان اجتماعي خود دست يابد و احساس وقتي فرد يا جمع نتواند به هدف

هايش در خارج از سازمان اجتماعي او وجود دارد در آن كند كه منابع الزم براي رفع محروميت
اي  مهاجرت را  پديده) 1984(نظراني نظير استارك و ونگ بصاح. زند  صورت دست به مهاجرت مي

يكي از پيامدهاي ). 46:همان(دهد دانند كه سازمان اجتماعي مبدا و مقصد را تحت تاثير قرار مي مي
هاي گوناگون به گرچه پذيرش فرهنگ. هاي مختلف استعمده مهاجرتي، آشنايي مردم با فرهنگ

چه كه هاي منفي همراه است، آندر ابتدا با مقاومت و عكس العملوسيله مهاجران و ساكنان بومي 
شود و از بده و تدريج به تعاطي فرهنگي تبديل مي كند بهدر آغاز به شكل برخورد خودنمايي مي

انتقال فرهنگي، اختالط قومي و فرهنگي . آيدوجود مي تري بههاي متعاليها فرهنگهاي آنبستان
مهاجرين جنگ تحميلي در ). 183:1380زنجاني،(ه مناطق مهاجرپذير است هاي عمديكي از ويژگي

هاي بعد زبان خود را آرام آرام به فراموشي شهر مقصد از فرهنگ اوليه خود دور شده و در نسل
هاي بسياري از اوقات اين افراد خواسته تن به فراموشي بسياري از رسوم، زبان و ارزش. سپارند مي

. شوندهاي فرهنگي جديد ميافراد به صورت خود خواسته جذب ويژگياين . دهندخود مي
كه هيچ يك از كودكان و جوانان مهاجر قادر نيستند آثار علمي، ادبي و تاريخي گذشته خود  صورتي به

  ).184: همان(را به زباني كه نوشته شده بخوانند و از احساس تعلقي كه به آن دارند لذت ببرند 
كه از نقش عامل اقتصادي در مهاجرت غفلت كند،آن را عامل منحصر به آنديدگاه اجتماعي بي

هايي چون تشكيل خانوار و داند و عالوه بر عوامل ارادي، انگيزهها نميفرد برانگيزاننده مهاجرت
الحاق آن، تحصيل، تحمل يا عدم تحمل شرايط زيستي، تمايل به زندگي در نقاط خاصي تحت تاثير 

  ).136: همان(گيرد ادي و فرهنگي را نيز ناديده نميعوامل قومي، نژ
اي است اجتماعي؛ زبان مخلوق اجتماع است و همراه با تحوالت اجتماع دگرگون زبان پديده

عنوان يك نهاد اجتماعي از يك سو براي ايفاي نقش ارتباطي زبان به). 74: 1369 باطني،(شود مي
  هايي كه در سطح يك جامعه پديد ه موازات دگرگونيخود به ثبات نياز دارد و از سوي ديگر، ب

 
1. Relative Deprivation 
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 ).6:1387 مدرسي،(سازد گردد و خود را با نيازهاي زمان منطبق ميآيد، ناگزير دچار تغيير ميمي
  ي نقش مهمي كه در زندگي اجتماعي انسان دارد، از بسياري از تحوالت و زبان به واسطه

ي خود دگرگون پذيرد و به نوبهپيوندند، تاثير ميوقوع ميهاي انساني به هايي كه در جامعهدگرگوني
هاي زباني به كيفيت و كميت تحوالت غيرزباني بستگي دارد اما كيفيت و كميت دگرگوني. شودمي

هاي علمي و فني، به طور معمول تحوالت اجتماعي، سياسي پيشرفت. ها برابر نيستبا آن
اي دارند و تحوالتي مانند ن زبان بازتاب قابل مالحظهبرخوردهاي فرهنگي و مانند آن در واژگا

ها ممكن است عالوه بر تغييرات واژگاني، به حذف يك زبان و جايگزيني زباني ها و مهاجرتجنگ
: همان(هاي دو زبانه و مانند آن منتهي گردند هاي آميخته و نيز پيدايش گروهديگر، پيدايش زبان

شي از جنگ است و به دنبال تغييراتي كه آرام آرام در فرهنگ افراد زبان متاثر از مهاجرت نا). 12
به قول فردريك، فرض منطقي آن است كه در هر جامعة . شودآيد دچار تغيير ميمهاجر به وجود مي

كنند و تغييراتي كه در هر يك از زباني، بيشتر مردم به وسيله زبان مشتركي ارتباط برقرار مي
نيادي پديدار شود، بايستي در طول يكي دو نسل در زبان بازتاب پيدا كند هاي اجتماعي بسازمان

- ترين آندانند كه عمده عوامل متعددي را در بقا يا زوال يك زبان موثر مي  شناسان،زبان ).6: همان(
ها، زبان آموزش و هاي اعمال شده از سوي دولتشهرنشيني، صنعتي شدن، محدوديت  ها مهاجرت،

وران يك زبان هستند  ها و تعداد گويشر نظام آموزشي كشور، اعتبار اجتماعي زبانعلم آموزي د
  ).68:1383 بشيرنژاد،(

شناسان، غالبا زبان را يك از قرن نوزدهم به اين سو، دانشمندان علوم اجتماعي و به ويژه زبان
ليت به رشد و دانند كه پس از زايش و پشت سر گذاشتن  دوران طفو ارگانيسم يا موجود زنده مي

رسد و ممكن است بنا به دليل يا داليلي با طي روندي از زوال تدريجي رو به خاموشي  بالندگي مي
شود  ياد مي1»تغيير زبان«يا » تعويض«از اين فرايند با عنوان. رود و زبان ديگري جانشين آن شود

را رها كرده، تحت تاثير  ، فرد يا قومي رفته رفته زبان خود»تغيير زباني«در فرايند ). 67:همان(
اين پديده به اين . گزينندفشارهاي دروني و بيروني، زبان ديگري را براي ارتباط با ديگران بر مي

رفته رفته ...هاي مختلف از جمله مدرسه، اداره و افتد كه زبان مادري فرد، در حوزهصورت اتفاق مي
  كه زبان مادري فرد نيست جايگزين آن دهد و زبان غالب در جامعه كاربرد خود را از دست مي

ها توسط زبان غالب، سرانجام به حوزه مغلوب زبان نيز پس از تسخير تمامي اين حوزه. گرددمي
اگر در ). 31:1381فالحتي و نعمتي،(ي تغيير زباني اتفاق افتاده است گوييم پديدهغالب شود، مي

انه يا چند زبانه از زبان بومي خود به نفع زبان فرايند تغيير زبان، سرانجام افراد يك جامعه دوزب
  نيز ياد  2»مرگ زبان«شويم كه از آن با عنوان رو ميديگري دست بكشند گاه با روندي روبه

 
1. Language shift 
2. Language death 
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رود كه اعضاي آن جامعه زباني تنها به ويژه زماني به كار مي» مرگ زبان«اصطالح . شودمي
  .)67:1383بشيرنژاد،(وران آن زبان در دنيا باشند  گويش

- هاي زباني متفاوتي ميها و برخوردهاي نظامي، به دگرگونيتحوالت اجتماعي مانند جنگ
هاي متفاوتي مانند قرض گيري زباني، گونه تحوالت ممكن است به صورتآثار زباني اين. انجامند

ند هاي آميخته و حذف كامل يك زبان تظاهر پيدا كنهاي دو زبانه، پيدايش زبانپيدايش گروه
مهاجرت نيز خود مسايل زباني . شودها آغاز ميبه دنبال جنگ، مهاجرت). 10:1387مدرسي،(

حركت جمعيت از روستاها به شهرها و نيز از شهرهاي كوچك به شهرهاي . معيني را به دنبال دارند
ي هاگردد ميليون ها انسان با زمينهاي است رايج كه گاه سبب ميبزرگ در سطح يك كشور، پديده

زباني گوناگون در يك جامعه گرد آيند و براي ارتباط با يكديگر، ناگزير از زبان مشتركي استفاده 
در اين حالت، زبان رسمي كشور يا شهر مورد مهاجرت است كه معموال به عنوان زبان . كنند

توان گفت كه مهاجرت معموال سبب گسترش زبان بنابراين مي. شودمشترك به كار گرفته مي
  ).11: همان(گردد هاي محلي ميها و گونههاي آن و همچنين حذف تدريجي گويشي و ويژگيرسم

هاي گوناگون به شهرهاي بزرگ سبب افزايش ميزان دوزبانگي در اين مهاجرت گويندگان زبان
شود كه مهاجران خود را با مهاجرت به هر دليلي كه انجام گيرد، سبب مي. شودمراكز نيز مي
گردد، دو حالت جا كه به مسايل زباني مربوط ميتا آن. ان منطقه ميزبان تطبيق دهندفرهنگ و زب

  قرار ) ميزبان(گروهي از مهاجران زير تاثير فرهنگ جامعه جديد : عمومي ممكن است پيش آيد
كه طي يكي دو نسل زبان مادري خود شوند و در اين صورت احتمال اينگيرند و مجذوب آن ميمي

گروهي ديگر از مهاجران كه . ارند و زبان سرزمين ميزبان را جايگزين آن كنند زياد استرا كنار گذ
تر هستند، ضمن پذيرش فرهنگ و شيوة عمومي زندگي در محيط  داراي پشتوانة فرهنگي غني

  اين ترتيب، زبان و ساير آورند و بهجديد، جامعه زباني كوچكي در دل جامعة تازه به وجود مي
در اين حالت، مهاجران به يك گروه دو زبانه در درون جامعة . كنندي خود را حفظ ميهاي بومسنت

هاي بومي هاي دوزبانه، حذف زبان بنابراين، پيدايش يا گسترش گروه. شوند زباني جديد تبديل مي
توان مهاجران در طول يكي دو نسل و گسترش زبان هاي رسمي و رايج در مراكز بزرگ شهري را مي

  ).همان(ه پيامدهاي زباني روندهاي مهاجرت دانست از جمل
كنند و در مفهوم مهاجرت به هر دليل آن را يكي از مقوالتي كه نظريه پردازان برآن تاكيد مي

  . نمايند، مسئله برخورد زباني استبرجسته مي
ان هاي اجتماعي زبكنند، موارد خاص ويژگيزباني با يكديگر برخورد ميهنگامي كه دو گروه 

افراد تك زبانه، . آيدوجود مي هاي دوزبانگي و تداخل بهمعموال در اين  جوامع پديده. شود پديدار مي
فرهنگي و  -در اين جوامع، همبستگي شرايط اجتماعي. خورنددوزبانه و هردوزبانه به چشم مي

صي سبب فرهنگي خا - سخن ديگر ممكن است عوامل اجتماعي به. شودهاي زباني آشكار ميپديده
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شوند كه افراد يك زبان را بر ديگري ترجيح دهند و يا در برابر تداخل در زبان ايستادگي كنند، 
اين ترتيب عوامل بازدارنده تداخل و يا موثر شان را آسان بپذيرند و بهيابعكس تداخل در زبان مادري

توان زبان ي، ميدر برخورد دو جامعه زبان). 170:1373الديني،مشكوه(در تداخل مشخص شوند 
اند، زبان قومي را كه به واسطة برتري نظامي، اقتصادي يا سياسي به سرزمين ديگري وارد شده

زبرين و زبان مردم بومي آن سرزمين را كه زير سلطة نظامي، اقتصادي يا سياسي تازه واردان قرار 
ها و عة زباني به واسطة جنگدر اين قبيل موارد بويژه هنگامي دو جام. گرفته اند، زبان زيرين ناميد

حذف زبان زبرين، : گيرند، به طور كلي سه حالت پيش مي آيدبرخوردهاي نظامي در ارتباط قرار مي
اصوال تمامي موارد ). 55:1387مدرسي،(حذف زبان زيرين و همزيستي  دو زبان در كنار يكديگر 

كه يك نسل دو زبانه، يكي از دو زبان افتد، به اين معني  ها، بين دو نسل مختلف اتفاق ميحذف زبان
توان خانواده را نقطه آغاز فرايند  از اين رو مي. كندرا برحسب شرايط موجود به نسل بعد منتقل مي

مرگ زبان دانست، زيرا اين والدين هستند كه يكي از دو زبان را براي آموزش به فرزندان و انتقال به 
ان نتيجه حركت جمعي و بلندمدت انتخاب و كاربرد يك تغيير يا حذف زب. گزينندنسل بعد برمي

. افراد قرار دارد 1»هاي زبانينگرش«زبان و انتخاب يك زبان از ميان دو يا چند زبان نيز تحت تاثير 
نگرش افراد را نسبت به ...) اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و(اي از عوامل برون زباني مجموعه

وران  توانند در انتخاب زبان و كاربرد آن از سوي گويشها مياين نگرشدهند كه يك زبان شكل مي
ظاهرا از ميان دو زبان، زباني در يك . و آموزش آن به فرزندان در حوزه خانواده تعيين كننده باشند

باالتري برخوردار باشد و برخورداري از  2جامعه شانس بيشتري براي بقا دارد كه از اعتبار اجتماعي
هاي سياسي، اقتصادي، نظامي، علمي، و وجهه اجتماعي نيز مستلزم برخورداري از پشتوانهاعتبار 
توان چنين نتيجه گرفت كه در برخوردهاي زباني بنابراين، مي). 70:1383بشيرنژاد،(است ... ادبي و

هايي مانند شود، ممكن است حالتبه ويژه برخوردهايي كه به دنبال تهاجمات نظامي حاصل مي
ها امكان يكي از دو زبان و يا همزيستي دو زبان پيش آيد و در هر يك از اين حالت حذف
هاي رواني، عوامل گوناگوني مانند برتري فرهنگي، وجود انگيزه. گيري زباني نيز وجود دارد قرض

گروهي و غيره در هاي درون گروهي و برونقومي و سياسي در گويندگان هر يك از دو زبان، ازدواج
). 59:1387مدرسي،(كنند گونه برخوردهاي زباني نقش مهمي بازي ميي نهايي اينين نتيجهتعي

آورد كه يكي از نتايج معمول آن ي مناسبي براي برخوردهاي زباني فراهم ميروند مهاجرت زمينه
ان هايي است كه در شهر ميزبويژه واژگاني ميان زبان هقرض گيري يا رد و بدل شدن عناصر زباني و ب

  ). 8: همان(كنند با يكديگر تماس و برخورد پيدا مي

 
1. Language attitudes 
2. Scial prestige 
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اي از طريق روندهاي حذف و افزايش در واژگان زبان در مراحل آغاز مهاجرت، تغييرات گسترده
هايي است كه در محيط اين تغييرات به نظر هاگن، نتيجه فوري دگرگوني. گرددمهاجران پديدار مي

هاي قرضي به هاي مهم تغييرات واژگاني، ورود واژهيكي از جنبه. آيدوجود مياجتماعي مهاجران به
ها بر مفاهيمي داللت دارند كه در محيط اجتماعي جديد مطرح هستند زبان مهاجران است؛ اين واژه

شوند، هاي اولية مهاجرت غالبا دو زبانه ميمهاجران در سال. اندها آشنا نبودهو مهاجران قبال با آن
زبان اول خود، ناگزيرند كه براي ارتباط با اعضاي جامعة ميزبان، زبان آنان را نيز  زيرا عالوه بر

هاي اجتماعي هريك از اين دو زبان داراي قلمرو كاربردي معيني هستند و در موقعيت. بياموزند
عة عناصر زبان جاماز يك سو، . گذارندهرحال بر يكديگر تاثير ميشوند، اما بهخاصي به كار گرفته مي

شود و از سوي ديگر، از طريق روند قرض گيري، به زبان اول مهاجران وارد مي) زبان دوم(جديد 
تر، به بيان دقيق. هاي زبان اول مهاجران از طريق روند تداخل به زبان دوم راه مي يابدويژگي

ها براي آن شوند كه در زبان اول خود اصطالحياي آشنا ميمهاجران در جامعة جديد با مفاهيم تازه
وگوهاي درون گروهي خود كه معموال از زبان اول استفاده  ندارند و بنابراين طبيعي است در گفت

از سوي ديگر، در روابط برون گروهي . قرض بگيرندكنند، اصطالحات زيادي را از زبان دوم بهمي
شود و سته وارد ميهاي زبان اول ناخواشود، ويژگيمهاجران كه معموال از زبان دوم استفاده مي

ي معين هاي زباني گوناگون يك جامعهمهاجراني كه با زمينه. گرددوجود آمدن لهجه ميسبب به
هاي مختلف در كاربرد زبان جامعه ميزبان هم از يكديگر متمايز سبب داشتن لهجهشوند، بهوارد مي

  در بسياري از موارد . شونديآساني باز شناخته مگردند و هم از اعضاي بومي جامعه ميزبان بهمي
زباني  -ي رفتار زباني مهاجران، به اصل و منشاء جغرافياييتوان در نخستين برخورد تنها برپايهمي

ممكن است  در مراحل بعد، مهاجران در صورت بازگشت به سرزمين بومي خود . بردسرعت پيآنان به
بيان ديگر، تاثيراتي كه زبان اول به. تبديل شوندهاي زباني بيگانه عوامل انتقال و گسترش ويژگيبه 

) اندآن مهاجرت كردهزبان جامعه اي كه به(مهاجران از طريق قرض گيري واژگاني از زبان دوم 
  آن سرزمين منتقل گردند، بهي خود بازميسرزمين اوليهپذيرفته است، از طريق مهاجراني كه به

اين گيرند و به كار ميهاي خود، اصطالحات قرضي بيگانه را بهمهاجران در گفتگو با همزبان. شودمي
روند مهاجرت داراي پيامدهاي زباني . شوندها به جامعة زباني خود مي ترتيب سبب معرفي آن

  ).80-82:1387 مدرسي،(گوناگوني است 
، كرج، هايي روبرو هستيم كه با شروع جنگ به شهرهايي مانند تهرانژوهش با خانواده  در اين پ

كنند و عده اي نيز به اردوگاه روماديه در عراق يزد، اصفهان، شيراز و شهرهاي شمالي مهاجرت مي
خانواده مهاجر به شهرهاي تهران، كرج،  5نمونه مورد بررسي در اين تحقيق شامل  . شوندتبعيد مي

   .شودزهاب  ميخانواده در شهر سرپل 10شيراز، ساري، يزد و 
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  شناسيروش
ها تا انتخاب رح يك پژوهش تقريبا تمامي جوانب تحقيق از جزيي ترين جزئيات گردآوري دادهط 

  ).150:1387 ،جليلي(گيرد ها را در بر ميفنون تحليل داده
مطالعة ميداني نوعي استراتژي تحقيق است كه به . اين پژوهش از نوع مطالعات ميداني است

اجتماعي و زيستي جامعه مورد نظر را مورد بررسي قرار هاي فرهنگي، ژگي دهد ويمحقق اجازه مي
در اين تحقيق، محقق به عنوان فردي درگير در زندگي جامعه مورد بررسي خود و مشاهده . دهد

ها را جمع آوري و از طريق درگيري دست اول با موضوعات، بينش و نگاهي نزديك به مشاركتي داده
  .آوردجامعه مورد تحقيق را به دست مي
گفته ). 117:1393 مارچسيون،(ي مطالعه ميداني است ترين پايهروش مشاهدة مشاركتي اصلي

دهد كه مشاهده مشاركت آميز براي هر كار موثر  مشهور مالينوفسكي اين واقعيت را نشان مي
  ).139:1375 ثالثي،(اي دارد  ميداني اهميت تعيين كننده

اي، رفتاري و تجربه را هاي مشاهدهداده آوريروش مشاهدة مشاركتي به محقق فرصت جمع 
اين كه چگونه مردم در . سازدهاي محقق را فراهم ميدهد كه وظيفة كمك به پاسخ سوالارايه مي

كنند از طريق روش مشاهده مشاركتي دهند و عمل ميشرايط مختلف كنش متقابل انجام مي
  ).117:1393 مارچسيون،(آيد دست مي به

ي ميدان تعريف كرد كه همزمان اي براي مطالعهتوان استراتژيمشاركت را ميمشاهده همراه با 
  گويان و افراد مطلع، مشاركت و مشاهده مستقيم و  تحليل اسناد و مدارك، مصاحبه با پاسخ

  )244:1387جليلي،(كند نگري را با يكديگر تلفيق ميدرون
  .كنديكديگر متمايز ميگانة مشاهدة همراه با مشاركت را از  اسپردلي مراحل سه

در ابتداي اين فرايند قرار دارد و محقق را با ميدان مورد مطالعه آشنا  1مشاهده توصيفي -1
هاي دهد و تا سرحد امكان پيچيدگيمشاهده توصيفي شرحي كلي از ميدان به دست مي. كندمي

تر كمك دقيقهاي هاي پژوهشي و ارايه حدسدهد و در عين حال به طرح سوالآن را نشان مي
 .كندمي

هاي كند كه براي پرسشنگاه شما را بر فرايندها و مشكالتي متمركز مي 2مشاهده متمركز -2
 .ترين اهميت را دارندتحليل شما بيش

شود به دنبال يافتن شواهد و ها انجام ميكه در مراحل پاياني گردآوري داده3مشاهده گزينشي -3
 ).246: همان( فرايندهايي است كه در مرحله دوم پيدا نشدندتري براي انواع اعمال و هاي بيشمثال

 
1.Descriptive observation 
2. Focused observation 
3. Selective observation 
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ترين شكل خود شامل مشاركت طوالني مدت، پنهان يا در اين تحقيق روش كار در شاخص
چه را كه دهد و آنچه را كه رخ ميشناس در زندگي روزمره است كه طي آن محقق،آنآشكار، مردم

اي در حقيقت شاهد گردآوري هر نوع داده -كنديهايي مطرح مشود شاهد است و پرسشگفته مي
 اي كه كانون تحقيق است پرتوي بيفكندشود تا از اين طريق برمسئلهاست كه حاصل مي

  ).253:همان(
در واقع محقق در اين روش، پژوهش را از طريق تعامل با افراد ديگر كه قسمتي از مطالعه 

ارد كه شامل مكالمات، مصاحبه ها و  تجربيات اين تعامل اشكال زيادي د.دهدهستند انجام مي
  ).21:1393 مارچسيون،(عاطفي و شعاير مشترك است 

ها و افكار ها نيز به عنوان فرصتي براي پرسيدن به سواالت مستقيم و دسترسي به تجربهمصاحبه
  ).117: همان(گذارد شخصي را در اختيار مي

اسپردلي پيشنهادهاي . با مشاركت است مصاحبه يكي از اصلي ترين مباني مشاهده همراه
  بهترين راه اين است كه مصاحبة : نگارانه ارايه كرده استمشخصي براي اجراي مصاحبه مردم

تدريج وگوهاي دوستانه در نظر بگيريم كه محقق بهاي از گفتنگارانه را به منزلة مجموعهمردم
كمك كند كه به منزلة يك منبع كند تا به فرد صاحب اطالعات عناصر جديدي وارد آن مي

  ).185:1387جليلي،(ها پاسخ دهد اطالعاتي به آن
ها توان از آنهايي را دارند كه مياند حكم دادههايي كه از مصاحبه شوندگان به دست آمدهروايت

  ها اين امكان را به محقق روايت. هاي نيمه ساخت يافته استفاده كردبه عنوان جايگزين مصاحبه
ي مصاحبه شوندگان نزديك خشند تا به شكل جامعي به جهان تجربيات، هرچند ساختار يافتهبمي

  ).193:همان(شود 
ها در مصاحبه روايي به اين شكل است كه در مصاحبه روايي از فرد مطلع اساس گردآوري داده

گر  پرسش .البداهه روايت كندشود موضوع مورد نظر را كه خود در آن شركت داشته فيخواسته مي
اي از رويدادها از ابتدا تا هم پيوستهدارد تا موضوع مورد نظر را در قالب داستان بهفرد مطلع را وا مي

  ).همان(به انتهاي آن بازگو كند
هايي همچون مشاركت، توان به روشها كه در اين بين مياي از روشاز مجموعهدر اين تحقيق 

شامل مصاحبه تاريخ زندگي و مصاحبه (اي ساختار نيافته هدات، مصاحبهآوري مستنمشاهده، جمع
  .شده است استفاده... برداري و، پرسش و پاسخ، عكاسي، فيلم)روايتي

شناختي تاثير جنگ تحميلي بر وضعيت بررسي انسان«اين مقاله حاصل بخشي از پژوهش 
در شهرستان 1392تا 1390سال از سال 2است كه به مدت » هاي انسانياجتماعي، فرهنگي گروه

مردم نگاري، (كنار مطالعه ميداني  در .استزهاب و قصرشيرين به صورت ميداني انجام گرفته سرپل
ها، گزارش(، مطالعه اسنادي )مشاهده توصيفي، مشاهده متمركز، مشاهده گزينشي، مصاحبه روايي
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رد استفاده براي هاي مودر نتيجه، روش. صورت گرفته است) خاطرات و مصاحبه هاي انجام شده 
نخست بعد از بررسي و مشاهده . اندها عموما از الگوي واحدي پيروي كردهگردآوري و تحليل داده

هايي كه به عراق تبعيد شده هاي مورد تحقيق، تعدادي از خانوادهمنطقه مورد بررسي و انتخاب نمونه
در مرحله دوم به بررسي . رفتندعنوان نمونه برگزيده شده، مورد مطالعه و بررسي قرار گبودند به
هاي پرداختيم كه با شروع جنگ به شهرهايي مانند تهران، كرج، شيراز، قزوين، كرمان، يزد، خانواده

 5خانواده از تهران، 5ها،  از ميان اين خانواده. اندساري، آمل، رشت، بابل و اصفهان مهاجرت كرده
نگارنده در راستاي . يزد به عنوان نمونه انتخاب شدندخانواده از شيراز، ساري و  5خانواده از كرج، 

تحقيق مورد نظر به شهرهاي مورد نظر رفته و به مصاحبه حضوري و تمركز يافته و مشاهده ميداني 
مشاهده و مصاحبه با نسل دوم و سوم اين مهاجران بسيار حايز اهميت بود و بستري الزم . پرداخت

ست آمده فراهم نمود و در نهايت ما را به تاثير غالبي كه جنگ و هاي به دجهت مقايسه و تحليل داده
هايش براي كسب نگارنده در مصاحبه. هاي زبان شناختي دارد رساندبه تبع آن مهاجرت بر ويژگي

اطالعات درباره تلفظ، واژگان و دستور زبان دقت الزم را بكار برد و بدين ترتيب پس از كامل شدن 
هاي مورد نظر گاهي يك ساعت و حتي مصاحبه. حاصل را منظم و تركيب كندپژوهش، توانست نتايج 

  .يك روز كامل طول مي كشيد، مدت زمان آن بستگي زيادي به درجه كامل بودن مطالعه داشت
هاي برگزيده و درباره موضوعات متفاوت در زمينه در اين پژوهش با استفاده از مصاحبه، از نمونه

هاي به دست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار  هاي گوناگون سوال شدو پاسخكاربرد زبان در موقعيت
  .گرفت

  
  يافته تحقيق

و يكي دو سال بعد از آن نيز شروع و ادامه جنگ تحميلي كه  1365تا 1359هاي در فاصله سال
كشور  هاي غربيهاي مهاجرتي افزود و كليه استانهمراه با بمباران مراكز جمعيتي بود، بر نابساماني

  )به خوبي نمايش داده شده است 1اين امر در جدول شماره . (را مهاجر فرست كرد
يابد اين امر عالوه بر افزايش  مهاجرت در بسياري از موارد به سوي شهرهاي بزرگ جريان مي

سريع جمعيت آن شهرها در مواردي به تمركز بيش از حد جمعيت شهري در يك يا دو شهر بزرگ 
  ).181:1380زنجاني،(ود ش كشور منجر مي

هاي تهران، اصفهان، فارس و بوشهر اين مهاجران در اقصي نقاط كشور جاي گرفتند، ليكن استان
  ). 103:همان( و هرمزگان مهترين نواحي مهاجرپذير كشور شدند 

هاي تهران كوچ از جذب مهاجران خارج شده استان كرمانشاه با توجه به سهم بسيار باالي استان
  .اي جديد تلقي كردتوان پديدهن جنگ تحميلي و بعد از آن را ميدر زما
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هاي هاي بين استاني حاصل از سرشمارياين در حالي است كه آمارهاي موازنه مهاجرت
اي خوزستان و ايالم با خالص مهاجرت هاستان 1355دهد تا سال  نشان مي 1355و  1335،1345

هاي كرمانشاه اند و استانهاي دوم و پنجم خالص مهاجرت كشور را داشتهرده+ 9412و + 154846
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- رستم(اند هاي كشور داشتهو كردستان نيز وضعيت مهاجرفرستي كمتري نسبت به اكثر استان
  ).65: 1391عليزاده، قاسمي اردهايي،

هاي غيرمتولد بعد از جنگ، در شهر يا آبادي محل اقامت را در استانباال بودن نسبت افراد 
( بايد متاثر از شرايط جنگي كشور دانست ) درصد 1/24(و كردستان ) درصد5/25(كرمانشاه 

  ).99:1380زنجاني،
دهد كه همواره بر ميزان مهاجرفرستي به خوبي نشان مي 2نگاه تحليلي به جدول شماره 

  .ردستان و كرمانشاه بعد از جنگ افزوده شده استهاي ايالم، كاستان
نفر است  17606دهد نشان مي 1385و 1375هاي خالص مهاجرت استان كرمانشاه طي سرشماري

مهاجرت ها از استان به ساير استان) نفر85/2(53287)  درصد91/1(نفر35681بدين ترتيب كه در مقابل 
  ).2جدول شماره ( كردند

هاي متداول مهاجرت و ورود اجبار و مهيا نبودن زيربناها و شرايط انگيزهحال با توجه به حذف 
مهاجران، اين پيامدها شكلي ...در مقصد مهاجرت و عدم آمادگي ذهني، رواني، اجتماعي، اقتصادي و 

در كنار اين، به خاطر حجم زياد مهاجران، اين مهاجران در تضاد با ساكنان . فاجعه بار خواهند داشت
يكي از مسايلي كه در تضادها ). 60:1391عليزاده، قاسمي اردهايي،رستم(ار خواهند داشت بومي قر

خود فراموش و به صورت پنهان وجود دارد و امري است كه در مركز توجه قرار نگرفته و خودبه
  .شود، زبان استنديده گرفته مي

فرهنگي، اجتماعي و نقش  ايطوري كه در بخش نظري اشاره داشتيم، زبان به عنوان مقوله همان
هاي هايي كه در جامعهمهمي كه در زندگي اجتماعي انسان دارد، از بسياري از تحوالت و دگرگوني

به طور معمول تحوالت . شودپذيرد و به نوبة خود دگرگون ميپيوندند تأثير ميانساني به وقوع مي
و مانند آن در واژگان زبان بازتاب هاي علمي و فني، برخوردهاي فرهنگي اجتماعي، سياسي پيشرفت

ها ممكن است عالوه بر تغييرات واژگاني، ها و مهاجرتاي دارند و تحوالتي مانند جنگقابل مالحظه
هاي دو هاي آميخته و نيز پيدايش گروهبه حذف يك زبان و جايگزيني زباني ديگر، پيدايش زبان

هاي ارايه شده آثار زباني بر اساس نظريه ).12:1387مدرسي،(زبانه و مانند آن منتهي گردند 
هاي آميخته هاي دوزبانه، پيدايش زبانهاي زباني، پيدايش گروهگيريقرض: مهاجرت عبارت است از

گيري زباني عبارت است از رواج عناصري به نظر هارتمن و استورك، قرض. و حذف كامل زبان
- معمول. گويشي ديگر از طريق برخورد و يا تقليد واژگان يا ساختار از يك زبان يا گويش در زبان يا

هاي حلي براي ناميدن پديدهگيري واژگاني است كه بيشتر به عنوان  راهگيري، قرضترين نوع قرض
يعني هنگامي كه يك پديدة جديد مادي يا غير مادي وارد . شودقرضي فرهنگي به كار گرفته مي

- حلگيري زباني در واقع يكي از راهگردد و قرضطرح ميشود، لزوم نامگذاري آن نيز مفرهنگي مي
  ).60:همان(شود هايي است كه در چنين مواردي به كار گرفته مي
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  1385و  1375و  1365محاسبه براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن ). 2(جدول شماره 

  
  

زبان مادري خود كه اغلب  گيرد، يعني مهاجرين عالوه بردر مواردي كه جانشيني زباني انجام مي
گيرند، كودكاني كه در كنند، زبان جامعه جديد را نيز فرا ميدر خانه و با افراد گروه خود صحبت مي

كار شوند، اغلب زبان آن جامعه را در تمام كاربردها يعني در خانه و بيرون بهجامعه جديد متولد مي
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ها به همراه يك تفاوت زباني كامال ر و كودكان آناين ترتيب تفاوت سني بين افراد مهاجبه. برندمي
شود كه اين امر سبب مي. يعني در حقيقت داراي دو زبان مادري متفاوت هستند. آشكار است

-در مواردي كه جانشيني زباني سريع انجام مي). 175:همان(بزرگترها نيز زبان دوم را فرابگيرند 
وگوي محرمانه  اي براي گفتادري خود به عنوان وسيلهگيرد، گاهي پدر و مادرهاي مهاجر از زبان م

ها آگاه اي كه اين ارزش را از بين ببرند و از مقصود آنولي اغلب كودكان به اندازه. كننداستفاده مي
اي براي شوخي و تفريح گاهي نيز زبان مادري مهاجرين وسيله. گيرندها را ياد ميشوند، زبان آن

فرهنگي از زبان جديد واژگان بسياري  -هاجرين اغلب به علل اجتماعيهمچنين، زبان م. شودمي
شناسي اجتماعي بررسي همبستگي مهجور گيرد و شايد يكي از مسايل قابل توجه زبانقرض مي

  ).176:همان(بودن يك زبان و ميزان تداخل در آن باشد 
  

  زهاب در زمان جنگسرپل
ذشته بود كه جنگ ناخواسته بر كشور ما تحميل شد و هنوز چند سالي از پيروزي انقالب اسالمي نگ

جنگ باعث ركود و عدم پيشرفت مناطق وسيعي از . باعث خسارات و تلفات زياد انساني و مالي شد
زهاب به دليل نزديكي به مرز و سرپل. كشورمان شد و شهر سرپل ذهاب نيز از اين قاعده مستثني نبود

گردنه استراتژيك  شور عراق، وجود پادگان با اهميت ابوذر، كيلومتر مرز مشترك با ك 7/50داشتن 
پاطاق و قرار گرفتن در نقطه مواصالتي قصرشيرين، گيالنغرب و اسالم آباد اهميت زيادي يافته بود و از 

به اشغال  1/7/1359چند محور همواره مركز عمليات ها و درگيريهاي متقابل قرار داشت و در تاريخ 
  . زهاب آزاد شدد، اما  اين اشغال چند ساعت بيشتر دوام نداشت و سرپلنيروهاي عراق درآم

هاي توپ و بمباران هاي هواپيماهاي عراق قرار گرفت و در  زهاب تا پايان جنگ بارها هدف گلولهسرپل
  ).100: 1392 كمري،(دوباره آزاد شد  67مرداد  8عمليات مرصاد دوباره به اشغال عراق درآمد كه در 

نفر  65000نفر و روستاهاي اطراف آن داراي 35000زهاب در زمان جنگ داراي  لشهر سرپ
سپتامبر  23جمعيت بوده، اين شهر كه مورد حمالت هوايي و توپخانه قرار داشت فقط يك روز در 

به تصرف نيروهاي عراق درآمد در آن روز ارتش عراق با تانك شهر را ويران ) 1359اول مهر ( 1980
يك هفته جنگ سخت در اطراف شهر، نيروهاي عراق به ارتفاعاتي كه در چند كيلومتري بعد از . كرد

در نتيجه . زهاب را با توپخانه گلوله باران كردنداند و شهر سرپل شهر واقع است عقب نشيني نموده
خانه به درجات مختلف  4000خانه به كلي ويران شده و به  7000بمباران ها و گلوله باران ها 

روستا به  30.روستا به كلي ويران شدند 96از روستاهاي اطراف سرپل ذهاب . رسيده استآسيب 
تعدادي از اهالي شهر كشته و . هاي متفاوت وارد آمد شدت آسيب ديدند و به بقيه روستاها آسيب

  ).110:همان(اند اكثر جمعيت شهر را تخليه كرده. زخمي شدند و تعدادي نيز به اسارت برده شدند
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  )90دهه (زهاب بعد از جنگ سرپل
زهاب امروزي با روستاهايش تركيبي از يك شهرداري، تجاري و كشاورزي است كه جمعيتي سرپل

گوران و  -كلهر -هاي جافهاي مختلفي از جمله ايلنفر دارد و شامل ايل ها و تيره 90000بالغ بر 
 -ونديخزل وهله -لشيني) كولي(شكربيگي و سوزماني  -قلخاني -زوله -مافي -جمهور - سنجابي

هاي متفاوتي ها و گويشمردم اين شهر با لهجه. باشدهاي مختلفي از اين ايالت ميباباجاني و تيره
... لكي و  -كرمانجي -سوراني -كلهري -گوراني -هاي جافيشامل زبان فارسي، زبان كردي و گويش

  ).115 :همان(كنند تكلم مي
  

  هابزهاي مهاجر در سرپلخانواده
هاي مورد از ميان خانواده. افتدهاي زباني اتفاق ميگيريدر ميان اين دسته از مهاجران تنها قرض

زهاب در مرحله اول تحقيق خانواده در سرپل 10به بررسي و مطالعه  بررسي در تحقيق حاضر، 
ان جنگ در روستا و هايي بودند كه در زمخانواده از آن دسته خانواده 5پرداختيم، از اين ده خانواده، 

  . زهاب مانده بودند و به اردوگاه روماديه در عراق رفته بودندشهرهاي نزديك سرپل
زهاب اين هاي مورد توجه و بسيار حايز اهميت درباره مسئله جنگ و شهر سرپلاز ديگر نكته

بعث،  است كه در جريان پيروزي انقالب اسالمي و شروع جنگ تحميلي به سبب تبليغات سوء دولت
هاي زهاب و جگيران، سرقلعه و پشتنگ زهاب را به آن سوي دياله اي از عشاير مرزي دهستانعده

وعده واگذاري مراتع و ايجاد يك . فراخوانده شدند تا منطقه را براي آغاز جنگ تحميلي آماده سازند
ذكور گرديد كه هاي مهاي دهستانهاي فريبنده موجب توجه شمار زيادي از خانوادهسلسله برنامه

قرباني طيف تبليغايت شدند تا سرانجام بعد از اتمام جنگ بين دو كشور مقامات جمهوري اسالمي 
مصاحبه با جانشين بنياد (ايران زمينه را براي برگشت پناهندگان مذكور به كشورشان مهيا كردند 

  ).22/8/1390در تاريخ . مسكن، آقاي ب
بسياري  به انقالب اسالمي و تبليغات گستردة رژيم بعثي، با آغاز جنگ تحميلي و حوادث مربوط 

زماني كه توخالي بودن شعارهاي . از مردم هنگام آغاز تهاجم عراق در شهرهاي خود مانده بودند
. ها اقدام كردبعثي و عرق ملي و ايراني مردم آشكار شد، رژيم بعثي به كوچ دادن آنان به اردوگاه

در   زيستند،از آيين و زبان خود در كنار يكديگر، در صلح و صفا ميمردم ايراني كه همواره جدا 
توان به مال عبداهللا الياسي از ميان  اين افراد مي. ترين رفتارها بودندها شاهد ناجوانمردانهاردوگاه

هاي مختلفي نيز هست كه گاهي امام جمعه او ريس شوراي حل اختالف و مولف كتاب. اشاره كرد
زماني كه انقالب شد، من بيست و شش ساله بودم «: گويد او مي. شدران اهل تسنن ميموقت نمازگزا

پس از مدتي ما به همراه صدها خانوادة ديگر مجبور   و با شروع جنگ و حمله ارتش عراق به ايران،
 تا سرانجام به شهر االنبار در استان روماديه كوچ. شديم به عراق برويم و مراحل سختي را گذرانديم
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كه مسألة حمله عراق به كويت و سپس حمله  1371در سال . داده شديم و در آن جا سكونت يافتيم
ها زندگي در غربت و دوري از اي مناسب فراهم گرديد تا بتوانيم پس از سالعراق پيش آمد زمينه

: 1390انيسي،(» .زهاب دوباره ساكن شديموطن و آب و خاك خود به ايران بازگرديم و در سرپل
  ). 239و  238

جنگي را بر  1359هاي گوناگون عليه انقالب اسالمي در سال  استكبار جهاني در راستاي توطئه
اي داشتيم، اما اين جنگ گرچه دفاع شرافتمندانه.ايران تحميل كرد كه به راستي تحميلي بود

ق در نوار مرزي، قبل هاي عرا اي را نيز بر ما تحميل كرد؛ از جمله به علت شرارت پيامدهاي ناخواسته
هاي سرپل  ها هزار نفر از ساكنين شهرستان از جنگ و تصرف بخشي از نوار مرزي در آغاز جنگ، ده

اگر با يك ديد تركيبي يا كل نگري . آباد غرب و پاوه به عراق كوچانيده شدند ذهاب، جوانرود، اسالم
ها تمايلي به مهاجرت  ميان اكثريت آنشود كه در  اي كه اتفاق افتاد نگاه كنيم مالحظه مي به مسئله

به عراق وجود نداشتند، اما مجموعه عوامل و شرايطي دست به دست هم داد تا بدون تصميم قبلي 
 20نفر به عراق رفته و در مدت كمتر از  25000در آغاز جنگ بيش از . به دامن دشمن پناه ببرند

 25000ع جنگ نفت، فرصتي پيش آمد و به علت وقو 1370در سال . سال اين جمعيت دو برابر شد
نفر ديگر در اردوگاه روماديه در  25000اكنون بيش از  نفر به دامن ميهن بازگشتند، اما متاسفانه هم

   ).22:1379رضايي،(كيلومتري جنوب غربي بغداد سكونت دارند  120
نشان در هنگام جنگ ها در روماديه صاحب فرزند شده بودند، يا فرزنداسه خانواده از اين خانواده

بنابر اظهار . ها در روماديه مورد آموزش قرار گرفته بودندفرزندان اين خانواده. خردسال بودند
جا ساكن اند، افرادي كه در آنهاي ديگري كه در روماديه ساكن بودههاي مورد نظر و خانوادهخانواده

هاي مختلف كردي ب كه به لهجهزهابودند تقريبا شامل اهالي تمامي روستاهاي شهرستان سرپل
همين امر سبب آشنايي و تداخل كنش و رفتارهاي متقابل اين افراد كه . شدندكردند ميصحبت مي

فرزندان ساكنين روماديه تحت آموزش زبان فارسي، عربي، . تا قبل از اين دور از هم بودند شده بود
  .انگليسي و كردي با زبان كردي سوراني قرار گرفته بودند

من اون موقع بچه بودم و توي مدرسه اي كه داشتيم، يكي از معلم «: ساله مي گويد 27غريب 
داد، ساعت آموزش زبان انگليسي براي ما در هفته هايمان خارجي بود و بهمون زبان انگليسي ياد مي

ارسي شناسيمش و توي ايران معلم بوده بهمون زبان ف زياد بود، يكي از همين ساكنين اينجا كه مي
يه خانم ديگه هم بود . دادداد و يه خانم هم اهل اربيل بود به ما زبان و ادبيات كردي ياد ميياد مي

وقتي برگشتيم ايران برامون خيلي مشكل بود بايد از اول سركالس . دادكه به ما عربي درس مي
ي جلوتر بوديم اما ها چه فارسي و انگليسي برامون خسته كننده بود، ما خيلدرس. خوانديمدرس مي

  ).24/8/1390در تاريخ . مصاحبه با غريب س( »ميزان سواد ما را تطبيق نداده بودند
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گيري زباني به هاي مختلف زبان كردي در كنار هم، قرضدر روماديه به علت همجواري گويش 
م قرض ژگاني را از ه هاي مختلف زبان كردي واصورتي كه لهجهشود، به صورت دو طرفه انجام مي

اين امر در ميان فرزندان . آيدگرفته يا در شكل آوايي كلمات مورد استفاده تداخل زباني به وجود مي
. اين افراد كه تحت آموزش به زبان هاي مختلف عربي، انگليسي، فارسي و كردي هستند بارزتر است

  هاي دنيازبان ترين نتيجه برخوردهاي زباني است كه كم و بيش در همهگيري زباني معمولقرض
شود كه الگوهاي متفاوت موجود در زبان كردي و گيري باعث مياين قرض. نوعي قابل مشاهده استبه 

  .هاي ديگر بر يكديگر تاثير گذاشته و طي روندي تدريجي عناصري از همديگر را در خود بپذيرندزبان
د از ياد نبرد موضوع قرض دادن باي«عنوان يكي از اصول اساسي ياد مي كند باطني از اين امر به 

ژه در درجه اول يك مسأله اقتصادي اجتماعي است و اين انعكاس نفوذ فرهنگي  و قرض گرفتن وا
هاي قرضي را نبايد به بنابراين مسأله واژه. شودهاي قرضي در زبان ظاهر ميژه صورت وااست كه به

تر نفوذ فرهنگي از  در چهارچوب وسيعرا عنوان يك مسأله زباني صرف تلقي كرد، بلكه بايد آن
  ).80:1369 باطني،(اي به جامعه ديگر مورد مطالعه قرار داد جامعه

فرزندان آموزش ديده هنگام بازگشت به ايران تحت آموزش زبان فارسي قرار گرفتند و اين امر 
گذرد روز كه مي تاثير زبان فارسي هر. ها گذاشته استتاثير بسيار زيادي بر مباني آموزشي قبلي آن

  . شودبيشتر و بيشتر نمودار مي
دن، اما چه ياد دادني، من جا هم بهمون عربي و انگليسي ياد مياين«: گويدساله مي 24حميد 
دونم مال اون موقع هاست كه اونجا ياد گرفتم، تازه اونجا چون ما كرد بوديم، غير از معلم هرچي مي

اما . دادندها با ما با زبان كردي، عربي، فارسي و كردي ياد ميانگليسي كه خودش خارجي بود، معلم
اولش ...اوضاع فرق كرده، يه جوري شده همه چيز. زنيمجا خب تمام مدت ما فارسي حرف مياين

  ).24/8/1390مصاحبه با حميد ويسي،در تاريخ (» .خيلي احساس غريبي داشتم
تغييراتي كه در . دهدمقاومت بيشتري نشان ميدر برخورد دو زبان، زبان مادري در برابر تداخل 

دهد افتد صورتي آرام و مستقيم دارد و نشان از اين ميزهاب به اين شكل اتفاق ميزبان مردم سرپل
  .گرددكه تغييرات در ساختار اجتماعي آرام آرام موجب تغيير در ساختار زباني مي

گردد ي موجب تغيير در ساختار زباني ميدر نگاه ميه به طور كلي تغييرات در ساختار اجتماع 
اين تغييرات در ميان اين دسته مهاجران بسيار مشخص است و روز به روز ). 68:1392افتخاري،(

ها با زبان عربي، انگليسي، فارسي و شود، مهاجراني كه با توجه به آشنايي آنها مشهودتر ميتمايز آن
اند و با توجه به ش رسمي با زبان فارسي قرار گرفتهشان اكنون با آموزتاثير آن بر زبان مادري

هاي ديگر زبان كردي دست به انتخاب و استفاده از موقعيت اقتصادي و اجتماعي در ميان گروه
هاي ديگر كردي گرفته و بنابراين آرام آرام و به صورت پنهان در معرض تغييرات در گويش و گويش

فرزندان كوچك . خانواده مورد نظر قابل مشاهده است 5رات در تغيي. گيرندعادات زباني خود قرار مي
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ها اكنون به ميزان بيشتري نسبت به ديگر افراد خانواده از زبان فارسي و گويش تر اين خانواده
تري كه در سن كار به سر مي برند نيز از گويش كلهري  فرزندان بزرگ. كنندكلهري استفاده مي

ها به صورت كامل از همان گويش سوراني خود مادران اين خانوادهاما پدر و . كننداستفاده مي
ها ها از ادبيات و ضرب المثلكنند و خود نيز اذعان دارند كه فرزندانشان ديگر مثل آناستفاده مي
هاي ژه كنند و حتي برايشان جاي تعجب و گاهي تاسف دارد كه فرزندانشان از ديگر وااستفاده نمي

ها تغيير يافته است، اما هنوز خيالشان راحت كنند و يا عادت زباني آنتفاده ميهاي ديگر اسگويش
شان زنند و زبان مادرياست كه فرزندانشان با فرزندان خود به مانند ديگر كردها فارسي حرف نمي

  .گير نشده است دچار تغيير چشم
  

  هاي مهاجر در تهرانخانواده
  .يم مي شونددسته از مهاجران به دو دسته تقس اين

مهاجراني كه با توجه به اقليت بودن خود در جامعة جديد در يك محله و يا منطقه و  -1
 .كنندنزديك به هم زندگي مي

 .كنند و با ديگر مهاجران ارتباطي ندارندمهاجراني كه در جامعة جديد دور از هم زندگي مي -2
فرهنگي خود دارند، زيرا غالبا افراد مهاجر دسته اول در جامعه زباني جديد سعي در حفظ هويت 

  .انداز نظر عاطفي و رواني سخت به زبان و فرهنگ بومي خود وابسته
افراد مهاجر دسته دوم با توجه به اقليت داشتن در محيط جديد و دور از مهاجرين همزبان خود 

با تداخل، و عدم ارتباط آن ها با يكديگر به سرعت تحت تاثير زبان غالب قرار گرفته و آرام آرام 
اين دسته از مهاجران عالوه بر تغيير زباني، ممكن است . شوندتغيير و فراموشي زبان مواجه مي

خودكشي زباني، قتل زباني و مرگ زبان را نيز تجربه كنند و نسل سوم اين دسته از مهاجران به 
  .دانندسرعت زبان كردي را فراموش كرده و زبان فارسي را زبان مادري خود مي

تواند كردي تواند كردي صحبت كند، مادرم نميمادربزرگ من مي«: ساله مي گويد 15رين نس
فهمد، چون كه اون فارسي صحبت كرده، البته مادربزرگم هم كردي صحبت كند و خيلي كم مي

ما ...فهمم و نه بلدم كردي حرف بزنممنم نه مي. زندكند و فارسي را با لهجه حرف ميصحبت نمي
  ).15/6/1391مصاحبه با نسرين حيدري،در تاريخ (» .نيستيم و فارسيمديگه كرد 

- در هر دو دسته از مهاجران، روند مهاجرت زمينه مناسبي را براي برخوردهاي زباني فراهم مي
  . گيري يا رد و بدل شدن عناصر زباني و بويژه واژگاني استآورد كه يكي از نتايج معمول آن قرض

گيري زباني است و به همين ترين و رايج ترين نوع قرض گان معمولگيري در سطح واژقرض  
-اي باز و به آساني دچار تغيير ميواژگان زبان مقوله. ها نيز قابل مشاهده استجهت در اغلب زبان

بخشي از اين . آيدي زباني پديد ميگردد و اين تغييرات نتيجه تحوالتي است كه در يك جامعه
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ي قرضي است كه خود بخشي از واژگان هر زباني را هاي بيگانهد و خروج واژهتغييرات مربوط به ورو
گردد، غالبا اي تازه از فرهنگي به فرهنگ ديگر معرفي ميهنگامي كه پديده. دهدتشكيل مي

ها و اين روند، يعني ورود واژه. شودبرچسپ زباني يا نام آن نيز از زباني به زبان ديگر وارد مي
گيري واژگاني ناميده شده است زبان در واژگان زباني ديگر، قرضاصطالحات يك 

گيري ناميده هاي قرضي معموال به وسيله افراد دوزبانه كه عوامل قرضواژه). 65:1387مدرسي،(
كنند و گردند و سپس در سطح جامعة زباني رواج پيدا ميشوند، به زبان قرض گيرنده معرفي ميمي

. نامندگذر از يك زبان به زبان ديگر را جانشيني زباني مي).66:همان(دد گرسبب جانشيني زباني مي
يعني در تمام كاربردها از . شوددر مورد مهاجران اين جانشيني زباني اغلب سريع و كامل انجام مي

يعني . شود، در حالي كه موارد ديگر جانشيني زباني ممكن است جزيي باشدزبان دوم استفاده مي
طور دقيق و  ها بايد بهجانشيني زباني و برخورد زبان. از كاربردها، زبان دوم بكار رودفقط در بعضي 

  ).173:همان(در طول زمان بررسي شود 
تر از مهاجران دسته اول جانشيني زباني در ميان مهاجران دسته دوم بسيار سريع تر و كامل

  .هست تر ها بسيار سريعشود و تغيير زباني هم در ميان آنانجام مي
من نمي دونم اين دوست من آقاي رحيمي كه تازه باهاش آشنا شدم «: گويدآقاي محبي مي

خودش رو از همة ماها دور نگه داشته، همون موقع كه ...چطور تونسته اين همه سال دوام بياره
اومده يه جاي دور خونه خريده، هيچ وقت هم توي اين جلسات انجمن نيومده، اصال انگار كرد 

، خودش و خانمش هم االن وقتي توي جمع ما هستند، جمعي كه هممون با هم كردي حرف نيست
بچه هاش هم كه كلن زبان كردي نمي دونن، شايدم خودشون هم ...مي زنيم، فارسي حرف مي زنه

-ها خيلي زود تغيير مي كنن و كم هم نيستند، ما خودمون برنامهبعضي...كردي رو فراموش كردن
بالخره مهمه هست ما كرد هستيم و دوست داريم ...ي با هم بودن داشتيم و داريمهاي مختلفي برا

در . مصاحبه با نادر محبي(»يه وقتاي باهم از زندگي و خاطراتمون و فرهنگ و زبونمون لذت ببريم
  ).8/6/1391تاريخ 
هايي است كه در هاي زباني، نتيجه فوري دگرگونيگيريبر اساس نظريه هاگن روند قرض 

شوند، هاي اولية مهاجرت غالبا دوزبانه ميمهاجران در سال. آيدوجود مي محيط اجتماعي مهاجران به
زيرا عالوه بر زبان اول خود، ناگزيرند كه براي ارتباط با اعضاي جامعة زباني جديد، زبان آنان را نيز 

  اهيم ناآشنا اتفاق گيري بسياري از اصطالحات و مفدر اين روند تداخل زباني و قرض. بياموزند
گيري ناخواسته وارد زبان مهاجران شده و سبب به  هاي زبان اول به صورت چشمافتد و ويژگيمي

اين مهاجران در مرحله بعد اگر به شهر خود به هر دليلي بازگردند . گرددوجود آمدن لهجه مي
). 82:همان(ل شوند هاي زباني جامعه ميزبان تبديممكن است به عوامل انتقال و گسترش ويژگي

اي از اين مهاجران كه بعد از جنگ به اين امر در اين پژوهش قابل مشاهده است، چرا كه دسته
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اند و از نظر آوايي و اند به زبان فارسي و يا كردي و فارسي لهجه دار سخن گفتهزهاب بازگشتهسرپل
ي را دارند كه در دوران جنگ به شهر تر از آن دسته از مهاجرانعادات زباني شكلي كامال متمايز يافته

  .اندو روستاهاي نزديك اين شهر مهاجرت كرده
  زباني جديد سبب يادگيري زبان ديگر و دوزبانه شدن افراد  مهاجرت اين افراد به جامعة

كنند و در شان به جامعه زباني ديگري مهاجرت مياغلب افرادي كه خود يا به همراه خانواده. شودمي
آموزند و به اين ترتيب دوزبانه شوند، عالوه بر زبان اول، زبان جامعة ميزبان را نيز ميميآن ساكن 

شوند، تسلط بومي معموال كساني كه در دوران كودكي به يك جامعة زباني تازه وارد مي. گردندمي
، به واسطه كنند، اما در گفتار مهاجران بزرگسال، ردپاي زبان اولمانندي بر زبان آن جامعه پيدا مي
به عنوان مثال، بسياري از گويندگان زبان كردي، بعد از . شودروند تداخل، همچنان مشاهده مي

در . شوندگيرند و دوزبانه ميجنگ، پس از مهاجرت به تهران و شهرهاي ديگر زبان فارسي را ياد مي
ارسي تسلط بومي اند به فهايي كه هنگام جنگ كودك هستندو مهاجرت كردهميان اين افراد، آن

  . هاستاند، معموال متاثر از زبان اول آنمانند دارند، اما فارسي كساني كه در سنين باال مهاجرت كرده
شوند و بسياري از افراد پس از آن كه از طريق مهاجرت از جامعه و فرهنگ بومي خود جدا مي

يك دوره نسبتا طوالني زبان  گيرند، ممكن است رفته رفته در طولدر جامعة زباني جديدي قرار مي
اين پديده كه بلومفيلد آن را تغيير زبان ناميده . بومي خود را كنار بگذارند و دوباره يك زبانه شوند

روند تغيير زبان در نسل دوم مهاجران، ). 47:همان(ويژه در ميان مهاجران معمول است  است، به
جامعة زباني ديگري آورده شده يا اساسا در هاي اوليه زندگي به وسيلة يعني كودكاني كه در سال
اند، معموال پس از ورود به مدرسه و پيدا كردن تسلط كامل بر زبان دوم، چنين جامعه اي متولد شده

دهند و اين گونه افراد دوزبانه، به تدريج تسلط خود را بر زبان بومي از دست مي. گيردانجام مي
به عمل نيايد، با فراموش كردن كامل زبان بومي خود، بار  هاي آنچنانچه كوششي از سوي خانواده

  ).48:همان(ديگر يك زبانه خواهند شد 
هاي اوليه مهاجرت ابتدا قرض گيري زباني هاي اين مهاجران در تهران در سالدر ميان خانواده

- يخته ميهاي آمهاي دو زبانه و پيدايش زبانهايي كه سبب پيدايش گروهگيريافتد، قرضاتفاق مي
اما در ميان . گردد در ميان نسل سوم مهاجران دسته دوم حذف كامل زبان اتفاق افتاده است

گيري از اصطالحات كردي و كاربرد لهجه در زبان مهاجران دسته اول شكل زبان آميخته و بهره
- ه گروهاتفاق افتاده است اما زبان كردي به شكل كامل حذف نگرديده است و اين نشان از آن دارد ك

گاه كه سعي در حفظ پيوندهاي زمان قبل از مهاجرت خود را دارند و يا هاي اجتماعي مهاجر آن
هاي جديد جهت حفظ تنوع هاي فرهنگي و حفظ و باز تعريف هويت خود درصدد ايجاد گروه

  .هستند
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  هاي مهاجر در كرجخانواده
ها با د اما تغييرات زباني امروزه در آنانكه سعي در حفظ روابط خود داشتهدر كرج مهاجران با اين

شكل اين تغييرات امروزه شدت بيشتري گرفته و روز به روز به . اي روبرو هستشدت قابل توجه
گرچه در ميان پسران اين . شويمحذف زبان كردي در ميان اين دسته از مهاجران نزديك تر مي

ته و با توجه به تاثيري كه جنسيت بر اي از زبان وجود داشدسته مهاجران همچنان شكل آميخته
ها دوست دارند دوباره به زبان ها پسران اين خانوادهگذارد گاهي حتي باوجود تاكيد خانوادهزبان مي

اي جهت برتري و مقابله با دوستان كردي سخن بگويند و حتي گاهي از زبان كردي به عنوان نقطه
  .كنندترك زبان خود استفاده مي

دانم مادر و پدرم چه اصراري به اين دارند كه من فارسي حرف  نمي«: گويده ميسال15كيارش 
هاي ترك زيادي دارم كه تركي حرف من دوستان و همكالسي. بزنم، در حالي كه كرد هستم

هام االن منم توي مدرسه با همكالسي. زنند زنند و پدر و مادرهاشون هم باهاشون تركي حرف مي مي
هاي فاميل تصميم گرفتيم تمام وقت كردي االن يه سالي هست كه با بچهزنم،  كردي حرف مي

مصاحبه با كيارش رستمي،در تاريخ (» كه مجبور بشيم فارسي حرف بزنيمحرف بزنيم مگر اين
3/7/1391.(  

ها در ميان اين گروه مهاجران  به عنوان گروه كوچكتر در جامعه بزرگتر معموال در تغيير زبان
ن، گروه دهد و گذشته از آتر مي تر است كه جاي خود را به زبان گروه بزرگ كوچك اين زبان گروه

تر با وجود  بزرگتر معموال از قدرت سياسي و اقتصادي بيشتري برخوردار است، اما گروه كوچك
يابيم اما  با نگاهي ژرف تر در مي. ها سعي در حفظ زبان خود داردفراهم بودن اين شرايط براي سال

تر حاضر شدند از هويت خود به  ين تغيير زبان، دقيقا زماني آغاز شده است كه افراد گروه كوچككه ا
اين . عنوان يك گروه اجتماعي، فرهنگي مستقل دست بكشند و به عضويت گروه بزرگتر درآيند

ول رود، بلكه معلاي براي تغيير زبان است، عامل تغيير زبان به شمار نميمسئله اگر چه خود مقدمه
عوامل . برخي عوامل و شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي حاكم بر محيط است

براي نمونه زبان آموزشي فارسي . توانند در اين ميان نقش داشته باشندفرهنگي هم مي -اجتماعي
اگر زبان آموزشي در مدارس همان زبان گروه برتر باشد، . توانسته يكي از عوامل فرهنگي مهم باشد

تر به ويژه كودكان اين گروه به وجود آورد كه زبان  ي تواند اين احساس را در افراد گروه كوچكم
اي ها هيچ كاربردي ندارد و در نتيجه يادگيري آن نيز ضروري نيست كه همين امر، مقدمهمادري آن

ر به فرزندان در واقع، آموزش زبان برت. شودبراي آموزش زبان برتر به فرزندان در محيط خانواده مي
هاي تغيير زبان دانست نه از عوامل آن؛ چرا كه اين امر تحت تاثير در محيط خانواده را بايد از نشانه

توانيم پيش بيني كنيم كه دقيقا چه عواملي و ما نمي. عوامل بيرون از خانه، يعني جامعه قرار دارد
شوند، اما ديتمار به دو نكته در چه زماني موجب حذف يك زبان و جايگزين شدن زبان ديگر مي



  جنگ تحميلي برتغييرات زبانيتاثير

67 

 

نكته اول : ها را به عنوان دو قاعده كلي بپذيريماساسي در اين زمينه اشاره دارد كه شايسته است آن
رود، نسبت به زباني كه در خانواده كاربرد دارد، بخت كمتري كه، زباني كه در خانواده به كار نمياين

باشند،  1»دوزبانه ناهمپايه«ر يك جامعه دو زبانه افراد آنكه اگر ديابد و نكته دوم اينبراي بقا مي
اين مطلب . هستند 2»دو زبان همپايه«اي است كه افراد آن احتمال وقوع تغيير زبان بيش از جامعه

هاي ناهمپايه معموال هر دو زبان را در به نوعي تاييد كننده همان مورد اول است؛ چرا كه دوزبانه
د و اين به معني وارد شدن يك زبان جديد در حوزه كاربردي زبان سنتي آموزنحوزه خانواده مي

اما در ميان برخي از نوجوانان نسل سوم اين دسته از مهاجران امروزه ). 73:1383بشيرنژاد،(است 
بازگشتي جهت حفظ و دست يابي به هويتي . بازگشت به زبان مادربزرگي خود را شاهد هستيم

هايشان جهت پيوستن همان دليلي كه زماني مادربزرگ و پدربزرگ. تر مستقل نسبت به جامعه بزرگ
  .تر از آن دست كشيدند به جامعه بزرگ

  
  هاي مهاجر در يزد، شيراز، ساريخانواده

گيري هاي زباني روبرو هستيم و بعد در ها در ابتدا با شكل نرمي از قرضدر ميان اين خانواده
ار زياد با استفاده از واژه و اصطالحات جامعة بومي مواجه اي توسعه يافته و با شدت بسيمرحله

طوري كه به صورت گسترده زبان مهاجران لهجه دار شده است، لهجة اين دسته از  هستيم، به
در ميان نسل سوم زبان كردي به طور كامل حذف شده و . شودمهاجران شيرازي، يزدي، ساروي مي

كه به واسطه سخن گفتن با زبان فارسي تهراني و نه با سعي مهاجران و فرزندانشان در اين است 
لهجة مناطق مورد نظرشون به هويتي مستقل از جامعه خود دست يابند، هويتي كه نشان از آن دارد 

هويتي مستقل . كند اين افراد كرد هستنداين افراد يزدي، شيرازي و ساروي نبوده اما مشخص نمي
  .با تعريفي نادرست از خود

  
  گيرينتيجه

ها، به لحاظ گستره تأثيراتي كه بر زندگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي و خانوادگي مردمان جنگ
ها تـرين پديده آورنـد، جـزء پـردوامدارند و نيز حجم انبوهي از تغييرات اجتماعي كه به دنبـال مـي

  .گذارنداقي ميكنند بها را تجربه مي هستند و خاطرات استواري را در ذهن كساني كه كه آن
كه خود پيامدهاى فرهنگى ديگرى در برداشت جنگ ترين عوارض اجتماعى  يكى از عمده

هاى  خانمانى مردم بر اثر تخريب شهرها و مسكن مردم بود كه منجر به مهاجرت نابسامانى و بى

 
1. Compound Bilingual 
2. Coordinate Bilingual 
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اى  عديدهمهاجرت، خود مسائل  .تر بود جمعى از نقاطى كه مورد تجاوز قرار گرفته به نقاط امن دسته
ترين آن بروز تعارضات فرهنگى و برهم خوردن روال  كند كه كم را در جامعه پذيرنده مطرح مى

  عادى زندگى مهاجرين است
گيرد و به هاي اجتماعي ميزبان پديده اي اجتماعي است كه تاثير غيرقابل انكاري از دگرگوني

گردد و خود را با دچار تغيير ميآيد ناگزير موازات تغييراتي كه در سطح يك جامعه پديد مي
  .سازدنيازهاي زمان خود منطبق مي

هاي عنوان تحول اجتماعي عظيم در جامعه مورد نظر موجب مهاجرتجنگ تحميلي به
بر اساس بررسي و مطالعات انجام . اي اما مستقيم برتغييرات زباني شده استناخواسته و تاثير واسطه

هاي تاثير غيرقابل انكاري بر وضعيت اجتماعي فرهنگي گروهتوان گفت جنگ تحميلي گرفته مي
اي از فرهنگ سبب شكل گيري ساختار زبان با عنوان مقوله شناخته شده. انساني گذارده است

جمعيتي متفاوت و تا حدودي تغيير زباني وفرهنگي متنوع تري با توجه به مهاجرت تعدادي از 
اثر اين تحول گسترده در جامعه . ان به ايران شده استش ساكنان اين شهرستان به عراق و بازگشت

هاي زباني و در ميان مهاجران اهل اين گيريزهاب باعث قرضمهاجر ساكن در شهرستان سرپل
شهرستان كه بعد از اتمام جنگ و دوران بازسازي به شهر خود بازنگشته و در شهرهايي مانند تهران، 

هاي گيريدند با شكل جديدي از تغييرات زباني در غالب قرضكرج، اصفهان، ساري، يزد و شيراز مان
هاي آميخته و تا حدودي و در ميان تعدادي از نسل هاي دو زبانه، پيدايش زبانزباني، پيدايش گروه

  . شويمسوم اين گروه مهاجران حذف كامل زبان كردي مواجه مي
ي به ويژه برخوردهايي كه به دنبال توان چنين نتيجه گرفت كه در برخوردهاي زبانبنابراين، مي

هايي مانند حذف يكي از دو زبان و شود، ممكن است حالتتهاجمات نظامي  و مهاجرت حاصل مي
. گيري زباني نيز وجود داردها امكان قرضيا همزيستي دو زبان پيش آيد و در هر يك از اين حالت

رواني، قومي و سياسي در گويندگان هر يك هاي عوامل گوناگوني مانند برتري فرهنگي، وجود انگيزه
هاي درون گروهي و برون گروهي و غيره در تعيين نتيجة نهايي اين گونه از دو زبان، ازدواج

كه تغيير زبان، نتيجه بايد اميدوار باشيم با توجه به اين. كنندبرخوردهاي زباني نقش مهمي بازي مي
اني در جهت انتخاب و كاربرد زبان است و انتخاب حركت جمعي و طوالني مدت افراد يك جامعه زب
هاي شكل گرفته هاي زباني افراد است، شايد نگرش و كاربرد زبان در درجه اول تحت تاثير نگرش

از اين رو، . جديد ميان نسل جديد باعث بازگشت دوباره و استفاده گسترده از زبان كردي گردد
شويق مهاجران در جهت استفاده و كاربري زبان هرگونه اقدامي در جهت تغيير وضع موجود و ت

شان، بايد به صورت جمعي، مستمر، طوالني مدت و در جهت ايجاد تحول در احساسات، مادري
محلي آنان باشد و تحقق اين  ها و باورهاي افراد نسبت به نقش، كاربرد، اهميت و اعتبار زباننگرش

هايي كه ها و حوزههاي محلي در موقعيتد زباناول، رواج و كاربر: امر از دو طريق ميسر است
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توانند و بايد به كار گرفته شوند و دوم، آگاهي بخشي به گويشوران از طريق دادن اطالعات  مي
هاي نادرستي در اين باره درست درباره نقش، كاربرد جايگاه واقعي زبان و زدودن باورها و برداشت

  .وجود دارند
كه آرام آرام و به صورت تدريجي راه مرگ زبان را فراهم كنيم، چرا  نبايد قدم در راهي گذاشت 

در اين فرايند كه اكنون در ميان . افتدترين مرحله مرگ زباني در تغيير زباني اتفاق مي كه ابتدايي
مهاجران اتفاق افتاده است، افراد به خصوص نسل جديد رفته رفته زبان خود را رها كرده و تحت 

زبان مادري اين . گزينند دروني و بيروني، زبان ديگري را براي ارتباط با ديگران برميتاثير فشارهاي 
دهد و زبان غالب يا افراد ابتدا در حوزه مدرسه، اداره و جامعه رفته رفته كاربرد خود را از دست مي

ز اي ادر ميان عده. گرددمتعلق به گروه حايز شرايط اقتصادي و سياسي برتر جايگزين آن مي
ها اتفاق افتاده و زبان مهاجرين در نهايت مهاجران اما اين تسخير توسط زبان غالب در تمامي حوزه

بايست . مغلوب زبان غالب شده است، تا آنجا كه پديده زوال و سرانجام مرگ زبان اتفاق افتاده است
شان  حفظ زبانها، افراد را تشويق كرد تا با دست يافتن داليل محكم جهت براي پشتيباني زبان

حفظ زبان بسيار ضروري .اقداماني را انجام دهند، چرا كه زبان نمادي از هويت قومي و ملي است
تواند است چرا كه وجود تنوع زباني بسيار ارزشمند است، زبان ابزاري است براي ابراز هويت، زبان مي

ش بشري بسيار ارزشمند است منبع بسيار غني از اطالعات تاريخي باشد، زبان به عنوان بخشي از دان
هاي بومي با توجه به تغييرات اجتماعي به خودي خود موضوعي بسيار و وجود و ماندگاري زبان

  .باشدجالب توجه مي
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