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از سوي دانشگاه  2015که در سال ، اي هصفح217این کتابِ.و اوتاسب و کارینا جهانیۀ ویراست

ی اتتصورة ختی دربارشنا هامعج زبانحاصل پژوهشی ،اوپساال به زبان انگلیسی منتشر شده است

اظهار مصاحبه14خاللدر هویت خود ی از رشتۀ سال28تا  17نفر از دختران  یازدهاست که 

سخن رفته بودنگیلکیگویشور مفهومبهیگاه»بودن رشتی«ازها هدر این مصاحب:اند هکرد

ي ها هدادۀ تقریباً هم.بودن مآبرشتیمفهوم به همگاهی و ،بودناهل رشت مفهوم گاه به، است

هدفمند یا آزاد  يها همصاحبقالب  درو 1390ماه تا اردیبهشت 1389ماه از بهمنپژوهش 

خود  تعریفبر  تمرکزیعنی با (2امیک روش بهسپس ي خام ها هاین داد.اند هشد گردآوري

يبند همقوليها مرویکرد به نادو از برساختهچارچوبی در)نشا یندگان از کیستشو همصاحب

 از تکرار الگوينویسنده ، ها لدر جریان این تحلی.اند هتحلیل شد4يکاو همکالمو3عضویت

اري، نگ مرمزگردانی، قوی چونلمسائبررسی و ایران، اجتماعیسی شنا نزباۀ عرصرایج در

 ي آنها هو تطور گون زبانتنوع  و بر تعامالت کالمی ناظرمنظورشناسی، سازوکارهاي اجتماعیِ

تشخیص و تحلیلید ـآ میکه از نام کتاب برنانچکوشیده است تا ـ در عوض و خودداري کرده

هرگاه که فرض پیش، با اینهدف پژوهش خود قرار دهدرا رشتی هویتي ها همؤلفینتر ممه

بع در تالن بیاید، بشا یتعریف هویت جمع کار بهیک زبان بیشتر  یانِگو ندر نظر سخ اي همؤلف

1- Padideh Pakpour (2015). Identity Construction: The Case of Young Women in Rasht.
(Studia Iranica Upsaliensia, 1100-326X; 27), 225. Uppsala: Uppsala University Press.

٢-emic:،در رهیافت اتیک برخالف این رویکرد(etic)، منظورِ وارسی و توصیف الگوهاي زبـانی، گـاه    گر به تحلیل

بلکـه   ؛، ارزش ارتبـاطیِ چنـدانی ندارنـد   باشندپذیر  نظر اهل زبان درك دراگر هم گیرد که  از تمایزهایی بهره می

.اند عنوانِ بخشی از یک نظام تحلیلی، از بیرون بر شواهد تحمیل شده به

3- membership categorization analysis (MCA)
4- conversation analysis (CA)
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از  تر مهمي اجتماعی ها هبعضی مؤلف،و بالعکس .خواهد رفت کار تر به هکالم آنها نیز برجست

.اند هرفت کار بهدر تعریف هویت جمعی بیشتر  چون،سندر مینظر بهي دیگر ها همؤلف

نویسنده براي ي ها هانگیزبه معرفی ،آغازدر ،تحت عنوان مقدمه،کتابفصل نخستین 

و اهداف  ها هو فرضی ها شپرسطرح سپس به ، هویت رشتیو گیلکی  پیوند میانة دربار پژوهش

 نخستیندر بدو .یافته استاختصاص جام به معرفی اجمالی ساختار کتاب سرانو پژوهش، 

،است اش را در رشت گذراندهتبار که کودکیگیلکسوئديِ یک  عنوان بهکتاب ة فصل، نویسند

بینم می، ردمگ میبر ها هبه گذشتوقتی ”:ندک مییاد چنین پژوهش اصلیِ ۀ مسئليِبند هاز نطف

ي جا بهطبیعی بود که  پدر و مادرهاي آن دوره خیلیمثل بیشتر  همپدر و مادر منبراي انگار 

چنان براي همه عادي بود که این واقعیت .فارسی صحبت کنندبه شاني خودها هگیلکی با بچ

 باشدم و  قضیهپیگیربعدها وقتی ....دز میرد و نه حرفی ک میوچراچوننه  اش هکس دربارهیچ

بهترین توجیهی که مجاب نشدم، »نندز میشان فارسی حرف ها ههمه با بچ«که این جواب 

ۀ لهجابفارسی را  حتییا  ،ندنبه رشتی صحبت کرسند ت میها یکه رشت این بود دستگیرم شد

).18ص(“شوندبزبان فارسیي ها هرسان درها یایرانزار باقی مبادا خندهد، نرشتی صحبت کن

در خود را  کلیپرسش قناعت کرده بود، نین مبهم چبه پاسخی پاکپور ناگفته پیداست که اگر 

در تعریف  رشتی گویشوران”:ردک مین بازنویسیي کلیدي زیر ها شپرسخردههبپژوهش ۀ ادام

براز هویت بهره از کدام ابزارهاي کالمی براي ابیشتر توجه دارند؟  ییها هجنب چهکیستی خود به 

را  ییها هچه مؤلفنند و ک میتکیهي اجتماعی ها هؤلفکدام م غالباً برن شا يها هیرند؟ در گفتگ می

ة درباري اجتماعی ها هکدام مؤلف سازيتهبرجسبا آنها ؟ابندی میکارآیندتردر تعریف هویت خود 

این  برايیی جو خپاس در راهکتابة نویسند).20ص(“؟ویندگ میسخن گیلکی  یارشتی 

هویت جمعی هنگامی شکل :است نهادهاساسیفرض یکرا بربنیان پژوهش خود  ،هاشپرس

، ابزارهاي کالمیِاندر برابر دیگر براي تعریف جایگاه خود،یک زبان یانِگو نیرد که سخگ می

 7در کتاب ، که بگذریم مقدمهاز این .یرندگ میکار به،نعمالً و در موقعیتی معی،رامتنوعی 

:استیافته سامانشرح زیر بهفصل 

ۀ در دامنمشخصاً سی اجتماعی و شنا نبنابر زبا،نظري پژوهش بچارچودر فصل دوم، 

منظور .)2-2زیربخش (ترسیم شده است،مطالعاتیة حوزاین جاري در از تحوالت »موج سوم«

نگاري جمعیتجانب ازکه سی اجتماعیشنا نزباۀ در عرصاست چرخشی ، سومموج نویسنده از 
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رخ ی شناسسبکبه سوي )موج دوم رویکرد غالب در(اري نگ مو قو)موج اول رویکرد غالب در(

در مطالعات را  آمارييها فتوصیجايکیفی روش بهتحلیل ،تحول اینۀ نتیجدر.ه استداد

از موج سی اجتماعی شنا نزباخیزشبا  همراه،پیوند میان زبان و جامعه.ه استگرفتاجتماعی 

باور بر آن بود که عموماً پیش از موج سوم، .ه استوارونه شد کامالًرفته رفتهاول به موج سوم، 

 دیگربه بیانی زبان هر در اگر  حتیجهان یکسان است، ي ها تواقعیاز  ها نانساۀ همدریافت

فقط در تبدیل و تکثیر واقعیت، نه،زبان ایدئولوژیکالزاماً ۀ مداخلپس از موج سوم، .بازگو شود

دیگر  ،از آن پس ،ي اجتماعیها یدگرگونۀ سرچشم.نیز مورد توجه قرار گرفتآن تولید در که 

.ودر میشمار بهي زبانی ها هتکونِ گونۀ نتیجرویدادهاي خودجوش در فضاي جامعه، که پیامد نه 

ي اجتماعی ها هآمیختن مؤلفدرهم باهویت، آن را نماییاز این منظر، پیش از باز،زبان

خواست و فراخور ، بلکه به نمعیاز پیش و  یرفراگمطابق با دستورالعملیالبته نه  ،ازدس میبر

 ،در موج سوم اجتماعیسیِ شنا نهدف از زبا.مختلفيها تموقعیدر یان گو نسخۀ سلیق

چنین هدفی با .آنهاست امتزاجو بررسی نقش زبان در ساز هویتي ها هشناسایی همین مؤلف

 ،زبانیۀ یک جامعة روزمر زندگیمتداول در ي ها همکالماز  مختصرۀ چند نمونتحلیل محتواي 

 جوامع آماريِ بزرگبرآمده ازي ها تیتحلیل کمهیچ اثري از ،به همین دلیل.یافتنی استدست

سی شنا نهمسو با سومین موج از زبااهمیتی که دلیل به،ويالبته .ودش میپاکپور دیده ن کارِ در

حبه با معدودي از گویشوران یان قائل است، به مصاگو ني شخصیِ سخها هبراي دیدگا،اجتماعی

مؤنث ۀ نیماز ندگان فقط شو همصاحب ایننیست که چرا  روشناما .گیلکی بسنده کرده است

یا از نفرشاندهیازهر قضااز کهی دختران ،، آن هم از گروه جوانان این نیمهاند هانتخاب شد جامعه

و در هر حال،  ،نزدیک وستاناین د ان دورِچند نهند یا از آشنایان پژوهشگر دوستان خانوادگی

یک نفر شاعر، یک نفر (فرهیخته هم نیمی از آنها تقریباًو  متوسط شهر رشتۀ همگی از طبق

فصل ۀ در ادامباري، ).1پیوست .نک(تر و سه نفر نویسنده ئابازیگر تفعال اجتماعی، یک نفر 

 به،»اري در ایراننگ موسی اجتماعی و قشنا نزباۀ پیشین«عنوانی به بزرگی )2-3زیربخش (دوم

هایی به زبان ه همگی کتابک،اثراز این سه .شده استختم بر سه اثر اي هدوصفحمروري 

و یک رسیده است در سوئد به چاپ)2008،شهیدي ؛2005،شرکانیب(عنواندو اند، انگلیسی

 ها شاز پژوها استناد به انبوهی ب)2-4زیربخش در (سپس  .در آمریکا )2008،خسروي(عنوان 

 چنین استدالل شده است، راه انداختندبه سی اجتماعیشنا نزبارا در موج سوم رفته هم رويکه 
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بود و نمود چون و است ي مختلف اجتماعی ها همؤلف، برساخته ازجمعی هویتچون مفهوم که 

سی زبان شناهجامعاز وان ت مینرا مفهوم هویت ۀ مطالعاوالًبستگی دارد،زبان به ها همؤلفاین 

وان ت مینتلفیقیاتخاذ رویکردي بدونرا مفهومی چنین پیچیده و پرمؤلفه ثانیاً کنار گذاشت و 

ي ها شاز تلفیق روي پژوهش، ها هاقتضاي دادکتاب، بهة این رویکرد را نویسند.دکر بررسی

ر مفصلی که د توضیحاتاز  .آورده است دست بهعضویتيبند هتحلیل مقول وي کاو همکالم

توصیف و تشریح ي، کاو ههدف از مکالمید که آ میچنین بر)2-5زیربخش (باره آمده است این

.استپذیر مند و دركتعامالت اجتماعیِ سامانبرقراري یان یک زبان در گو نتوانش عموم سخ

از راه  نهید، آ میدست بهخنان س همهاي کالمیِ رفتارتحلیل مشاهده و چنین هدفی، با 

ي عضویت بند ههدف از تحلیل مقول.شم زبانی خودة پردازي محض درباربا نظریه یا ،زنیگمانه

این مقوالت در .دیگران است از ها يخود تمیزدخیل در  نیز شناسایی مقوالت اجتماعیِ

تحلیل ۀ در نتیج.اندر مکالمات روزمره نیز قابل تحلیلوند، تنها در میکار بهمکالمات روزمره 

ود که تصور عموم اهل زبان از اَعمال و خصائلِ الزم براي ش میمعلوم  ،زسا هویتمقوالت 

، از رفتار کالمی بنابراین.دیگر چیستۀ اجتماعی، یا پرهیز از بهمان مقولۀ عضویت در فالن مقول

با علم به شرایط عضویت  و از سوي دیگرشان پی برد، اجتماعی دلخواهۀ وان به مقولت میافراد 

به این هر دو .بینی کردرا پیشمقوله اعضاي آن  رفتار کالمیوان ت میتماعی اجۀ در یک مقول

 وگو دادي از جنس گفتنیازمند دروني، کاو همانند مکالم نیز،ي عضویت بند هتحلیل مقول جهت،

وگو گفتگامِ بهبر روند گامتمرکز که هم نباید غافل بود تفاوت  از ایندر عین حال،.است

براي اعضاي یک متصور ي ها یویژگیافتن  قصدبهلیو،استي کاو همکالم قصوداگرچه وافی به م

به عبارت .جست بایدتر نیز هرچه عمیقرا آن بستر ، که وگو گفتجریان تنها، نهاجتماعیۀ مقول

خنان از مختصات بافت موقعیتی س همرا تا جایی که خود  وگو گفتوابستگی بافت، تردقیق

وان ت میـ ي عضویتبند هتحلیل مقولبرخالف ـ  يکاو همکالمه باشند، درصراحت چیزي نگفتبه

یرد؛ یعنی دیدگاه گ میصورت  یکامروش بهي همواره کاو هاز این رو، مکالم.نادیده گرفت

به  معموالً فقطدر این رویکرد، .ودش میي دخالت داده نکاو هدر مکالم االمکانحتیگر لتحلی

توجه  وگو گفتاز هر نوبت )یک گام پس و یک گام پیش(ل و بعد بافت کالمیِ بالفاصله قب

کتاب ة با این حال، نویسند.گیردرا هم دربر گر لبه بافتی چندان گسترده که تحلی ود، نهش می

وگو  گفتوسوي در تعیین سمت گرمصاحبه عنوان بهکه چون حضور او  ندک میدرستی اذعان به
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ي بند ههم مانند تحلیل مقول يکاو هوان در مکالمت میلمه را شرایط مکا ،تأثیر نبودهچندان بی

تعریف و  يمعنا بهي عضویت رابند همقول)2-6در زیربخش (پاکپور سپس  .لحاظ کردعضویت

گرفتن از طرف مقابل یا اظهار منظور فاصلهبه ،وگو گفتدر جریان  گویندهمداوم  بازتعریف

 ساز هویتۀ ین راهبردهاي تنظیم این فاصلتر ممه)2-7در زیربخش (دانسته و همبستگی با او 

.استرمزگردانی معرفی کرده و  1نقل قول مستقیم با حفظ لحن و آهنگ کالمِ گوینده، اغراقرا 

تا مواضع نظري خود را تصریح کرده باشد، هدف  ،)2-8زیربخش (وي در پایان فصل دوم 

 روشبا تلفیق هاي روزمره، وگو گفتدر جریان يِ اجتماعی ساز هویتپژوهش را بررسی روند 

موج  تابعنظري پژوهش را  رویکردبازگو کرده است؛  ،ي عضویتبند هي و تحلیل مقولکاو همکالم

ۀ سه مؤلف برجستگیرا  ها لبندي تحلیمبناي فصل؛ و دانسته استسی اجتماعی شنا نزبا ازسوم 

.استگرفته ندگان شو هدر کالم مصاحبجنسیتوجغرافیا،زبان

گردرا ي پژوهش ها هدادپژوهشگر چگونه شامل توضیحاتی است در این باره که فصل سوم،

این و را رعایت کرده، یاخالقمالحظات کداماز میدان پژوهشها هداددر راه استخراج ده،آور

ود ش میبا این توضیحات معلوم .طی چه مراحلی فرآوري و تحلیل کرده استرا  ي خامها هداد

گرد ي شفاهی ها هو گرفتن مصاحب از مشاهدات شخصیبرداري یادداشتة به دو شیوها هکه داد

، ها همصاحبۀ همدر جریان .اند هصورت گرفت هدفمندنیز به دو روش آزاد و  ها همصاحب.اند هآمد

خود ۀ وقفبیجابجایی وي از .خنان واقف بوده استس همپژوهشگر به تأثیر ناگزیر خود بر گفتار 

راها توبرگشاین رفتندگان یاد کرده و شو هدر کالم مصاحب»آنها«و»ما«ضمایر  میان مرجع

ي ها تتعریف هویت و ناپایداري این تعریف در موقعی وابستگیِهمچون شاهدي براي بافت

:پایبند بوده است اي هحرفۀ نامژوهشگر در طول تحقیق به این مرامپ.مختلف دریافته است

ۀ خودداري از ضبط مخفیان ،ندگان براي مشارکت در پژوهششو هبجلب موافقت کتبی مصاح

استفاده ،شدهمحل و مدت نگهداري مواد ضبط و ندگان از شیوهشو همصاحب کردنِآگاه ،مصاحبه

بردن از نام ،ندگان و محل ضبط هر مصاحبهشو هي ساختگی براي اشاره به مصاحبها ماز نا

پوشی از ذکر چشمو ،حفظ جوانب احتیاط شرطسی بهقومیِ درگیر در منازعات سیاي ها تاقلی

قرار  تحلیلمورد مراحل طی این ي پژوهش ها هداد.قیمتذي هرچندۀ اطالعات محرمان

ي درخور ها شانتخاب بخ، ساز هویتمقوالت اجتماعی آوانویسی و ترجمه، جستجوي :اند هگرفت

1- extreme case formation
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سب براي تحلیل در هر فصل، ي مناها هي دادبند هنما، دستتشخیص عبارات هویتتحلیل، 

فصل سوم با شرح مختصري از مشخصات  .ي عضویتبند هي و تحلیل مقولکاو همکالم

.به پایان رسیده است ندگانشو همصاحب

نشینان این و فرهنگ مردم گیالن و بخصوص مرکزتاریخ، زبان منظور معرفی فصل چهارم به

شماري شده با اشاره به این موارد، گاه)4-2در زیربخش (تاریخ گیالن .استان نوشته شده است

استقالل گیالن از حکومت ایلخانیان،  حفظهجوم اعراب، در برابر  گیالنسه قرن مقاومت :است

نقش ها،گیالن توسط روسۀ سالاشغال دوازده، شدن آن به مرکز گیالنو تبدیل گسترش رشت

ۀ آغاز استحالام، و سرانجشکست جنبش جنگل،  ظهور ودر نهضت مشروطه،  گیالن

جایی از این فصلدر .در یک تمدن آرمانیگیلکیگریزي چون هاي سلطه فرهنگخرده

 ،از گویشزبان  وجوه امتیازگوناگونی مانندمباحث اشارات گذرا بهپس از ،)4-3زیربخش (

سی گیلکی، شنا هگونو سرانجام پس از ،آن مراحل ارتقاي گویش به زبان از راه معیارسازي

آنکهحال  .)67ص(“ي زبان گیلکی استها شرشتی یکی از گوی”که  دوش میحکم ینچن

»گویش«و»زبان«از هر دو عنوانتا پایان کتاب این حکم غریب، همچنانبدون توجه به 

رشد )4-3-2زیربخش (دیگر در مبحثی.ودش میگیلکی استفاده جایگاه متناوباً براي اشاره به 

وفارسیضعف نسبت به در موضع گیلکی گویش گرفتن قرارشهرنشینی یکی از علل 

ي ها يگذارتأثیر سیاست.استشده قلمداد فرادستۀ گوناین از  آنة گسترد تأثیرپذیريِ

و  ،زبان رسمیبه سود  اصطالح غیرمعیاري زبانیِ بهها هگوندوران پهلوي در تضعیف ۀ یانگرا یمل

ي ها هکمک نظام آموزشی و رسانبه ب اسالمیپس از انقالمشابه  زبانیِيها تسیاستداوم 

فارسی :اینکهتوضیح .)4-4زیربخش (فصل چهارم استاز دیگر مباحث مطرح در ، جمعی

زمین، و ن فرهنگ و ادب را در سراسر ایراننقش زباهمواره ،در طول هزار سال گذشته ،اگرچه

یش از بود، ولی هرگز تا پ نقش زبان میانجی را در آسیاي غربی، جنوبی و میانه ایفا کرده

ممالک «کل زبان رسمیِ جایگاهبهتالشی براي برنشاندن آن  ،حکومت پهلوي آمدنِکارروي

پس از استقرار پهلوي اول ، کهيِ فارسیساز یسیاست مل.صورت نگرفته بود»ایرانۀ محروس

یک زبان، یک یک ملت، «و با شعار »احیاي فرهنگ و تمدن شکوهمند ایرانی«ۀ به بهانفوراً 

ـ تمهیدي  تثبیت حکومت مرکزي برايبود واقع تمهیدي در ،در دستور کار قرار گرفت»مملکت

ي ها گفرهنخردهراندن حاشیهو بهنمایی بیگانه ،از راه سرکوب، تمسخر، تخفیفکه
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.که درآمد اجرا درآمدبهگیلکی، ترکی، کردي، ارمنی، لري، بلوچی و ترکمن  مستقلی چوننیمه

شریعت و سنت مبنايبر ي فرهنگیها شنظام ارز اینکهبا کتاب، ة زعم نویسندبه،از انقالب پس

تداوم  شدیدتر از گذشته حتیي زبانیِ سابق و اسبق گاه ها تاسالم بازتعریف شد، ولی سیاس

رغم بندهاي پانزدهم و به، ي قومیها تاقلی برخورد بادر  ،نظام جمهوري اسالمی.ه استیافت

در تمام قانون .را در پیش گرفته است پیشینهمان راه نظام تقریباً قانون اساسی،  نوزدهم

 شاید تا به این ترتیب”میان نیامده است اقلیت قومی یا زبانی بهاساسی ایران هیچ نامی از هیچ 

هستند البته، .)71ص(“شودجلوگیري ، این یا آن گروه بخصوصجویی برتريتحریک حساز 

ي رادیوتلویزیونیِ هر ها هشبک و وندش میو نشریاتی که به زبانی غیر از فارسی منتشر ها هروزنام

دلیل بهبا این همه، .نندک میآن استان برنامه پخش  بومیانبه زبان محلی  هماستان 

فارسی این هم بازي ظاهراً حمایتی، ها هبرنام نهگو نایۀ مایي حکومتی بر محتواي کمها تنظار

از عربی نیز استثنائاً فارسی، ۀ در سایاینکهگو ،ودر میشمار بهرسمی کشور است که زبان 

ي حمایت از عربی را ها ههزین”.استشده مند هبهر ي تبلیغاتی نظامها تحمایامکانات و  ،منابع

آمیزي که یت گالیهروابه این عبارت، ).71ص(“ي زبانی کردها تد صرف دیگر اقلیش می

در انتهاي  ایران نقل کرده است،زبانی در  يِریز هبرنامۀ تاریخچاز،يسازهویتکتاب ة نویسند

جنسیتی در ایرانِ قرن بیستم ي ها شیر تحول ارزاز س حکایتیبا)4-5زیربخش (فصل چهارم 

کشف حجاب (»اصالحات جنسیتی«اعمال :از این قرار است مخلَص حکایت.ودش میجایگزین 

ۀ طبقۀ دوگان واکنش،پهلوي اولة سنتی ایران در دورۀ جامعبر )و اصالح قوانین خانواده

ي پس از انقالبها شتال پهلوي دوم،ة در دورمدنیِ زنان  يها يآزادرواج بهمدرننیمهمتوسط 

مانند حق (ي مدنیها يآزاد اي هبراي بازگرداندن زنان به راه سنت و شریعت با حفظ پار اسالمی

ۀ مقایسفصل چهارم با .اسالمیو شئون موازین وط به رعایت مشر ،)تحصیل و فعالیت اجتماعی

 ي عمومی و خصوصیِهادر فضامدرن روبهمتوسطۀ طبق شدت متناقضِبهجنسیتیِهايرفتار

.سدر میایران به پایان 

از موضعی ندگان شو همصاحبدر آنها که  داردیی اختصاص ها هبه تحلیل مصاحب، فصل پنجم

در(این فصل .اند هیان گویش گیلکی و هویت رشتی اظهار نظر کردارتباط مة احساسی دربار

در بخش .ودش میآغاز ارتباط میان زبان و جامعه ة دربار سی تحقیقشنا روشبا)5-2زیربخش 

/نقشیتاریخی، و ساختاري/مقطعیکیفی، /ینگر، کمکالن/ي خردنگرها شاز روآغازین، 
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سی اجتماعی، تعاریفی مجمل ارائه شده شنا نزباۀ پیشین مطرح درۀ عنوان چند نمونتفسیري، به

افتند و جریان میاي زبان همواره در مقیاسی خرد بهفرایندهچون این حدود که در مثالً ،ستا

سی اجتماعی شنا نزبا، پسوندش مینهادینه در جامعه تر با یکدیگر ترکیب و در مقیاسی بزرگ

مانند (زبانیۀ یک جامع سراسرمسائل مبتالبه بررسی به ، نگرکالن اندازياز چشمنیز متقابالً 

و در  ،ودش میمربوط )زبان ساز هویتآموزش زبان و نقش ،ي زبانریز هزبان، برنام گستردگی

، و تنوعات خنانس هموسیاق سخن، توانش ارتباطی مانند سبک(ي ترمسائل جزئی خرد، نگاهی

، بر سر روشاین دو .هدد میمورد توجه قرار انساختمان درونی یک زبدر را )ختیشنا شگوی

تلفیق هم ي کالم با مند تزبانگی، و هویدورمزگردانی، 1،جابجایی زبانمسائلی از قبیل 

ۀ هرچند هم”است که  کردهتأکید بار دیگر کتاب ة نویسند، این خصوصدر.وندش می

دوزبانگی ي جا به، اما انستد دوزبانهوان ت میبنابر تعریف را در پژوهش حاضرکنندگانشرکت

پیش از .)83ص(“دشوتحلیلویند گ میاین دو زبان ة دربارآنچه قرار است ،در گفتار ایشان

با استناد ،راي خود ها لکتاب بناي تحلیة نویسند، اند هقرار انتخاب شدیی که بدینها هدادۀ ارائ

نهاده است  فرض پیشاین بر  سی،شنا هامعج زبانۀ عرصنظران از صاحب تنچندین به دیدگاه 

گاه اوصافی است که تجلیولی ، یدآ مین شمار بهي اجتماعی ها هکه زبان اگرچه خود از مؤلف

در(وي سپس  .هندد میزبانی نسبت ۀ خنان معموالً در گفتار خود به اعضاي یک جامعس هم

 برآمدهها هحبمصا نمونه از 9به تحلیل ت،ایمدعاین براي اثبات )5-4و5-3يها شزیربخ

 چندانی کار آنهانقل غیرمستقیمِ جزهبي مستقیم، عمالً ها لقواین نقلدر مقام تحلیلاما .است

مفروضات تحقیق با چنان صراحتی در کالم خوداینکهگو  ،از پیش نبرده است

 توصیفترجمه و غیر ازهم چندانی دیگر کاراساساً که  اند هبه تأیید رسید ندگانشو همصاحب

و  ها همیان داد تهشبابردن بهپی براي اینجادر .باقی نمانده است گر لتحلیبراي  ها هداد

با،)»خروارۀ نمونمشت «رسمِبه(راها هاز بعضی مصاحبیی ها شبخبد نیست ،ي کتابها لتحلی

:داده است دست بهها همصاحبمشهود در واضحاتة دربارپاکپورکهمقایسه کنیم ی توضیحات

1ۀ نموناز

“نین؟ز میکدومتون رشتی حرف نچرا هیچ”:گر لتحلی

1- language shift



167|مطالعۀ موردي دختران در رشت:سازي هویت

با (نیمز میشُل حرف :ونید می”...“).با خنده(دارهش جالبه، جذابه، خندهلهجه”:کمند

“).با خنده(رشتی داشتن، عیبهۀ اصالً لهج”...“).خنده

آخه چقدر بد .ش بدجورهواي چقدر لهجه...رشتی ۀ آره دیگه، اصالً یکی لهج”:سمیرا

“نهز میحرف 

)87-89صص (“.خورهتو ذوق آدم می”:کمند

آمیز یک محترمانه و تحسین، هیچ)دارخنده،جذاب،جالب(از این اوصاف ”:تحلیل

).89ص(“حاکی از شرمندگی گفته شده باشندة نیست، مخصوصاً وقتی با خند

ی حرف زدن را عیب ند، رشتز میچرا کسی رشتی حرف ن اینکهکمند در توضیح ”

شل در وصف رشتی استفاده کند، آن را عیب از صفت  آنکهاو پیش از .اندد می

ر وصف موضوعات جنسی و کارهاي معموالً دعیب از صفت .توصیف کرده است

براي  اینجااز آن در  اینکهجالب .ودش میآور و خالف عرف و ادب استفاده شرم

همان ة دهد که رشتی حرف زدن، به انداز توصیف رشتی استفاده شده است تا نشان

رشتی داشتن چقدر ۀ نشان دهد لهج آنکهسمیرا هم براي  .آور استکارها شرم

...رشتی ۀ آره دیگه، اصالً یکی لهج:ویدگ میآور است، با استفاده از ساخت معلوم شرم

اول ۀ ولی چون فاعل جمل.نهز میآخه چقدر بد حرف .ش بدجورهواي چقدر لهجه

از:ندک میرشتی اظهار نظر ۀ لهجة مبهم است، معلوم نیست سمیرا از قول کی دربار

تو اینکهبا گفتن  ،وگو گفتاین نظر را کمند در پایان .قول خودشان یا از قول دیگران

وید، که این گ میاو تقریباً با خنده این جمله را .ندک می، تأیید خورهذوق آدم می

)91ص(“.استدار یعنی تصورش هم خنده

است آورشرمرشتی ۀ به رشتی یا با لهجسخن گفتنندگان، شو هدر نظر مصاحب:نتیجه

.)91ص(

2ۀ نموناز

“.اصالً من خودم رشتی رو خیلی دوس دارما، واقعاً دوس دارم”:کمند

“.دآ مینه آدم خوشش ز مییکی رشتی حرف  ،جالبه”:سمیرا
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)94ص(“).خندندمی(“...آره من یاد قدیما ”:کمند

،اصالً من خودم رشتی رو خیلی دوس دارموید گ می، وقتی کمند اینجادر ”:تحلیل

واقعاً ۀ کمند با استفاده از کلم.ودش میگیري در برابر رشتی ناگهان عوض موضع

ود که سمیرا هم ش میهمین .خواهد بگوید رشتی، آنقدرها هم که گفتم بد نیستمی

جالبه، یکی رشتی حرف :ویدگ میمثبت و ید، به بیانی صمیمانه آ میاز در موافقت در

وقتی یکی رشتی حرف  ویدگ میسپس کمند با خنده .دآ مینه آدم خوشش ز می

خاطرات خوشی است که از شاید منظورش .افتدمی ها هگذشت ند، او به یادز می

اند، نه چیزي دمیقدیما در هر حال، رشتی را مربوط به .داردپدربزرگ و مادربزرگش 

.نکردن به رشتی استدالیل صحبتاین هم یکی دیگر از.که به درد امروز بخورد

از رشتی حرف زدن یا به  ي کمند و سمیرا باز هم مثل هر نوبتی که صحبتوگو گفت

-97صص (“.ودش میید، با خنده و شوخی تمام آ میرشتی حرف زدن به میان ۀ لهج

96(

 ةتنها مضحک است، بلکه دورنهدگان، به رشتی حرف زدن، نشو هدر نظر مصاحب:نتیجه

).97ص(خوردبه سن آنها نمیدیگر و آن هم گذشته است 

5ۀ نموناز

“).با خنده(دهاتیه ، خیلی )خندهبا (کالسه خیلی بی ،حرف بزنه]رشتی[اگه یکی ”:مینو

“کالسیه یا دهاتیه؟یه که بگ میمثالً کی اینو به شما ...شما اینو از کجا ”:گر لتحلی

)106ص(...“گه نیست؟م).(رفتارا هم هست دیگه ).(جوریه دیگههمین”:مینو

عنوان بهاینجانند در ز میرشتی حرف ۀ از کسانی که به رشتی یا با لهج”:تحلیل

مینو گویش رشتی را با  .فرهنگ صحبت شده استدهاتی و بی، کالسبیيها یرشت

 حرف زدناو رشتی  نظر به.هدد میایگاه اجتماعی ارتباط طبقه و جمحل سکونت و 

مینو در پاسخ به این سؤال .یا روستانشینی استکالس بودن پایگی و پاییندونۀ نشان

وید گ می، گري استکالسی و دهاتیانید رشتی حرف زدن، بید میشما از کجا که 

این سؤال پرسیدن بامگه نیست؟(.)رفتارا هم هست دیگه(.)جوریه دیگههمین
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.ستخواهد تأکید کند که حق با اوآخر، مینو به دنبال جواب نیست، بلکه در واقع می

یک که رفتار گویشوران رشتی هم بل، کالس استبی فقط گویش رشتیبنابراین، نه

)107ص(“.استي بازجور دهاتی

عنوان نمونۀ :105ص(است  1پایگینشانۀ دونندگان شو هگیلکی در نظر مصاحب:نتیجه

5(.

7ۀ نموناز

ولی دختراي  ،ننز میرشتی حرف  حتیکه لهجه دارند یا ]هستند[پسراي پولداري ”:یارؤ

“.گیلکی داشته باشنۀ د که لهجآ میثروتمند و باکالس و اینا خیلی کم پیش 

“؟پسرا و دخترامثالً نه بین ک میچرا فرق ”:گر لتحلی

...“هبوشو رِن گ میمثالً دیگهشون با همها یتوي شوخ تیحمثالً پسرا  .ونمد مین”:یارؤ

)112ص(

 رشتی،غلیظۀ با لهج هاوید بعضی از مردگ میجنسیت، اشاره به رؤیا با  اینجادر ”:تحلیل

 پسران و دختران پولدارۀ رؤیا با مقایس .نندز میرشتی حرف به خود حتییا 

باالي رشت ی کمتر از پسران کالسباالي رشت خیلخواهد بگوید دختران کالسمی

نه بین مثالً پسرا و ک میچرا فرق او در جواب این سؤال که  .گیلکی دارندۀ لهج

وانند به گیلکی با هم ت میوید مردها گ می، ولی در ادامه انمد مینوید گ می، اول دخترا

ورد آ میآمیز اداي آنها را دربا رمزگردانی و لحنی اغراق اینجااو در .شوخی کنند

)115ص(“)بوشو رِه(

جنسیت نیز ۀ اجتماعی، با مؤلفۀ ندگان، عالوه بر طبقشو هگیلکی در نظر مصاحب”:نتیجه

.)111ص(“خوردمیپیوند 

سد که ر مینظر بهچنین ، نتایج باالو  ها هدادمیان ۀ گرفته در فاصلي صورتهالتحلی)شبه(از

پژوهشگر و بدون ۀ واسطن را بیشا يگویش مادر خنان درس همازخودبیگانگیِم و دالیلِئعال

براي اداي که اگر  در این صورت باید پرسید.دریافتروشنی بهدش مینیز  ها هداد نیاز به تحلیل

1- low status
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پژوهشگر در این میان نقشراستی به، تحلیل نیستکوتاه نیازي به ۀ حق مطلب در این فاصل

از نتایج، بلکه  ها هنه در حدفاصل داد،پاکپورراپژوهش حق این سطور، ة نگارند باوربه ؟ چیست

هنگام گزارش گرفتن در خود بهدرست ، یا نرساند به تحلیل برساندرا ها هداد آنکهپیش از

براي  مناسبختیِ شنا شرورویکردو چارچوب نظري با اتخاذ او.ادا کرده استمیدان پژوهش 

یی ها هداد گردآوريبا ، واز یک سوآننتایج ة ردرست دربا يها یزنگمانهبا نیز وتحقیق، ۀ مسئل

و نتایج ها همیان دادۀ فاصلاز سوي دیگر، توانسته است پژوهشة شدحساب الگوي درخورِ

نیمی از نقش  دوانت میحاالست که.)2:215پیوست .نک(به حداقل برساندرا مفروض 

هاي پاسخ گرفتن است ماندهفقط .جو خسپرد و نیم دیگر را به پاسبگو را به پاسخ گر لتحلی

ترتیب مالقات طرفین پس.انگلیسی آنها از دست دیگرۀ نسختحویل فارسی از یک دست، و 

جنسان، شهریان، همزبانان، همهمة لطفاً بگویید دربار«:ودش میدادهقرار  این سر رب تحقیق

 باا من به زبانی دیگر نید، تک میچه فکر  تانماهیت خودة طور کلی، دربارنسالن، و بههم

 بیانین تر هسادرا به پیچیده ان چند نهة این شیو.»یدای براي خود قائلبگویم چه هویت خواننده

.»بگویید کیستید، تا بگویم کیستید«:وان چنین بازگفتت میممکن

، ولی اند همورد توصیف قرار گرفتدر فصل ششم دیگر ۀ به همین شیوه است که چهار مصاحب

منسوب به  يها یویژگشناختهدفبا يِ جغرافیایی، و ساز هویتي ها هبا تمرکز بر جلوراین با

دررشتیان کهرا یادآور شود اهمیتی  خواهدمیاین اوصافکتاب با ة نویسند.رشتبومیان 

آشنایی با اروپائیان از راه وي .نداقائلزمینموقیعت جغرافیایی گیالنبراي ،تعریف هویت خود

ابد ی مییدالیلین تر ماز مهرا  ،ي البرزها هکوبه لطف رشته ،اومت در برابر اعرابزر و مقدریاي خ

مردمان دیگر گیالنیان با فرهنگی تفاوت جمعیِ خود براي ۀ خنان با مراجعه به حافظس همکه 

در نظر  بودن رشتیند که ک میبنابراین، پاکپور خاطرنشان .اند هاقامه کرد مناطق ایران

.نیست»رشتیۀ وریشبرخورداري از رگ«یا »رشت بودنة زاد«ي معنا بهندگان فقطشوهمصاحب

بعضی  ي جغرافیایی، حائزها هبراي احراز هویت رشتی در نظر ایشان باید افزون بر این مؤلف

است که  اي هپراکندي ها همجموع چنین مؤلف.هم بودتاریخی، فرهنگی و اجتماعی ي ها یویژگ

ازد و آن را در جریان مداوم تعامالت روزمره س میوم سیالِ هویت را بر، مفهرفته هم روي

دو  تداخلبه وان ت میوابستگی هویت را از این منظر مکان ).131-134صص (ند ک میبازتعریف 

ة ي منحصر به یک محدودها همؤلف:نسبت دادجمعی ۀ در حافظساز هویتي ها هگونه از مؤلف
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.ندک میجاهاي دیگر جدا  از مردمساکنان این محدوده را که ییها هجغرافیاییِ خاص، و مؤلف

پوشش و  در برابرمردان  تساهلاز)135-151صص (10-13ي ها هدر مصاحبمثال، عنوان به

 مردموجوه امتیاز فرهنگی سانِهب،ادبیات عامهدر  مشهوداندیشی صلحآرایش زنان و نیز از 

.سخن رفته است ،با اروپائیان آنانوجوه اشتراك  عنوان بهدر عین حال  واز دیگر ایرانیان گیالن 

ي ها یندگان، حمل بر ویژگشو هنقل از مصاحببه کتابة ي فرهنگی را نویسندها هاین مؤلف

گریزي، شادخویی یی مانند آراستگی، روزآمدي، جنگها یویژگ او.جغرافیایی گیالن کرده است

ۀ گرفتن از اعراب در دامنپناهمدیون ها هحببا استناد به مصاراگیالنیان باشی خوشو 

فصل  انتهايو در )6-5زیربخش (مرد ش میگرایی از راه دریاي خزر و غربالبرزي ها هکورشته

به  ،یردگ میسد که هویت جمعی در ملتقاي فرهنگ، تاریخ و جغرافیا شکل ر میبه این نتیجه 

ة ت فرهنگی در نظر ساکنان یک محدودتحوالۀ این معنا که گویی رویدادهاي تاریخی، سرچشم

موجب  ند وک میعمل  ها لهمچون محور اتصال نسجمعی ۀ در این میان، حافظ.اندجغرافیایی

.ودش میانتقال فرهنگ و تثبیت هویت 

ي نوشته شده استساز هویتمنظور بررسی بازنمود جنسیت در در فصل هفتم که به

هند تا آنها د میخنان به زنان رشتی نسبت س همکه ویم ش می، با خصایصی آشنا )7-2زیربخش (

در این فصل با تکیه بر  یجنسیت يساز هویتروند .از زنان دیگر مناطق ایران بازشناسندرا 

نخست، سر :شده است توصیفجهت  سهاز ،نماهایی چون ساخت معلوم، تقابل و اغراقگفتمان

دوم،،)7-3زیربخش (زنان غیرگیالنی در تقابل با ستیز زنان رشتی ظاهر مذهببهو وضعِ

مردان و سوم، نقش ،)7-4زیربخش (زنان رشتی در فضاي عمومی جامعه  نسبتاً آزادحضور 

ي پاکپور در این فصل ها ینتایج حاصل از بررس.)7-5زیربخش (رشتی رشتی در آزادي زنان

انند، د مید دیگر ایرانیان رشتیان اگرچه خود را از نظر پایبندي به اسالم مانن”هد که د مینشان 

تقیدشان به آن نسبت به برداشت و رفتار مردم در جاهاي ولی استنباط آنها از اسالم و میزان 

که هنجارهاي جنسیتی در ایران بنابر موازین اسالم  آنجااز ).190ص(“دیگر ایران تفاوت دارد

 ،ودش میاز حکم خداوند تلقی نافرمانی  نوعیبع سرپیچی از این هنجارها تود، بالش میسنجیده 

از قوانین شرع  آنکهبی ،مردم گیالن هنجارهاي جنسیتی خاص خودشان را دارند نکهآحال 

ت که جنسیت، مفهومی از پیش این اس هفتم نتایج فصلاز دیگر یکی .سرپیچی کنند

شده نیست، بلکه بسته به رفتار هرکس در جریان تعامل و تقابل با دیگران تعریف
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رفتار رشتیان بیانگر  ،از این نظر.ودش میمجدداً تعریف )2يمند تي جنسیجا به1گريتجنسی(

 ،از دیگر ایرانیان وجوه امتیاز مردم رشت یا گیالن.در قبال مذهب است گرياباحهنوعی 

در گرو گریز را  خودهویت  ،ود رشتیانش میگري متفاوت آنهاست که موجب اساس جنسیتبر

یي از فرهنگمند هبهرامروز ایران بدانند و این هنجارگریزي را نیز ۀ بر جامعاز هنجارهاي حاکم 

).190-192.نک(کنندمعرفی  تر هتر، آزادتر و صمیمان، منعطفتر هگشود

دريساز هویتکتاب  .سدر میبندي نتایج کلی پژوهش به پایان فصل هشتم با جمع،

 ي گوناگون ازها هدر مصاحبفت که وان بازگت میدستاوردهاي پژوهش را به این اجمال 

و ترانه براي بازنمایی  مختلفی چون کتاب، مد، الگوي زندگی، قصه، موسیقیي فرهنگی ها همؤلف

فرهنگ، گاهی هم بر مقیاس روابط میان زنان و .گیري شده استآمیز رشتیان بهرههویت صلح

خود در تقابل با هنجارهاي ۀ نوبالنیان تعریف شده و این آداب معاشرت بهیگۀ مردان در جامع

است که  اي هفرهنگ، مفهوم بسیار پیچید.جنسیتی ناظر بر سایر ایرانیان ارزیابی شده است

هرچند در قشربندي جامعه دخالت دارد، ولی گاه نسبت مستقیم آن با سطوح جامعه به هم 

یدتی، عق هاي گرایشدلیل بهرشت  ،متوسطۀ مثالً بعضی اعضاي طبق نکهاچن ،خوردیم

شان رسیدگی به وغمنیز چون تمام هم»ران باکالسدخت«وند، یا مثالً ر میشمار بهفرهنگ بی

در قیاس با دیگر جاهاي ایران،  ،فرهنگ گیالن.اندفرهنگانبیة زمرشان است، از سرووضع

ۀ نشانمتقابالً توهین به رشتیان و تحقیر آنان  .شده است بازنماییتر تعصبو کم ترآسان

 دلیل به،از سوي دیگراننیز مردان رشتی.زدگی دیگران تصویر شده استاندیشی و تعصبجزم

براي این .وندش میمتهم  رفتارهاي ضدمذهبیی دردستهمبه گذاشتن زنان و دختران خود، آزاد

گیالن از جدایی .ودش میي فرهنگی، گاهی دالیل جغرافیایی و گاه دالیل تاریخی اقامه ها تتفاو

 ،دریاي خزرۀ واسطهمبستگی آن با بیرون از ایران بهي البرز و ها هکولطف رشتهبه ،قی ایرانبا

نهادن فرهنگ بهاي ازدستیانه بهگرا یي ملها تاست، و تحمل سیاس جمله علل جغرافیاییاز

ة ها براي زدودن گیلکی از هویت خود را نویسندتالش گیلک.جمله دالیل تاریخیمحلی از

در دوران پیش و پس از انقالب  ها تنه سیاسگو ن، پیامد ایندگانشو هصدا با مصاحبهم ،کتاب

با توجه به  اینکهخالصه ”:ویدگ میکتاب ۀ پاکپور در واپسین جمل.اسالمی دانسته است

1- doing gender
2- having gender
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از یک  نسل جوان رشتیان .رشت در حال گذار استۀ نم جامعک میگمان  ،ي این رسالهها هیافت

.نندک میو نسبت به آن احساس تعلق خاطر  هویت خود دارندة بتی دربارطرف ارزیابی بسیار مث

).201ص(“آنها را احاطه کرده معلوم نیستگویشی که شان با تکلیف دیگرطرف از 

تحلیل وکاويمکالمهالگوهاي نوآورانۀبا تلفیق سازي هویت، نویسندة کتاب این تفصیلبه 

توانسته است آشکارا نشان دهد که ناسی اجتماعی شدر چارچوب زبانعضویت بنديِمقوله

چگونه و چرا براي تعریف هویت )فرهنگ رشتینمایندگانی از خرده عنوانِبه(ندگان شو همصاحب

بیش از مفاهیم »مذهب«و»جنسیت«ي اجتماعیِ ها هدر برابر دیگر اقوام ایرانی، از مؤلفخود

ندگان شو هش، یکی هم این است که هرچند مصاحبي پژوهها هیافت از اهمِ.یرندگ میدیگر بهره 

.به گیلکی سخت روگردانند گفتن نند، از سخنز میخود دم  بودنِ با افتخار از رشتی

1پیرلوجه حسین صافی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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