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Abstract
Gogani is one of the varieties of Azeri spoken in
Iran. One remarkable feature of this variety is the
conversion of /r/ to [j] in speech. This research
aims to study the effect of social variables such as
age, education and style and linguistic context (i.e.
intervocalic and other contexts) on the phonetic
representation of /r/. Following Labov’s (1966,
2006) framework and through the interview
method, 1200 words from the speech of 30
Gogani speakers were collected. The corpus was
then divided into three groups based on the
variables of age and education. The corpus was
also classified into two styles of casual and formal
speech. In all these categorizations, two phonetic
contexts including intervocalic and nonintervocalic
contexts
were
taken
into
consideration. The results of chi-square analyses
show that age, education, style and phonetic
context have a significant effect on the phonetic
representation of /r/. In fact, the phonetic
representation of this phoneme is a function of
interaction between social and phonetic variables.
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چكیده

 از.گونۀ گوگانی یکی از گونههای ترکی آذری در ایران است
.] در گفتار استj[  به/r/  تبدیل واج،ویژگیهای جالب این گونه
،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی(سن
تحصیالت و سبک) و متغیر محیط آوایی (میانواکهای و سایر
 در چارچوب پیشنهادی. است/r/ محیطها) بر بازنمایی آوایی واج
 واژه از0011  در مجموع،) و به شیوۀ مصاحبه0110  و0100( لباو
 داده ها بر. گویشور این گونه از ترکی آذری جمعآوری گردید91
، همچنین.اساس متغیر سن و تحصیالت به سه طبقه تقسیم شدند
دادهها بر اساس متغیر سبک به دو سبک محاورهای و رسمی
در تمامی این تقسیمبندیها دو محیط.طبقهبندی گردیدند
پس از تجزیه.میانواکهای و سایر محیطها نیز مدنظر قرار گرفتند
و تحلیل دادهها و با استفاده از آزمون آماری خیدو مشخص گردید
 سبک و محیط آوایی بر بازنمایی آوایی، تحصیالت،که تأثیر سن
 بازنمایی آوایی این واج دراین، معنیدار بوده و در حقیقت/r/ واج
.گونه تابعی است از تعامل متغیرهای اجتماعی و متغیر محیط آوایی
، سن، متغیرهای اجتماعی، گونۀ گوگانی، آذری:کلیدواژهها
. محیط آوایی، سبک،تحصیالت

age, education, style, phonetic context.
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مقدمه

پژوهشهای راهگشای لباو 0100 ،0109( 11و  )0170اشاره

زبان پدیدهای است پویـا ،سـیال و پیوسـته در حـال تغییـر .از
اینرو ،پیدایش گونههای مختلف در یک زبـان امـری طبیعـی
مینماید .گوناگونی موجود در گونههای مختلف را میتـوان در
تمامی سطوح زبان ،از جمله سـطح آوایـی و واجـی ،مشـاهده
کرد .این گوناگونیها از یـک سـو فـردی هسـتند و از سـوی
دیگر وابسته به جامعهاند .آواشناسی اجتمـاعی ،0کـه از تالقـی
آواشناسی و زبانشناسی اجتماعی بـه وجـود آمـده اسـت ،بـه
بررسی «استفاده از روشهای مدرن موجود در آواشناسـی بـه
منظور ارائۀ تحلیلهای کمی ازتنوعـات و تغییـرات موجـود در
زبان» میپردازد (بارونوسکی.)419 :0109 ،0
امــروزه در حــوزۀ آواشناســی اجتمــاعی رویکردهــای
متعددی وجود دارند ،اما هی 3و درگر )0117( 4معتقدنـد کـه

کرد .نتایج حاصل از ایـن بررسـیهـا نشـان داد کـه میـزان
استفاده از گوناگونیهای آوایی بـا عوامـل اجتمـاعی ،نظیـر
سن ،طبقۀ اجتماعی ،سبک 12گفتـار (رسـمی ،غیررسـمی) و

مطالعات انجامشده در این حوزه را میتوان به سه گروه کلی
طبقهبندی کرد :گروه نخست دربرگیرندۀ پژوهشهایی است
که در آنها اطالعات آوایی موجود در گفتار گویشوران ،که در
ایجاد هویت اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد ،با اسـتفاده
از ابزارهای مختلف ،از جمله نرمافزارها (هماننـد پـرات )5یـا
دستگاههای مختلف (مانند کامنگار ،6حنجـرهنگـار 7و امثـال
آنها) ،مورد بررسی قرار میگیرد.دستۀ دوم ،پژوهشهـایی را
شامل میشود که با اسـتفاده از رویکردهـای قـومنگارانـه،8
گوناگونیهای آوایی موجود در گفتـار گویشـوران رااز لحـاظ
اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند .آخـرین دسـتۀ
این طبقهبندیشامل مطالعـاتی اسـت کـه بـا بهـرهگـرفتن از
روشهای تجربی ،عوامل اجتماعی مورد استفادۀ افـراد را در
فرایند درک گفتارمورد کنکاش قرار میدهند .نکتۀ قابلتوجه
9
در تمامی این رویکردها ،روی آوردن به آواشناسی فیزیکـی
به جای آواشناسی شنیداری 10است؛ هر چند که بسـیاری از
پژوهشهای ایـن حـوزه ،تنهـا از طریـق تجزیـه و تحلیـل
شنیداری صدای ضبطشدۀ و بدون استفاده از هرگونـه ابـزار
خاصی انجام شده است .از جملۀ این پژوهشها میتوان بـه
1. sociophonetics
2. Baranowski
3. Hay
4. Drager
5. Praat
6. electro palatograph
7. electro glottograph
8. ethnographic approaches
9. acoustic phonetics
10. auditory phonetics

تمایل گویشوران به همگن شدن با جامعۀ زبانی و اجتمـاعی
پیرامونخود،ارتباط تنگاتنگی دارد.
پس از پژوهشهای لباو ،مطالعـات بسـیار دیگـری نیـز
گوناگونیهای آوایی موجود در گفتارِ گویشـورانِ یـک گونـۀ
خاص را مورد بررسی قـرار دادهانـد .بـر اسـاس نتـایج ایـن
پژوهشها،تنوع و گوناگونی آوایی موجود در گفتار گویشوران
14
به متغیرهای اجتماعی ،نظیر سن (هارینگتون ،13پـالتروپ
و واتسون ،)0117 ،15طبقۀ اجتماعی(دوچرتی16و فـوکس،17
 ،)0111ســبک گفتــار (جانســتون )0117 ،18و تحصــیالت
(الویر،)0110 ،19مشروط بوده است.این گوناگونیهای آوایـی
در جوامعی که زبانهای مختلفی را در خود جای دادهاند نیز
به چشم میخـورد .ایـران بـا تنـوع زبـانی فـراوان ،یکـی از
کشورهایی است کهتنوع آوایـی و واجـی زیـادی در آن بـه
چشم میخورد .ترکی آذری نیز یکی از زبانهایی اسـت کـه
گونههای مختلفی دارد .اگر نظر طبیبزاده ( )0910را دربارۀ
ترکی رایج در تبریز ،به عنوان «گونۀ معیار نهفته» بپـذیریم،
در این صورت شاید بتوان گفتـار گویشـوران دیگـر منـاطق
ترکنشین را به عنوان گونههای مختلف این گونۀ استاندارد
درنظر گرفت .گونۀ گوگانی یکی از این گونهها است .گوگان
یکی از شهرهای شهرستان آذرشهر است کـه در فاصـلۀ 11
کیلومتری جنـوب غربـی تبریـز واقـع شـده اسـت .یکـی از
ویژگیهایدرخور توجه در این گونه ،تلفظ واج  /r/به صـورت
[ ]jدر گفتار محاورهای و تا حدودی رسمی است.
دربــارۀ وضــعیت واج  /r/در ترکــی آذری و گونــههــای
مختلف آن در ایران اتفاق نظـری وجـود نـدارد .بسـیاری از
پژوهشگران به این نکته اشاره کردهاند که واژههـای ترکـی
آذری اصیل هیچگاه با  /r/آغاز نمیشـوند (زهتـابی:0971 ،
11؛ هـــادی40 :0974 ،؛ زارع شاهمرســـی.)009 :0917 ،
11. Labov
12. style
13. Harrington
14. Palethorpe
15. Watson
16. Docherty
17. Foulkes
18. Johnstone
19. Al-Wer

 11زبانشناسی اجتماعی ،دورۀ دوم ،شمارۀ اول (پیاپی  ،)4پاییز 0917
بهعبارت دیگر ،در گذشته امکان مشاهدۀ واج  /r/در محـیط
___#وجود نداشته است .این پدیده چندان شایع بوده است
که حتـی برخـی پژوهشـگران یکـی از راههـای تشـخیص
واژههای بومی ترکی آذری از واژههای قرضیِ ایـن زبـان را
وجود یا فقدان واج  /r/آغازی در واژهها ذکر کردهانـد (رک.
حقپرسـت قراملکـی90 :0911 ،؛ رحمـانی خیـاوی:0910 ،
 .)49فرانکل )410 :0100( 1وقوع واج  /r/و چنـد واج دیگـر
را در جایگاه آغـازین تنهـا مخصـوص وامواژههـا مـیدانـد.
مریمی ( )0110نیز معتقد است کـه واج  /r/در ترکـی آذری
در جایگــاه آغــازین واژه ظــاهر نمــیشــود .وی همچنــین
میافزاید« :در عوض ،غلت کامی  /j/بسامد بیشتری در آغاز
واژه دارد .شــاید بــه علــت چنــین محــدودیتی اســت کــه
گویشــوران ترکــی آذری در وامواژههــایی کــه بــا  /r/آغــاز
میگردند تلفظ  /j/را بجـای  /r/ادا مـیکننـد( »...مریمـی،
 .)00 :0110وی دو واژۀ /reza/و  /ræhim/را ،کــــــه در
ترکی آذری به ترتیب به صورت ] [jizaو ] [jæhimتلفـظ
میشوند ،بهعنوان شاهد ذکر میکند .فتاحی ( )11 :0971نیز
نظری مشابه دارد .اشر 2و سیمپسون14 :0114( 3به نقـل از
آرام )00 :0911 ،یکی از مهمترین ویژگـیهـای زبـانهـای
آلتایی 4را بکار نبردن واجهای  /r/و  /l/در جایگـاه آغـازین
میدانند.به زعم مـنگس )74 :0111(5در زبـانهـای آلتـایی
خیشــومیهــا و روانهــا عمومــاً در جایگــاه آغــازین واژه
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نمیآیندوزبانهای ترکی 7از سختگیرترین زبانهـا در ایـن
رابطه هستند.
منظوری ( )0911که واجهـا را دارای معنـی مـیدانـد و
معتقد است معنای کلمات ،حاصل ترکیـب معنـای واجهـای
تشکیل دهندۀآنها است ،میگوید با توجه به میانونـدهای -
 -Ar- ،Irو  -dIr-که حالت استمرار ،تکرار و سببیسـازیبه فعل میبخشند ،واج  /r/دارای معنای «به فعل درآوردن»
است .منظوری ( )07-00 :0911در ادامه میگوید« :توجیـه
1. Fraenkel
2. Asher
3. Simpson

 .4آلتایی ( )Altaicنام یک خانوادۀ زبانی است که شامل زبانهای
ترکی ،مغولی و تنقوسی ( )Tungusicمیشود؛ این خانوادۀ زبانی در
نواحی شمال شرقی آسیا ،آسیای میانه ،سیبری و همچنین شمال چین
تکلم میشود (براون و میلر.)00 :0109 ،
5. Menges
6. anlaut
7. Turkic

عمدۀ اینکه چرا در زبـان ترکـی صـدای ][rدر اول واژههـا
نادر است همین دلیل مفهومی قضیه است .یعنی مفهوم «به
فعل درآمدن» ویژگی اولیهای برای اسمگذاری در این زبـان
نمیتوانـد باشـد ».در پاسـخ بـه منظـوری بایـد گفـت اوالً
نمیتوان واجها را دارای معنا دانست و ونـدهای  -Ar ،-Irو
 -dIrمیانونـد نبـوده و پسـوند هسـتند .ثانیـاً ،رویکـرد وی
نمیتواند توضیح دهد که اگر واج  /r/دارای مفهـوم بالفعـل
بودن است پس چرا نمیتواند در ابتدای فعلها نیز بیاید؟
تا اینجا می توان نتیجه گرفـت کـه واج  /r/در ترکـی
آذری ،در گذشته ،واجـی بـا توزیـع نـاقص 1بـوده اسـت.
چراییتوزیـــع نـــاقص واج  / r/در ترکـــی آذری بـــرای
نگارنـــدگان نامشـــخص اســـت .هـــادی ()40 :0974
خاطرنشان می کند در تلفظ واژه هایی که با آغاز می شوند،
با رعایت هماهنگی واکه ای،یـک واکـه پـیش از  /r/درج
می گردد ،مانند تبـدیل  rusبـه ʼurusروسـیه .ʻزهتـابی
( ) 11 :0971از همین فرآیند واجی یاد مـی کنـد و معتقـد
است این فرآینـد در میـان عـوام روی مـی دهـد .هـادی
( ) 91 :0974به فرآیندی دیگر در برخی لهجه ها ،از جمله
مراغه ای ،اشاره می کند که طی آن  /r/در ابتدای واژه بـه
] [jتبدیل میشـود ،ماننـد تبـدیل  ræhimبـه .jæhim
حســابگر ( )090 :0970و راه انــداز ( )71 :0910نیــز در
پژوهشها ی خود به این موضوع اشاره کرده اند.
تبدیل واج  /r/به [ ]jدر گونه های بسـیاری از ترکـی
آذری ،از جمله گونۀ گوگانی ،رایج اسـت .بـا وجـود ایـن،
تاکنون پژوهش مدونی در خصوص عوامل مؤثر بر تبدیل
واج  /r/به [ ]jدر گونۀ محـاوره ای و غیـر رسـمی ترکـی
گوگانی و دیگر گونـه هـای ترکـی صـورت نگرفتهاسـت.
نگارندگان مقالۀ حاضر بر این باورند که می توان از سـن،
تحصیالت و سـبک گفتـار بـه عنـوان عوامـل اجتمـاعی
تأ ثیرگذار بر این پدیده نام برد .به همین منظـور ،در ایـن
جستار به بررسی این موضوع پرداخته و عوامل اجتمـاعی
تأثیرگذار بر پدیدۀ مذکور را مورد واکـاوی قـرار خـواهیم
داد .هدف اصلی پژوهش حاضر یـافتن پاسـخ بـرای ایـن
پرسشهااست :متغیر اجتماعی سن چه تأثیری بر بازنمایی
آوایــی واج  /r/در محــیط هــای میــان واکــه ای و ســایر
محــیط هــا (محــیط هــایی غیــر از محــیط میــان واکــه ای)
دارد؟متغیر اجتماعی تحصیالت چه تـأثیری بـر بازنمـایی

8. defective distribution

مارال آسیائی و سعید راهانداز :تأثیرمتغیرهای اجتماعی سن ،تحصیالت و سبک بربازنمایی آوایی واج  /r/درگونۀ گوگانی ترکیآذری
آوایــی واج  /r/در محــیط هــای میــان واکــه ای و ســایر
محــیط هــا (محــیط هــایی غیــر از محــیط میــان واکــه ای)
دارد؟آیا سبک گفتار گویشوران (رسمی یا محـاوره ای) بـر
بازنمایی آوایـی واج  /r/در محـیط هـای میـان واکـه ای و
سایر محیط ها تأثیرگذار است؟

لباو با در نظرگرفتنِ پـنج سـبک مختلـف محـاورهای،6
رسمی ،7خواندن ،8فهرستی از واژهها 9و جفتهای کمینه،10
میزان رسمیت گفتار را در آنهـا مشـخص کردهاسـت .پـنج
سبک پیشنهادی لباو ،در انگارۀ زیر مشخص شده است.
-رسمی

چارچوب نظری
در این جستار چـارچوب پیشـنهادی لبـاو ( 0100و )0110
برای بررسی تغییرات سبک گفتار در بافـتهـای مختلـف
مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین ،به منظور بررسی
تأ ثیر سن بر بازنمایی آوایی واج  / r/درگونۀ گوگانی ترکـی
آذری ،از فرضیۀ زمان ظـاهری 0اسـتفاده شـده اسـت .بـر
اساس این فرضیه ،ساختارهای زبانی و نظام واجـی مـورد
استفاده توسط هر فرد از دوران کودکی شکل میگیـرد ،در
دوران بزرگسالی فرد به تثبیت می رسد و پس از ایـن دوره
به ندرت امکـان تغییـر در آن وجـود خواهـد داشـت (رک.
بیلی .)0110 ،2لباو (0109و  )0100معتقد است بر اسـاس
این فرضیه ،که در نقطۀ مقابل فرضیۀ زمان واقعـی 9قـرار
دارد ،می تـوان تغییـرات یـک گونـۀ زبـانی را بـه صـورت
همزمانی 4مورد بررسی قرار داد .بر همین اساس ،می توان
هر گونه تفاوت و گونـاگونی موجـود در گفتـار نسـلهـای
مختلف از یک جامعۀ زبانی را به عنوان گذار از یک گونـه
به گونه ای دیگر در نظـر گرفـت کـه تحـت تـأثیر عامـل
اجتماعی سن اتفاق می افتد (بیلی.)901 :0110 ،
لباو ( 0100و  )0110سبک گفتار را به صورتپیوسـتاری از
غیررسمیترین تا رسمیترین سطح در نظـر گرفتهاسـت .وی
معتقد است که سبک سخن گفتن افراد در نتیجۀ میزان توجـه
آنها به گفتارشان دستخوش تغییر میگـردد .هرنانـدز:0100( 5
 )77تغییر سبک گفتار را به عنوان «پاسخ اجتماعی گوینده بـه
موقعیت» در نظر گرفتهاست.وی همچنین میافزاید:
«تغییرات در سبک گفتـاری افـراد بازتـابی از آگـاهی و
توجه گوینده به گفتار خود اسـت کـه بسـته بـه عوامـل
بیرونی نظیر موضوع مورد گفتگو ،مخاطب ،شنوندگان و
بافت موقعیتی که فرد در آن قرار دارد ،تغییر کرده و فرد
بر اساس آنها گونۀ زبانی خاصی را به کار میگیرد».
(هرناندز)77 :0100 ،
1. apparent- time hypothesis
2. Bailey
3. real-time hypothesis
4. synchronic
5. Hernández
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محاورهای رسمی خواندن

گفتار

 +رسمی

سبک

فهرستی از واژهها جفت کمینه

خوانش

شکل  .1انگارۀ لباو (برگرفته از هرناندز)77 :0100 ،

در این انگاره منظور از گفتـار ،11گفتـار پیوسـتۀ افـراد در
شرایط مختلـف ،و منظـور از خـوانش ،12ارائـۀ متنـی اعـم از
پاراگراف ،فهرستی از واژهها و یا فهرستی از جفتهای کمینـه
به افراد و قرائت آنها از روی این متن یا فهرستها است.
بر اساس آنچه در این انگاره مطرح می شو د ،با تغییر
سبک از محاوره ای به جفت کمینه ،دقت و توجه افراد به
گفتار بیشتر مـی شـود و در نتیجـۀ آن ،گفتـار رسـمی تـر
خواهــد شــد .لبــاو ( ) 04 :0110ســبک محــاوره ای را آن
سبکی معرفی می کند که سخنگویان یک زبان به هنگام
« بحث و گفتگو با عزیزترین و نزدیکترین افراد به خود،
سرزنش کردن فرزندان و یا گذراندن وقت با دوستان» از
آن استفاده می کنند .وی (لباو )70-01 :0110 ،مـواردی
را کــه در آن امکــان دســت یــابی بــه گفتــار در ســبک
محاوره ای فراهم است  ،به پنج بافـت مـوقعیتی مختلـف
طبقه بندی کرده اسـت :گفتـار در بـافتی خـارج از بافـت
مصاحبه های رسـمی ،گفتـاری کـه در آن سـوم شـخص
مخ اطب قرار گرفته است ،گفتاری که در پاسـخ مسـتقیم
بـه یــک سـؤ ال نیسـت ،شــعرها و رســم و رســوم دوران
کودکی و خطر مرگ (بیان بـدترین و تلـخ تـرین خـاطرۀ
زندگی افراد نظیر خطر مرگ) . 13در مواردی کـه از افـراد
درخواست می شود خاطره ای از دوران کـودکی و آداب و
رسوم آن دوران را بیان کنند یا دربارۀ بدترین و تلخ ترین
6. casual style
7. formal style
8. reading style
9. word list style
10. minimal pair style
11. speaking
12. reading

 .09برای مطالعۀ بیشتر در خصوص این موارد ،رک .لباو (.)70-01 :0110

 11زبانشناسی اجتماعی ،دورۀ دوم ،شمارۀ اول (پیاپی  ،)4پاییز 0917
اتفــاق و تجرب ـۀ دوران زنــدگی افــراد از آنهــا س ـؤاالتی
پرسیده می شود ،به اینـدلیل کـه در بیـان آن خـاطره یـا
رویداد احساسات افراد دخیل می گردد ،امکان دسـت یـابی
به گفتار محاوره ای فراهم می شود .سبک رسـمیِ گفتـار
زمانی اتفاق می افتد که افراد به گفتار خود توجه بیشتری
می کنند  .این سبک بیشتر در مواردی به کار می رود کـه
پرسش و پاسخ رسـمی بـه شـیوۀ مصـاحبه میـان افـراد
صورت مـی گیـرد (لبـاو .) 11 :0110 ،در سـبک خوانـدن
پاراگرافی که کلمات مـور دنظر پـژوهش در آن گنجانـده
شده است به افراد داده شده و از آنها درخواست می گردد
متن را با صدای بلند بخوانند .همچنین ،در این پاراگراف
می توان از جفت های کمینه نیز اسـتفاده کـرد تـا بـدین
ترتیــب میــزان دقــت و توجــه ســخنگویان بــه گفتــار را
اندازه گیری کرد .در فهرستی از واژه ها میـزان دقـت بـه
تلفظ هر واژه خارج از بافت مورد بررسی قرار مـی گیـرد.
در ایــن ســبک ،فهرســتی از واژه هــای روزمــره ،نظیــر
روزهای هفته ،ماه های سـال و ماننـد آنهـا ،و همچنـین
کلماتی که از لحاظ آوایی به یکدیگر شـباهت دارنـد ،در
اختیار گویشوران قرار گرفته و از آنها در خواست می شود
کلمات را از روی فهرست بخواننـد .1در نهایـت ،آخـرین
ســبک مــورد اســتفا ده در انگــارۀ لبــاو ( 0100و )0110
جفت های کمینه است  .در این سـبک ،کـه رسـمی تـرین
سبک در میان تمامی سبک های موجود در این پیوسـتار
است ،واژه ها به صـورت جفـت کمینـه و خـارج از بافـت
جمله به افراد ارائه می شوند  .از آنجـا کـه در جفـت هـای
کمینه ،تفاوت واژه ها تنهـا در سـطح یـک واج اسـت ،از
اینرو ،گویشوران ناگزیر به رعایت دقت و توجه بیشتر در
ادای این واژه ها هستند ،که به عقیـدۀ لبـاو بـه رسـمیت
بیشتر گفتار منجر می شود.

روش پژوهش
0

نمونهگیری در این پژوهش بـه صـورت اتفـاقی انجـام شـد.
جمعآوری دادههای پژوهش با بهرهگیری از روش مصـاحبه و
در چارچوب پیشنهادی لباو ( 0100و  )0110صورت پـذیرفت.
از آنجا که تمرکز این پژوهش بر جامعـۀ تـرکزبانـان سـاکن
گوگان است و زبان ترکی در ایران فاقد خط و نوشـتار رسـمی
 .0برای مطالعۀ بیشتر و آشنایی با نمونۀ کلمات مورداستفاده در این
سبک ،رک .لباو (0.)400 :0110
2. accidental

است ،و همچنین به دلیل در نظر گرفتن تحصیالت به عنـوان
یکی از عوامل موردبررسی ،امکان جمعآوری داده بـه صـورت
جفتهای کمینه ،فهرستی از واژهها و سـبک خوانـدن وجـود
نداشت .در این پژوهش تأکید نگارندگان بر ایـن مـوارد بـوده
است:بیان خاطرهای از دوران کودکی و صحبت دربـارۀ آداب و
رســوم آن دوران؛ و بیــان خــاطرهای کــه در آن گویشــور در
معرض خطر و آسیب جدی قرار گرفته است.
به منظـور جمـعآوری اطالعـات در سـبک رسـمی ،در
مواردی که گویشوران یکی از واژههای مورد نظر پژوهش را
ادا میکردند ،از ایشان درخواست میگردید که واژه را تکـرار
کنند .بـدین ترتیـب ،بـا افـرایش دقـت گویشـوران ،امکـان
دریافت دادهها در سبک رسمی نیز فراهم میشد.
شرکتکنندگان در این پژوهش  91نفـر ( 01مـرد و 01
زن) گویشـــور ترکـــی ،گونـــۀ گوگـــانی ،بودنـــد .ســـن
شرکتکنندگان بین  00تا  71سـال و میـانگین سـنی آنهـا
 41/9سال با انحراف معیار  ± 07/97است .این افراد به سه
گروه سنی و تحصیلی طبقهبندی شـدند .گـروههـای سـنی
شامل گروه  01-91سال 90-11 ،سال و  10سال به باال ،و
گروههای تحصیلی شامل افراد باسواد ،کمسـواد و بـیسـواد
هستند .منظور از افراد باسواد و کمسواد ،به ترتیـب ،افـرادی
است که تحصیالت آنها در مقطع متوسطه به باال و ابتـدایی
است .دلیل در نظر گرفتن چنین سطوح تحصـیالتی ،پـایین
بودن نسبی سطح سواد در میـان افـراد ایـن جامعـه اسـت.
جدول شمارۀ( )0میانگین سنی و انحراف معیـار هـر یـک از
این طبقات و سطح سواد در هر یک از این گروههای سـنی
را نشان میدهد.
جدول  .1میانگین سن ،انحراف معیار و سطح سواد گروههای
مختلف شرکتکننده در پژوهش
گروهبندی

تعداد

میانگین

انحراف

سطح

افراد

سنی

معیار

تحصیالت

گروه اول  01نفر

01

1/47±

گروه دوم  01نفر

40/4

1/79±

گروه سوم  01نفر

04/1

0/49±

 1نفر باسواد
 0نفر کمسواد
 0نفر باسواد
 7نفر کمسواد
 0نفر بیسواد
 0نفر کمسواد
 1نفر بیسواد

مارال آسیائی و سعید راهانداز :تأثیرمتغیرهای اجتماعی سن ،تحصیالت و سبک بربازنمایی آوایی واج  /r/درگونۀ گوگانی ترکیآذری
پس از ضبط دادهها ،میبایست واژههـای هـدف مـورد
نظر پژوهش انتخاب میشـدند .واژههـای هـدف واژههـایی
هستند که در گفتار پیوستۀ گویشورانی که صدای آنها ضبط
شــده بــود ،موجــود بــوده و در آنهــا واج  /r/در یکــی از
محیطهای میانواکهای و یا سایر محیطها (محیطهایی غیر
از محیط میانواکهای) واقع شدهاسـت.در مجمـوع  41واژۀ
هــدف کــه دارای بســامد بیشــتری در گفتــار هــر یــک از
گویشوران بودند ،استخراج گردید .پس از انجام بررسیهـای
اولیه ،این واژهها در دو گروه واژههای میانواکـهای و سـایر
محیطها طبقهبندی شدند.
واژههای میانواکهای آن دسته از واژهها هستند کـه در
آنها واج  /r/در میان دو واکه قرار گرفتهاسـت .واژههایسـایر
محیطهایی نیز واژههایی هستند کـه واج  /r/در آغـاز یـا در
پایـان آنهــا واقـع شدهاســت .جـدول شــمارۀ( )0تعــدادی از
واژههای بهکاربرده شده توسط گویشوران را در محـیطهـای
مختلف نشان میدهد.
جدول  .2برخی واژههای به کار رفته توسط گویشوران در
محیطهای مختلف
برف

ɡar

میان

ara

#ــــــ
حلقه در ræzæ

ـــــــσ

تَنگ

dar

سیاه

ɡæræ

راحت rahat

تور

avara

طاقچه

 torسرگردان
 ærارابه
 arabaالستیک rezin
 varشانه
 dæraχریحان rejhan
 corسیبزمینی  jæralmaرضا
riza

شوهر
هست
نابینا
بده

VــــــV

ræf

عمیق

dærin

رباب rubab

 durخشک

ɡurɯ

رضوان rizvan

عرق

tær

لوله

borɯ

رسول ræsul

شور

ʃor

شکم

ɡarɯn

رحیم ræhim

بایست (امر از
ایستادن)

ver

در نهایت 0011 ،دادۀ گفتاری ضبط شده از گویشـوران،
با استفاده از نرمافـزار اسپـیاساس ( ،)SPSSنسـخۀ ،01
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

تحلیل دادهها
در پاسخ به پرسشهای مطرحشده دربـارۀ تـأثیر متغیرهـای
اجتماعی ،ابتدا به بررسی تأثیر متغیر اجتماعی سن،با در نظر
گرفتن سـبکهـای مختلـف،بر بازنمـایی آوایـی واج  /r/در
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محیطهای میانواکهای و سایر محیطها میپـردازیم .نتـایج
به دست آمده به شرح زیر است.
جدول  .3بسامد و درصد بازنمایی آوایی واج  /r/در ترکیب
گروههای سنی -محیط میانواکهای -سبک محاورهای
محیط

میانواکهای

سن

درصد

سبک محاورهای

مجموع

01 -91

r
011

j
01

r
11

j
01

011

90 -11

001

41

11

01

011

 10به باال

00

011

1/1

14/1

011

910

40/1 11/1 041

011

مجموع دادهها

بر اساس اطالعات موجود در جدول شمارۀ( ،)9باالترین
میزان استفاده از [ ]jبه جای واج  /r/در گروه سنی  10سال
به باال صورت گرفتهاست .کمترین بسامد جـایگزین کـردن
[ ]jبه جـای واج  /r/نیـز در گـروه سـنی  01-91سـال رخ
دادهاست .در مجموع ،در سبک محاورهای در  11/1درصـد
موارد واج  /r/در محیط میانواکهای دسـتخوش هـیچگونـه
تغییری نشده است.
جدول شـمارۀ( )4بازنمـایی آوایـی واج  /r/را در محـیط
میانواکهای و در سبک رسمی به نمایش میگذارد .در ایـن
سبک نیز باالترین میزان بروز [ ]jبه جای  /r/در گروه سنی
 10سال به باال اتفاق میافتد .در گروه سـنی  01-91سـال
نیــز واج  /r/توســط تمــامی گویشــوران بــه صــورت  /r/ادا
شدهاست.
جدول  .4بسامد و درصد بازنمایی آوایی واج  /r/در ترکیب
گروههای سنی -محیط میانواکهای  -سبک رسمی
محیط

سن

درصد

سبک رسمی

مجموع

r

j

r

j

01 -91

011

1

011

1

011

میانواکهای 90 -11

001

41

11

01

011

 10به باال

41

001

01

11

011

مجموع دادهها

011 99/9 00/7 011 411

بــا توجــه بــه دادههــای موجــود در جــدولهــای  9و 4
میتوان اذعان نمود کـه در محـیط میـانواکـهای ،گـرایش
گویشوران ترکی گونۀ گوگانی به حفظ و عدم تغییـر واج /r/
میباشد.

 11زبانشناسی اجتماعی ،دورۀ دوم ،شمارۀ اول (پیاپی  ،)4پاییز 0917
جدول  .4بسامد و درصد بازنمایی آوایی واج  /r/در ترکیب
گروههای سنی  -محیطهایی غیر از محیط میانواکهای  -سبک
محاورهای
سبک محاورهای
سن
محیط
j
r
019 17
01 -91
سایر
001 41
90 -11
محیطها
 10به باال 011 01
449 017
مجموع دادهها

درصد
r
41/1
01
01
00/0

j
10/1
11
11
79/1

مجموع
011
011
011
011

جدول شمارۀ( )1بسامد و درصد بازنمایی آوایـی واج /r/
را محــیطهــایی غیــر از محــیط میــانواکــهای و در ســبک
محاورهای نشان میدهد .دادههای این جدول نشـاندهنـدۀ
جایگزین شدن [ ]jبه جـای واج  /r/در تمـامی گـروههـای
سنی است .گروههای سنی  10سال به باال و  01-91سـال،
به ترتیب ،دارای بیشترین و کمتـرین میـزان جـایگزینی []j
هســتند .در مجمــوع ،در محــیطهــایی غیــر از محــیط
میانواکهای ،در  79/1درصد مـوارد واج  /r/بـه صـورت []j
تلفظ شدهاست.
جدول  .6بسامد و درصد بازنمایی آوایی واج  /r/در ترکیب
گروههای سنی-سایر محیطها– سبک رسمی
محیط

سن

01 -91
سایر
90 -11
محیطها
 10به باال
مجموع دادهها

درصد

سبک رسمی
J
r
j
r
1
10 00 014
91 71 01 041
11 01 011 01
40/7 17/9 010 944

مجموع
011
011
011
011

اطالعات موجود در جـدول شـمارۀ ( )0بیـانگر کـاهش
میزان استفاده از [ ]jبه جای واج  /r/در سبک رسمی اسـت.
با وجود این ،همانند سبک محاورهای ،باالترین میزان رخداد
[ ]jدر گروه سنی  10سال به بـاال و پـایینتـرین میـزان در
گروه سنی  01-91سال اتفاق افتاده است.
با تأملی در دادههای جـداول شـمارۀ( )1و ( )0بـه ایـن
نکته پی میبریم که میزان و بسـامد بـروز واج  /r/در سـایر
محیطها (محیطهایی غیر از محیط میـانواکـهای) تـابعی از
سبک گفتار بوده و با توجه به میزان دقت بـه گفتـار ،متغیـر
اســت .بــا وجــود ایــن ،جــایگزینی واج  /r/بــا [ ]jدر ســبک
محاورهای گرایش غالب در میان گویشوران بوده است.
یکی دیگر از عوامل موردبررسی در این پژوهش متغیـر
اجتماعی سطح تحصیالت است .با بررسی تأثیر تحصـیالت

بر بازنمایی آوایی واج  /r/در ترکی گوگـانی نتـایج زیـر بـه
دست آمده است.
در ترکیب متغیرهای تحصیالت ،محیط میانواکـهای و
سبک محاورهای ،افراد بیسواد و باسواد ،به ترتیب ،بیشترین
و کمترین میزان جایگزینی واج  /r/با [ ]jرا داشتهانـد .ایـن
اطالعات در جدول شمارۀ()7آمده است.
جدول  .8بسامد و درصد بازنمایی آوایی واج  /r/در ترکیب
تحصیالت -محیط میانواکهای– سبک محاورهای
سبک محاورهای درصد
محیط تحصیالت
j r
j
r
1 011 1
باسواد 011
میانواکهای کمسواد 04/1 71/1 41 010
011 1 011
1
بیسواد
40/1 11/1 041 910
مجموع دادهها

مجموع
011
011
011
011

در سبک رسمی و محیط میانواکهای گویشورانِ باسواد
و کمسواد تمامی واژهها را با واج  /r/ادا کردهاند .ایـن بـدان
معناست که گویشوران نسبت به تلفظ و صـورت زیرسـاختی
واژهها آگاه هستند.
جدول  .7بسامد و درصد بازنمایی آوایی واج  /r/در ترکیب
تحصیالت -محیط میانواکهای – سبک رسمی
درصد

سبک رسمی
محیط تحصیالت
j
r
j
r
1 011 1 011
باسواد
میانواکهای کمسواد 1 011 1 011
011 1 011 1
بیسواد
99/9 00/7 011 411
مجموع دادهها

مجموع
011
011
011
011

مقایسۀ اطالعات موجود در جداول شمارۀ( )7و ( )1مؤید
آن است که با افـزایش سـطح تحصـیالت ،فـار از سـبک
گفتار ،میزان استفاده از واج  /r/در محیط میانواکهای بیشتر
میشود.
جدول  .9بسامد و درصد بازنمایی آوایی واج  /r/در ترکیب
تحصیالت -سایر محیطها– سبک محاورهای
سبک محاورهای
محیط تحصیالت
j
r
19 007
باسواد
سایر
001 41
کمسواد
محیطها
011
1
بیسواد
449 017
مجموع دادهها

درصد
j
r
40/1 11/1
11 01
011 1
79/1 00/0

مجموع
011
011
011
011

مارال آسیائی و سعید راهانداز :تأثیرمتغیرهای اجتماعی سن ،تحصیالت و سبک بربازنمایی آوایی واج  /r/درگونۀ گوگانی ترکیآذری
جدول شمارۀ ( )1نمایشـگر بازنمـایی آوایـی واج  /r/در
محیطهایی غیر از محیط میانواکهای و در سبک محاورهای
است .بر اساس اطالعات مندرج در این جدول ،افراد بیسواد
و کــمســواد ،بــه ترتیــب ،در  011و  11درصــد مــوارد [ ]jرا
جایگزین  /r/کردهاند.
جدول  .12بسامد و درصد بازنمایی آوایی واج  /r/در
ترکیب تحصیالت-سایر محیطها– سبک رسمی
محیط

تحصیالت

سایر
محیطها

سبک رسمی

درصد

r
011

j
1

r
011

011

کمسواد

004

70

00

91

011

بیسواد

01

011

01

11

011

944

40/7 17/9 010

مجموع دادهها

011

با تغییر سبک گفتار از محاورهای بـه رسـمی ،از میـزان
جایگزینی ] [jبه جای واج  /r/در تمامی سطوح تحصـیالت
کاسته شدهاست .این گرایش را میتوان در تمامی محیطها
اعم از میانواکهای و سایر محیطهـا و همچنـین در تمـامی
گروههای سنی و تحصیلی مشاهده کرد .این تغییـر گـرایش
امری طبیعی است ،چرا که با افزایش میزان رسمیت گفتـار،
میزان توجه و دقت به آن نیز افزایش پیدا میکند.
با توجه به تفاوت قابلمالحظه میان گـروههـای سـنی،
تحصیلی و سبکی در شیوه بازنمـایی آوایـی واج ،/r/کـه در
جداول فوق مشاهده میشود ،بـا انجـام آزمـون آمـاری بـه
بررسی میزان و معنیداری این تفاوت پرداختیم.
ابتدا تأثیر متغیر اجتماعی سن بر بازنمایی آوایی واج /r/
مورد بررسی قرار خواهدگرفت .شایان ذکر است که در ایـن
قســمت بازنمــایی آوایــی واج  /r/بــر اســاس ســبکهــا و
محیطهای مختلف از یکدیگر متمایز نشده است.
جدول  .11نتایج آزمون خیدو و جدول توصیفی بازنمایی آوایی
واج  /r/در گروههای سنی مختلف
سن

ســن و بازنمــایی آوایــی واج  /r/معنــادار بــوده و برابــر بــا
 x0 )0( = 101/001و ارزش پی =  α = /11 < /111است.
با توجه به ضریب همبستگی بـهدسـتآمـده بـرای ایـن دو
متغیر ،میتوان گفت که میان سن و بازنمایی آوایـی واج /r/
رابطهای بسیار ضعیف برقرار است و میزان این تأثیر برابر بـا
ضریب کرامر 1/01 0است.

مجموع

J
1

باسواد

67

وضعیت پاسخ

01-91

r
)10/0٪( 000

j
)07/4٪( 091

90-11

)00/1٪( 111

)97/0٪( 911

 10به باال

)00/4٪( 10

)11/0٪( 711

براساس نتایج بهدستآمده از آزمون خیدو ،رابطۀ میـان

نمودار  .1مقایسۀ بازنمایی آوایی واج  /r/در گروههای سنی
مختلف

نتایج بررسیها دربارۀ تأثیر تحصیالت بر بازنمایی آوایی
واج  /r/به شرح زیر است.
جدول .00نتایج آزمون خیدو و جدول توصیفی بازنمایی آوایی
واج  /r/در گروههای تحصیلی مختلف
تحصیالت

وضعیت پاسخ
r
)11/0٪( 707

J
)01/4٪( 19

کمسواد

)04/4٪( 101

)91/0٪( 011

بیسواد

)0/1٪( 01

)17/1٪( 711

باسواد

براساس نتایج بهدست آمده از آزمون خیدو ،رابطۀ میان
تحصیالت و بازنمایی آوایی واج  /r/معنادار بوده و برابـر بـا
 x0 )0( = 001/419و ارزش پی =  α = /11 < /111است.
با توجه به ضریب همبستگی بـهدسـتآمـده بـرای ایـن دو
متغیر ،میتوان گفت که میان میزان تحصـیالت و بازنمـایی
آوایی واج  /r/رابطهای بسیار ضعیف برقـرار اسـت و میـزان
این تأثیر برابر با ضریب کرامر  1/79است.

1. cramer’s v

 11زبانشناسی اجتماعی ،دورۀ دوم ،شمارۀ اول (پیاپی  ،)4پاییز 0917
جدول شمارۀ( )04نتیجه آزمـون خـیدورا دربـارۀ تـأثیر
محیط (میانواکهای و سایر محیطها) بر بازنمایی آوایـی واج
 /r/نشان میدهد.
جدول  .14نتایج آزمون خیدو و جدول توصیفی بازنمایی آوایی
واج  /r/در محیطهای مختلف
محیط زبانی

نمودار .2مقایسۀ بازنمایی آوایی واج  /r/در گروههای تحصیلی
مختلف

نتایج مطالعۀ تأثیر سبک گفتار بـر بازنمـایی آوایـی واج
 /r/به قرار زیر است.
جدول  .13نتایج آزمون خیدو و جدول توصیفی بازنمایی آوایی
واج  /r/در سبکهای گفتاری مختلف
سبک
محاورهای
رسمی

وضعیت پاسخ
r
)40/9٪( 111
)00٪( 744

j
)17/7٪( 010
)91٪( 410

وضعیت پاسخ

سایر محیطها

r
)40/1٪( 110

J
)11/0٪( 011

میانواکهای

)00/0٪( 710

)97/4٪( 441

براساس نتایجبهدستآمده از آزمون خیدو ،رابطۀ میـان
محیطهای مختلف و بازنمایی آوایی واج  /r/معنادار بـوده و
برابر با  x0 )0( = 014/909و ارزش پـی = = /11 < /111
αاست .با توجه به ضریب همبستگی بهدستآمده برای این
دو متغیر ،میتوان گفت کـه میـان محـیطهـای مختلـف و
بازنمــایی آوایــی واج  /r/رابطــهای قابــلقبــول و در ســطح
متوسط برقرار است و میزان این تأثیر برابـر بـا ضـریب فـی
 1/01است.

براساس نتایج بهدستآمده از آزمون خیدو ،رابطۀ میـان
ســبک و بازنمــایی آوایــی واج  /r/معنــادار بــوده و برابــر بــا
 x0 )0( = 19/110و ارزش پی = α = /11 < /111است .با
توجه به ضریب همبستگی بهدستآمده برای این دو متغیـر،
میتوان گفت کـه میـان سـبک و بازنمـایی آوایـی واج /r/
رابطهای ضعیف برقرار اسـت و میـزان ایـن تـأثیر برابـر بـا
ضریب فی 1/01 0است.

نمودار .3مقایسۀ بازنمایی آوایی واج  /r/در سبکهای مختلف
1. phi

نمودار .4مقایسۀ بازنمایی آوایی واج  /r/در محیطهای
مختلف
به طور کلی ،با بررسی نتـایج آزمـون خـیدو مـیتـوان
گفت که در ترکیب گروه سنی  01-91سال ،گروه تحصیلی
گویشوران باسـواد ،سـبک رسـمی و محـیط میـانواکـهای،
بازنمایی آوایی واج  /r/به همان شـکل و بـدون هـیچگونـه
تغییری ،دارای باالترین میزان رخـداد بـوده اسـت و تفـاوت
میزان بروز این واج با صورت جایگزین آن ،یعنی [ ،]jمعنادار
است.

مارال آسیائی و سعید راهانداز :تأثیرمتغیرهای اجتماعی سن ،تحصیالت و سبک بربازنمایی آوایی واج  /r/درگونۀ گوگانی ترکیآذری

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی
سن ،تحصیالت و سبک بـر بازنمـایی آوایـی واج  /r/در دو
محیط میانواکهای و سایر محیطها در ترکی گونۀ گوگـانی
بود .پس از انجام بررسیهای اولیه و تجزیه و تحلیل دادهها
مشخص شد که تفاوت میان گروههای سنی و تحصـیلی در
سبکهای مختلف و با در نظر گرفتن محـیطهـای مختلـف
معنادار است .بر اساس یافتههای پژوهش ،واج  /r/در گـروه
سنی  01-91سـال کـه  11درصـد آنهـا را گویشـورانی بـا
باالترین سطح تحصیالت تشکیل میدهند ،دارای بـاالترین
میزان رخداد بوده است .دلیل این امر را میتوان تمایل ایـن
افراد به نزدیک کردن هر چه بیشتر گفتار خـود بـه گونـهای
که به عنوان گونۀ معیار شناخته میشود ،در نظر گرفت .این
گونۀ معیار میتواند ترکی رایج در شهر تبریز باشـد ،کـه بـه
باور طبیب زاده ( )0910گونۀ معیـار نهفتـۀ ترکـی در ایـران
است .به نظر میرسد در این شرایط نمیتوان فارسـی معیـار
را به عنوان گونۀ با اعتبار برای گویشوران این گونه در نظـر
گرفت ،چرا که به غیر از واژههای قرضی ،تمـامی واژههـای
مــورد اســتفادۀ ایــن گویشــوران واژههــای اصــیل ترکــی
بودهاست .پایینترین رخداد واج  /r/در گـروه  10سـال بـه
باال و در افرادی با پایینترین سـطح تحصـیالت اسـت11 .
درصد از افراد بیسواد در جامعۀ نمونـه در ایـن گـروه سـنی
قرار دارند .بدین ترتیب،جایگزین کردن [ ]jدر جایگاهی کـه
انتظار میرود در آن واج  /r/وجود داشته باشد ،غیرطبیعی به
نظر نمیرسد .عدم جایگزینی واج  /r/با آوای [ ]jرا میتوان
با استفاده از فرضیۀزمان ظاهری توجیه کرد .بر اسـاس ایـن
فرضیه ،نظام واجی و ساختارهای زبانی هر فرد در بزرگسالی
تثبیت شده و پس از آن به ندرت دچار تغییـر مـیگـردد .بـر
همین اساس ،هیچگونه تغییری در گفتار گویشـورانی کـه در
گروه سنی  10سال به باال قرار گرفتهاند ،در بافتهای آوایی
مختلف رخ نداده است.
بر اساس نتایج بهدست آمده در این بررسـی ،واج  /r/در
گونۀ گوگـانی ،و بـه طـور اخـص در سـبک محـاورهای ،در
موضع آغاز واژه و همچنین پایان هجا (که در این بررسی از
این دو محیطبا عنوان سایر محیطها یاد شدهاست) گـرایش
بــه تبــدیل شــدن بــه [ ]jدارد و ،بــرعکس ،در موضــع
میانواکهای گرایش دارد شکل خود را به صـورت [ ]rحفـظ
کند .نگارندگان معتقدند میتوان برای توجیه اینکه چـرا در
برخی گونهها ،مانند گونۀ گوگانی ،واج  /r/در چنین رابطهای
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با [ ]jقرار گرفته است ،فرضیهای طرح کرد.
همانگونه که هیئت ( )010 :0911با بررسی کتـاب دده
قورقود بیان کرده است ،واژههایی که با واجهـای  /z/ ،/r/و
/l/آغاز شدهاند ،همه واژگان عربی و بسیار محـدود هسـتند.
این نشان میدهـد کـه در ترکـی آذری سـه واج مـذکور در
محیط ___ #در هیچ واژهای وجود نداشتهانـد .بنـابراین ،در
مورد واج  /r/میتوان گفت که ترکی آذری دارای محدودیت
 *#rبوده است؛ بـدین معنـا کـه امکـان حضـور واج  /r/در
ابتــدای واژه وجــود نــدارد .در نتیجــه،تغییر واژگــان قرضــی
پرکـاربردی نظیـر rusو  ræhimتوسـط گویشـوران ایـن
گونههای زبانی ،امری طبیعی مینماید.به نظر میآید اولـین
راه حلی که گویشوران گونۀ گوگانیاز آن اسـتفاده کـردهانـد،
قرار دادن واج  /r/در محیطـی بـودهاسـت کـه ایـن واج در
ابتدای واژه قرار نگیرد .گویشوران این کـار را بـا درج واکـه
قبل از آن انجام دادهاند:
قاعدۀ شماره  .0درج واکه در آغاز واژه
rus  urus

Ø  V / #__ r

احتماالً به این دلیل که این نوع درج واژه را طوالنیتـر
کرده است ،گویشوران آن را رها کرده و سپس بهجـای درج
واکه ،اقدام به تغییر واج /r/کردهاند .طبیعتاًباید مقصـد تغییـر
آوایی باشد که قرابت آوایی زیادی با  /r/داشته و مانند /r/از
نظــر وقــوع در آغــاز واژه مشــکلی نداشــته باشــد .یکــی از
نزدیکترین آواها به /r/آوای ] [lاست ،اما همانطور کـه در
باال گفته شد ،واج  /l/نیز محدودیت وقوع در ابتـدای واژه را
دارا است .به این ترتیب ،بهترین جایگزین آوای ] [jاست.
سؤال دیگری که مطرح میشود این است کـه چـرا واج
 /r/در گونههایی مانند گوگانی ،در موضـع پایانـۀ هجـا نیـز
گرایش به تبدیل به  /j/دارد؟ توجیهی که میتـوان در ایـن
وضعیت به دست داد تعمیم افراطی  /j/آغـاز واژه بـه پایانـۀ
هجا است .همچنین ،دربارۀ بسامد پـایین رخـداد واج  /r/در
موضع میانواکهای میتـوان ایـنگونـه اسـتدالل کـرد کـه
بهوجود آمدن قاعدۀ درج واکـه پـیش از  /r/در ابتـدای واژه،
باعث بسامد باالی ایـن واج در محـیط میـانواکـهای شـده
است و در نتیجه وضـعیتی کـه مـا امـروزه دربـارهی  /r/در
محیط میانواکهای مشاهده مـیکنـیم ،بقایـای ایـن قاعـدۀ
منسوخ است.
نتایج بررسی دادههای جمعآوری شده در این پـژوهش،
مؤید توجه و دقت بیشتر گویشوران به گفتار با افزایش درجۀ

 11زبانشناسی اجتماعی ،دورۀ دوم ،شمارۀ اول (پیاپی  ،)4پاییز 0917
رســمیت آن اســت .در ایــن پــژوهش بــا تغییــر ســبک از
محاورهای به رسمی ،میزان بروز واج  /r/افزایش یافتهاست.
با توجه به مباحث مطرح شده میتوان ادعا کرد کـه تبـدیل
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