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  :نام پدیدآور و عنوان

هاي واجی در گویش ا مشخصهب سن، جنس و تحصیالت رابطه بین بررسی

  رفسنجان

  حسین آباد مراديه آسی

  نژاددکتر سید محمد رضی  :راهنمااناستاد

  دکتر توحید صیامی  :ان مشاوراستاد

  25/06/97  :دفاعتاریخ

  .ص  76  : اتتعدادصفح

    :نامه شماره پایان

  :چکیده

اي، این پژوهش به بررسی رابطه بین فراینـدهاي واجـی گـویش رفسـنجان از قبیـل کـاهش واکـه       :هدف

  تضعیف و حذف با متغیرهاي اجتماعی سن، جنس و تحصیالت پرداخته است

افزار آماري هاي پژوهش، به روش میدانی و با مصاحبه گردآوري شده و با نرمداده:شناسی پژوهش روش

SPSS هاي سنی گویشور در رده 72متغیرهاي زبانی از گفتار . حلیل و بررسی قرار گرفتندمورد تجزیه، ت

سـواد، سـیکل، دیـپلم و    نوجوان، جوان و میانسال در دو جنسیت زن و مرد و در چهار گروه تحصیالت بی

  .لیسانس بدست آمده است

اي و متغیرهـاي  کـاهش واکـه  ها و نتایج در این پژوهش نشان داد کـه بـین فراینـد واجـی     یافته:ها یافته

به طوري که بیشترین نسبت رخداد فراینـد  . داجتماعی سن، جنس و تحصیالت رابطه معناداري وجود دار

اي در گروه سنی جوانان رخ داده است و رعایت ایـن فراینـد در مـردان بیشـتر از زنـان بـود و       واکهکاهش

. سواد بـوده اسـت  یند بیشتر در گویشوران بیهمچنین بر اساس متغیر اجتماعی تحصیالت، رعایت این فرا

بین فرایند واجی تضعیف با متغیر اجتماعی سن، جنس و تحصیالت رابطه معناداري وجود ندارد و نسـبت  

هاي سنی شبیه هم بود و همچنین در گروه جنسیتی هـم مشـابه بودنـد، ولـی در     فرایند تضعیف در گروه

بـین  . سواد بیشترین رخداد فراینـد تضـعیف را داشـته اسـت    متغیر اجتماعی تحصیالت، در گویشوران بی

نسبت . تفرایند واجی حذف با متغیر اجتماعی سن، جنس و تحصیالت تاثیر و تفاوت معناداري وجود داش

فرایند حذف، در گروه سنی میانسال بیشتر بوده است و در نوجوانان کمتر رخ داده اسـت و همچنـین بـر    

فرایند در مردان بیشتر از زنان بود و نسبت رخداد این فرایند بـر اسـاس    اساس متغیر جنسیت رخداد این

سواد بیشتر بود و در افراد داراي تحصیالت لیسانس کمتر رخ متغیر اجتماعی تحصیالت، در گویشوران بی

  .داد

بر روي متغیر اجتماعی سن، دلیل افزایش  ايکاهش واکهواجی  فرایندتایج حاصل از ن:گیري نتیجه

اي، حذف و تضعیف در گروه سنی میانسال، به علت حفظ سنت و فرهنگ رخداد فرآیندهاي کاهش واکه

توان گفت که افراد مسن و میانسال می. بومی و تعصبی که گویشوران به زبان محلی خود دارند بوده است

محلی خود باشند و گویشوران نوجوان و جوان بیشتر  اي از واژگان و فرهنگ گویش بومی وگنجینه

اي، حذف و تضعیت بر روي همچنین تاثیر فرایندهاي کاهش واکه.گرایش به سمت زبان معیار را دارند

شتریخودبیتاجتماعیحفظوجههوشخصیتدارندوبرایشازمردانحساسیخود،بیبهرفتارزبانشورانزننسبتیگو،جنسیت
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-تروآسانامخودراراحتینکهمنظورپیایشتربرایمردانبیدارندولاررایکبهگونهمعینزدیرفتارزبان

-یترازمردانبکارماطیخودبااحتیزبانیکنندوزناندررفتارهایخوداستفادهمیشمحلیشترازگویتربرسانندب

ومحایررسمیبهاستفادهازگونهغیشتریلبیالتکمتربودافرادتمایزانتحصیالت،هرچهمیتحصیراجتماعیمتغدر.برند

-بهاستفادهازمشخصهشتریراداشتندوبیاوره

-یشتراستفادهمیلکردهبیوزبانافرادتحصیالتباالتربودافرادازگونهرسمیلداشتند،وهرچهدرجهتحصیتمایواجیها

  .داشتندیواجیهابهاستفادهازمشخصهیلکمتریکردندوتما

، فرایندهاي واجی، )سن، جنس و تحصیالت(شناسی اجتماعی، متغیرهاي اجتماعی زبان:هاي کلیدي واژه

  رفسنجانگویش 
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  مقدمه- 1-1

و ) 1369وود، (کند شناسی روابط انسانی در جامعه را مطالعه و بررسی میجامعه

- اي که در نتیجه تعامل زبانشناسی زبان به عنوان یکی از از علوم میان رشتهجامعه

اي اجتماعی در بافت شناسی پدید آمده است و زبان را همچون پدیدهشناسی و جامعه

زبان به عنوان نهادي اجتماعی، از ). 1368مدرسی، (کند اجتماعی فرهنگی بررسی می

یک سو، براي ایفاي نقش ارتباطی خود نیازمند ثبات است و از سوي دیگر، به موازات 

شود و خود را با آید ناگزیر دچار تغییر میهایی که در سطح جامعه پدید میدگرگونی

-اگر زبان از یک ثبات نسبی برخوردار نباشد، نمی). همان(سازد نیازهاي زمان منطبق می

تواند نقش ارتباطی خود را به نحو مطلوبی ایفا کند و نیز، اگر تحول نیابد و براي برآوردن 

شود که پاسخگوي طی تازه جامعه دگرگون نشود، به ابزاري ناقص تبدیل مینیازهاي ارتبا

ها پیدایش وسایل ارتباط جمعی مانند رسانه. نیازهاي روز گویندگان خود نخواهد بود

-ها و گویشو نیز گسترش سواد آموزي سبب برخورد زبان...) رادیو، تلویزیون، ماهواره و (

این پدیده نیز به نوبه خود منجر به . شودیهاي محلی با زبان رسمی یک کشور م

هاي غیررسمی و گسترش زبان رسمی و در مواردي سبب از میان رفتن تدریجی زبان

در این راستا، این فصل طرح کلی از پژوهش در .شودهاي محلی در سطح کشور میگویش

قالب بیان مسأله، پرسش هاي اساسی پژوهش، فرضیه هاي پژوهش، اهداف پژوهش، 

  . شودضرورت انجام پژوهش و محدودیت هاي موجود در امر پژوهش ارائه می

از آنجایی که در این پژوهش به بررسی فرایندهاي واجی و متغیرهاي اجتماعی در 

گویش رفسنجان پرداخته شده است، اطالعاتی نیز در مورد شهرستان رفسنجان در زمینه 

  .کنیمانی آن مطرح میپیشینه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و ابعاد زب

  

  بیان مسأله - 1-2

گرفتننخستین اي است اجتماعی که زمان پیدایش آن به زمان شکل زبان پدیده

زبان یکی از ضرورتهاي اجتماعی است که بکارگیري آن . گردداجتماعات انسانی برمی

ارتباطی براي از زبان بعنوان یک وسیله . هاي انسان اجتماعی بشمار میآیدیکی از ویژگی

اند و مهمترین نقش از این جهت زبان را نهاد اجتماعی دانسته. شودرسانی استفاده میپیام
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ها و روابط تر شدن سازمانبا تحول اجتماعات بشري و پیچیده. آن ایجاد ارتباط است

اجتماعی، زبان به عنوان یک نظام ارتباطی در جهت برآورده شدن نیازهاي ارتباطی 

. تري پیدا کردي گوناگون انسانی، دچار تحول گردید و رفته رفته شکل کاملجامعه ها

کنند، به طور کلی رفتار اجتماعی ثبات زندگی میافرادي که در یک جامعه زبانی نسبتا با

منظمی دارند و معموال پیامها، افکار و احساسات خود را به وسیله زبان مشترکی به 

هاي هاي زبانشناسی توجه به جنبهدر پژوهش). 1368مدرسی،(کنندیکدیگر منتقل می

هاي جهان، در قالب زبانشناسی فرازبانی و ارتباط زبان با سایر ابعاد زندگی انسان و پدیده

هاي هاي مطالعاتی، بررسی جنبهاز جمله این زمینه. کاربردي اهمیت فراوانی یافته است

چنان که یول . هاي بشري استنشناختی زبان و تاثیر عوامل اجتماعی بر زباجامعه

هاي اجتماعی زبان آنقدر روشن است که حتی برخی کند، تاثیر جنبهبیان می) 1379(

هایی که در مورد منشا زبان انسان وجود دارد، تکامل زبان انسان رادر بافتی نظریه

رد گیاي از زبانشناسی قرار میمجموع این مطالعات، زیر شاخه. دانداجتماعی ممکن می

از دیدگاه مدرسی . شودشناسی زبان گفته میکه به آن زبانشناسی اجتماعی یا جامعه

شناسی زبان یکی از اي مرتبط با زبانشناسی است و جامعه، جامعه شناسی رشته)1368(

شناسی زبان را نیز جامعه) 1996(1براتیا . شودهاي جدید زبانشناسی محسوب میرشته

شناسی زبان به موضوعات مختلفی در جامعه. داندن و جامعه میمطالعه ارتباط میان زبا

شناختی مختلف نظیر طبقه اجتماعی، عوامل جامعه. پردازدارتباط با زبان و جامعه می

هاي سیاسی فرهنگی و عوامل مشابه اینها هر کدام به جنسیت، سطح تحصیالت و گرایش

  .  تواند بر ویژگی هاي زبانی افراد یک جامعه تاثیر بگذاردطور بالقوه می

- هاي بزرگ شهري داراي تنوعات درونی قابل مالحظهالبته هر زبان، به ویژه در جامعه 

رغم این علی. گیردهاي اجتماعی و محلی مختلفی را در بر میها و گونهاي است و سبک

معتقدند که زبان بر اندیشه و شناخت  برخی. ها، در کل جامعه قابل فهم استگوناگونی

اي دو به طور کلی می توان میان زبان و جامعه رابطه. گذاردانسان از دنیاي خارج اثر می

شناسان تاثیر جامعه و تحوالت آن بر زبان اما مطابق نظر بیشتر زبان. جانبه قائل شد

ول و دگرگونی هستند زبان و جامعه پیوسته در حال تح. تر استمشهودتر و قابل مالحظه

به طور کلی تحوالت . اما سرعت تغییرات و دگرگونی زبانی و اجتماعی یکسان نیست

______________________
1. Bratia
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مدرسی، (افتند و تغییرات زبانی کندتر هستند اجتماعی با سرعت بیشتري اتفاق می

تواند موضوع مورد مطالعه  زبانشناسی قرار گیرد، ارتباط یکی از عواملی که می). 1368

افراد یک . هاي زبانی یا پیوستگی زبانی استراد جامعه با تنوعات و گوناگونیتحصیالت اف

جامعه زبانی، به تناسب درجات مختلف تحصیلی که دارند ممکن است از دامنه محدودتر 

کرده ممکن است همچنین افراد تحصیل. اي از واژگان خاص استفاده کنندیا گسترده

اي آوایی، دستوري یا سبکی زبان معیار داشته هتمایل بیشتري به استفاده از ویژگی

تواند معتقد است دامنه واژگان مرتبط با گویش و تکرار آن می) 2010(1آنتونی. باشند

نشانگر سطح تحصیلی و فرهنگی سخنگو باشد و همچنین فرایندهاي واجی و آوایی رایج 

شناسانی مانند زبان به عقیده.تواند متمایز باشددر افراد با سطوح تحصیلی متفاوت می

به عقیده . ، بررسی زبان در بافت اجتماعی در واقع موضوع اصلی علم زبانشناسی است2لباو

لباو،  جامعه شناسی زبان عوامل اجتماعی و ارتباط متقابل آنها را با زبان در سطحی کالن 

-ی میدهد و زبانشناسی اجتماعی به مطالعه زبان در بافت اجتماعمورد بررسی قرار می

کند و تحت تاثیر عوامل اجتماعی عنوان یک ابزار ارتباطی عمل می زبان به. پردازد

همانطور . گیردقرار می... مختلفی نظیر سن، جنس، طبقه اجتماعی، تحصیالت، فرهنگ و 

تحصیالت،  سن، جنس، سطح(که گویندگان یک جامعه زبانی از نظر متغیرهاي اجتماعی 

ها با هم یکسان نیستند، در واقع رفتار زبانی آن...) جتماعی واموقعیت فرهنگی، طبقه

  ). 1368مدرسی،(متفاوت است 

این پژوهش سعی دارد تاثیر متغیرهاي اجتماعی سن، جنس و تحصیالت را در گویش 

شود و سپس به فرایندهاي واجی رفسنجانبررسی کند در ابتدا تعریفی از گویش ارائه می

توان با زبان محلی یکی دانست، گویش در گویش را می. پردازیمگویش رفسنجان می

شود و افرادي که در یک یا اصطالح به تفاوتهاي دستوري، واژگانی و تلفظی مربوط می

گویند و زبانی را که در یک کنند جامعه زبانی میچند منطقه جغرافیایی زندگی می

با پیدایش وسایل . نامندمنطقه محدود جغرافیایی یک منطقه رایج است گویش می

رفتن تدریجی ها و نیز گسترش سواد آموزي سبب از میانارتباطات جمعی مانند رسانه

در این راستا، . شودهاي محلی در سطح یک کشور میرسمی و گویشهاي غیرزبان

شناسی به بررسی ارتباط میان متغیرهاي اجتماعی سن، پژوهش حاضر بر اساس گویش

______________________
1. A. Meillet

2.Labov
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پردازد و اینکه نشان ت و فرایندهاي واجی در جامعه شهري رفسنجان میجنس و تحصیال

. دهد متغیرهاي اجتماعی چه تاثیري در بکاربردن گویشوران از فرانیدهاي واجی دارند

هاي گویش کرمان از شاخه زبان. زبان مردم استان کرمان فارسی با لهجه کرمانی است

ی دارد و زبانها در نقاط جغرافیایی گوناگون هاي مختلفهر زبان لهجه. جنوبی ایران است

هاي سنی مختلف سوابق تحصیلی متفاوت توسط افراد طبقات مختلف اجتماعی، گروه

هاي واجی در شناختی  فراینددر این راستا پژوهش حاضر  به بررسی زبان. شوندتلفظ می

ت در به کاربردن گویشوران بومی رفسنجان در سطوح متفاوت سن، جنس و تحصیال

با توجه به  توضیحات گفته شده در باال در صدد آن . پردازدمقایسه با زبان معیار می

هاي هستیم تا تاثیر متغیرهاي اجتماعی سن، جنس و سطح تحصیالت را بر مشخصه

در پایانه هجا  [h]اي و حذف همخوان چاکنایی واجی گویش رفسنجان اعم از کاهش واکه

,b]یشومی هاي غیر خو تضعیف همخوان v, m] ها به غلت را و تبدیل این همخوان

  . بررسی کنیم

  هاي پژوهشپرسش- 1-3

در گویشوران  رفسنجانی فرایندهاي واجی مطرح شده چه نسبتی با سطح  - 1

تحصیالت دارد؟

در گویشوران رفسنجانی فرایندهاي واجی مطرح شده چه نسبتی با سن افراد دارد؟ - 2

رفسنجانی فرایندهاي واجی مطرح شده چه نسبتی با عامل جنسیت در گویشوران  - 3

  افراد دارد؟

  

  هاي پژوهشفرضیه- 1-4

توان عنوان کرد که هاي این پژوهش فرضیاتی براي این پژوهش میبر اساس پرسش

  :پژوهشگر به دنبال اثبات یا رد آنهاست
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تر از بر اساس متغیر اجتماعی تحصیالت، افراد داراي تحصیالت باال کم- 1

سواد، کنند و افراد داراي تحصیالت پایین یا بیفرایندهاي واجی مطرح شده استفاده می

  .کنندبیشتر از فرایندهاي واجی مطرح شده استفاده می

بر اساس متغیر اجتماعی سن، افراد مسن بیشتر از فرایندهاي واجی مطرح شده - 2

.کنندمطرح شده استفاده می استفاده می کنند و افراد جوان کمتر از فرایندهاي واجی

بر اساس متغیر اجتماعی جنسیت، مردان بیشتر از زنان از فرایندهاي واجی - 3

.کنندمطرح شده گویش رفسنجان بیشتر استفاده می

  اهداف پژوهش- 1-5

هایی را در اختیار دست اندرکاران بررسی اهداف این پژوهش از نظر کاربردي یافته

و با توصیف این گویش قبل از آنکه از دست برود آن را  هاي زبانی قرار می دهدگویش

کنیم و تمایل افراد و گویشوران رفسنجانی را به استفاده از فرایندهاي ثبت و نگهداري می

پژوهش حاضر با توجه به متغیرهاي  .دهیمواجی این گویش را مورد بررسی قرار می

بکارگیري فرایندهاي واجی  اجتماعی سن، جنسیت و سطح تحصیالت تمایل افراد را در

  .در گویش رفسنجان را در بین گویشوران این شهر بررسی کند

  ضرورت و اهمیت انجام پژوهش- 1-6

این پژوهش به بررسی رابطه بین سن، جنسیت و سطح تحصیالت را با مشخصه هاي 

شود و در محیط اجتماعی افراد در زبان منعکس می. واجی در گویش رفسنجان میپردازد

این پژوهش درصدد آن هستیم که نشان دهیم آیا هنوز هم تمایل به استفاده از مشخصه 

پرداختن به میزان . هاي واجی گویش رفسنجان در بین مردمان این شهر وجود دارد

تمایل یا عدم تمایل به استفاده از یک گویش در جامعه زبانی نیاز به کار توصیفی و عملی 

هاي انجام شده پژوهش. ر آن است که به آن پرداخته شوددارد که در این تحقیق سعی ب

هاي آوایی، نحوي و اي از جمله بررسیشناسانههاي زباندر این گویش به بررسی جنبه

یک از آثار موجود به مطالعه و بررسی که تاکنون هیچاز آن جایی.  واژگانی پرداخته اند

اي اجتماعی سن، جنسیت و هاي واجی گویش رفسنجاندر رابطه با متغیرهمشخصه

  .سازدتحصیالت نپرداخته اند، ضرورت و اهمیت این تحقیق را آشکار می
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  هاي پژوهشمحدودیت- 1-7

ه از جمل. هایی براي انجام پژوهش وجود دارددر تمام کارهاي پژوهشی محدودیت

شوندگان توان براي این پژوهش در نظر گرفت این بود که مصاحبه هایی که میمحدودیت

کردند و یا این که زبان فارسی معیار در بین گویشوران از انجام مصاحبه خودداري می

  .کرده بود پیدا نفوذ

شهرستان رفسنجان - 1-8

رفسنجان از شهرهاي استان کرمان است که در جنوب شرقی ایران و در شمال غربی 

هرستانهاي بردسیر و استان کرمان قرار دارد که از شمال به استان یزد از جنوب به ش

سیرجان و از غرب به شهرستان شهربابک و از شرق به شهرستانهاي کرمان و زرند محدود 

شهر، سرچشمه و رفسنجان، کشکوییه، انار، امین: رفسنجان داري شش شهر. شودمی

فاصله شهر رفسنجان با . این شهر مرکز شهرستان رفسنجان است. باشدبهرمان می

این شهر در مسیر محور کرمان، . کیلومتر است 110) کز استان کرمانمر(کالنشهر کرمان 

رفسنجان از نواحی مهم دانشگاهی ایران . شیراز واقع شده است_کرمان به یزد و شهربابک

.هاي پسته در جهان استاین شهر جزو تولید کننده. است

  پیشینه تاریخی رفسنجان-1- 1-8

دین هزار ساله، همچون نگینی گرانبها در دار و قدمتی چنرفسنجان با تاریخی ریشه

روایت تالش و جدال دائمی مردم این ناحیه در طول تاریخ براي . درخشددل کویر می

اي است که به واقعیت پیوسته است و در جاي غلبه بر طبیعت ناسازگار این دیار، اسطوره

فسنجان که در در مورد تاریخچه پیدایش شهر ر. جاي این شهر  نمودي عینی یافته است

گذشته به بهرام آباد معروف بوده است روایات مختلفی داریم و اینکه کدامیک به واقعیات 

اي غنی از تمدن و شهر رفسنجان از پیشینه. تر باشد به درستی مشخص نیستنزدیک

فرهنگ ، هنر ایرانی اسالمی و بناهاي تاریخی بجا مانده از دوره ساسانی، صفویه و قاجاریه 

. رسداما آوازه تاریخی این سرزمین به چهار هزار سال قبل از میالد می. دار استبرخور

هاي تاریخی مغوئیه، هاي علمی در تپهشناسان در کاوشدرستی این ادعا توسط باستان

دانان در خصوص تاریخ آنچه که از مورخین و جغرافی. شودخنامان و راویز مشخص می
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شهر رفسنجان امروزه با تغییرات . اندرا آناس ذکر کرده آید نام رفسنجانرفسنجان بر می

  .باشدو تحوالت تاریخی و جغرافیایی یکی از شهرهاي مهم استان کرمان می

  وجه تسمیه و علت نامگذاري رفسنجان-2- 1-8

رفسنجان اسامی مختلفی دارد که بیشتر در ارتباط با ذخایر زیرزمینی آن نامگذاري 

ن یا رفسنگ از دو کلمه رفسنگ به معناي مس و کان به معناي مانند رفسنگا. شده است

همچنین طبق روایتی دیگر، نام اولیه . باشدمعدن است که واژه معرب آن رفسنجان می

ها قرار داشته است، بارها در اثر سیل دچار آن سنجان بوده است و چون در مسیر سیالب

و سرانجام به رفسنجان تبدیل معروف   "رفت سنجان"خرابی و نابودي شده است، به 

اي بزرگترین معدن مس روباز در معدن مس سرچشمه معروف به چشم فیروزه. شده است

همچنین رفسنجان بزرگترین تولید کننده پسته در جهان است و به دلیل . باشدجهان می

همچنین بزرگترین خانه خشتی . مرغوبیت زیاد پسته در جهان شهري شناخته شده است

-این شهر تاریخی داراي غنی. باشداتاق می 110ر رفسنجان قرار دارد که داراي جهان د

باشد و مجتمع مس سرچشمه به ترین معادن مس و بزرگترین معدن مس روباز جهان می

  .لحاظ وسعت سومین کارخانه فرآوري مس در جهان است

  ابعاد زبانی و قلمرو جغرافیاي پژوهش -1-9

ها از خانواده ترین گروهترین و گستردهکی از مهمترین، متنوعخانواده زبانهاي ایرانی ی

گویشوران ایرانی باستان، که مادر همه زبانهاي ایرانی . هاي هندي اروپایی استبزرگ زبان

ها به نقاط مختلف و دور از هم پراکنده شده ها و لشکرکشیرود در پی مهاجرتبشمار می

هایی از این زبان، گسترش گونه. یران زمین رفتندقسمتی به شرق و قسمتی به غرب ا. اند

هاي ایرانی با باعث شد که بعد از گذشت دوره باستان و دوره میانه، در دوران جدید زبان

ها هر کدام نمادي از زبان و فرهنگ این گویش. هاي گوناگون خودنمایی کندگویش

هاي متعددي در ایران گویش. گذشته در طول تاریخ و گستره جغرافیایی اقوام ایرانی است

از آنجایی . گیلکی، کردي کرمانجی، کرمانی، بلوچی و مشهدي و غیره: وجود دارد از قبیل

هاي واجی گویش رفسنجان از دیدگاه زبانشناسی که این پژوهش در نظر دارد مشخصه

اجتماعی و متغیرهاي اجتماعی سن، جنس و تحصیالت را مورد بررسی قرار دهد لذا 

-استان کرمان را می.شودهاي زبانی استان کرمان ارائه میمختصري راجع به گونهتوضیح 
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بخش عمده . توان در نگاه اول به دو منطقه کرمان شمالی و کرمان جنوبی تقسیم کرد

دهد که از جنبه هاي گوناگون کرمان جنوبی را منطقه اي بنام رودبار زمین تشکیل می

از . هاي اساسی داردسایر نقاط استان کرمان تفاوتبا ... فرهنگ، گویش، آب و هوا و

هاي محلی با گونه ویژگی هاي بارز این منطقه نبود نفوذ گستره فارسی و رواج گویش

در کرمان . زبان فارسی تنها در مناطق نزدیکتر به مرکز رواج دارد. هاي متعدد است

مان شمالی بیشتر از در کر. شمالی شامل شهرهاي کرمان، رفسنجان، زرند، سیرجان است

کنند و گویش خاصی در کرمان شمالی مطرح نیست و هاي گونه کرمان استفاده میلهجه

در استان پهناور کرمان به روشنی ارتباط و پیوند . کننداز لهجه کرمانی استفاده می

از سوي دیگر . کنیمهاي ایرانی مشاهده میها را با زبان پهلوي و دیگر زبانواژگان گویش

هاي هندي اروپایی هستند از این رو ریشه شماري از اي از زبانبانهاي ایرانی شاخهز

هاي هندي اروپایی از هاي استان کرمان با ریشه و دیرینه واژگان زبانواژگان و لهجه

هاي متعلق به گونه زبانی کرمانی، یکی از لهجه. جمله انگلیسی همانند و همگون است

-رضایی باغ(هاي ایرانی نو، شاخه جنوبی است بازمانده زبانهاي مرکزي ایران و گویش

هاي هاي آوایی و واژگانی، برخی از ویژگیاین گونه زبانی عالوه بر ویژگی). 1388بیدي، 

هاي زبان ، در فهرست لهجه1اما به دلیل قابلیت درك متقابل. صرفی و ساختاري نیز دارد

ها ها و گویشکاهش تدریجی کاربرد لهجه ).1389کلباسی، (فارسی امروز درج شده است 

از یک سو و  2به دلیل گرایش اهل زبان و به ویژه نسل جوان به استفاده از زبان معیار

هاي زبانی رایج در منطقه هاي ها و گونهعالقه برخی پژوهشگران به ثبت و حفظ لهجه

ا به منطقه کرمان هاي پرخطر، از سوي دیگر توجه برخی  محققان رمختلف، به ویژه گونه

با این حال، شهر رفسنجان چندین دهه . و گونه هاي زبانی رایج در آن جلب کرده است

ها، سازمانها، ادارات دولتی و است، که تحت تاثیر زبان معیار از طریق صدا سیما، رسانه

از این رو، زبان مردم شهر رفسنجان بتدریج . دانشگاههاي موجود در آن قرار گرفته است

هاي زبانی استان کرمان انواع فرایندها و در گونه. زبان معیار نزدیک شده است به

اي، واکه دهد، ولی از آنجایی که این پژوهش فرایندهاي کاهشفرایندهاي واجی رخ می

تضعیف و حذف  را در گویش رفسنجان را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است ابتدا به 

______________________
1.Mutual Intelligibility
2.Standard Language
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اي، کاهش واکه: رح شده در این پژوهش که عبارتند ازشرح تفصیلی از فرایندهاي مط

  :پردازیمتضعیف، حذف می

  کاهش واکه اي-1-9-1

افتد که یک واکه در یک اي زمانی اتفاق میطبق یک رویکرد زبانشناسی، کاهش واکه

این ) 2000(2طبق نظر کراسوایت). 1995،  1ون برگم(کلمه به صورت شوا خوانده شود 

هاي هجاي بدون بنیاد نام دارد که در آن رسایی واکهرسایی اي کاهشنوع کاهش واکه

کاهش رسایی . یابندیابد و واکه ها به سمت واکه هاي کم رسا گرایش میتکیه کاهش می

افزا قرار دارد که در آن واکه هاي هجاهاي بدون تکیه به بنیاد در تقابل با کاهش تقابل

). 1389جان، جنتجن و بیسنگشیخ(یش دارندگرا[a, i, u ]هاي جانبی سوي واکه

معتقدند که وقوع شوا در تعدادي از کلمات ممکن است ) 1994(4و بیرد) 1986(3کوتس

به نقل ( وابسته به جنسیت شخص گوینده و یا منطقه اي باشد که وي به آن تعلق دارد 

از تکیه و سبک اي عبارتند دو عامل مهم و موثر در کاهش واکه). 1995برگم، از ون

دهد که نشان می) 1993(ون برگم. تواند متاثر از لهجه و یا گویش باشندگفتارکه می

ها در کلمات بدون تکیه بیشتر گذارد، به عبارتی واکهها تاثیر میتکیه بر کیفیت واکه

ها در گفتار سریع و رسمی و همچنین در هجاهاي بدون تکیه واکه. کنندکاهش پیدا می

اي عبارت کاهش واکه. یابدشان نیز کاهش میکیفیتشان دچار تغییر و مدت زمان تلفظ

اي به دو دسته کاهش واکه) 2005(5هریس. شودبه دو متغیر دیرش و کیفیت مربوط می

اي در کاهش واکه. اي مرکز گرااي مرکز گریز و کاهش واکهکاهش واکه: شودقائل می

اي تمایل دارند ولی در کاهش واکه [a, i, u]ها یعنی گوشهها به سمت مرکز گریز، واکه

شوند، به عبارت دیگر، به سوي هاي جانبی دچار نوعی مرکزي شدگی میمرکز گرا، واکه

اي با این حال هردو نوع کاهش واکه. ناحیه مرکزي و یک واکه شوا مانند گرایش دارند

هاي آوایی بر سیگنال گفتار دارند همرکزگرا و مرکزگریز، تاثیر یکسانی بر تقلیل مشخص

هاي نظیرشان در فارسی تر از واکهرا ذاتا کوتاه/ æ/واکه ) 1375(پرمون ). 2005هریس، (

______________________
1. Van Bergem, D. R.
2. Crooswhite
3. Coates, J.
4. Byrd, D.
5. Harris, J.
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شدگی در داند و معتقد است که این نکته توجیه مناسبی براي فرایند مرکزيمعیار می

تقسیم بندي  در/ æ/واکه ) 1992(بر طبق تقسیم بندي الزار . باشدگونه کرمانی می

هاي ناپایدار بر خالف واکه. هاي ناپایدار قرار داردها از نظر پایداري، در دسته واکهواکه

هاي پایدار که از دیرش ثابتی برخوردارند، داراي دیرش متفاوتی هستند و کیفیتشان واکه

و  در هجاهاي بدون تکیه به نسبت زیادي گرایش به کوتاه شدن/ æ/واکه . تغییرپذیر است

  ).1389جان، جنتجن و بیسنگشیخ(از دست دادن وضوح کیفی دارند 

  فرایند تضعیف-1-9-2

در بسیاري [w]و تبدیل آنها به  [f] ,[v] ,[b]هاي غیرخیشومی فرایند تضعیف همخوان

به انواع  "تقویت"و  "تضعیف"فرایند  .شودهاي کرمان به وضوح دیده میاز گویش

هاي تولیدي مربوط به انواع بست. شوددهان مربوط می گرفتگی و بست تولیدي در

در بست انسدادي، عبور جریان هوا در . انسدادي، سایشی و ناسوده: همخوانها، عبارتند از

در بست سایشی، مجراي گفتار اندکی باز است و جریان هوا با . شوددهان کامال قطع می

سوده، مجراي گفتار قدري بازتر از در بست نا. کندسایش و اغتشاش از آن مجرا عبور می

. ها در حالت ناسوده واکدار، اغتشاش وجود نداردمجراي سایشی استو در تولید همخوان

تبدیل انسدادي به سایشی، سایشی به ناسوده، بی . یعنی کاهش قدرت کلی آوا "تضعیف"

رح واك به واکدار و حذف آواهاي ضعیف شده، تحت عنوان فرایند تضعیف در زبان مط

اي و عکس این فرایند تقویت نام دارد که در آن آواها با افزایش قدرت ماهیچه. شودمی

این دو . نام دارد» تقویت«تبدیل یک آوا از سایشی به انسدادي . شودجریان هوا تولید می

  . شودفرایند، در تغییرات آوایی، چه به لحاظ تاریخی و چه همزمانی در زبان دیده می

  hحذف همخوان چاکنایی -1-9-3

در بسیاري از کلمات گویش کرمان، در جایگاه پایانی و میانی  hهمخوان چاکنایی 

این حذف در بسیاري از موارد، موجب کشش جبرانی واکه ماقبل . شوندکلمه حذف می

گوید که در می() زعفرانلو. شده است و در بعضی از موارد این حذف بدون تاثیر بوده است

شوند و از تعداد هاي همخوانی با حذف یک همخوان ساده میوسته معموال خوشهگفتار پی

حذف با درج در تقابل . شودهجاهاي کلمات چند هجایی، با حذف یک واکه کاسته می

. ممکن است یک عنصر واجی از جایگاه آغازي، میانی و یا پایانی کلمه حذف شود. است
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. شوندهاي کشیده در پایان کلمه حذف میاکهبعد از و hمعموال حذف همخوان چاکنایی 

نویسد که حذف ساختاري تابع قواعد نظام صوتی زبان است که می) 1384(شناس حق

باشند به این تعبیر که هر گاه در ترکیب آواها حاکم بر ترکیب آواها در زنجیره گفتار می

نظام صوتی زبان  با هم نوعی همنشینی بین واحدهاي زنجیري به وجود آید که یا خالف

باشد و یا بر اساس طبیعت آوایی زبان، ثقیل به نظر برسد، براي رفع این اشکال یک واحد 

بنابراین حذف ساختاري بر اساس قواعد همزمانی . شودآوایی از زنجیره گفتار حذف می

  .اي کلی عرضه نمودتوان براي هر نوع حذف قاعدهدهد و میروي می

  



  

  

  مبانی و پیشینه تحقیق-2

  مقدمه- 2-1

باشد که شامل دو بخش عمده پیشینه و مبانی نظري پژوهش می درفصلحاضرازپژوهش

که در بخش ابتدایی آن به ذکر پیشینه 

ی پرداخته اجتماعینهزبانشناسینهپژوهشدرزمیشیارائهمقاالتومطالعاتانجامشدهبهعنوانپو

-شود پیشینه پژوهش بخشی است که جهت پژوهش و شیوه پژوهش را مشخص میمی

. شودینپژوهشپرداختهمیاینظریپژوهشومبانیاصطالحاتاصلفیدربخشدومبهتعار. سازد

شناسی جامعه ازیفیاستابتدابهتعریاجتماعیطهزبانشناسینهوحینپژوهشدرزمیکهاییازآنجا

  .پردازیممیلیبهتفصیاجتماعیزبانشناسیرشاخههایوسپسبهززبان

  نهپژوهشیشیپ- 2-2

-نهیدرزمیقیتاکنونتحق

. شرفسنجانصورتنگرفتهاستیگویزبانیرهایومتغیاجتماعیرهاینمتغیرابطهبیبررسی

  .شودینپژوهشدارنداشارهمیبااینهمشترکیمواردکهزمیربهبرخیامادرز

شناسی اجتماعی گویش گیلکی بر واژه«در مقاله  ) 1387(خاله و چراغی کیشهرضایتی

هاي اجتماعی واژگان خویشاوندي و به بررسی جنبه» اصطالحات خویشاوندي و جنسیت

گستردگی روابط و . پردازدیلکی رشت و نواحی اطراف آن میجنسیتی در گویش گ

تعامالت خانوادگی، نامطبوع بودن خویشاوندي ناتنی، گستردگی و اهمیت چند همسري 

همچنین واژگان و . انداز مسائل قابل تاملی هستند که در واژگان گیلکی بازتاب یافته

ر حوزه همسر گزینی، بخش اصطالحات گیلکی از نظر ارجاع و خطاب، کاربرد افعال د

  .با ارزش گذاري جنسیتی همراهند... کنایی و

بررسی تاثیر سن و جنسیت در میان «در پژوهشی تحت عنوان )  1388(عامریان 
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کند که هدف از این پژوهش بررسی بیان می» مهاجران مازندرانی دو زبانه ساکن تهران

اجران مازندرانی دوزبانه ساکن تهران تاثیر سن و جنسیت در کاربرد مازندرانی در میان مه

نتایجی که .  با استفاده از روش پرسشنامه و مشاهده مشارکتی صورت گرفته است. است

امروزه دو حوزه خانواده و محیط اداري، : پس از انجام پژوهش بدست آمد بدین شرح است

در میان این . رودفارسی،  زبان غالب مهاجران دو زبانه مازندرانی ساکن تهران به شمار می

-در گروههاي سنی پایین. کنندمهاجران، زنان بیشتر از مردان از زبان فارسی استفاده می

استفاده از زبان مازندرانی در میان . تر استفاده از زبان فارسی بیشتر از مازندرانی است

 در میان. نسل دوم مهاجران مازندرانی ساکن تهران کاهش قابل توجهی پیدا کرده است

. خورداي بارزي از تغییر زبان از مازندرانی به فارسی به چشم میاین مهاجران، نمونه

هاي پژوهش نشاندهنده جایگاه متزلزل زبان مازندرانی و روند تدریجی زوال این زبان یافته

  .در میان مهاجران مازندرانی ساکن تهران است

اجتماعی و زبانی در گویش  بررسی متغیرهاي«اي در مقاله) 1388(آهنگر و شاهسوار 

به بررسی رابطه متغیرهاي اجتماعی همچون جنسیت، سن و » همخوانها: نهبندانی

-زبان فارسی در گفتار گویشوران نهبندانی می) همخوانی(تحصیالت با متغیرهاي زبانی 

نتایج این پژوهش نشان داد که تحصیالت در برخی از متغیرها باعث کاهش . پردازد

نقش تحصیالت به عنوان یک متغیر  چچهاي غیر معیار نشده است وصورتاستفاده از 

همچنین .  سواد مشهود استاجتماعی تنها در تمایز گفتار گویشوران مسن باسواد و  بی

به .  تر استش، نشان داد که گفتار گویشوران مرد به گونه معیار نزدیکپژوهدر این 

تر بودن گفتار زنان به گونه معیار، اختالف کعالوه، در بیشتر موارد نیز در صورت نزدی

. گفتار آنها با مردان ناچیز بوده است و عامل جنسیت نقش تمایز دهنده اي نداشته است

افزایش سن در گروه نوجوانانِ داراي والدین باسواد و گویشوران مسن با سواد با افزایشِ 

در نیمی از متغیرهاي زبانی  در گروه نوجوانان. استفاده از صورتهاي معیار همراه است

  .مورد مطالعه، جنسیت نقشی در تمایز گفتار نداشته است

تاثیر جنسیت بر شیوه بیان تقاضا در زبان «اي تحت عنواندر مقاله) 1388(عقوبی ی

تحلیل . کندمیتاثیر جنسیت را بر شیوه بیان تقاضا را بررسی و دهد ارائه می» فارسی

ان داد که اختالف آشکاري بین الگوهاي تقاضا بین زنان و ها در این پژوهش نشداده

تر از مردان از  درخواستکارانهمردان فارسی زبان وجود دارد به طوري که زنان محافظه
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Abstract
Purpose:The present research aims to investigate the relationship between
social variables of age, gender and education with phonological processes
such as vowel reduction or shortening, lenition and deletion in Rafsanjani 
dialect.
Research method:Thedata were collected through a field study and by 
interview and then were analyzed and interview with the subjectand anal by 
SPSS Software. The phonological variables were identified in the speechs of 
72 native speakers in the age groups of adolescent, young and middle-
agedboth males and females in four educationl groups of illiterate, middle 
school, diploma, and bachelor’s degree.
Findings:The findings and results obtained from this study show that there is 
a significant relationship between the phonological process of vowel 
reduction and social variables of age, gender and education, so that the highest 
proportion of vowel reduction process occurred in the young.   With reage to 
the variable of gender, the occurrence of this was higher in men than in 
women. Regarding the education variable, this process was more closely 
associated with illiterate speakers.No significant relationship was detected
between the social variables of age, gender and education with phonological 
process of lenition.However, the process of lenition occurred more frequently 
in the speech of illiterate speakers. Also a significant relationship was found 
between the social variables of age, gender and education the phonological 
process of deletion. The occurrence of this process was higher in the middle-
aged group than in adolescents. Also regarding the gender group, the process 
of dehetion was higher in the speech of man. Finally, with regard to the social 
variable of education. The incidence of the deletion process was higher in the 
speech of the illiterate groupand less in the subjects with bachelors degree.

Conclusion: Results obtained from phonological process of vowel 
reduction on social variable of age were the reason for increase in incidents of 
the phonological processes of vowel reduction or shortening, deletion and 
lenition in the age group of middle-aged due to maintaining tradition and 
native culture and the bias which the speakers have about their local language. 
It can be said that elderly and middle-aged people are a treasure of vocabulary 
and culture of their native and local dialect and adolescent and young speakers 
more tend to use standard language. Also, regarding effects of phonological 
processes of vowel reduction, deletion and lenition on gender, it should be 
said that female speakers tend to be more sensitive to their linguistic behavior 
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than male speakers and have a linguistic behavior close to standard type for 
preserving their social personality and manner, but men more use their local 
dialect for easier transferring their intents and women are more cautious in 
their linguistic behaviors than men. In social variable of education, the less 
educated people were, the more likely they tended to use informal and 
colloquial types and phonological features; and the more educated people 
were, the more likely they tended to use formal type and the language of 
educated people and they had few tendencies to use phonological features. 

Keywords:Phonetic Sociolinguistics, Social Variables, Linguistic 
Variable, Phonetic Process.
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