
  

  

  

  

  

  شناختي زبان فارسي در تهران ي جامعهها اي ويژگي پاره

  

  نادر جهانگيري

  

  

. ي اجتماعي زبان فارسي در جامعة زباني شهر تهران داردها مقالة حاضر سعي در تبيين تفاوت

آوري شده از شصت سخنگوي  دست آمده از اين بررسي حاصل تحصيل اطالعات جمع نتايج به

طور مساوي از دو جنس زن و مرد  اند كه به اد چهل تن سخنگو بزرگسالاز اين تعد. تهراني است

و چهار گروه تحصيلي به ترتيب داراي تحصيالت دانشگاهي، تحصيالت دبيرستاني، توانايي 

طور مساوي از  آموز دبستاني به سواد و نيز بيست تن دانش خواندن و نوشتن و باالخره بي

طور  هاي بدون سواد خواندن و نوشتن به ت و خانوادههاي داراي باالترين تحصيال خانواده

هاي اجتماعي فوق در قالب چهار طبقه اجتماعي با چهارده  آنگاه گروه. اند تصادفي انتخاب شده

در انجام اين هدف از . اي و نحوي مقايسه شدند واژه شناختي در سطوح آوايي، ساخت متغير زبان

 چهار سبك گفتار آزاد، خواندن جمالت، خواندن يك پرسشنامه كه حاوي اطالعات زباني به

  .فهرست واژگاني با مكث و با سرعت بود، استفاده شد

آوري شدة زباني حجم انبوهي از  دست آمده از تحليل شصت ساعت مواد جمع نتايج به  

به كمك اين نتايج آماري موضوعات نظري زير مورد بررسي قرار . اطالعات را فراهم ساخت

  :گرفت
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  ل طبقة اجتماعي و متغيرهاي زباني؛بطة متقاب را-١

 بيني كرد؛ ير در حال انجام را پيش تأثير سن بر تغييرات زباني به ترتيبي كه بتوان جهت يك تغي-٢

 اي جنسي هر يك از متغيرهاي زماني؛ه  تفاوت-٣

 ةيك قاعد« كه ١ چگونگي گسترش يك تغيير زباني بر پاية نظرية ويليالم چن و بيل وانگ-٤

دهد تا  يط بالقوه گسترش ميطور بطئي شعاع عمل خود را بر روي واژگان داراي شرا آوايي به

 ».كه تمامي آن واژگان را فرا بگيرد  زماني

  :متغيرهاي زباني در اين بررسي به شرح زيراند

  ؛ متغيرهاي آوايي-الف

  ؛اي  متغيرهاي ساخت واژه-ب

  ؛ متغير نحوي-ج

  .اي و متغيرهاي همخواني است مل متغيرهاي واكه، كه شا متغيرهاي آوايي-الف

  اي  متغيرهاي واكه-١الف 

  ٢بسته، پيش از يك همخوان برخاسته اي پيشين نيم  متغير برخاستگي واكه-١-١الف 
/e/               /i/ -Hc/. 

  :در واژگاني مانند
/negâ/               /niga/ 

/kuček/              /kučik/ 

  .اي هاي غنه  متغير برخاستگي كامل واكة بسته پسين قبل از همخوان-٢-١الف 
/â/               /u/-N/ 

/xâne/                /xune/ 

  در
/tehrân/               /tehrun/ 

  .ها هاي مركب پيش از همخوان  متغير ساده شدن واكه-٣ -١الف 

   /ey/ مركب ة ساده شدن واك-١ -٣ -١الف 
/ey/               /e/-C/ 

/meyl/               /mel/ 

  در 
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/xdyli/               /xeli/ 

  /ow/ مركب ة ساده شدن واك-٢ -٣ -١الف 
/ow/               /o/-C/ 

/rowšan/                /rošan/ 

  در 
/howle/               /hole/ 

  اي  همسان گردي واكه-١ -٤ -١الف 

سوي آن ميل به  گيرد و به واكة ريشة فعل قرار مي تحت تأثير /be/ پيشوند در ساخت امر

  .يابد گردي مي  همسان
/bedo/               /bodo/ 

/bekon/              /bokon/ 

  در

وجود   در فارسي ناشي از فرآيند حذف به متغيرهاي همخواني، چهار متغير همخواني-٢الف 

  .آيند مي

دهد   بعد از يك واكه و پيش از يك همخوان و يا در موضوع پاياني رخ مي/h/ حذف -١ -٢الف 

  .كه اين فرآيند گاهي با كشش واكة پيش از خود همراه است
/h/              /Ø/ v-c/ 

/mehr/               /mer/ 

/šahr/               /šar/ 

  .ديگر در موضع پاياني و بعد از يك همخوان /t/ حذف -٢ -٢الف 
/t/               /Ø/ c-/ 

/xāst/               /xās/ 

/māst/              /mās/ 

  .اي در موضع مياني بعد از يك همخوان ديگر  در موضع پاياني و پاره/d/ حذف -٣ -٢الف 
/d/              /Ø/ c-/ 

/čand/              /čan/ 

/tond/               /ton/ 

/nazdik/               /nazik/ 
 در موضع پاياني بعد از يك همخوان ديگر و گاهي در موضع مياني بعد از /r/  حذف-٤ -٢الف 

  .يك واكه
/r/              /Ø/ c-/ 
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/r/              /Ø/ -v-/ 

/inqadr/                 /inqad/ 

/xarde/                 /xode/ 

 در موضع پاياني و مياني و بعد از يك واكه كه گاهي با كشش واكه /?/ حذف همزه -٥ -٢الف 

  .پيش از همزه همراه است
/?/                /Ø/ v-/ 

/ta?til/               /tatil/ 

/defâ?/               /defâ/ 

  /st/ در بافت /s/ به /t/گردي همخوان  همسان: ٦ -٢الف 
/t/                /s/s-/ 

/daste/               /dasse/ 

/xaste/               /xasse/ 

  اي  متغيرهاي ساخت واژه-ب

  . و درختانها  در واژگاني مانند كتاب/hā/ ،/ā/ /ān/ متغيرهاي جمع -١ب 

  . ضمير اول شخص مفرد/mān/ ضمير اول شخص جمع، به جاي /mā/كار بردن   متغير به-٢ب 

 به sovاي حروف اضافه و تغيير تقدم و تأخر عناصر جمله از   پاره متغير نحوي، متغير حذف-ج

svo.  

  در
/man be xāne raftam/ 

/man raftam xāne/ 

رسد از يك طبقة اجتماعي  نظر مي ده، موارد منفرد ديگري نيز كه بهعالوه بر متغيرهاي ياد ش  

  .ورد بررسي قرار گرفتنيز م... به طبقة ديگر باشند در سطح واجي و نيز فرآيندهاي قلب و 

  

  نتايج تحليل

 نفر سخنگو و در چهار سبك مختلف ٦٠گردي بالقوه در   مورد همسان٦٠٠٠پس از بررسي 

  :گردي مشخص شد كه فرآيند همسان

  .از يك محيط واجي به يك محيط ديگر متفاوت است. ١

 .از يك عنصر واژگاني به عنصر ديگري در همان محيط واجي فرق دارد. ٢
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 . يك طبقة اجتماعي به طبقة ديگر تفاوت دارداز. ٣

ي بعدي در تمام سخنگويان ها ها و همخوان تأثير محيط واجي با در نظر گرفتن تأثير آن بر واكه. ١

 .مورد بررسي قرار گرفت

% ٧٨ درصد باالي /o/ به /e/دهند كه فرآيند پيشين شدن واكة مياني  آمارهاي نهايي نشان مي  

  .را داشت

، پسين شدن و برخاسته شدن به /i/و برخاسته شدن به % ٥٠ /a/كه پايين آمدن به  در حالي  

/u/ و پسين شدن و پايين آمدن به /ā/ بوده است% ٢و % ١٤، %١٧ به ترتيب.  

  

  تفاوت بين عناصر واژگاني

اي كه ساخت  ي خاصي در نحوة عملكرد عناصر واژگانيها  از تأثير محيط واجي، تفاوتيجدا

.  آنها توجيه كردآنها را فقط با در نظر گرفتن واجتوان  ني دارند وجود دارد كه نميواجي يكسا

گرچه واكه و . (موارد همگون شدند% ٥٦ در /bekoš/و % ٩٢ در /bekon/عناصري همچون 

شدگي   متمايز همگون همخوان بعد از پيشوند در آنها مجزا شده است كه نشانگر دو ميزان كامالً

  .اي به واژة ديگر متفاوت است رسد فرايند تغيير از واژه نظر مي به) ٤جدول . (هستند

تري را براي اين  تواند توجيه قابل قبول اما فرضية چن و وانگ دربارة پراكندگي واژگاني مي  

اي  هاي دوگانه  هردو تلفظ/bekoš/ و /bekon/توان گفت گرچه  مي. نوع مسائل ارائه دهد

(compereting) دارند، اما /bekon/ قبل از /bekoš/بنابراين .  تحت تأثير قاعده قرار گرفته است

هاي اجتماعي  صورت همگون شدة آن، نه تنها در يك طبقة اجتماعي خاص، بلكه در تمام گونه

  .از صورت غيراستاندارد، گرفته تا صورت استاندارد، بسامد بيشتري دارد

طور كامل تغيير كند، درست   ممكن است توسط نسل بعد به/bekon/توان گفت  عالوه مي به  

. اي ندارد طور كامل همگون شده است و تلفظ ديگري در هيچ طبقه اجتماعي  كه به/boro/مانند 

ها صورت  د كه در تمام داده وجود دارن/besāz/در مقابل اين وضعيت، عناصري همچون 

  .اي نداشتند شده همگون

  :ا با سه نوع عنصر سروكار داريمتوان گفت م بنابراين مي
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 ندارند ي ديگرگيرند و هيچ تلفظ متقابل قرار ميطور كامل تحت تأثير قاعده   عناصري كه به-١

  /boro/مثل 

 مانند هستندي رقيب ديگري ها  عناصري كه در جريان پذيرش تغيير و داراي صورت-٢
/bexor/~/bekon/  

تواند  اي ديگر مي رفتن از يك طبقه اجتماعي تا طبقه عناصري كه تحت تأثير يك قاعده قرار گ-٣

است، گروه يك % ٧ براي گروه يك /begir/كه ميزان همگوني در  در حالي. متفاوت باشد

 ).ترين طبقه پايين(رسد، گروه چهار  مي% ٩٤ارقام مربوط به گروه چهار به ) باالترين طبقه(

اما مقايسة دو گروه سني . تر است ينهمگوني در فارسي اساساً نشانگر گونه طبقات پاي  

دهد كه فشار متقابلي  جوانان و افراد مسن از دو طبقة اجتماعي گروه يك و گروه چهار نشان مي

(Competing)رسد فشار  نظر مي به. تر است  پرقدرت٣اگرچه فشار از زير. دهد  به تغيير، جهت مي

ي همگون شده در ها مربوط به صورتچرا كه ارقام . از باال، نتيجة مستقيم تحصيالت باشد

 آنان ةنكرد كمتر از والدين تحصيل% ٢٨و در زنان % ١٤ در مردان ٤هاي گروه  جوانان خانواده

هاي گروه يك در مقايسه با والدين خود كه تحصيالت دانشگاهي  اما جوانان خانواده. است

  . براي مردان را نشان دادند برابر٤داشتند، ميزان افزايش قابل توجه سه برابري براي زنان و 

در حال نزديك شدن به (extreme) هاي دور از يكديگر  رسد كه گروه نظر مي درنتيجه به  

  .دهد تري را نشان مي اما گروه يك حركت سريع. يكديگرند

ميزان . خورد هاي متفاوت تمايزهاي مشخصي به چشم مي بين طبقات اجتماعي و سبك  

ها تا گفتار آزاد، و وقتي خواندن رسمي به گفتار  ز خواندن ليست واژهاي ا طور پيوسته همگوني به

البته به جز زنان گروه يك كه ميزان . يابد كند، افزايش مي آزاد كم و بيش غيررسمي تغيير مي

  . و ارقام مربوط به زنان كمتر از مردان استها  سبكةهمگوني براي آنها تقريباً ثابت است، در هم

 را در تأييد فرضيه پراكندگي واژگاني فراهم ياين فرايند شواهد بيشتر : /e/برخاستگي واكه   

  .كند اين متغير طبقات اجتماعي را به چهار گروه اصلي در گفتار آزاد تقسيم مي. آورد مي

  )٧ و ٦جدول . ( الگوي چندان مشخصي وجود نداردن،اما در سبك خواند

  :دهد كه ي اين متغير نشان م/u/ به /ā/برخاستگي واكه 
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  .هاي متفاوت تأثير قابل توجهي بر برخاستگي ندارد  پيش از غنه در جايگاه- /ā/وضعيت . ١

  . است/m/ بيش از برخاستگي آن قبل از /n/ قبل از /ā/برخاستگي . ٢

  .  مقيد است- فرايندي تكواژ/ā/برخاستگي . ٣

  :اين متغير همچنين نشان داد كه

سمي آموخته شد، عناصري كه صورت آنها نتيجه يك فرايند طور ر  عناصر جديد، عناصر به-١

  .گيرند اي است و عناصر قرضي تحت تأثير قاعده قرار نمي واژه ساخت

يي واژگاني بين عناصري كه محيط واجي يكساني دارند، ها  در جريان پذيرش قاعده، تفاوت-٢

  )٩ و ٨جدول . (شود ديده مي

  .  نيز بوده استعالوه اين متغير نشانگر موارد زير به

  . نسبت به طبقه و سبك، حساس است/ā/ متغير برخاستگي -١

ي وابسته به جنس قابل توجهي در مورد اين ها  در سبك خواندن، تفاوت٣ به جز مردان گروه -٢

  .شود متغير ديده نمي

  . هستندها تدريج در حال پر كردن شكاف  جوانان در مقايسه با افراد مسن گروه خود به-٣

   :/ey/ه شدن واكة مركب ساد

كند و نسبت به طبقه، سن، جنس و سبك  اين متغير نيز فرضية گسترش واژگاني را تأييد مي

  .حساس است

  :دهد كه  نشان مي/st/همگوني 

  .گيرند هاي فارسي در معرض همگوني قرار مي هاي قرضي عربي كمتر از واژه  واژه-١

  .گوني ندارندهاي مجاور تأثير قابل توجهي بر هم  واكه-٢

  .آورد دار نبودن يك واژه شرايط بهتري را براي همگوني فراهم مي  تكيه-٣

رسد نشانگر  نظر مي يني منفردي نيز وجود دارند كه بهب ي واژگاني غيرقابل پيشها  تفاوت-٤

  .گسترش واژگاني باشند

  :دهد كه  نشان مي/h/حذف 

  .استهاي واجي متفاوت متغير   نسبت به محيط/h/ حذف -١
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را ) دهند  اجازه حذف شدن مي/h/به ( عناصر واژگاني خاصي در جايگاه آغازين غيرگروهي -٢

  .كنند حذف مي

  . ممكن استها  در تمام سبك/h/ حذف -٣

   : /d/ و /t/حذف 

  .اين حذف نسبت به طبقه، سن، جنس و سبك در افراد مسن و جوانان حساس است

  :دهد كه  نشان مي/r/حذف 

كه تنها بخش كوچكي از عناصر واژگاني بالقوة مربوط به اين متغير تحت تأثير قاعده  از آنجا -١

  .اي در مراحل آغازين در نظر گرفت توان قاعده  را مي/r/گيرند، حذف  قرار مي

توان گفت يك  بنابراين مي.  همة عناصر واژگاني مربوط به اين متغير، بسامد بسيار زيادي دارند-٢

  .دهد ز عناصر پربسامدتر را تحت پوشش قرار ميقاعدة واجي در آغا

  .گيرد اي صورت نمي گونه كه در ساير موارد نيز مشاهده شد، حذف همخوان بين واكه  همان-٣

٤- /r/ پاياني پس از يك واكه و /r/ مياني پس از يك شناسة پاياني، كمتر در معرض حذف قرار 

  .گيرند مي

  :دهد كه  نشان مي/r/حذف 

  .هاي واجي متفاوت دارد حذف متفاوتي در محيط) درصد(اكنايي ميزان  انسداد چ-١

  .ترين محيط حذف است اي نامناسب ترين و جايگاه بين واكه  جايگاه پاياني مناسب-٢

اي كه محيط واجي يكساني دارند، به نحو يكساني نسبت به يك قاعدة واجي   عناصر واژگاني-٣

  )١٦جدول . (حساس نيستند

  ساخت واژي متغيرهاي -ب

  .١٧ در جدول /ān/ و /ā/ ،/hā/ متغير -١ب 

  .١٨ نشانه اول شخص مفرد در جدول /mā/ - /man/ متغير -٢ب 

   متغير نحوي-ج

  .١٩ها در جدول   متعير نحوي حذف حرف اضافه و ترتيب واژه-١ج 

  .كنند را تاييد مي اين موارد مباحث نظري مطرح شده در اين بررسي ةهم
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  ها نوشت پي
  .۱۹۷۵ويليام چن و بيل وانگ، . ۱

2. Halle, M. & Chamsky, N., sound pattern of English. 
  .۱۹۶۶لباو، . ۳
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  ها  به سوي ديگر واكه/e/ي ممكن واكه ها اي زبان فارسي و حركت نظام واكه. ١نمودار 

  
 
 

         
  
 

  اي متفاوتي دارند هاي واكه درصد كل عناصري كه محيط. ۱جدول 
  

  
  

  /be/تأثير همخوان پس از پيشوند . ۲جدول 
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143   شناختي زبان فارسي در تهران هاي جامعه اي ويژگي پاره

  

         
اي براي عناصر واژگاني منفرد و درصد كل برحسب طبقه اجتماعي، جنس و  وقوع برخاستگي واكه. ۶ ةجدول شمار

  سن
  
  

               
  اي برحسب طبقه اجتماعي، سبك، جنس و سن درصد برخاستگي واكه. ۷ ةجدول شمار
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147   شناختي زبان فارسي در تهران هاي جامعه اي ويژگي پاره

  

  

       
  


