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 چكیده

های ترکی آذری در ایران است. از  گونة گوگانی یکی از گونه
[ در گفتار است. j/ به ]rهای جالب این گونه، تبدیل واج / ویژگی

)سن،  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی
ای و سایر  واکه تحصیالت و سبک( و متغیر محیط آوایی )میان

/ است. در چارچوب پیشنهادی rآوایی واج /ها( بر بازنمایی  محیط
واژه از  7۶۰۰( و به شیوۀ مصاحبه، در مجموع ۶۰۰6و  7366لباو )
آوری گردید. داده ها بر  گویشور این گونه از ترکی آذری جمع 9۰

اساس متغیر سن و تحصیالت به سه طبقه تقسیم شدند. همچنین، 
و رسمی  ای ها بر اساس متغیر سبک به دو سبک محاوره داده
ها دو محیط  بندی در تمامی این تقسیم بندی گردیدند. طبقه
پس از تجزیه  ها نیز مدنظر قرار گرفتند. ای و سایر محیط واکه میان

دو مشخص گردید  ها و با استفاده از آزمون آماری خی و تحلیل داده
که تأثیر سن، تحصیالت، سبک و محیط آوایی بر بازنمایی آوایی 

دار بوده و در حقیقت، بازنمایی آوایی این واج دراین  / معنیrواج /
 گونه تابعی است از تعامل متغیرهای اجتماعی و متغیر محیط آوایی. 

 

 ؛سن ؛متغیرهای اجتماعی ؛گونة گوگانی ؛آذری :ها کلیدواژه

 .محیط آوایی ؛سبک ؛تحصیالت

 

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 non-

intervocalic 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.  

Keywords: Azeri; Gogani Variety; Social Variables; 

Age; Education; Style; Phonetic Context. 
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 مقدمه
ای است پویاا، سایال و پیوساته در حاال تغییار. از       زبان پدیده

های مختلف در یک زباان اماری طبیعای     اینرو، پیدایش گونه
تاوان در   های مختلف را می نماید. گوناگونی موجود در گونه می

جمله ساط  آوایای و واجای، مشااهده     تمامی سطوح زبان، از 
ها از یاک ساو فاردی هساتند و از ساوی       کرد. این گوناگونی

، کاه از تالقای   7اند. آواشناسی اجتمااعی  دیگر وابسته به جامعه
شناسی اجتماعی باه وجاود آماده اسات، باه       آواشناسی و زبان

های مدرن موجود در آواشناسای باه    استفاده از روش»بررسی 
های کمی ازتنوعاات و تغییارات موجاود در     تحلیلمنظور ارائة 

 (.4۰9: ۶۰79، ۶پردازد )بارونوسکی می« زبان

امااروزه در حااوزۀ آواشناساای اجتماااعی رویکردهااای    

( معتقدناد کاه   ۶۰۰1) 4و درگر 3متعددی وجود دارند، اما هی

توان به سه گروه کلی  شده در این حوزه را می مطالعات انجام
هایی است  ست دربرگیرندۀ پژوهشبندی کرد: گروه نخ طبقه

که در آنها اطالعات آوایی موجود در گفتار گویشوران، که در 
ایجاد هویت اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد، با اساتفاده  

( یاا  5افزارها )همانناد پارات   از ابزارهای مختلف، از جمله نرم

و امثاال   7نگاار  ، حنجاره 6نگار های مختلف )مانند کام دستگاه

هایی را  دستة دوم، پژوهش گیرد. (، مورد بررسی قرار میآنها

، 8نگاراناه  شود که با اساتفاده از رویکردهاای قاوم    شامل می

از لحاا    های آوایی موجود در گفتار گویشاوران را  گوناگونی
دهند. آخارین دساتة    اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می

گارفتن از   شامل مطالعاتی است کاه باا بهاره    بندی این طبقه
های تجربی، عوامل اجتماعی مورد استفادۀ افاراد را در   روش

توجه  دهند. نکتة قابل فرایند درک گفتارمورد کنکاش قرار می

 9در تمامی این رویکردها، روی آوردن به آواشناسی فیزیکای 

است؛ هر چند که بسایاری از   10به جای آواشناسی شنیداری

جزیاه و تحلیال   های ایان حاوزه، تنهاا از طریا  ت     پژوهش
و بدون استفاده از هرگوناه ابازار    دهش شنیداری صدای ضبط

توان باه   ها می خاصی انجام شده است. از جملة این پژوهش

                                                      
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 

( اشاره 731۶و  7366، 7369) 11های راهگشای لباو پژوهش

هاا نشاان داد کاه میازان      کرد. نتایج حاصل از ایان بررسای  
اجتمااعی، نظیار   های آوایی باا عوامال    استفاده از گوناگونی

گفتاار )رسامی، ریررسامی( و     12سن، طبقة اجتماعی، سبک

تمایل گویشوران به همگن شدن با جامعة زبانی و اجتمااعی  
 خود،ارتباط تنگاتنگی دارد. پیرامون

های لباو، مطالعاات بسایار دیگاری نیاز      پس از پژوهش
های آوایی موجود در گفتاار  گویشاوران  یاک گوناة      گوناگونی
اناد. بار اسااس نتاایج ایان       مورد بررسای قارار داده  خاص را 
گوناگونی آوایی موجود در گفتار گویشوران  تنوع و ها، پژوهش

و  14، پالتروپ13نظیر سن )هارینگتون ،به متغیرهای اجتماعی

، 17و فااوکس16اجتماااعی)دوچرتی ة(، طبقاا۶۰۰1، 15واتسااون

و تحصاایالت ( ۶۰۰1، 18(، ساابک گفتااار )جانسااتون ۶۰۰۲

های آوایای   مشروط بوده است.این گوناگونی ،(۶۰۰۶، 19)الویر

اند نیاز   های مختلفی را در خود جای داده در جوامعی که زبان
خاورد. ایاران باا تناوع زباانی فاراوان، یکای از         به چشم می

زیاادی در آن باه   آوایای و واجای   تناوع   کشورهایی است که
کاه   اسات  هایی یکی از زباننیز . ترکی آذری خورد چشم می

باارۀ  ( را در79۳6زاده ) . اگر نظر طبیبمختلفی داردهای  گونه
بپاذیریم،  « گونة معیار نهفتاه »ترکی رایج در تبریز، به عنوان 

در این صورت شاید بتاوان گفتاار گویشاوران دیگار منااط       
های مختلف این گونة اساتاندارد   نشین را به عنوان گونه ترک

گوگاان   ست.ا ها درنظر گرفت. گونة گوگانی یکی از این گونه
 ۲۰ ةآذرشهر است کاه در فاصال    یکی از شهرهای شهرستان

کیلومتری جناوب رربای تبریاز واقاع شاده اسات. یکای از        
/ باه  rتوجاه در ایان گوناه، تلفاج واج /     درخاور  هاای  ویژگی

 .  استای و تا حدودی رسمی  [ در گفتار محاورهjصورت ]
هااای  / در ترکاای آذری و گونااهrوضااعیت واج / دربااارۀ
در ایران اتفاق نظاری وجاود نادارد. بسایاری از     مختلف آن 

ترکای   هاای  واژهاند که  پژوهشگران به این نکته اشاره کرده
: 791۰شاوند )زهتاابی،    نمی آراز/ rگاه با / آذری اصیل هیچ

(. 679: 79۳1؛ زارع شاهمرسااای، 47: 7914؛ هاااادی، ۲۰

                                                      
11. Labov 

12. style 

13. Harrington 

14. Palethorpe 

15. Watson 

16. Docherty 

17. Foulkes 

18. Johnstone 

19. Al-Wer 
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/ در محایط  rدر گذشته امکان مشاهدۀ واج / ،عبارت دیگر به
است  چندان شایع بودهاست. این پدیده  وجود نداشته ___#

هاای تشاخیص    که حتای برخای پژوهشاگران یکای از راه    
های قرضی  ایان زباان را    ترکی آذری از واژهبومی های  واژه

اناد )رک.   ذکر کرده ها واژهدر  ن/ آرازیrواج /وجود یا فقدان 
: 7937؛ رحماانی خیااوی،   96: 79۳۲پرسات قراملکای،    ح 

 و چناد واج دیگار   /r/واج  وقوع( 4۲7: 736۶) 1انکل(. فر49

داناد.   هاا مای   واژه مخصاوص وام  تنهاا در جایگاه آراازین   را
در ترکای آذری   /r/( نیز معتقد است کاه واج  7336مریمی )

شااود. وی همچنااین  در جایگاااه آرااازین واژه  اااهر نماای 
بسامد بیشتری در آراز  /j/در عوض، رلت کامی »افزاید:  می

واژه دارد. شاااید بااه علاات چنااین محاادودیتی اساات کااه   
آراااز  /r/کااه بااا یی هااا واژه گویشااوران ترکاای آذری در وام

)مریمای،  « کنناد...  ادا مای  /r/را بجاای   /j/گردند تلفج  می
کااااااه در  ،را /ræhim/و  /reza/ۀوی دو واژ(. 66: 7336

تلفاج   [jæhim]و  [jiza]ترکی آذری به ترتیب به صورت 
( نیز ۳۲: 791۲. فتاحی )کند ذکر میعنوان شاهد  به، شوند می

به نقال از  ۳4: 7334) 3و سیمپسون 2. اشرداردنظری مشابه 

هاای   هاای زباان   ( یکی از مهمترین ویژگای 7۶: 79۳۳ ،آرام

در جایگااه آراازین    /l/و  /r/های  را بکار نبردن واج 4آلتایی

 هاای آلتاایی   ( در زباان 14: 733۲)5به زعم منگس .دانند می

 آیند نمی 6در جایگاه آرازین واژه ها عموماً ها و روان خیشومی

هاا در ایان رابطاه     گیرترین زبان از سخت 7های ترکی زبان و

 هستند.
داناد و   هاا را دارای معنای مای    ( که واج793۰منظوری )

هاای   معتقد است معنای کلمات، حاصل ترکیاب معناای واج  
-ونادهای   با توجه به میان گوید میست، ا آنها ۀدهند تشکیل

Ir- ،-Ar-  و-dIr- ساازی   که حالت استمرار، تکرار و سببی
 «به فعل درآوردن»/ دارای معنای rبخشند، واج / به فعل می

توجیاه  »گوید:  ( در ادامه می61-66: 793۰است. منظوری )

                                                      
1. Fraenkel 

2. Asher 

3. Simpson 

های  نام یک خانوادۀ زبانی است که شامل زبان( Altaic)آلتایی . 4
شود؛ این خانوادۀ زبانی در  می( Tungusic)ترکی، مغولی و تنقوسی 

همچنین شمال چین نواحی شمال شرقی آسیا، آسیای میانه، سیبری و 
 (.۶7: ۶۰79شود )براون و میلر،  تکلم می

5. Menges 

6. anlaut 

7. Turkic 

هاا   در اول واژه[r]که چرا در زباان ترکای صادای     این ۀعمد
به »نادر است همین دلیل مفهومی قضیه است. یعنی مفهوم 

گذاری در این زباان   ای برای اسم ویژگی اولیه «فعل درآمدن
 در پاسا  باه منظاوری بایاد گفات او ً      .«تواناد باشاد   نمی
و  Ir ،-Ar-ها را دارای معنا دانست و ونادهای   توان واج نمی

-dIr رویکارد وی   ،پساوند هساتند. ثانیااً    نباوده و وناد   میان
/ دارای مفهاوم بالفعال   rتواند توضی  دهد که اگر واج / نمی

 ها نیز بیاید؟ تواند در ابتدای فعل بودن است پس چرا نمی
/ در ترکای  rتوان نتیجه گرفات کاه واج /   تا اینجا می

باوده اسات.    ۳در گذشته، واجای باا توزیاع نااقص     ،آذری
/ در ترکاای آذری باارای  rتوزیااع ناااقص واج /  چرایاای

( 47: 7914نگارنااادگان نامشاااخص اسااات. هاااادی )  
 ،شوند که با آراز می هایی تلفج واژهکند در  می خاطرنشان

/ درج rاز / پایش یاک واکاه   ،ای با رعایت هماهنگی واکه
. زهتاابی  ʻروسایه urusʼباه   rusمانند تبادیل   ،گردد می
د کناد و معتقا   ( از همین فرآیند واجی یاد مای ۲۰: 791۰)

دهاد. هاادی    عاوام روی مای   در میاان است این فرآیناد  
 ، از جملهها ( به فرآیندی دیگر در برخی لهجه93: 7914)

باه   واژه/ در ابتدای rکند که طی آن / ای، اشاره می مراره
[j] مانناد تبادیل    ،شاود  تبدیل میræhim   باهjæhim .

( نیااز در  13: 7937انااداز )  ( و راه796: 7917حسااابگر ) 
 اند. کردههای خود به این موضوع اشاره  پژوهش

های بسایاری از ترکای    [ در گونهj/ به ]rتبدیل واج /
رایج اسات. باا وجاود ایان،      ،از جمله گونة گوگانی ،آذری

تاکنون پژوهش مدونی در خصوص عوامل مؤثر بر تبدیل 
ای و ریار رسامی ترکای     محااوره  ة[ در گونj/ به ]rواج /

کای صاورت نگرفتهاسات.    هاای تر  گوگانی و دیگر گوناه 
توان از سان،   بر این باورند که می ة حاضرنگارندگان مقال

تحصیالت و سابک گفتاار باه عناوان عوامال اجتمااعی       
ثیرگذار بر این پدیده نام برد. به همین منظاور، در ایان   أت

جستار به بررسی این موضوع پرداخته و عوامل اجتمااعی  
ی قارار خاواهیم   را مورد واکااو  پدیدۀ مذکورتأثیرگذار بر 

ایان  داد. هدف اصلی پژوهش حاضر یاافتن پاسا  بارای    
:متغیر اجتماعی سن چه تأثیری بر بازنمایی استها پرسش

ای و سااایر  واکااه هااای میااان / در محاایطrآوایاای واج /
ای(  واکااه هااایی ریاار از محاایط میااان هااا )محاایط محاایط

دارد؟متغیر اجتماعی تحصیالت چه تاأثیری بار بازنماایی    

                                                      
8. defective distribution 
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ای و سااایر  واکااه هااای میااان / در محاایطrواج /آوایاای 
 ای( دارد؟ واکاه  هایی ریر از محیط میاان  ها )محیط محیط

ای( بار   محااوره  یاا آیا سابک گفتاار گویشاوران )رسامی     
ای و  واکاه  هاای میاان   / در محایط rبازنمایی آوایای واج / 

 ها تأثیرگذار است؟ سایر محیط

 چارچوب نظری
( ۶۰۰6و  7366لبااو ) در این جستار چاارچوب پیشانهادی   

هاای مختلاف    برای بررسی تغییرات سبک گفتار در بافات 
به منظور بررسی  ،. همچنینمورد استفاده قرار گرفته است

/ درگونة گوگانی ترکای  rثیر سن بر بازنمایی آوایی واج /أت
اسات. بار    شاده اساتفاده   7زمان  ااهری  ةفرضیاز آذری، 

اساس این فرضیه، ساختارهای زبانی و نظام واجای ماورد   
گیارد، در   استفاده توسط هر فرد از دوران کودکی شکل می

ایان دوره  رسد و پس از  دوران بزرگسالی فرد به تثبیت می
به ندرت امکاان تغییار در آن وجاود خواهاد داشات )رک.      

س ( معتقد است بر اساا 7366و 7369لباو ) .(۶۰۰7، 2بیلی

قارار   9که در نقطة مقابل فرضیة زمان واقعای  ،این فرضیه
زباانی را باه صاورت     ةتاوان تغییارات یاک گونا     دارد، می
مورد بررسی قرار داد. بر همین اساس، می توان  4همزمانی

هاای   هر گونه تفاوت و گونااگونی موجاود در گفتاار نسال    
زبانی را به عنوان گذار از یک گوناه   ةمختلف از یک جامع

ثیر عامال  أای دیگر در نظار گرفات کاه تحات تا      ونهبه گ
 (. 9۶3: ۶۰۰7افتد )بیلی،  اجتماعی سن اتفاق می

پیوساتاری   به صاورت ( سبک گفتار را ۶۰۰6و  7366لباو )
است. وی  ترین سط  در نظر گرفته ترین تا رسمی از ریررسمی

معتقد است که سبک سخن گفتن افراد در نتیجة میازان توجاه   

: ۶۰76) 5گاردد. هرنانادز   گفتارشان دستخوش تغییر میها به آن

پاس  اجتماعی گویناده باه   »( تغییر سبک گفتار را به عنوان 11
 افزاید: وی همچنین می .است در نظر گرفته« موقعیت

تغییرات در سبک گفتااری افاراد بازتاابی از آگااهی و     »
توجه گوینده به گفتار خود اسات کاه بساته باه عوامال      

موضوع مورد گفتگو، مخاطب، شنوندگان و بیرونی نظیر 
بافت موقعیتی که فرد در آن قرار دارد، تغییر کرده و فرد 

 «.گیرد بر اساس آنها گونة زبانی خاصی را به کار می
 (11: ۶۰76هرناندز، )

                                                      
1. apparent- time hypothesis 

2. Bailey 

3. real-time hypothesis 

4. synchronic 

5. Hernández 

، 6ای پانج سابک مختلاف محااوره     گرفتن  لباو با در نظر

، 10کمینههای  و جفت 9ها ، فهرستی از واژه8، خواندن7رسمی

میزان رسمیت گفتار را در آنهاا مشاخص کردهاسات. پانج     
 .سبک پیشنهادی لباو، در انگارۀ زیر مشخص شده است

 

 (11: ۶۰76گرفته از هرناندز، برانگارۀ لباو ) .7شکل 

افاراد در   ة، گفتاار پیوسات  11در این انگاره منظور از گفتاار 

متنای اعام از    ة، ارائا 12منظاور از خاوانش  ، و شرایط مختلاف 

های کمیناه   ها و یا فهرستی از جفت پاراگراف، فهرستی از واژه
 .ها است یا فهرستاز روی این متن  ها قرائت آنبه افراد و 

با تغییر د، شو بر اساس آنچه در این انگاره مطرح می
ای به جفت کمینه، دقت و توجه افراد به  سبک از محاوره

تار   و در نتیجاة آن، گفتاار رسامی   شاود   مای گفتار بیشتر 
ای را آن  ( ساابک محاااوره64: ۶۰۰6خواهااد شااد. لباااو )
کند که سخنگویان یک زبان به هنگام  سبکی معرفی می

بحث و گفتگو با عزیزترین و نزدیکترین افراد به خود، » 
از « وقت با دوستان دننش کردن فرزندان و یا گذرانسرز

( ماواردی  17-6۲ :۶۰۰6 ،لباوند. وی )کن آن استفاده می
یااابی بااه گفتااار در ساابک   را کااه در آن امکااان دساات

، به پنج بافات ماوقعیتی مختلاف    استای فراهم  محاوره
اسات: گفتاار در باافتی خاارج از بافات       طبقه بندی کرده

اری کاه در آن ساوم شاخص    گفتا  های رسامی،   مصاحبه
است، گفتاری که در پاسا  مساتقیم    مخاطب قرار گرفته

ال نیسات، شااعرها و رساام و رسااوم دوران  ؤباه یااک ساا 
 ۀتارین خااطر   خطر مرگ )بیان بادترین و تلا    و کودکی

. در مواردی کاه از افاراد   13زندگی افراد نظیر خطر مرگ(

ای از دوران کاودکی و آداب و   د خاطرهشو درخواست می
ترین  بدترین و تل بارۀ یا در کنندرسوم آن دوران را بیان 

                                                      
6. casual style 

7. formal style 

8. reading style 

9. word list style 

10. minimal pair style 

11. speaking 

12. reading 

 (.17-6۲: ۶۰۰6برای مطالعة بیشتر در خصوص این موارد، رک. لباو ). 79

 رسمی + رسمی -

 خوانش گفتار

 کمینه ها جفترسمی   خواندن     فهرستی از واژه    ای محاوره

 

 سبک
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ا تی ؤهاا ساا  دوران زنادگی افاراد از آن   ةاتفااق و تجربا  
دلیل کاه در بیاان آن خااطره یاا      شود، به این پرسیده می

یاابی   گردد، امکان دسات  احساسات افراد دخیل میرویداد
شود. سبک رسامی  گفتاار    یای فراهم م به گفتار محاوره
افراد به گفتار خود توجه بیشتری  که افتد زمانی اتفاق می

کاه   رود به کار می. این سبک بیشتر در مواردی کنند می
پرسش و پاس  رسامی باه شایوۀ مصااحبه میاان افاراد       

(. در سابک خوانادن   ۲3: ۶۰۰6گیارد )لبااو،    صورت مای 
جاناده  دنظر پاژوهش در آن گن ورپاراگرافی که کلمات ما 

گردد  شده است به افراد داده شده و از آنها درخواست می
در این پاراگراف  ،متن را با صدای بلند بخوانند. همچنین

تاا بادین    کارد های کمینه نیز اساتفاده   توان از جفت می
ترتیااب میاازان دقاات و توجااه سااخنگویان بااه گفتااار را 

ها میازان دقات باه     گیری کرد. در فهرستی از واژه اندازه
گیارد.   لفج هر واژه خارج از بافت مورد بررسی قرار مای ت

نظیاار  ،هااای روزمااره در ایاان ساابک، فهرسااتی از واژه 
و همچناین   هاا،  های سال و مانناد آن   روزهای هفته، ماه

، در شاباهت دارناد  لحا  آوایی به یکدیگر  ازکلماتی که 
 شود میاختیار گویشوران قرار گرفته و از آنها در خواست 

آخارین    . در نهایات، 1کلمات را از روی فهرست بخوانناد 

( ۶۰۰6و  7366ساابک مااورد اسااتفاده در انگااارۀ لباااو ) 
تارین   . در این سابک، کاه رسامی   استهای کمینه  جفت

های موجود در این پیوساتار   سبک در میان تمامی سبک
ها به صاورت جفات کمیناه و خاارج از بافات       ، واژهاست

هاای   . از آنجاا کاه در جفات   شوند میجمله به افراد ارائه 
، از اسات ها تنهاا در ساط  یاک واج     کمینه، تفاوت واژه

گویشوران ناگزیر به رعایت دقت و توجه بیشتر در  ،اینرو
که به عقیادۀ لبااو باه رسامیت      هستند،ها  ادای این واژه

 شود. بیشتر گفتار منجر می

 روش پژوهش
انجاام شاد.    ۶گیری در این پژوهش باه صاورت اتفااقی    نمونه
گیری از روش مصااحبه و   های پژوهش با بهره آوری داده جمع

( صورت پاذیرفت.  ۶۰۰6و  7366در چارچوب پیشنهادی لباو )
زباناان سااکن    تارک  ةاز آنجا که تمرکز این پژوهش بر جامعا 

و زبان ترکی در ایران فاقد خط و نوشاتار رسامی    استگوگان 

                                                      
برای مطالعة بیشتر و آشنایی با نمونة کلمات مورداستفاده در این . 7

 7(.476: ۶۰۰6سبک، رک. لباو )
2. accidental 

حصیالت به عناوان  و همچنین به دلیل در نظر گرفتن ت است،
آوری داده باه صاورت    یکی از عوامل موردبررسی، امکان جمع

ها و سابک خوانادن وجاود     های کمینه، فهرستی از واژه جفت
باوده  ماوارد  ایان  نداشت. در این پژوهش تأکید نگارندگان بر 

آداب  باارۀ ای از دوران کودکی و صاحبت در  بیان خاطره :است
ای کاه در آن گویشاور در    بیاان خااطره  ؛ و و رساوم آن دوران 

 .است معرض خطر و آسیب جدی قرار گرفته

آوری اطالعاات در سابک رسامی، در     به منظاور جماع  
های مورد نظر پژوهش را  مواردی که گویشوران یکی از واژه

گردید که واژه را تکارار   از ایشان درخواست می  کردند، ادا می
باا افارایش دقات گویشاوران، امکاان       ،. بادین ترتیاب  کنند

 . شد میها در سبک رسمی نیز فراهم  دریافت داده
 7۲مارد و   7۲نفار )  9۰کنندگان در این پژوهش  شرکت

بودناااد. سااان  ،زن( گویشاااور ترکااای، گوناااة گوگاااانی 
 آنهاا ساال و میاانگین سانی     1۲تا  76کنندگان بین  شرکت

اد به سه . این افراست ± 91/71سال با انحراف معیار  9/4۲
هاای سانی    . گاروه شادند بندی  گروه سنی و تحصیلی طبقه

و  ،سال به با  ۲6سال و  96-۲۲سال،  7۲-9۲شامل گروه 
ساواد   ساواد و بای   افراد باسواد، کم شاملهای تحصیلی  گروه
افارادی   ،به ترتیاب  ،سواد . منظور از افراد باسواد و کمهستند
ا  و ابتادایی  در مقطع متوسطه به ب آنهاکه تحصیالت  است

پاایین    است. دلیل در نظر گرفتن چنین سطوح تحصایالتی، 
. اسات بودن نسبی سط  سواد در میاان افاراد ایان جامعاه     

میانگین سنی و انحراف معیار هار یاک از    (7) ۀجدول شمار
های سانی   ه این طبقات و سط  سواد در هر یک از این گرو

 دهد. را نشان می

های  میانگین سن، انحراف معیار و سط  سواد گروه .7جدول 

 کننده در پژوهش مختلف شرکت

سط  

 تحصیالت

انحراف 

 معیار

میانگین 

 سنی

تعداد 

 افراد
 بندی  گروه

 نفر باسواد 3
 گروه اول نفر 7۰ ۶۲ 41/۲±

 سواد نفر کم 7

 سواد نفر با 7

 سواد نفر کم 1 گروه دوم نفر 7۰ 4/46 19/۲±

 سواد نفر بی ۶

 سواد نفر کم ۶
 گروه سوم نفر 7۰ ۲/64 49/6±

 سواد نفر بی ۳

 



 67آذری      ترکی درگونة گوگانی /r/ واج آوایی و سبک بربازنمایی سن، تحصیالت اجتماعی انداز: تأثیرمتغیرهای مارال آسیائی و سعید راه

 

هاای هادف ماورد     بایست واژه ها، می پس از ضبط داده
یی هاا  هاای هادف واژه   شادند. واژه  نظر پژوهش انتخاب می

گویشورانی که صدای آنها ضبط  ةکه در گفتار پیوستهستند 
/ در یکاای از rموجااود بااوده و در آنهااا واج /    شااده بااود، 

هایی ریر  ها )محیط ای و یا سایر محیط واکه های میان محیط
 ۀواژ 4۰در مجماوع   است. ای( واقع شده واکه میان  از محیط

هاادف کااه دارای بسااامد بیشااتری در گفتااار هاار یااک از   
هاای   گویشوران بودند، استخراج گردید. پس از انجام بررسی

ای و ساایر   واکاه  های میان ها در دو گروه واژه واژه اولیه، این
 بندی شدند.   ها طبقه محیط

ها هستند کاه در   ای آن دسته از واژه واکه های میان واژه
 هاای  اسات. واژه  دو واکه قارار گرفتاه   در میان/ rآنها واج /

/ در آراز یاا  rکه واج / هستندهایی  واژه نیزهایی  محیط سایر
تعادادی از   (۶ۀ)اسات. جادول شامار    شده در پایان آنها واقع

هاای   کاربرده شده توسط گویشوران را در محایط  های به واژه
 دهد. مختلف نشان می

توسط گویشوران در  به کار رفتههای  برخی واژه .2جدول 

 های مختلف محیط

 # ــــــ V ــــــ σ V  ـــــــ

 ræzæ حلقه در ara میان ɡar برف

 rahat راحت ɡæræ سیاه dar تَنگ

 ræf طاقچه avara سرگردان tor تور

 rezin  ستیک araba ارابه ær شوهر

 rejhan ریحان dæraχ شانه var هست

 riza رضا jæralma زمینی سیب cor نابینا

 rubab رباب dærin عمی  ver بده

)امر از  بایست

 ایستادن(
dur خشک ɡurɯ رضوان rizvan 

 ræsul رسول borɯ لوله tær عرق

 ræhim رحیم ɡarɯn شکم ʃor شور
 

 ،از گویشاوران  ضبط شده گفتاری ۀداد 7۶۰۰در نهایت، 
 ،۶۰ ةنساخ  ،(SPSSاس ) اس پای  افازار اس  با استفاده از نرم

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

 ها تحلیل داده
تاأثیر متغیرهاای   باارۀ  شده در های مطرح در پاس  به پرسش

با در نظر  ،به بررسی تأثیر متغیر اجتماعی سن ، ابتدااجتماعی
/ در rبار بازنماایی آوایای واج /    ،های مختلاف  گرفتن سبک

پاردازیم. نتاایج    ها می ای و سایر محیط واکه های میان محیط
 است.به دست آمده به شرح زیر 

/ در ترکیب rبسامد و درصد بازنمایی آوایی واج / .9جدول 

 ای سبک محاوره -ای واکه محیط میان -های سنی گروه

 مجموع
 ای سبک محاوره درصد

 محیط سن
j r j r 

۶۰۰ 7۰ 3۰ ۶۰ 7۳۰ 9۲- 7۲ 

 96 -۲۲ 76۰ 4۰ ۳۰ ۶۰ ۶۰۰ ای واکه  میان

 به با  ۲6 77 7۳3 ۲/۲ ۲/34 ۶۰۰

 ها مجموع داده 9۲7 ۶43 ۲/۲۳ ۲/47 6۰۰

 
، با ترین (9ۀ)بر اساس اطالعات موجود در جدول شمار

سال  ۲6/ در گروه سنی r[ به جای واج /jمیزان استفاده از ]
به با  صورت گرفتهاست. کمترین بسامد جاایگزین کاردن   

[j/ به جای واج ]r ساال ر  داده  7۲-9۲/ نیز در گروه سنی 
درصد موارد  ۲/۲۳ای در  در سبک محاوره ،است. در مجموع

تغییاری  گونه  ای دستخوش هیچ واکه / در محیط میانrواج /
 نشده است.

در محایط  را / rبازنماایی آوایای واج /   (4ۀ)جدول شامار 
گذارد. در ایان   ای و در سبک رسمی به نمایش می واکه میان

/ در گروه سنی r[ به جای /jسبک نیز با ترین میزان بروز ]
ساال   7۲-9۲افتد. در گروه سانی   سال به با  اتفاق می ۲6

 / ادا شاده rبه صاورت /  / توسط تمامی گویشورانrنیز واج /
 است.

/ در ترکیب rبسامد و درصد بازنمایی آوایی واج / .0جدول 

 سبک رسمی -ای  واکه محیط میان -های سنی گروه

 مجموع
 سبک رسمی درصد

 محیط سن
j r j r 

۶۰۰ ۰ 7۰۰ ۰ ۶۰۰ 9۲- 7۲ 

 96 -۲۲ 76۰ 4۰ ۳۰ ۶۰ ۶۰۰ ای واکه  میان

 به با  ۲6 4۰ 76۰ ۶۰ ۳۰ ۶۰۰

 ها مجموع داده 4۰۰ ۶۰۰ 1/66 9/99 6۰۰

 
 4و  9هااای  هااای موجااود در جاادول بااا توجااه بااه داده

ای، گارایش   واکاه  توان اذعان نمود کاه در محایط میاان    می
/ rگویشوران ترکی گونة گوگانی به حفج و عدم تغییار واج / 

 باشد.  می
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/ در ترکیب rبسامد و درصد بازنمایی آوایی واج / .۵جدول 

سبک  -ای  واکه هایی ریر از محیط میان محیط - های سنی گروه
 ای محاوره

 مجموع
 ای سبک محاوره درصد

 محیط سن
j r j r 

۶۰۰ ۲/۲7 ۲/4۳ 7۰9 31 9۲- 7۲ 
سایر 
 ها محیط

۶۰۰ ۳۰ ۶۰ 76۰ 4۰ ۲۲- 96 

 به با  ۲6 ۶۰ 7۳۰ 7۰ 3۰ ۶۰۰

 ها مجموع داده 7۲1 449 ۶/۶6 ۳/19 6۰۰

/ rبسامد و درصد بازنمایی آوایای واج /  (۲ۀ)جدول شمار
ای و در ساابک  واکااه هااایی ریاار از محاایط میااان را محاایط
 دهنادۀ  های این جدول نشاان  دهد. داده ای نشان می محاوره

هاای   ه / در تماامی گارو  r[ به جاای واج / jجایگزین شدن ]
 ،ساال  7۲-9۲و  به با  سال ۲6های سنی  . گروهاستسنی 

[ jدارای بیشترین و کمتارین میازان جاایگزینی ]    ،به ترتیب
هااایی ریاار از محاایط    در محاایط ،. در مجمااوعهسااتند
[ j/ باه صاورت ]  rماوارد واج / درصد  ۳/19ای، در  واکه میان

 است. تلفج شده

/ در ترکیب rبسامد و درصد بازنمایی آوایی واج / .۶جدول 

 سبک رسمی –ها محیطسایر -های سنی گروه

 مجموع
 رسمیسبک  درصد

 محیط سن
J r j r 

۶۰۰ ۳ 3۶ 76 7۳4 9۲- 7۲ 
سایر 
 ها محیط

۶۰۰ 9۰ 1۰ 6۰ 74۰ ۲۲- 96 

 به با  ۲6 ۶۰ 7۳۰ 7۰ 3۰ ۶۰۰

 ها مجموع داده 944 ۶۲6 9/۲1 1/4۶ 6۰۰

بیاانگر کااهش    (6) ۀاطالعات موجود در جادول شامار  
. اسات / در سبک رسمی r[ به جای واج /jمیزان استفاده از ]

ای، با ترین میزان رخداد  وجود این، همانند سبک محاورهبا 
[j در گروه سنی ]تارین میازان در    سال به باا  و پاایین   ۲6

 است.  سال اتفاق افتاده 7۲-9۲گروه سنی 
ایان   باه  (6)و  (۲ۀ)های جاداول شامار   داده دربا تأملی 

/ در ساایر  rکه میزان و بساامد باروز واج /  بریم  پی مینکته 
ای( تاابعی از   واکاه  هایی ریر از محیط میاان  محیطها ) محیط

سبک گفتار بوده و با توجه به میزان دقت باه گفتاار، متغیار    
[ در ساابک j/ بااا ]rجااایگزینی واج /  . بااا وجااود ایاان،اساات
 گویشوران بوده است.  میانای گرایش رالب در  محاوره

موردبررسی در این پژوهش متغیار   عواملیکی دیگر از 
. با بررسی تأثیر تحصایالت  استاجتماعی سط  تحصیالت 

/ در ترکی گوگاانی نتاایج زیار باه     rبر بازنمایی آوایی واج /
 .است دست آمده

ای و  واکاه  در ترکیب متغیرهای تحصیالت، محیط میان
بیشترین  ،به ترتیب ،سواد و باسواد ای، افراد بی سبک محاوره

اناد. ایان    [ را داشتهj/ با ]rین میزان جایگزینی واج /و کمتر
 (آمده است.1ۀ)اطالعات در جدول شمار

/ در ترکیب rبسامد و درصد بازنمایی آوایی واج / .1جدول 

 ای سبک محاوره –ای واکه میان  محیط -تحصیالت

 مجموع
 ای سبک محاوره درصد

 محیط تحصیالت
j r j r 

 باسواد ۶۰۰ ۰ 7۰۰ ۰ ۶۰۰

 سواد  کم 7۲7 43 ۲/1۲ ۲/۶4 ۶۰۰ ای واکه میان

 سواد بی ۰ ۶۰۰ ۰ 7۰۰ ۶۰۰

 ها مجموع داده 9۲7 ۶43 ۲/۲۳ ۲/47 6۰۰

ای گویشوران  باسواد  واکه در سبک رسمی و محیط میان
اند. ایان بادان    / ادا کردهrها را با واج / سواد تمامی واژه و کم

صاورت زیرسااختی   معناست که گویشوران نسبت به تلفج و 
 ها آگاه هستند. واژه

/ در ترکیب rبسامد و درصد بازنمایی آوایی واج / .۸جدول 

 سبک رسمی –ای  واکه میان  محیط -تحصیالت

 مجموع
 سبک رسمی درصد

 محیط تحصیالت
j r j r 

 باسواد ۶۰۰ ۰ 7۰۰ ۰ ۶۰۰

 سواد  کم ۶۰۰ ۰ 7۰۰ ۰ ۶۰۰ ای واکه میان

 سواد بی ۰ ۶۰۰ ۰ 7۰۰ ۶۰۰

 ها مجموع داده 4۰۰ ۶۰۰ 1/66 9/99 6۰۰

مؤید  (۳)و  (1ۀ)اطالعات موجود در جداول شمار ةمقایس
که با افازایش ساط  تحصایالت، فاار  از سابک       آن است

ای بیشتر  واکه / در محیط میانrگفتار، میزان استفاده از واج /
 .شود می

/ در ترکیب rبسامد و درصد بازنمایی آوایی واج / .3جدول 

 ای سبک محاوره –ها محیطسایر  -تحصیالت

 مجموع
 ای سبک محاوره درصد

 محیط تحصیالت
j r j r 

 باسواد 771 ۳9 ۲/۲۳ ۲/47 ۶۰۰
سایر 
 ها محیط

 سواد  کم 4۰ 76۰ ۶۰ ۳۰ ۶۰۰

 سواد بی ۰ ۶۰۰ ۰ 7۰۰ ۶۰۰

 ها مجموع داده 7۲1 449 ۶/۶6 ۳/19 6۰۰
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/ در rنمایشاگر بازنماایی آوایای واج /    (3) ۀجدول شمار
ای  ای و در سبک محاوره واکه هایی ریر از محیط میان محیط
سواد  . بر اساس اطالعات مندرج در این جدول، افراد بیاست
[ را jدرصااد مااوارد ] ۳۰و  7۰۰در  ،بااه ترتیااب ،سااواد و کاام

 .اند کرده/ rجایگزین /

/ در rبسامد و درصد بازنمایی آوایی واج / .74جدول 

 سبک رسمی –ها محیطسایر -ترکیب تحصیالت

 مجموع
 سبک رسمی درصد

 محیط تحصیالت
J r j r 

 باسواد ۶۰۰ ۰ 7۰۰ ۰ ۶۰۰
سایر 

 ها محیط
 سواد  کم 7۶4 16 6۶ 9۳ ۶۰۰

 سواد بی ۶۰ 7۳۰ 7۰ 3۰ ۶۰۰

 ها مجموع داده 944 ۶۲6 9/۲1 1/4۶ 6۰۰

 
ای باه رسامی، از میازان     تغییر سبک گفتار از محاورهبا 

در تمامی سطوح تحصایالت   /r/ به جای واج [j] جایگزینی
ها  توان در تمامی محیط است. این گرایش را می کاسته شده
هاا و همچناین در تماامی     ای و سایر محیط واکه اعم از میان

. این تغییار گارایش   کردهای سنی و تحصیلی مشاهده  گروه
  ، چرا که با افزایش میزان رسمیت گفتاار، است امری طبیعی

 .کند میزان توجه و دقت به آن نیز افزایش پیدا می
هاای سانی،    مالحظه میان گاروه  با توجه به تفاوت قابل

در  ، کاه /r/تحصیلی و سبکی در شیوه بازنماایی آوایای واج  
باا انجاام آزماون آمااری باه      شود،  مشاهده میجداول فوق 
 داری این تفاوت پرداختیم. زان و معنیبررسی می

/ rابتدا تأثیر متغیر اجتماعی سن بر بازنمایی آوایی واج /
در ایان  مورد بررسی قرار خواهدگرفت. شایان ذکر است که 

هااا و  / باار اساااس ساابکrبازنمااایی آوایاای واج /  قساامت
 است.  های مختلف از یکدیگر متمایز نشده محیط

دو و جدول توصیفی بازنمایی آوایی  نتایج آزمون خی .77جدول 

 های سنی مختلف در گروه /r/ واج

 وضعیت پاس 
 سن

j r 

793 (٪4/71) 

9۰۰ (٪6/91) 

1۰3 (٪6/۳۳) 

667 (٪6/۳۶) 

۲۰۰ (٪۲/6۶) 

37 (٪4/77) 

9۲-7۲ 

۲۲-96 

 به با  ۲6

 

رابطة میاان   ،دو آمده از آزمون خی دست اساس نتایج به بر

/ معنااادار بااوده و براباار بااا  r/ساان و بازنمااایی آوایاای واج 

7۶۳/۳6۲ ( =۶ )۶x  = ۰۲ >/ ۰۰۰و ارزش پی = /α است .
آماده بارای ایان دو     دسات  با توجه به ضریب همبستگی باه 

/ rکه میان سن و بازنمایی آوایای واج /  گفتتوان  متغیر، می
ای بسیار ضعیف برقرار است و میزان این تأثیر برابر باا   رابطه

 . ستا 6۰/۰ 7ضریب کرامر

 
های سنی  / در گروهrبازنمایی آوایی واج / ةمقایس .7 نمودار

 مختلف

تأثیر تحصیالت بر بازنمایی آوایی  بارۀها در نتایج بررسی
 است./ به شرح زیر rواج /

دو و جدول توصیفی بازنمایی آوایی  نتایج آزمون خی .7۶جدول
 های تحصیلی مختلف / در گروهrواج /

 وضعیت پاس 
 تحصیالت

J r 

۳9 (٪4/7۰) 

۶۳۲ (٪6/9۲) 

1۳۰ (٪۲/31) 

171 (٪6/۳3) 

۲7۲ (٪4/64) 

۶۰ (٪۲/۶) 

 سواد با

 سواد کم

 سواد بی

 
رابطة میان و، د آمده از آزمون خی  دست به اساس نتایج بر

/ معنادار بوده و برابار باا   rتحصیالت و بازنمایی آوایی واج /
4۳9/7۶۳ ( =۶ )۶x  = ۰۲ >/ ۰۰۰و ارزش پی = /α است .

آماده بارای ایان دو     دسات  با توجه به ضریب همبستگی باه 
که میان میزان تحصایالت و بازنماایی    گفتتوان  متغیر، می
ای بسیار ضعیف برقارار اسات و میازان     / رابطهrآوایی واج /

 . است 19/۰این تأثیر برابر با ضریب کرامر 

                                                      
1. cramer’s v 
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تحصیلی های  / در گروهrبازنمایی آوایی واج / ةمقایس .2نمودار

 مختلف

تأثیر سبک گفتار بار بازنماایی آوایای واج     ةمطالعنتایج 
/r /.به قرار زیر است 

دو و جدول توصیفی بازنمایی آوایی  نتایج آزمون خی .79جدول 

 های گفتاری مختلف / در سبکrواج /

 وضعیت پاس 
 سبک

j r 

63۶ (٪1/۲1) 

4۲6 (٪9۳) 

۲۰۳ (٪9/4۶) 
144 (٪6۶) 

 ای محاوره

 رسمی

رابطة میاان  و، د آمده از آزمون خی دست به اساس نتایج بر
/ معنااادار بااوده و براباار بااا rساابک و بازنمااایی آوایاای واج /

۰۰7/39 ( =7 )۶x  = ۰۲ >/ ۰۰۰و ارزش پی = /αبا است .
آمده برای این دو متغیار،   دست توجه به ضریب همبستگی به

 /rک و بازنماایی آوایای واج /  بکاه میاان سا    گفتتوان  می
ای ضعیف برقرار اسات و میازان ایان تاأثیر برابار باا        رابطه

 . است 73/۰ 7ضریب فی

 
 های مختلف / در سبکrبازنمایی آوایی واج / ةمقایس .9نمودار

                                                      
1. phi 

تاأثیر   باارۀ دررا دو نتیجه آزماون خای   (74شمارۀ) جدول
ها( بر بازنمایی آوایای واج   ای و سایر محیط واکه محیط )میان

/rدهد / نشان می. 

دو و جدول توصیفی بازنمایی آوایی  نتایج آزمون خی .70جدول 

 های مختلف / در محیطrواج /

 وضعیت پاس 
 محیط زبانی

J r 

633 (٪۶/۲۳) 

443 (٪4/91) 

۲۰7 (٪۳/47) 

1۲7 (٪6/6۶) 

 ها سایر محیط

 ای واکه میان

 
رابطة میاان  و، د آمده از آزمون خی دست به اساس نتایج بر
/ معنادار باوده و  rبازنمایی آوایی واج / های مختلف و محیط
/ = ۰۲ >/ ۰۰۰و ارزش پای =   ۶x( 7= ) 969/7۰4برابر با 

α آمده برای این  دست . با توجه به ضریب همبستگی بهاست
هاای مختلاف و    کاه میاان محایط    گفتتوان  دو متغیر، می

قبااول و در سااط   ای قاباال / رابطااهrبازنمااایی آوایاای واج /
متوسط برقرار است و میزان این تأثیر برابار باا ضاریب فای     

 . است ۶۰/۰

 
های  / در محیطrبازنمایی آوایی واج / ةمقایس .0نمودار

 مختلف
تاوان   دو مای  با بررسی نتاایج آزماون خای    ،به طور کلی

سال، گروه تحصیلی  7۲-9۲که در ترکیب گروه سنی  گفت
ای،  واکاه  گویشوران باساواد، سابک رسامی و محایط میاان     

گوناه   / به همان شاکل و بادون هایچ   rبازنمایی آوایی واج /
دارای با ترین میزان رخاداد باوده اسات و تفااوت      ،تغییری

معنادار ، [jمیزان بروز این واج با صورت جایگزین آن، یعنی ]
  .است
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 گیری بحث و نتیجه
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی 

/ در دو rسن، تحصیالت و سبک بار بازنماایی آوایای واج /   
ترکی گونة گوگاانی   درها  ای و سایر محیط واکه محیط میان

ها  های اولیه و تجزیه و تحلیل داده بود. پس از انجام بررسی
های سنی و تحصایلی در   که تفاوت میان گروه شدمشخص 
هاای مختلاف    های مختلف و با در نظر گرفتن محایط  سبک
/ در گاروه  rهای پژوهش، واج / . بر اساس یافتهاستمعنادار 
درصاد آنهاا را گویشاورانی باا      3۰ساال کاه    7۲-9۲سنی 

دارای باا ترین   ،دهند با ترین سط  تحصیالت تشکیل می
توان تمایل ایان   ست. دلیل این امر را میمیزان رخداد بوده ا

ای  باه گوناه   خاود افراد به نزدیک کردن هر چه بیشتر گفتار 
شود، در نظر گرفت. این  که به عنوان گونة معیار شناخته می

، کاه باه   باشاد  تواند ترکی رایج در شهر تبریز گونة معیار می
ترکای در ایاران    ة( گونة معیاار نهفتا  79۳6باور طبیب زاده )

توان فارسای معیاار    رسد در این شرایط نمی ت. به نظر میاس
گونة با اعتبار برای گویشوران این گونه در نظار    را به عنوان

هاای   های قرضی، تماامی واژه  گرفت، چرا که به ریر از واژه
 هاای اصایل ترکای باوده     این گویشاوران واژه  ۀمورد استفاد
باه باا  و    سال ۲6/ در گروه rترین رخداد واج / است. پایین

درصد از  ۳۰ است.ترین سط  تحصیالت  در افرادی با پایین
نمونه در این گروه سنی قارار دارناد.    ةسواد در جامع افراد بی

[ در جایگااهی کاه انتظاار    j] کاردن جاایگزین  ،بدین ترتیب
/ وجود داشته باشد، ریرطبیعی باه نظار   rرود در آن واج / می
تاوان باا    [ را میjآوای ]/ با rرسد. عدم جایگزینی واج / نمی

زمان  اهری توجیه کارد. بار اسااس ایان     ةاستفاده از فرضی
فرضیه، نظام واجی و ساختارهای زبانی هر فرد در بزرگسالی 

گاردد. بار    تثبیت شده و پس از آن به ندرت دچار تغییار مای  
گونه تغییری در گفتار گویشاورانی کاه در    همین اساس، هیچ

های آوایی  اند، در بافت رار گرفتهسال به با  ق ۲6گروه سنی 
 مختلف ر  نداده است. 
/ در rواج / ،دست آمده در این بررسای  بر اساس نتایج به

در  ،ای گونة گوگاانی، و باه طاور اخاص در سابک محااوره      
موضع آراز واژه و همچنین پایان هجا )که در این بررسی از 

یش است( گرا ها یاد شده با عنوان سایر محیط این دو محیط
در موضااع  ،باارعکس ،[ دارد وjبااه تباادیل شاادن بااه ]   

حفاج  [ rبه صاورت ]  راشکل خود دارد ای گرایش  واکه میان
که چارا در   توان برای توجیه این . نگارندگان معتقدند میکند

ای  / در چنین رابطهrواج / ،مانند گونة گوگانی ،ها برخی گونه

 طرح کرد.ای  [ قرار گرفته است، فرضیهjبا ]
( با بررسی کتااب دده  7۳7: 79۳۰گونه که هیئت ) همان

و  /r/ ،/z/هاای   هایی که با واج ، واژهکرده استقورقود بیان 
/l/اند، همه واژگان عربی و بسیار محادود هساتند.    شده آراز

دهاد کاه در ترکای آذری ساه واج ماذکور در       این نشان می
ر د ،اناد. بناابراین   ای وجود نداشته در هیچ واژه ___#محیط 

که ترکی آذری دارای محدودیت  گفتتوان  می /r/مورد واج 
*#r      / بوده است؛ بادین معناا کاه امکاان حضاور واجr در /
تغییار واژگاان قرضای     ،در نتیجاه واژه وجود نادارد.   ابتدای

توساط گویشاوران ایان     ræhimو  rus پرکااربردی نظیار  
آید اولاین   نظر میه نماید.ب امری طبیعی می ،های زبانی گونه

اناد،   از آن استفاده کرده راه حلی که گویشوران گونة گوگانی
اسات کاه ایان واج در     در محیطای باوده   /r/قرار دادن واج 

ابتدای واژه قرار نگیرد. گویشوران این کاار را باا درج واکاه    
 اند: قبل از آن انجام داده

 . درج واکه در آراز واژه7شماره  ۀقاعد

rus   urus Ø     V / #__ r 

 
تار   این نوع درج واژه را طو نی این دلیل کهبه  احتما ً

جاای درج   به سپسگویشوران آن را رها کرده و  است، کرده
باید مقصاد تغییار   اً. طبیعتاند کرده/r/واکه، اقدام به تغییر واج 

 /r/داشاته و مانناد    /r/با  زیادیآوایی باشد که قرابت آوایی 
داشاته باشاد. یکای از    وقاوع در آرااز واژه مشاکلی ن   از نظر 
طور کاه در   اما همان است، [l]آوای /r/ترین آواها به  نزدیک

نیز محدودیت وقوع در ابتادای واژه را   /l/با  گفته شد، واج 
 .است [j] ، بهترین جایگزین آوایبه این ترتیب. استدارا 

شود این است کاه چارا واج    ال دیگری که مطرح میؤس
/rدر موضاع پایاناة هجاا نیاز      ،گوگانیهایی مانند  / در گونه

تاوان در ایان    / دارد؟ توجیهی که میjگرایش به تبدیل به /
/ آرااز واژه باه پایاناة    jوضعیت به دست داد تعمیم افراطی /

/ در rبسامد پاایین رخاداد واج /  بارۀ هجا است. همچنین، در
گوناه اساتد ل کارد کاه      تاوان ایان   ای می واکه موضع میان

در ابتادای واژه،   /r/عدۀ درج واکاه پایش از   وجود آمدن قا به
ای شاده   واکاه  باعث بسامد با ی ایان واج در محایط میاان   

در  /r/ی  وضاعیتی کاه ماا اماروزه دربااره      در نتیجهاست و 
بقایاای ایان قاعادۀ     ،کنایم  ای مشاهده مای  واکه محیط میان
 منسو  است.

آوری شده در این پاژوهش،   های جمع داده نتایج بررسی
 ةتوجه و دقت بیشتر گویشوران به گفتار با افزایش درجمؤید 
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. در ایاان پااژوهش بااا تغییاار ساابک از  اسااترساامیت آن 
است.  / افزایش یافتهrای به رسمی، میزان بروز واج / محاوره

کاه تبادیل    ادعا کردتوان  با توجه به مباحث مطرح شده می

[ در گونااة گوگااانی تحاات تااأثیر متغیرهااای  j/ بااه ]rواج /
ی سن، تحصیالت و سبک و همچناین متغیار بافات    اجتماع

 افتد. ها( اتفاق می ای و سایر محیط واکه آوایی )میان
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