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  :نام پدیدآور و عنوان
هاي واجی زبان ي بین عوامل سن، جنسیت و تحصیالت با مشخصهبررسی رابطه

  شهال بنازاده اردبیلی/ در گویش اردبیلی

  نژاددکتر سید محمد رضی  : راهنمااستاد

  دکتر توحید صیامی  :مشاور ستادا

  25/6/97  :دفاع تاریخ

  .ص67  : اتصفحتعداد

  و ادبیات انگلیسیزبان  آموزشی گروه  :نامه شماره پایان

  چکیده

ي به بررسی رابطۀ بین متغیرهاي اجتماعی سن، جنسیت و تحصیالت با متغیرها نامهپایاناین :هدف

  . پردازدزبان ترکی در گفتار گویشوران اردبیلی میدر ) ايگی واکهو هماهن ، قلب واجیالی رساییتو(زبانی 

هاي پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی و به صورت میدانی از طریق داده :شناسی پژوهشروش

 72متغیرهاي زبانی مربوط از گفتار . اندمورد تحلیل قرار گرفتهSPSSافزار مصاحبه گردآوري شده و با نرم

  . جوان و مسن در دو جنسیت مرد و زن و در چهار گروه تحصیالتی استخراج گردید گویشور نوجوان،

تفاوت معناداري  و قلب واجی د که بین سن و توالی رساییندهاین پژوهش نشان می هايیافته :هایافته

ین اما ب؛داده استدر گروه سنی میانسال و باالتر رخ و قلب واجی وجود دارد و بیشترین توالی رسایی

و قلب  تحصیالت نیز بر توالی رسایی. داردنتفاوت معناداري وجود و قلب واجی جنسیت و توالی رسایی 

سواد رخ داده در گروه تحصیالت بی و قلب واجی معناداري دارد و بیشترین فرایند رسایی تأثیرواجی

تفاوت و پسین ي مشخصۀ گرد در ايی واکهگسن، جنسیت و تحصیالت بر هماهن تأثیرمورد در.است

  .نداردمعناداري وجود 

دهند که با باال رفتن سن افراد، فرایندهاي توالی ها نشان میدست آمده از یافتهنتایج به :گیرينتیجه

هاي زبان اصلی خود را رسد که افراد مسن ویژگینظر میباشد و بهرسایی و قلب واجی بیشتر مشهود می

ها جنسیت نیز در این فرایند. باشدهاي پرمون و همکاران همسو میتهاند و این با یافبیشتر حفظ کرده

اي هاي سنی، جنسیتی و تحصیالتی فرایندهاي هماهنگی واکهدر تمام گروه. تأثیر بسیار کمی داشته است

ي گردي و پسین پربسامدترین فرایند در بین فرایندهاي مورد بررسی در این پژوهش بوده در مشخصه

هاي ذاتی و درونی زبان ترکی رسد این باشد که این فرایند جزء ویژگینظر میاین امر بهاست و دلیل 

  .دهدباشد و در مقابلِ تغییرات مقاومت نشان میمی

  متغیر اجتماعی، متغیر زبانی، سن، جنسیت، تحصیالت، زبان ترکی:هاي کلیدي واژه

  

  



  مقدمھ - ١-١

تواند افراد یک جامعه را به یکـدیگر پیونـد داده و   اي است که میزبان پدیدة پیچیده

شناسانی چـون لبـاو و    در نیمۀ قرن بیستم با ظهور زبان. آورد به وجودیک واحد اجتماعی 

امـروزه  . قـرار گرفـت   موردتوجهي طورجد بهفیشمن تأثیر عوامل اجتماعی در کاربرد زبان، 

. هـا مطالعـۀ زبـان اجتمـاع اسـت      که یکـی از آن ردیگیبرمزبانشناسی ابعاد وسیعی را در 

اي از دانش زبانشناسی است که به بررسی تأثیر متقابل زبـان و  اخهزبانشناسی اجتماعی ش

شناسـان میـان دو    برخـی زبـان  ). 1396، و همکـاران  یبشارت(پردازد جامعه بر یکدیگر می

) 1980(1هادسـن . انـد شناسی زبان و زبانشناسی اجتماعی تمایز قائل شدهاصطالح جامعه

حقـق بـه بررسـی جامعـه و سـاختارهاي      شناسـی زبـان، م  معتقد است که در حوزة جامعه

. پـردازد پردازد و در زبانشناسی اجتماعی به بررسی زبان و ساختارهاي آن میاجتماعی می

تـر  است، سازوکاري امروزي آغازشدهمیالدي  1960شناسی اجتماعی که از اواخر دهۀ زبان

هاي جنسیت، سـن،  دارد و یکی از وظایف آن، مطالعۀ تنوع الگوهاي زبان با توجه به متغیر

  ).1395قلی فامیان، (تحصیالت ومواردي از این قبیل است 

هاي گوناگونی را در خود  تنوع قومیتی و نژادي که دارد، زبان لیبه دلکشور ما 

ها به دالیل مختلف تجاري، جغرافیایی و سیاسی گویشوران این زبان. است دادهيجا

-ها نیز از هم تأثیر می هاي آن این امر، زبان بعت بهبا یکدیگر در ارتباط هستند و  تناوب به

هایی که در کشور ما گویشوران بسیار دارند، زبان ترکی آذربایجانی  زبان ازجمله. پذیرند

 یترک زبان).1394سعیدي و آریان پویا، (است و دلیل آن جمعیت باالي این افراد است 

هاي قدیمی  یکی از زبان،شود میمورد تکلم واقع  جانیهاي آن در آذربا از شاخه یکیهک

هاي مختلف تکلم و پانصد سال سابقۀ تاریخی دارد و به گویش هزارشرقی است و حدود 

است که  یهاي مرسوم در جهان، زبان زبان ریهمانند سااین زبان ). 1366هیـئت،(شود  می

بان چاپ شدهز نیبه ا زیادي خود را دارد و تاکنون آثار ماندگار يساختار قانونمند دستور

مطالعه و بررسی زبان ترکی موضوعی است که توجه دانشمندان را به خود معطوف . است

 آن رااند که منشأ زبان ترکی را یافته تا خویشاوندان و نیاي داشته است و سعی کرده

                                                            
1-Hudson 
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-هاي بارز زبان ترکی وجود هماهنگی واکه از ویژگی). 1396پور،کالهدوزي(ندینماتعیین 

باشد که با اضافه شدن وندها به هاي التصاقی می این زبان جزء زبان نیهمچن ،باشداي می

این پژوهش سعی دارد تأثیر . آید آن، هماهنگی خاصی در صداهاي این زبان به وجود می

هاي واجی اصل توالی رسایی،  متغیرهاي اجتماعی سن، جنسیت و تحصیالت را در ویژگی

رایج گویشي پسین و گردي زبان ترکی درخصهاي در مشی واکهو هماهنگقلب واجی 

  .بررسی کندشهر اردبیل

  بیان مسأله - 1-2

زبـان ابـزاري بـراي    . ها براي برقراري ارتباط با یکدیگر زبان است ابزار انسان نیتر مهم

اند آورده به وجودتنها زبان را ها نه انسان. بهتر اندیشیدن است حال نیدرعها و بیان اندیشه

  .آیندحساب میي زبان هم بهها کننده ستفادهبلکه ا

. اسـت  یکـه اثبـات آن تبلـور ذات هـر خلقـ      يسند. است یهر ملت تیزبان سند هو

کـه مـورد    یزبـان . اوست ینشانگر حضور زبان یکره خاک نیدر ا یهر ملت تیدرواقع موجود

گـذارد،  یمـ  يبر جا يااصوات، هجاها و آثار مکتوب سند زنده قیشود از طر تکلم واقع می

، تیـ هاي فکور اسـت کـه از موجود   و بر همه انسان تاس يبشر راثیاز م ئیکه جز يسند

 يا نـه ییآناً زبان ضـم .ندیآن زبان در ابعاد گوناگون مدافعه نما یتنفس يو فضا اتیحق ح

  . کندیدر آن مشاهده م خ،یخود را، در گذرگاه تار یاست که هر ملت

-عوامـل   تـأثیر کند، خود تحـت  تباط اجتماعی عمل میعنوان یک ابزار ارزبان که به

 ، موقعیـت التیسـطح تحصـ  ی، طبقـه اجتمـاع  اجتماعی متعددي نظیـر سـن، جنسـیت،    

زبان و جامعـه پیوسـته   . کندجغرافیایی، فرهنگی، اقتصادي، مذهب، قومیت  نمود پیدا می

طی خود به ثبـات  در حال تحول و دگرگونی هستند و زبان از یکسو براي ایفاي نقش ارتبا

گیرد، نـاگزیر دچـار   ی که از عوامل اجتماعی میراتیتأثموازات بهنیاز دارد و از سوي دیگر، 

ی طورکل به. اما سرعت تغییرات و دگرگونی زبانی و اجتماعی یکسان نیست؛ گرددتغییر می

-افتد و تغییرات زبـانی کنـدتر صـورت مـی    تحوالت اجتماعی با سرعت بیشتري اتفاق می

دارد و شـاید کمتـر زبـانی را بتـوان یافـت کـه       تنوع در هر زبانی وجود گوناگونی و. رندگی

گونه فـردي   درمجموعهایی دارد که گفتار هر گوینده ویژگی. داراي یکپارچگی کامل باشد



هـاي  کـدام ویژگـی   ازنظـر دهند و برحسـب اینکـه گوینـدگان یـک زبـان      او را تشکیل می

هـا ممکـن اسـت بـه      هـاي فـردي آن  متفاوت باشند، گونـه  اجتماعی با یکدیگر مشترك یا

  ).1368مدرسی،(یکدیگر نزدیک یا از هم دور باشند 

ماننـد طبقـه   (ی رزبـان یغهمانطور که همه گویندگان یـک زبـان از نظـر خصوصـیات     

.) اجتماعی، جنسیت، سن، تحصیالت، زمینه خانوادگی، شغل، محل تولـد و مـوارد مشـابه   

هاي اجتماعی مختلف در گروه درواقع. ها نیز یکسان نیست زبانی آنیکسان نیستند، رفتار 

-مـی  بـه نظـر  هاي نسبتاً متفاوتی در رفتار زبانی دارند و یک جامعه زبانی، معموالً گرایش

ي زبانی در سطح یک جامعه، بسیاري از عوامـل  هایو گوناگونرسد که در پیدایش تنوعات 

 هـا یو گونـاگون گونـه تنوعـات   ید توجه داشت که ایـن البته با. کنندی نقش ایفا میرزبانیغ

  ).1368مدرسی،(کنند معموالً نقش معتبري ندارند و در امر ارتباط اخالل ایجاد نمی

کننـد، زبـان   نفر به آن زبان تکلم مـی  ها ونیلیمهاي رایج دنیا که امروزه  یکی از زبان

 یابـراز شـده اسـت و گـاه     ینظرات متفاوت  یزبان ترک یشناس شهیر نهیدرزم.ترکی است

. ردیـ برخوردها سبب شده که ذهن عامه نسبت بـه آن در ابهـام قـرار گ    نیا؛ وضیضدونق

بـزرگ  از خانواده يا، شاخهکنندیآن صحبت مبه ياریمردمان بسکه یترک يامروز زبان

نشـان   گریکـد یبـه   یکینزد یلیاشتراکات خی هاي ترک خانواده زبان .است 2یهاي ترک زبان

 يو سـاختار نحـو  ) يتحـوالت لغـو  (تصریف،یدر عرصه آواشناس  يهمانند نیا. دهندیم

اي خاص ایـن زبـان   هاي بارز زبان ترکی وجود هماهنگی واکهاز ویژگی. استمشاهده قابل

اي، همـاهنگی واکـه  «است که از طرفی، ناشی از فرایندهاي واجـی زبـان ترکـی از قبیـل     

-مـی » ، اصل توالی رسایی، همگونی و نرم شـدگی کشش جبرانی، درج، حذف، قلب واجی

باشد که با اضافه شدن وندها بـه  هاي التصاقی می باشد و از طرف دیگر، این زبان جزء زبان

اي، یک ویژگی هماهنگی واکه. دیآیمبه وجودآن، هماهنگی خاصی در صداهاي این زبان 

براي نمونه ایـن  . کندیجاد میها اهایی در تلفظ و گویش واکهباشد که محدودیتآوایی می

در یـک واژه  ) ُ-ِ-(َو کوتـاه  ) او-اي-آ(ویژگی زبانی مانع از آمـدن حـروف صـدادار کشـیده     

زبان ترکی یا باید تمام حروف صـدادار   ازجملهها زبانگونه شود، به این معنا که در این می

                                                            
2-Turkic Language
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و واج نزدیک به هم قلب واجی که د). دانیش-مانند دانش(یک واژه کشیده باشند یا کوتاه 

و اصـل  ) کربیـت -مانند کبریت(کنند عوض می باهمیا دور از هم در یک واژه جاي خود را 

بر اساس این اصـل  . پردازدمفهوم رسایی می بر اساستوالی رسایی به تحلیل ساختار هجا 

  .شود ها کاسته میشویم از میزان رسایی واجدر یک هجا، هر چه از هسته هجا دور می

هاي واجی زبان ترکی پژوهش سعی دارد تأثیر متغیرهاي اجتماعی را در ویژگیاین 

هاي واجی، این با توجه به گستره متغیرهاي اجتماعی و گستره ویژگی. بررسی کند

 ازنظرو تحصیالت و  جنسیتمتغیرهاي اجتماعی محدود به سه متغیر سن، ازنظرپژوهش 

، )ي پسین و گردمشخصه(ايماهنگی واکههاي واجی محدود به سه ویژگی، هویژگی

 موردنظرهاي زبانی شوند تا تأثیر این متغیرها بر ویژگیاصل توالی رسایی و قلب واجی می

  .این پژوهش، در گویش اردبیلی مورد مالحظه قرار بگیرد

  پژوهش) هايسؤال(سؤال  - 1-3

قلب یی و رسا یتوالاي، اصلهاي واجی هماهنگی واکهبا توجه به متغیر سن فرایند -

  کند؟ی در زبان ترکی افراد ساکن شهرستان اردبیل چگونه نمود پیدا میواج

یی و رسا یتوالاصل اي،هاي واجی هماهنگی واکهبا توجه به متغیر جنسیت فرایند -

  کند؟واجی در زبان ترکی افراد ساکن شهرستان اردبیل چگونه نمود پیدا میقلب 

رسـایی  اي، اصل توالی هاي واجی هماهنگی واکهحصیالت فرایندبا توجه به متغیر ت -

  کند؟واجی در زبان ترکی افراد ساکن شهرستان اردبیل چگونه نمود پیدا میو قلب 

  

  

  پژوهش) هايفرضیه(هیفرض - 1-4

قلـب  یی و رسـا  یتوالاي و اصل واکههماهنگی  -بین متغیر سن و فرایندهاي واجی_

رسـد  افراد ساکن در شهرستان اردبیل رابطه وجود دارد و به نظر میدر زبان ترکی  -یواج

  .کنندها را بیشتر رعایت میکه بزرگساالن این ویژگی



رسـایی و  اي و اصل تـوالی  واکههماهنگی  -هاي واجیبین متغیر جنسیت و فرایند_

بـه نظـر    در زبان ترکی افراد ساکن در شهرستان اردبیل رابطـه وجـود دارد و   -واجیقلب 

  .کنندها را بیشتر رعایت میرسد که افراد مذکر این ویژگیمی

یی و رسا یتوالاي و اصل واکه هماهنگی -هاي واجیبین متغیر تحصیالت و فرایند_

در زبان ترکی افراد ساکن در شهرستان اردبیل رابطـه وجـود دارد و بـه نظـر      -یقلب واج

  .کنندا بیشتر رعایت میها ررسد که افراد بیسواد این ویژگیمی

  متغیرهاي پژوهش- 1-5

براي هر یک از متغیرهاي مطـرح شـده در پـژوهش    : تعاریف مفهومی -1-5-1  

  .شودتعاریفی ارائه می

  متغیرهاي اجتماعی -1-5-1-1

  متغیر سن -1-5-1-1-1

هاي ساخت و ترکیب جمعیت است  و آن تعداد سالها و ماههـا و  سن یکی از ویژگی  

بندي جمعیت یـک جامعـه بـه     طبقهبررسی و.گذرداست که از عمر یک فرد میروزهایی 

گیـرد، توزیـع سـنی جمعیـت نامیـده      تفکیک سن که از روي سال تولد افراد صـورت مـی  

-هاي سنی بـزرگ نشـان مـی   توزیع سنی جمعیت را برحسب سنین منفرد، گروه. شود می

شـکل توزیـع سـنی جمعیـت     تـرین  که دقیـق توزیع جمعیت برحسب سنین منفرد.دهند

شود، اما بررسی آن دشوار است و به همـین جهـت    هاي یک سال تنظیم می است، با فاصله

  .شود هاي سنی استفاده میاز گروه

بندي سنین مختلف در فواصل زمـانی مسـاوي اسـت    اي از طبقهگونه» گروه سنی « 

هـاي  گـروه . گیـرد ورت میگیري صمنظور احراز قابلیت اندازهکه براي سهولت مطالعه و به

را  "هاي سـنی کوچـک  گروه". کوچک و بزرگ: شوندسنی معموالً به دو صورت تنظیم می

صورت اعتباري به چند گروه  هاي سنی بزرگ بهکنند و گروهساله انتخاب می با فواصل پنج

بندي گروه سنی، گروه سنی بـزرگ  در پژوهش حاضر مالك تقسیم. شود بزرگ تقسیم می

  . دباشمی
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  متغیر جنسیت  -1-5-1-1-2

جنس بـه  . ها در مورد جنسیت باید بین جنس و جنسیت تمایز قائل شویمدر بررسی

هـاي   کـه جنسـیت بـه تفـاوت     کند درحالیهاي فیزیولوژیکی مردان و زنان اشاره می تفاوت

شـود و شـامل رفتارهـا،     روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مـردان مربـوط مـی   

هاي اجتماعی است که فرهنگ حاکم بر هر جامعه بـه عهـدة   هاي اجتماعی و اندیشهنقش

هاي جنسیتی افکار قالبی در مـورد هـر دو   در رابطه با نقش. گذارددو جنس زن و مرد می

. کنـد شود که دامنۀ انتظارات را از هر دو جـنس تعیـین مـی    جنس در جامعه مشاهده می

شود و انتظـارات خاصـی    اجتماعی آن مربوط می -یک جنبه از جنسیت به هویت فرهنگی

شود و هـر فـرد از زمـان تولـد بـه بعـد، بـر مبنـاي همـین           از هر دو جنس روا دانسته می

طـور   این هویت جنسیتی یـا جنسـیت فرهنگـی و اجتمـاعی بـه     .شود انتظارات تربیت می

مختلـف در  هـاي   گیرد اما با نگاهی به فرهنگشناختی الهام میطبیعی از جنسیت زیست

توان دریافت که در بستر هـر فرهنـگ خـاص در جهـت باورهـاي غالـب و       طول تاریخ می

تر مردان و زنان نسـبت   نقش فعال. شود یابد و تعریف میوسو می متعارف آن فرهنگ سمت

-هـا مـی   هـاي زبـانی میـان آن    هاي اجتماعی به پیدایش تفاوتبه یکدیگر در برخی زمینه

هـا، الگوهـاي دسـتوري، آوایـی و کـاربردي زبـان و الگوهـاي        ه واژهها ب این تفاوت. انجامد

ــاارزش     ــورت بـ ــت و صـ ــات دسـ ــد حرکـ ــانی ماننـ ــاي ارتبـــ  پیرازبـ ــین هـ اطی معـ

  )1368مدرسی،.(گردد بازمی

  تحصیالت متغیر -1-5-1-1-3       

سواد و تحصیالت یکـی  . باشدمنظور از تحصیالت میزان سواد علمی و دانشگاهی می

پیشرفت تکنولوژي، صنعت، بهداشـت و  . پیشرفت بشر در جوامع امروز است از عوامل مهم

  .علوم مختلف مدیون این عامل مهم است

  متغیرهاي زبانی -1-5-1-2

  هاي واجیمشخصه-1-5-1-2-1     

توانـد دگرگـونی   واج کوچکترین بخش گفتار است که انداختن یا جـایگزینی آن مـی  

همـه نیازهـاي دسـتوري را     آواهـا هسـتند، بـااین   واجهـا چهـرة خـام    . معنـایی پدیـد آورد  



آید از دیدگاه دستوري نیازمنـد بـه آگـاهی    کنند که کمتر پیش میاي برآورده می اندازه به

هاي گوناگون تغییـر مشخصـه    توانند در گویش واجها می. تر درزمینۀ آواشناسی باشیم ژرف

این عدم . معنی دیگري بیابد داده و به شکل آواهاي مختلف پدیدار شوند بدون آنکه گفتار

شـود، بـه    مطابقت صورت گفتاري با صورت نوشتاري کلمات که فرایند واجی نامیـده مـی  

یـادگیري  . شـود  افتد و نهادینه میهاي زبان است که در طول زمان اتفاق میخاطر ویژگی

 کند بتوانیم علت دو تلفظی بودن بعضـی از کلمـات رایـج   فرایندهاي واجی به ما کمک می

  :شده است، عبارتند از فرایندهاي واجی که در این پژوهش پرداخته. دو زبان را دریابیم

  ايهماهنگی واکه -1-5-1-2-2

اي،  فرایند واجی است که در آن پسین یا پیشین بودن واکـه پسـوند   هماهنگی واکه

ا هـایی نظیـر افراشـته یـ    مشخصه). 1972آرالتو، (شود مشخص میبا توجه به واکه ستاك

شدگی و مواردي از این قبیل که بـراي  افتاده، پسین یا پیشین، گرد یا غیر گرد، خیشومی

ــه  ــین واک ــایز ب ــی  تم ــار م ــه ک ــا ب ــی ه ــد، م ــرکت   رون ــاهنگی ش ــد هم ــد در فراین توانن

  )1994کنستویچ،.(کنند

هاي واجی با یکدیگر همگـون  هاي موجود در یک کلمه، در بعضی مشخصهوقتی واکه

ایـن فراینـد بـراي توصـیف     . آیـد مـی  به وجـود اي صورت هماهنگی واکهشوند، در این می

که معموالً کلمـه اسـت بـه    ها در یک حوزة واجیاي از واکهمحدودیت موجود در مجموعه

  ).1392زعفرانلو،(رود کار می

  توالی رسایی -1-5-1-2-3

سـاختار  آرایی در واجشناسی زبان است که به تحلیل توالی رسایی، یکی از اصول واج 

بـر اسـاس ایـن اصـل در یـک هجـا، مرکـز هجـا         . پـردازد هجا بر اساس مفهوم هجایی می

بیشترین رسایی را دارد و هر چه از هسته هجا دور شـویم از میـزان رسـایی هجـا کاسـته      

دهنـدة   میزان رسایی یک آوا ازنظر آواشناسی تولیدي، نشان). 1392جن خان،بی(شود می

دهنـدة صـوت    ولید آواست و ازنظر آواشناسـی شـنیداري نشـان   میزان باز بودن دهان در ت

  ).1393رحیمی و وزیرنژاد،(است 

  قلب واجی -1-5-1-2-4
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هـا در یـک   شناسی تغییر ترتیب صداها یـا هجاهـا در یـک واژه، یـا واژه    قلب در زبان

بیشتر به جابجایی دو یا تعداد بیشتري صداي مجـاور اشـاره دارد کـه بـا      قلب .جمله است

منـد   نظام يیندافرقلبیندافرمعموًال. ن قلب مجاور یا قلب محلی شناخته شده استعنوا

جانبینـده، کاپر،نامنظميیندافررتصوبهجیوايیندهاافراعنوانمیادروشود ینم قیتل

خاصیي هــا واژه بهراقلبیندافر) 1998:188(3لــس .شــود یمــ گرفتهدر نظـر   فرعیو

تـی حوستامندهقاعدومنظميیندافر،هانبازازبرخیدر،حـال  ینبـاا  .داندود میمحد

ازقلبیندافر. کند یم آوردهبرراخاصیيواژ ساخت اهدافوداردیواژ واج ماهیتگاهی

ــناخت روان ،جیوا،جتماعی، ایخیرتامختلفيهاجنبه ــناخت رده ویشـ تحلیلردمویشـ

  .)1395نلو،احمدخانی، کرد زعفرانلو و حاج حس(ستاگرفتهارقر

  تعاریف عملیاتی-1-5-2

  متغیرهاي اجتماعی  -1-5-2-1

  متغیر سن -1-5-2-1-1

-ها و تنوعات زبانی در سطح جامعه سن میاز عوامل مهم در پیدایش گوناگونییکی

در سطح یـک جامعـه افـراد در سـنین مختلـف، الگوهـاي       . باشد که جنبۀ بیولوژیک دارد

ارتباط متغیرهاي زبانی و متغیـر سـن را بایـد از دو جنبـه      بنابراینرفتاري متفاوتی دارند؛

هـایی  تعلق به هر گروه سنی، گـرایش . بندي سنی و نسل موردبررسی قرار دادیعنی درجه

هـاي غیـر    در سنین کمتر صورت.سازدایجاد کرده که او را از هر گروه سنی دیگر جدا می

  ).1396و همکاران، طاهري اسکویی (باشدمعتبر بیشتر از بزرگساالن می

هـاي مختلـف سـنی    هاي مشترك انسـان در دوره روانشناسان رشد با توجه به ویژگی

6-2(کودکی اول -2پیش از تولد   -1. اندبندي کردهرشد انسان را به  چند مرحله تقسیم

جـوانی اول و    -5) سـالگی  18-12(نوجوانی  -4)  سالگی12-6(کودکی دوم  -3) سالگی

 -8) سـالگی  65-50(پختگـی   -7)  سـالگی  50-35(میانسالی  -6) سالگی35-18(دوم  

-ها هم اشاره دارند که هر فـرد ویژگـی   هاي فردي بین انسان اما به تفاوتبه باال؛ 65پیري 

  .سازدفردي دارد که او را از سایر گروه مشترکش مجزا می هاي منحصربه

                                                            
1. R. Lass



ــاظمی ــی)1383(حــاجی ک ــار م ــو ، اظه ــرد در ط ــر ف ــه ه ــدگی دارد ک ل دوران زن

خـود حــداقل سـه مرحلــۀ مختلــف را کـه ازنظــر زبانشناســی داراي اهمیـت اســت، طــی     

دوران کــودکی و ســنین اولیــه زنــدگی کــه قواعــد و واژگــان پایــۀ زبــان را  -1کنــد؛ مــی

ــی هــا نشــان داده کــه در ســنین     دوران نوجــوانی و جــوانی،  پــژوهش   -2. آمــوزدم

-هــاي غیــر معتبــر زبــانی مــی اده از صــورتنوجــوانی و جــوانی بیشــتر تمایــل بــه اســتف

ــۀ بزرگســالی -3. باشــد ــت  مرحل ــه الگوهــاي ثاب ــانی ب ــرد ازلحــاظ رفتــار زب ــري کــه ف ت

  . یابدنسبت به مراحل قبلی زندگی خود دست می

بندي سنی  تقسیمدر میان محققین جوامع مختلف نظرات مختلفی در مورد معیار

با خود را از گروه نوجوان شروع کردیم و هايدر این پژوهش، ما آزمودنی.وجود دارد

توجه به اینکه گروه کودکان در مورد کاربرد زبان آن آگاهی الزم را که مدنظر پژوهش ما 

پژوهش حاضر را از گروه نوجوان که ها جدا کردیم وباشد، ندارند از گروه آزمودنیمی

یم و براي دسترسی شود، شروع کرد متغیرهاي زبانشناسی خاص در گفتارشان شنیده می

راحت به گروه بزرگساالن، سه گروه میانسال و پختگی و پیر را در یک گروه میانسال به 

. باال بررسی نمودیم

  متغیر جنسیت -1-5-2-1-2

. یکی دیگر از عوامل غیرزبانی که بر روي گفتار و زبان تأثیر دارد، جنسیت است 

زنان نسبت به رفتار زبانی . متمایز استگفتار زنان و مردان در هر جامعۀ زبانی از هم 

هایی که اعتبار  خود، از حساسیت بیشتري نسبت به مردان برخوردارند و از صورت

در این پژوهش نقش ). 1368مدرسی،(کننداجتماعی پایینی دارند، کمتر استفاده می

. اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی جنسیت مرد و زن موردبررسی قرارگرفته است

  

  متغیر تحصیالت -1-5-2-1-3

تحصیالت میزان سواد . باشدهاي زبانی متغیر تحصیالت مییکی از عوامل گوناگونی

-می...و مدرك تحصیلی اخذشده از مؤسسات آموزشی معتبر چون مدارس، دانشگاه و 

تواند معتقد است دامنۀ واژگان مرتبط با گویش و تکرار آن، می) 14: 2010(آنتونی . باشد
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همچنین فرایندهاي واجی و آوایی رایج . سطح تحصیلی و فرهنگی سخنگو باشد نشانگر

افرادي که از تحصیالت باالیی . تواند متمایز باشددر افراد با سطوح تحصیلی متفاوت می

ترین سبک و از گستردگی امکانات گفتاري برخوردارند، درگونۀ زبانی خود از رسمی

گونۀ زبانی مناسبی را بکار برند هاي مختلف، تکنند و قادرند در موقعیاستفاده می

  ).1396طاهري اسکویی و همکاران، (

بندي تحصیالت بیسواد، سیکل، دیپلم و لیسانس به باال در در این پژوهش تقسیم   

بندي سنی با توجه به اینکه در بین نوجوانان به دلیل شده است که در تقسیم نظر گرفته

لیسانس و باالتر وجود ندارد، از گروه سنی نوجوان تحصیالت محدودیت سنی ذاتاً نوجوان 

شده است و با توجه به اینکه در گروه نوجوان و جوان، افراد بیسواد خیلی  لیسانس حذف

باشند و عمالً دستیابی به این گروه مشکل است، این گروه نیز از جامعۀ آماري کمیاب می

  .شده است کنار گذاشته

  انیمتغیرهاي زب -1-5-2-2

  ايهماهنگی واکه -1-5-2-2-1  

ــاهنگی ــههم ــداي،واک ــتواجــیفراین ــهاس ــهآندرک ــايواک ــکدرموجــوده ی

بــاواجــیمشخصــهچنــدیــایــکدر )کلمــهیــکهــايواکــهمعمــوًال(خــاصمحــدودة

. روداي در مــرز تکواژهـا بکـار مــی  قواعـد همـاهنگی واکـه    .شــوند مـی هماهنـگ یکـدیگر 

در . کــواژ همگــی بــه یــک طبقــۀ طبیعــی متعلــق هســتند هــاي موجــود در یــک تواکــه

. هـاي سـتاك همـاهنگی دارنـد    هـاي ونـدها نیـز بـا واکـه     صورت اضافه شـدن ونـد، واکـه   

هــاي ســتاك هــاي گـردي و پســین بــا واکــه بسـیاري از پســوندهاي ترکــی، در مشخصــه 

اي یـک واکـه تحـت تـأثیر واکـۀ      در همـاهنگی واکـه  ). 1994کنسـتویچ، (همگونی دارنـد  

دهـد  اي از مختصـات خـود را از دسـت مـی    ي که در هجـاي مجـاور قـرار دارد پـاره    دیگر

گیـرد و یـا مختصـاتی نزدیـک     ها یا مختصـات واکـۀ مجـاور را بـه خـود مـی       ي آنجا بهو 

اي نیـز ممکـن   همـاهنگی واکـه  . کنـد به آنچه در هجـاي مجـاور وجـود دارد حاصـل مـی     

  ).1396پور،کالهدوزي(باشد است پیشرو یا پسرو 



همــاهنگی ) 1968چامســکی وهلــه،(4شناســی اشــتقاقی اســتانداردر انگــاره واجد

  : شود اي به شکل زیر نمایش داده میواکه

_____v→ [+F] /[+F] C0  

  

ي پسیناي در مشخصههماهنگی واکه -1-5-2-2-1-1

هـاي سـتاك همـاهنگی پیـدا     هـاي ونـدها نیـز بـا واکـه     با اضـافه شـدن ونـد، واکـه    

بـا توجـه بـه واکـۀ سـتاك تعیـین       ] پسـین [ر مثبـت و منفـی مشخصـۀ    کنند و مقادیمی

شــود و واکــه پســوند در شــود یعنــی مشخصــه پســوندها توســط سـتاك تعیــین مــی  مـی 

-را مشـــخص مـــیشـــود و عامـــل خـــارجی ارزش آنگـــذاري نمـــیزیرســـاخت ارزش

[+ در روســـاخت اگـــر واکـــۀ ســـتاك مشخصـــۀ ). 2: 1994کـــول و کیســـبرث،(کنـــد

بـــالعکس خواهـــد بـــود و ] پســـین[+ یـــز داراي مشخصـــۀ باشـــد پســـوند ن] پســـین

ــو،( ــع   ). 77:1392زعفرانلـ ــوند جمـ ــد پسـ ــوندهایی ماننـ ــان ترکـــی پسـ و / /lArدر زبـ

 انگریـ نماهـایی هسـتند کـه    و پسـوند مفعـولی نمونـه    شـخص  اولپسوند مضـارع التزامـی   

  .باشنداین قاعده می

ــه  ــاهنگی واک ــراي هم ــه  ب ــی] back[اي در مشخص ــر  م ــده زی ــوان قاع ــر  ت را در نظ

  ).2003ریس،(گرفت 

[α back] ⁄ [α back] C0____[v →  

  پسوند جمع : 1مثال 

دهی نشده است و واکه ستاك پسین یا پیشین بودن آن را مقدار  lArواکۀ پسوند 

  .کندتعیین می

  

  rӕzlØɟØz+ lAr → ɟ)1چشمها

 ][back-است واکۀ وند هم پیشین ][back-که واکه ستاك پیشینبا توجه به این 

  .شود می

                                                            
4. Standard Derivational Theory
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  ralʃa+ lAr → gʃga)2ابروها

 ][back+است واکۀ وند هم پسین [back +]اینکه واکه ستاك پسین لیبه دل

  .شود می

  مفرد شخص اولپسوند مضارع التزامی : 2مثال 

شود و با اضافه شدن به ستاك تعیین موقعیت دهی نمیواکۀ پسوند در ابتدا مقدار

  .شود می

  mɯlaal+Um→)3بگیرم  

است مشخصۀ  ][back+مثال واکۀ پسوند با توجه به واکۀ ستاك که پسین نیدر ا) 3

  .به خود گرفته است ][back+پسین

  m    уlуɟуl+Um→ɟ)4  بخندم

-با توجه به واکۀ ستاك که پیشین شخص اولدر این نمونه پسوند مضارع التزامی ) 4

back][   است مشخصۀ پیشین-back][ گرفته است.  

  ي گردياي در مشخصههماهنگی واکه -1-5-2-2-1-2

هـاي سـتاك همـاهنگی پیـدا     هـاي ونـدها نیـز بـا واکـه     با اضـافه شـدن ونـد، واکـه    

ــی ــه م ــد و واک ــاي کنن ــته[+ه i -y -ɯ] (افراش -u (  ــردي ــۀ گ ــا ) round(در مشخص ب

ایـن فراینـد در زبـان ترکـی درپسـوندهایی ماننـد       . شـوند  هـاي سـتاك همگـون مـی    واکه

گـرد بـودن  .شـود  شـخص مضـارع التزامـی و مالکیـت دیـده مـی       ي مفعولی، اولپسوندها

)round (   داشـته  ] افراشـته [+گیـرد کـه واکـۀ پسـوند مشخصـۀ ثابـت       زمـانی صـورت مـی

  . است ]افراشته[+اش داشتن مشخصۀ زمینهباشد یعنی پیش

ــه  ــراي همــاهنگی واک ــی] round[اي در مشخصــه  ب ــر را در نظــر   م ــده زی ــوان قاع ت

  :گرفت 

α back,β round] ⁄ [α back,β round] C0____[v[+high] →  

هــاي شــد کــه در مشخصــۀ گــردي واکــه خاطرنشــاندر توضــیح ایــن قاعــده بایــد 

i -y -ɯ(شـکل   4بایـد داشـته باشـند کـه ایـن ویژگـی در        [high+]پسـوند ویژگـی    -u (



ɯ(وجـــود دارد کـــه  -u (ویژگـــی+back][  دارنـــد و)i–y ( ویژگـــی-back][ دارنـــد؛ 

بســتگی بــه  ایــن دارد کــه اگــر واکــۀ ســتاك ویژگــی ) round(بنــابراین ویژگــی گــردي 

گیـرد و  اي را داشته باشـد واکـۀ پسـوند نیـز ویژگـی مثبـت بـه خـود مـی         مثبت مشخصه

  .بالعکس

  :1مثال

  ɟуl+Um→ϯуlуm)1گُلم

دهی نشده، با اضافه شدن به ستاك ویژگی واکۀ واکۀ پسوند مقدار در این نمونه

است به خود گرفته  [round+]و گرد][back-و پیشین   [high+]را که افراشته  ستاك

               .است

  :2مثال 

  kif+Um→kifim)2   کیفم

دهی نشده، گردي مقدار ازنظراست   [high+]واکۀ پسوند که افراشته در این نمونه

است به  [round-]و ][back-با اضافه شدن به ستاك ویژگی واکۀ ستاك را که پیشین 

  .خود گرفته است

  :      3مثال 

  buluz+Um→buluzum                                         )3بلوزم

دهی نشده، گردي مقدار ازنظراست   [high+]واکۀ پسوند که افراشته در این نمونه

است به  [round+]و  ][back+با اضافه شدن به ستاك ویژگی واکۀ ستاك را که پیشین 

                .خود گرفته است

    :4مثال 

bɑʃmɑx+Um→bɑʃmɑɣɯm4(    کفشم

دهـی  گـردي مقـدار   ازنظـر اسـت    [high+]واکـۀ پسـوند کـه افراشـته     در این نمونـه 

ــا اضــافه شــدن بــه ســتاك ویژگــی واکــۀ ســتاك را کــه پیشــین   -]و  ][back+نشــده، ب

round] است به خود گرفته است.            

  قلب واجی -1-5-2-2-2
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 کهيطور بهکنند عوض می باهمی جاي خود را نینش همازنظرگاهی دو همخوان   

ي همخوان نخستین جا بهگیرد و همخوان دوم همخوان نخستین جایگاه دومین را می

  ).1378شناس،حق(نشیندمی

ها و آرایش خطی آواها معکوس قلب واجی فرایندي است که در آن ترتیب زنجیره 

شود  دیده می... yx... رود، آرایش انتظار می... …xyشود و زمانی که آرایش خطی  می

  ). 1395احمدخانی و همکاران،(

تري پایینجتماعی اطبقۀدریاندداريکمترتتحصیالکهاديفرادرقلبیندافر

 قلبةپدیدنیزشناختیروانيخطاهابحثدر. دارديبیشترنیاوافرقرار دارند،

این فرایند در زبان ترکی نیز وجود ). 1390استاجی،(ردیگیمقرار ريگفتایررسموردب

  :اند عبارتند ازقلب واجی بررسی شده ازنظرواژگانی که در این پژوهش . دارد

  

  بر معادل ترکی           معادل ترکی افتهیانجامواژه فارسی                فرایند 

  kibrit             →        kirbit              کبریت 

                                                      nusxӕ         →         nuxsӕ  نسخه

                  mask            →       maks  ماسک

                                                ӕdrӕsӕ       →        mӕrdӕsӕ  مدرسه

  tӕbriz          →        tӕbriz                       تبریز

  توالی رسایی  -1-5-2-2-3

تحلیـل بـه کـه اسـت زبـان شناسـی  واجدرآرایـی واجاصـول ازیکـی رسـایی، توالی

در هجـا، هـر اصـل ایـن اسـاس بـر  .پـردازد مـی هجـایی مفهـوم اسـاس بـر هجاساختار

تـر شـدن بــه   شـود و بــا نزدیـک   مـی  هنگـام آغـاز تولیـد در کمینـۀ مقــدار رسـایی واقـع      

ــزایش مــی  ــه مقــدار بیشــینه اف ــا دور شــدن از هســته  هســته ب ــاره ب ــد و ســپس دوب یاب

هــا قــرار شــاهد کــاهش تــا مقــدار کمینــه هســتیم و معمــوالً در هســتۀ هــر هجــا، واکــه 

ــی ــایر واج  م ــه س ــبت ب ــه نس ــد ک ــد  گیرن ــایی را دارن ــزان رس ــاالترین می ــا ب ــی(ه -رض



اي از گرفتگـی دارد کـه هـر واج    ی هـر واج بسـتگی بـه درجـه    میـزان رسـای  ). 1393نـژاد، 

در خــالل تولیــد یــک آوا هرچــه مجــراي گفتــار بــازتر . کنــددر تولیــد خــود تجربــه مــی

ــرژيِ       ــداد ان ــزان برون ــایی می ــور از رس ــابراین منظ ــت؛ بن ــتر اس ــایی آوا بیش ــد، رس باش

ــت     ــک آواس ــد ی ــالل تولی ــتیک در خ ــنظم اکوس ــتاجی،(م ــا ). 1393اس ــن اس ــر ای س ب

شــوند، داراي  هــا کـه بــدون حضــور هـیچ مــانعی در مسـیر جریــان هــوا تولیـد مــی    واکـه 

شـوند،   هـاي انسـدادي کـه بـا بسـت کامـل تولیـد مـی         بیشترین درجۀرسایی و همخـوان 

  ).1393جن خان،بی(داراي کمترین درجۀ رسایی هستند 

  : مقیاس رسایی زیر را پیشنهاد کرده است) 1386(جن خان، بی

هــاي ســایش <واكهــاي بــیسایشــی <انفجاریهــاي واکــدار <واكبــی انفجاریهــاي

ــدار ــومی <واک ــاخیش ــاري <ه ــاکن ــاي  <ه ــه <rآواه ــته واک ــاي افراش ــه <ه ــاي واک ه

  هاي افتادهواکه <متوسط

شـود ولــی در   هــا رعایـت مـی   اصـل تـوالی رسـایی در ســاخت هجـایی برخـی زبـان      

از درجــۀ اهمیــت بــاالیی ایــن اصــل در زبـان ترکــی  . شــودهــا رعایــت نمـی  برخـی زبــان 

، )1396نــژاد،رضــی(باشــد مــی cv(c)(c)ســاخت هجــایی زبــان ترکــی . برخــوردار اســت

توانـد واقـع شـود بنـابراین اصـل      در این زبان در آغازة هجا بـیش از یـک همخـوان نمـی    

هـاي  شـود و در پایانـه هـم تنهـا خوشـه      توالی رسایی در آغازة هجا همـواره بـرآورده مـی   

هـایی  حـال اگـر واژه  . تند کـه اصـل تـوالی رسـایی را بـرآورده سـازند      همخوانی مجاز هس

 در ایــن زبــان وارد شــوند کــه از ایــن اصــل تبعیــت نکننــد، فراینــدهاي تغییــر مشخصــه

ــژاد، رضــی(شــوند تــا ایــن اصــل بــرآورده شــود   واجــی، حــذف و درج بکــار بســته مــی ن

  :اند قرارگرفته هاي زیر که در پژوهش حاضر نیز مورد بررسیمانند داده؛)1396

  

  یافته در زبان ترکی توالی رسایی انجام                واژه فارسی                              

   mØhyr       مهر

   ʃӕhӕr  شهر

                                                           Ɂӕtir    عطر

                                                            fitir     فطر
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Ɂӕјs                                                           عکس

syb                                                             صبح

  پژوهش) اهداف(هدف  - 1-6

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عوامل سن، جنسیت و تحصیالت با      

- در زبان ترکی می "یقلب واجرسایی و اي، اصل توالیواکههماهنگی"هاي واجی فرایند

شود تا میزان کاربرد این فرایندها در زبان ترکی، گویش  این پژوهش سعی می در .باشد

ها در رابطه با هر یک از این فراینداردبیلی مشخص شود و همچنین بررسی شود که کدام

  .شود و تحصیالت بیشتر رعایت می یک از عوامل سن، جنسیت

  پژوهش تیاهمضرورت و  - 1-7

باشد، زبان ترکی نیز به دلیل ماهیت پویایی زبان که ناشی از تحوالت اجتماعی می   

همواره دستخوش تغییر و تحول بوده و هست و با توجه به اینکه در ایران، زبان فارسی 

هاي جمعی و فضاي ذ و گسترش رسانهعنوان زبان رسمی مطرح است و با توجه به نفوبه

-هاي اجتماعی بخصوص در زبان ترکی نفوذ کرده مجازي، زبان فارسی در بیشتر حوزه

شود و  است و از طرف دیگر، زبان ترکی عالوه بر اینکه در گستره وسیعی از ایران تکلم می

فیاي منطقه باشد، در جغراگویشوران زیادي در داخل کشور دارد و داراي تنوع زیادي می

-این زبان براي اکثر ساکنین شهرستان اردبیل نیز به. هاي وسیعی داردهم گستردگی

در این پژوهش با توجه به تنوع گویشی و گستردگی . شود عنوان زبان مادري محسوب می

هستیم تا روشن شود که آیا زبان ترکی  درصددزبان ترکی و رسمی بودن زبان فارسی 

را حفظ   شده مطرحواجی هاي ی در تقابل با زبان فارسی ویژگیبراي گویشوران اردبیل

  .روندها از بین میتأثیر زبان فارسی این ویژگی به علتکند یا می
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Abstract

Research Aim: This thesis examines the relationship between social variables of age, 

gender and education with language variables (sonarity sequence principle, metathesis 

and vowel coordination) of Turkish language in Ardabili dialect. 

Rerearch method: The research data were collected in analytical and descriptive 

methods through interviews and analyzed by SPSS software. The relevant linguistic 

variables were extracted from 72 speakers, adolescent, young and elder; in the terms 

of gender, male and female; and four educational groups. 

Findings: Findings of this study indicate that there is a significant difference between 

the age, sonarity sequence principle and metathesis, the most frequent of sonarity 

sequence principle and metathesis  occur  in elder group; But there is no significant 

difference between gender and sonarity sequence principle, metathesis. Education 

also has a significant effect on sonarity sequence principle and metathesis; most 

sonarity sequence and  metathesis process has occurred in the illiterate group. There is 

no significant difference in the effect of age, gender and education on the vowel 

coordination in the back and round features.

Conclusion: The results of the findings show that with increasing age, the processes 

of sonarity sequence principle and metathesis are more evident, and it seems that 

older people protect the characteristics of their original language and this is favorable 

with the findings of Parmon et al. Gender in these processes has had very little 

impact. In all age, gender and education groups, vowel coordination processes in the 

back and round features

are the most frequent process among the processes under study in this study. The 

reason for this seems to be that this process is the internal and natural features of the 

Turkish language and indicate resistance in front of variations

Keywords: social variable, language variable, age, gender, education, Turkish 

language
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