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فارسي بر اساس متغيرهاي سن، جنسيت -فرايند رمزگرداني در بين گويشوران دوزبانه لكي

  و بافت وقوع گفتار 
  

  ، ايالم، ايران (نويسنده مسئول)ايالم دانشگاه انگليسي  زبان گروه استاديار ،افشار طاهره

   م، ايالم، ايرانايال دانشگاه شناسي زبان ارشدكارشناسي  ،گراوند نوشفري
  

  ٧٧-٩١٠صص: 

  چكيده

هــاي اجتمــاعي روزمــره بــه يا چندزبانه، تماس زباني گويشوران در كنش هاي دودر بافت 

گفتار يا كنش ارتباطي استفاده بيش از يك زبان در يك پاره شود.ميمنجر پديده رمزگرداني 

، علمي اجتماعي  اعتبار.  رسمي و معيار بودن زبان فارسي و همچنين  نامندرا رمزگرداني مي

هــا را تحــت گويشــوران ايــن زبانگفتار  هاي بومي محلي،  انبا زبدر مقايسه  آن    و فرهنگي

هــاي هايي اســت كــه گويشــوران آن در بافت دهد. زبان لكي نيز ازجمله زبانتأثير قرار مي

پــژوهش حاضــر  بررســي پديــده   هــدف  دهند.تغيير رمز مي  ،گوناگون و به داليل متفاوت

شــناختي ســن، ســه عامــل جامعه  رمزگرداني در بين گويشوران لك زبان  با در نظر گرفتن

نفر از گويشــوران   ١٢٠هاي مرتبط با رمزگرداني  د. دادهباشيجنسيت و بافت وقوع گفتار م

اي ضــبط و دقيقــه  ٦٠تا    ٤٥ي  جلسه  ١٠فارسي شهرستان كوهدشت در طول  -دوزبانه لكي

و مردان در بين زنان سال به باال    ٥٠و    ١٨-٣٥،  ٧-١٣ها در سه گروه سني  ثبت گرديد. داده

و در دو بافت رسمي شامل مدرسه، اداره و بانك و غيررسمي شامل خانواده، محله و بــازار 

انجــام و در بخــش  SPSSافــزار ها با اســتفاده از نرمداده  وتحليليهآوري گرديد. تجزجمع

استفاده شد. نتايج نشان داد كه ســه عامــل ســن، جنســيت و  ٢آمار استنباطي از آزمون خي 

اي كــه ميــزان بــه گونــه گفتــار در ميــزان رمزگردانــي گويشــوران تأثيرگذارنــد. بافت وقوع

رمزگرداني به زبان فارسي در بين زنان، افراد كم سن و سال و در بافت رسمي بيشتر اتفــاق 

 افتد.مي

  ، گويشوران لكي.سن، بافت وقوع گفتار، جنسيت، دوزبانگي، رمزگرداني :هايدواژهكل
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  مقدمه  .١

اي اسـت ترين وسيلهزبان، ساده .اي بس كهن داردان و ماهيت آن پيشينهموضوع شناخت زب

تـرين وسـيله كه ما در زندگي روزمره براي ايجاد ارتباط با همنوعان خود در اختيارداريم و مهم

هـاي ي همه نهادهاي اجتماعي اسـت. از همـين رو از ميـان همـه نقـشافراد و پايهبين  ارتباط  

- اند، نقش اصلي را به ايجاد ارتباط و بيان انديشـة مكتـوم، دادهائل شدهمختلفي كه براي زبان ق

- هايش را به ديگران منتقل كند و متقـابالً تجربـهاند؛ چراكه بشر در اجتماع ناگزير است تجربه

تـر و كارآمـدتر از حـال كامـلتر و درعينهاي ديگران را دريابد و براي اين منظور ابزاري ساده

كننـد، زبـان تكلـم مـي  در جوامعي كه به بيش از يك  ).٣٥  :١٣٨٤ندارد (نجفي،زبان در اختيار  

- وران مختلف، برخورد و تأثيرهمگام با تغييرات فردي و اجتماعي حاصل از همزيستي گويش

انكار خواهد بود. عـواملي ماننـد صـنعتي شـدن، توسـعه شهرنشـيني، قابلپذيري زباني نيز غير

شـدن و ارتباطـات العاتي، تحوالت اقتصادي و اجتماعي، جهانيها، دسترسي اطگسترش رسانه

هـاي ديگـر و و مبادالت اطالعاتي با جهان، گسترش آموزش و آموزش عـالي و توسـعه زبـان

  آميخته شدن آن با زبان مادري، سبب تغييرات گوناگوني در زبان شده است.

هـا بـه داليـل يـن زبانداده اسـت. گويشـوران اهاي گوناگوني در خود جـايكشور ما زبان

تبع ايـن تناوب با يكديگر در ارتباط هسـتند و بـهمختلف تجاري، جغرافيايي، مذهبي و غيره به

پذيرند. در اين ميان، زبـان فارسـي بـه دليـل اينكـه، زبـان هاي آنان نيز از هم تأثير ميامر، زبان

- حتم با آن مواجه مـي  طورهاي ديگر ايران بهها و گويشوران زبانرسمي كشور است، گويش

وپرورش شوند و در بيشتر موارد آن را با توجه به محل و شرايط زندگي و نيز از طريق آموزش

 :١٣٩٤گيرنـد (سـعيدي و آريـان پويـا،و رسانه ملي از كودكي در كنار زبان مادري خـود فرامي

- ها را در معرض تغييراتي قـرار مـيتعامالت و ارتباطات، زبان  ي دوزبانگي وپديده  اين  ).١٤٢

زيستي در كنار هم ادامه دهند و عناصري از همديگر دهد. گاهي نيز ممكن است دو زبان به هم

هـاي گونـاگون همزيسـتي، پديـدهدوزبـانگي و  گيري، در اثـر ايـن  بگيرند. عالوه بر وام  قرض

  ).٢٠١٣،  ١شوند (ريچي و باتياه زباني ايجاد ميديگري در سطح فردي و اجتماعي در جامع

 
١ Ritchi & Bhatia 
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هـا و بـه عبـارتي بـين زبان  هاي رايج حاصل از تعامل و ارتبـاط، يكي از پديده١رمزگرداني

گفتـار اسـت. رمزگردانـي، مـوقعيتي اسـت كـه در آن دو زبـان در يـك پاره  فراورده دوزبانگي

ــه ــيب ــرده م ــار ب ــافمنتناوب بك ــوند (ه ــدگاه). رمزگر١٩٩١، ٢ش ــي از دي ــف دان هاي مختل

گيرد. پژوهشگران داليل و نتـايج شناختي و دستوري مورد بررسي قرار ميشناختي، روانجامعه

 انـد.هاي مختلف در جوامع زباني گوناگون موردبحـث قـرار دادهگرداني را در قالب ديدگاهرمز

 ٥) و فيشـمن١٩٦٠( ٤)، بـراون و گـيلمن٢٠٠٩(  ٣در مطالعات مربوط به رمزگردانـي، فرگوسـن

) از اولين كساني بودند كه تأثير عوامل اجتماعي را در رمزگرداني موردتوجـه قراردادنـد ١٩٦٨(

  ).٣٦ :  ٢٠٠٩(رضاييان، 

موازات پيشـرفت زبان نماد اصالت، هويت و فرهنگ هر قوم و ملت هست. بالطبع بـهقطعاً  

عنوان اد مختلـف، زبـان نيـز بـهتكنولوژي و صنعتي شدن و تأثيرپذيري جوامـع بشـري در ابعـ

شـدن و داليـل سياسـي، پذير دستخوش تغييراتـي گرديـده اسـت. جهـانياي پويا و تأثيرپديده

هاي معيـار و رسـمي تحـت تـأثير هاي مادري و محلي را بيشتر از زباناجتماعي مختلف، زبان

 نيـز ه هسـتيم. زبـان لكـيها مواجتدريج با خطر تغيير و مرگ اين زباناند و امروزه بهقرار داده

كه با توجه به پراكندگي جغرافيايي تحـت تـأثير برخوردهـاي   استيكي از جوامع زباني ايران  

اين زبان، زبان اول سـاكنان شهرسـتان كوهدشـت اسـت و    زباني، متحمل تغييراتي شده است.

ولـد، كودكـان شود. در اين ميان برخي والدين از بدو ت زبان فارسي معيار در مدرسه آموخته مي

ي فارسـي معيـار اي كه فقط بـا گونـهدهند به گونهخود را فقط به سمت زبان فارسي سوق مي

آموزنـد و در كنند. برخي ديگر نيز از ابتدا زبان لكـي و فارسـي را در كنـار هـم ميصحبت مي

  گيرند.هاي اجتماعي گوناگون، رمز مختص آن موقعيت را به كار ميبافت

بررسي ميزان تأثير متغيرهاي اجتماعي چون سـن، جنسـيت و بافـت   هدف پژوهش حاضر 

هـاي ويـژه پژوهش  اهميـت و جايگـاهتوان گفت  باشد. ميوقوع گفتار بر پديده رمزگرداني مي

شناختي شناسي اجتماعي، گستردگي و گيرايي اين موضوع در مطالعات زبانرمزگرداني در زبان

رمزگرداني و ارتباط آن پديده  بررسي  ،پرشمار در ايران    هايها و گويشامروز و نيز وجود زبان

 
١ code switching 
٢- Hoffman 
٣- Ferguson 
٤- Brown & Gillman 
٥- Fishman 
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هاي زباني را ضروري كرده است. ازآنجاكه زبـان فارسـي معيـار، زبـان با برخي ديگر از پديده

هاي شان و يا زبانزبانان به دليل تكلم به گونه زباني محليرسمي ايران است و برخي از فارسي

دوگونه زباني   در مواقعي بينرود ناگزير  اي به كار ميبيلهصورت قومي و قرايج در منطقه كه به

تا به بررسي پديده رمزگرداني در جامعه   ندالزم دانست  گانكنند، نگارندو يا بيشتر رمزگرداني مي

دهد كه رمزگرداني به زبان فارسـي نتايج تحقيق نشان مي  د.نزبان شهرستان كوهدشت بپردازلك

فارسـي اسـت و همچنـين  بـا   - ارسي بيشتر از مردان دوزبانه لكيف  - در بين زنان دوزبانه لكي

يابـد و فارسي، ميزان رمزگرداني بـه زبـان فارسـي كـاهش مي  - افزايش سن افراد دوزبانه لكي

  ميزان اين نوع  رمزگرداني در بافت رسمي بيشتر از بافت غيررسمي است.

  زبان لكي .٢

  موقعيت جغرافيايي شهرستان كوهدشت. ١-٢

درجـه  ٤٦هاي استان لرستان است. اين شهرستان بين شهرستان كوهدشت يكي از شهرستان

دقيقـه   ٩درجه و    ٣٣النهار گرينويچ و  دقيقه طول شرقي از نصف  ٥٠درجه و    ٤٧دقيقه تا    ٥١و  

دقيقـه عـرض شـمالي از خـط اسـتوا در غـرب اسـتان لرسـتان قـرار دارد.   ٥٦درجـه و    ٣٣تا  

آباد غرب، از شـرق و جنـوب شـرقي بـه غربي به شهرستان اسالمكوهدشت از غرب و جنوب 

شـود. دختر و از شمال بـه شهرسـتان دلفـان محصـور ميآباد و پلهاي خرمترتيب به شهرستان

سـت. ارتفـاع ادرصـد مسـاحت اسـتان    ١٢اسـت كـه معـادل    يلومترمربـعك  ٣١٣٧مساحت آن  

باشد. حداقل دماي ساالنه وهستاني ميمتر و داراي اقليم معتدل ك  ١١٩٥شهرستان از سطح دريا  

گراد درجـه سـانتي  ٤٣تـا    ٢٤/٦گراد و حـداكثر دمـاي سـاالنه آن  درجه سانتي  ٧/١تا    - ٦/٢آن  

هزار نفر براسـاس آخـرين سرشـماري، چهـارمين   ٢٢٠است. اين شهرستان با داشتن جمعيتي  .

  ).٦٤،  ١٣٩٧شود (خراساني،شهر پرجمعيت استان لرستان محسوب مي

هزارساله ميـرمالس و غارهميـان و  ١٢هاي شهرستان كوهدشت را با توجه به نقاشي  قدمت

دانند. شناسان بسيار طوالني ميهاي گذشته باستانآمده از سرخ دم لكي، طي كاوشدستآثار به

ها قبل از ورود اعـراب ) در كتاب تاريخ برگزيده، از كوهدشت نام برده كه قرن١٣٦١مستوفي (

نويسد كوهدشت در دشت بزرگـي واقـع شـده اسـت و است. وي در اين زمينه مياز بين رفته  
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). ١٣٩١تسميه آن همين باشد (ايزدپنـاه،اند كه ممكن است وجهها احاطه كردهاطراف آن را كوه

 باشند.زبان ميساكنان كوهدشت غالباً لك

 
 
  

  لك زبانان و زبان لكي . ٢-٢

ورسـوم خـاص د كه داراي فرهنـگ، موسـيقي، آدابانها گروهي مستقل از اقوام ايرانيلك

هـا هسـتند كـه نخسـتين خود هستند. اين قوم يكي از سه شاخه اصلي اقوام آريايي به نـام ماد

هـاي  ي زبانبازمانـده هـالكحكومت و تمدن مدرن را در غرب ايران زمين بنيان نهادند. زبـان 

ين منـاطق، كمتـر دچـار تغييـر و تحـول اوستايي و پهلوي است كه به دليل شرايط جغرافيايي ا

زبـان اسـت بلكـه امروزه نـه تنهـا نـام طوايـف لك  ،. نام لك)١٧  :١٣٨٣پور،  (عالي  شده است

هايي در شـوند كـه دهسـتانروستاها و مناطقي چند در سراسر كشور نيز به اين نام خوانـده مي

هاي اروميـه، اليگـودرز، نقروه كردستان، خدابنده (از توابع سنندج) و روسـتاهايي در شهرسـتا

هاي زبانـان در زاگـرس ميـاني، در اسـتانانـد. محـل سـكونت لكمياندوآب و قم از آن جمله

هاي هـا در محـدوده اسـتان لرسـتان در شهرسـتانلرستان، ايالم، كرمانشاه و همدان اسـت. لك

هـاي ي از لكبرنـد. اقـوامآباد، بروجرد و توابـع آن بـه سـر مينورآباد، الشتر، كوهدشت، خرم

دره و كجـور هاي كالردشـت، مكـارود، تيـتنورآباد، با مهاجرت به شمال ايران، در شهرسـتان

هاي خـداآباد، شـاپور هاي طرحان نيز به دهكـدهاي با نام كوروني، از لكاند. عدهسكني گزيده

 زبانـان در كركـوك، خـانقين وانـد. بخشـي از لككازرون و چهل چشمه شيراز مهاجرت كرده

  ).١٧  :١٣٨٣پور،هايي ديگر از كشور عراق نيز سكونت دارند (عاليبخش

باشـد. از نظـر هاي ايراني شاخه شمال غربي ميو از زبان  يرانزبان لكي، زبان طوايف لك ا

هايي را ميان آنان رقـم زده اسـت؛ زبانان در ميان دو قوم كرد و لر مشابهتفرهنگي حضور لك

) و... ١٣٨٣پور ()، عالي١٣٨٢عالم ()، عسكري١٣٦٧جمله ايزدپناه (از  اما برخي از پژوهشگران  

وجـه بـه زبـان كـردي و هيچشناختي، زبان لكي را بهاي استنادهاي زباندر دست داشتن پاره  با

اند كـه آن را زباني مستقل و بازمانده از زبان پهلوي كهن عنوان كردهبلكه    ،اندلري شبيه ندانسته

ها امتـزاج يافتـه و بسـياري از هاي طوالني با آنهاي كرد و لر در دورهگروه  به دليل نزديكي با
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گـويش موردبررسـي در ايـن ).  ٩  :١٣٩٣اند (ابراهيمـي،ها را فراگرفتهزباني آن- عناصر فرهنگي

 باشد.زبانان شهرستان كوهدشت ميپژوهش، گويش لك

 
 
  

 چارچوب نظري  .٣

وران، نوعي احساس كند كه گويشخود بيان ميداري  ) در مدل نشان١٩٩٣(  ١اسكاتن  - ميرز

داري پيرامون رمزهاي زباني در دسترس براي هر تعامل دارند، اما رمز خـود را بـر اسـاس نشان

كنند. اين نشانداري، هنجاري درون اجتمـاع دارد و شخصيت و يا ارتباط با سايرين انتخاب مي

رمنتظـره آگـاه هسـتند. از آنجـا كـه انتخـاب دار يـا غيهاي نشانگويشوران نيز از نتايج انتخاب

گونه گزينند، اما هميشه هم ايننشان را برميوران عموماً انتخاب بيتر است، گويشنشان امنبي

كننـد و هاي ممكن را ارزيـابي ميهاي احتمالي تمام گزينهها و پاداشوران هزينهنيست. گويش

  ).١٥  :١٩٨٢،  ٢باشد (گامپرزكه معموًال ناخودآگاهانه مي  كنندآنگاه تصميم خود را اتخاذ مي

شناسـي زبـان اسـت از سـوي شناسي و روانكه يك ديدگاه جامعه  نيز  نظريه تطابق ارتباطي

هاي متنـوع ارائه شد. اين نظريه كاربردگرايانـه بـه بررسـي شـيوه  ١٩٧٠، در دهه  ٣هاوارد گايلز

پـردازد. مذاكرات دادگاه و تعامل انسـان و كـامپيوتر مي، نگارش، آواز، راديو، شرح  تنظيم كالم

كننده در تعامـل مفهوم اصلي اين نظريه اين است كه در يـك تعامـل اجتمـاعي، افـراد شـركت

انگيزه دارند كه سبك گفتارشان را با يكـديگر تطبيـق دهنـد، ايـن تطـابق بـراي كسـب تأييـد 

فـظ نگـرش اجتمـاعي مثبـت صـورت كننـدگان و حاجتماعي و سودمندي ارتباط ميـان تعامل

، توجه خيلـي از ١٩٧٠طرح نظريه تطابق ارتباطي در دهه  ).٢٩٧ :٢٠٠٦ ،٤گيرد (گايلز و اُگيمي

هاي مختلف با اهداف توجيهي و كاربردي را به خـود جلـب كـرد. از ايـن دانشمندان در حوزه

نند علوم كـامپيوتر و هاي مختلف علمي مانظريه در توضيح رفتارهاي تعاملي متفاوت در حوزه

شـده اسـت   اسـتفادههاي گوناگون  هاي جديد در حوزهشناسي و همچنين در طرح قابليتزبان

 
١- Myers-Scotton  
٢- Gumperz 
٣- Giles 
٤- Ogay 
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) معتقدند دليـل پـذيرش نظريـه تطـابق ١٩٩١(  ١لند و كوپلندپ). گايلز، كو١٢  :٢٠١٠(رحيميان،  

ي خـرد هـاهاي مختلف، قدرت توجيهي آن در پوشش نيازهاي ارتباطي بافتارتباطي در حوزه

  باشد.و كالن در چارچوب تفسيري و نظري مي

اي چندنقشي است كه هم به ارتباط در اصطالح ذهني و هم در نظريه تطابق ارتباطي، نظريه

كنـد و قابليـت فردي تمركز ميگروهي و بينهاي بينبخشد، بر ويژگياصطالح عيني مفهوم مي

ابق ارتباطي عالوه بر عوامـل فـردي، دانـش، يكپارچه كردن تنوع فرهنگي را نيز دارد. نظريه تط

 و همكـاران،  ٢پـردازد (گـالويسانگيزه و مهارت، به اهميت قدرت و عوامل كالن بافت نيز مي

فراد براي دستيابي به سـطح مطلـوب فاصـله اجتمـاعي بـين توان گفت ايعني مي).  ١٢٧  :٢٠٠٥

دهند. اغلب همة افراد خود قرار ميهاي گوناگون مورد استفاده  خود و شنونده، زبان را به شيوه

دهنـد و از تطـابق ديگـران بـا خـود در به لحاظ كالمي و غيركالمي با ديگران مطابقـت مـي را

هـايي ماننـد كـالس درس، دادگـاه، هـايي در موقعيـتاند. چنين تجربهسطوح مختلف نيز آگاه

بق ارتبـاط، بـر پايـه دو نظريه تطـا ).١٤١ :٢٠٠٧  ،٣تجارت و غيره صحيح است ((گايلز و نوئلز

ارتباطي» از سـوي   ٤عبارت «تالش براي كسب جذابيت اجتماعي» و «تالش براي كسب كارايي

رود كـه فـرد گويشور استوار است. در پي كسب قضاوت مطلوب از سوي مخاطب، انتظار مـي

ديگـر، گـرا نمايـد. از سـوي ها به سمت و سوي شنونده همجهت گفتار خود را از برخي جنبه

تواند تمايل به كاهش صميميت را نشان دهـد، تغييـر نيـافتن يـا انحـراف از مسـير واگرايي مي

  ).  ٦٢  :٢٠٠٧ارتباطي و ثابت ماندن آن نيز عملكردي مانند واگرايي دارد (كوپلند،  

وران در تعامالت اجتماعي، تمايل به دريافت ) معتقدند كه گويش١٩٨٧گايلز و همكاران ( 

عي از سوي شنوندگان خود دارند و گفتار خود را در راستاي زبان شـنونده و بـراي تأييد اجتما

باشـد. بـا ايـن حـال، در يا تطابق مي  ٥دهند. اين به معناي همگراييدريافت تأييد وي تغيير مي

بعضي از شرايط، گوينده ممكن است مايل به ايجاد تمايز بين خود و شنونده باشد. او اين كـار 

 
١- Coupland   & Coupland 
٢- Gallois 
٣- Noels 
٤- efficiency 
٥- convergence 
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دهـد و ايـن عمـل، بر تفاوت بين خود و شنونده از طريق انتخاب زبـاني انجـام مي  را با تأكيد

  ).١٥٩  :٢٠٠٦، ٢نام دارد (باسيوني ١واگرايي گفتار

  پيشينه پژوهش  .٤

گـران در حـوزه عنوان يك پديده گفتاري در ابتدا خيلي موردتوجـه پـژوهشرمزگرداني، به

كه اسـتفاده از   شدعنوان تداخل در گفتار دوزبانه محسوب ميبهدوزبانگي قرار نگرفت و صرفاً  

نقص در زبـان ور دوزبانه در اجراي يك گفتگوي كامل و بيدهنده عدم توانايي گويشآن نشان

اي توافق صورت گستردههاي بعدي به). در پژوهش٤٧  :١٩٩٣اسكاتن،  - (ميرز  بودمورداستفاده  

  .باشدبلكه تحت تأثير عوامل زباني و فرازباني مي  ،شد كه وقوع رمزگرداني تصادفي نيست

طوركلي، رمزگردانـي فرآينـدي امـا بـه  ؛عاريف گوناگوني از رمزگرداني ارائه گرديده استت 

ها از منابع زباني در دسترس، براي اهـداف اجتمـاعي و ادبـي اسـتفاده است كه طي آن دوزبانه

 - ). ميـرز٣  :٢٠٠٢اسـكاتن،    - آميزنـد (ميـرزميهاي مختلف باهم درها را به شيوهكنند و آنمي

كنـد. او همچنـين گفتار» تعريف ميعنوان «كاربرد دو زبان در يك پارهاسكاتن، رمزگرداني را به

جواري يـا دسترسـي عنوان رفتار گفتاري، حاصل برخورد زباني و همكند رمزگرداني بهبيان مي

تنها رسي تأثير اين مجـاورت در رفتـار زبـاني نـهباشد. برزباني در واژگان ذهني مينظام  به دو  

فرد براي فهم بهتر دانش زباني ناآگاه كه در اذهان گويشور وجود دارد، فراهم فرصتي منحصربه

هاي فردي را آزمايش كنيم (همان: ها و فرضيات دربارة زبانكند تا يافتهبلكه كمك مي  ،آوردمي

اي واحـد وب دو زبـان درون گفتـار، جملـه يـا سـازهرا تنـا رمزگرداني) ١٩٨٥( ٣). پاپ الك٥

) با محدود كردن وقوع رمزگرداني به مـرز بـين جملـه و بنـد ١٩٧٢(  ٤اما فيشر  ؛كندتعريف مي

زبـان در ور بـيش از يكدهـد كـه يـك گـويشكند كه رمزگرداني هنگـامي روي مـياظهار مي

  طور صحيح انتقال دهد.اش را بههكند تا انگيزگفتاري باالتر از سطح بند استفاده ميپاره

هـا و ) رمزگرداني را عمل طرفين ارتباط در تغييرات بافتي با اسـتفاده از نظـام٢٠٠٦(  ٥نيلپ

نيـز رمزگردانـي را )  ١٩٩٨(  ١كنـد. اسپالسـكيدستوري يا كدهاي متناوب تعريف مـي  زير نظام

 
١- speech divergence 
٢- Bassiouney 
٣- Poplack 
٤- Fischer 
٥- Nilep 
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افراد دوزبانه غالبـاً در حـين  برحسب محل وقوع در گفتار مورد مطالعه قرار داده و معتقد است

آورند. اين نوع رمزگرداني (منظـور از رمـز، هـر يـك از گفتگو از زباني به زبان ديگر روي مي

ها، واژگـان و جملههاست) ممكن است در بين جمالت، در داخل جمـالت و درون شـبهزبان

انـي وجـود دارد: هايي از لغات صورت گيرد . بر اين اساس دو نوع رمزگردحتي در ميان بخش

هـا، . در نوع اول، رمزگردانـي بـين زبـان٣ايجملهو رمزگرداني برون  ٢ايجملهرمزگرداني درون

دهد. اين نوع رمزگرداني از ديدگاه دستوري موردبررسـي ها يا حتي كلمات رخ ميدرون گزاره

كه يـك طوريگيرد بهها صورت ميگيرد. در نوع دوم، رمزگرداني بين جمالت و گزارهقرار مي

زبان و جمله يا گزاره بعدي از زبان ديگر است و براي بررسـي ايـن نـوع جمله يا گزاره از يك

 ).١٠٥  :١٣٩٣شود (غياثيان و رضايي، شناختي استفاده ميرمزگرداني از ديدگاه جامعه

 هاي مختلف، تحقيقات زياديهمانگونه كه مشخص است در حوزه رمزگرداني در بين زبان

هايي ارائـه نامـهصورت گرفته است. در كشور ما نيز ايـن تحقيقـات در قالـب مقـاالت و پايان

  شود.اند كه در اينجا به برخي از آنها اشاره ميشده

نامة كارشناسي ارشد خود با عنوان رمزگرداني از ديدگاه كالمي ) در پايان١٣٩٣پورحسيني (

دهد . نتايج اين تحقيق نشان ميتحليل كرده است  فارسي  –هاي كُردي  در دوزبانهاين مبحث را  

كنـد رمزگردانـي جز جنسيت، ساير عوامل در رمزگرداني تأثير ندارد. وي همچنين عنوان مـيبه

  دار است.در كالم هدف

اي با عنوان بررسي پديده رمزگرداني با نگاهي بـه گفتـار ) در مقاله١٣٩٣غياثيان و رضايي (

 –هـاي ارمنـي  تهران به بررسي پديدة رمزگرداني در گفتـار دوزبانـه  فارسي- هاي ارمنيدوزبانه

، ايـن افـراد  صورت اسـت كـه در مكالمـاتآمده بديندستاند. نتايج بهفارسي تهراني پرداخته

افتد. همچنين نتـايج نشـان داد اي اتفاق ميجملهاي و برونجملهرمزگرداني از هر دو نوع درون

ترتيب كلمات بسـياري از زبـان فارسـي ايني، بسامدي باال دارد و بهاجملهكه رمزگرداني درون

اي كـه در جملـهاي و درونجملـهروند. همچنين رمزگرداني بروندر مكالمات ارمني به كار مي

دهـد كـه گوينـده دوزبانـه فارسي صورت گرفته نشان مي  –هاي ارمني  مكالمات ارمني دوزبانه

قول مسـتقيم، منظور نقـلا هدف تأثيرگـذاري بيشـتر و يـا بـهگاهي بر اساس تغيير موقعيت و ب

 
١- Spolsky 
٢- intra-sentential 
٣- inter-sentential 
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هـاي دهد و بخشي از گفتههنگام صحبت كردن به زبان ارمني، به زبان فارسي نيز تغيير رمز مي

  كند.خود را به زبان فارسي بيان مي

) در پژوهشي با عنوان تحليلي بر فرآيند رمزگرداني بـه تحليـل ١٣٩٤سعيدي و آريان پويا (

ها در اين پـژوهش، تفـاوت اند. نتايج بررسيوران دوزبانه پرداختهيند رمزگرداني در گويشفرآ

ميزان وقوع رمزگرداني افراد در بافت خانواده و بافـت محـل كـار و نيـز تـأثير عوامـل سـن و 

  گذارد.جنسيت را بر اين ميزان به نمايش مي

فارسـي - هاي تركـي آذريدوزبانـهاي با عنوان رمزگرداني  )، مقاله١٣٩٤حيدري و سمائي ( 

ها نشان داد كه عناصر يا اند. تحليل دادهدر پرتو مدل زبان ماتريس و نظريه صفر به ثبت رسانده

واژي زبان تركي آذربايجـاني ساخت  –طور كامل در چارچوب نحوي  هاي زبان فارسي بهسازه

ور زبان تركـي آذري پيـروي ها از نحو و دستها در اين ساختشوند و آرايش سازهانتخاب مي

عنوان زبـان مـاتريس و زبـان هاي رمزگرداني شده، زبـان آذري بـهكنند، بنابراين در ساختمي

  كنند.عنوان زبان درونه نقش ايفا ميفارسي به

نامة كارشناسي ارشد خود با عنـوان بررسـي پديـده رمزگردانـي در ) در پايان١٣٩٥كاشفي (

ع رمزگرداني و تأثير عوامل شخصيت، جنسيت و سن بـر ميـزان وران دوزبانه موضوبين گويش

. نتيجة پژوهش نشان را بررسي كرده استفارسي ساكن رشت    - هاي گيلكيرمزگرداني دوزبانه

دهد كه ويژگي شخصيتي افراد بر ميزان رمزگرداني پايدار بيشتر است. همچنين با توجـه بـه مي

راد رابطـة معنـاداري نداشـته و عامـل سـن و نتايج كمّي پژوهش، رمزگردانـي بـا جنسـيت افـ

  رمزگرداني با يكديگر رابطة معكوس دارند.

زبان شناختي بر جايگاه و كاربرد - ) در مقاله خود با عنوان تحليلي اجتماعي١٣٩٧بشيرنژاد (

مازندراني و فارسي در استان مازندران به ارزيابي جايگاه اجتمـاعي گونـة زبـاني مازنـدراني و 

هـا نشـان داد پردازد. بررسي دادههاي گوناگون، در استان مازندران ميرد آن در حوزهميزان كارب

طور نسبي، بيشترين كاربرد گونة زباني مازندراني به حوزة خانواده تعلـق دارد و هـر چـه كه به

يابـد. گيـري از گونـة زبـاني مازنـدراني كـاهش مـيتر شود، ميزان بهرهحوزه كاربرد آن رسمي

نين نشان داد كه در حوزة آموزش رسمي، گونـة زبـاني، اغلـب اجبـاري بـوده و پژوهش همچ

  فارسي معيار، بر گونة مازندراني چيرگي دارد.
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توان گفت كـه موضـوع رمزگردانـي و تـاثير عوامـل حال با توجه به كارهاي انجام شده مي

ررسـي كـرد. بـا هاي مختلف بتوان آن را در زباناي است كه مياجتماعي بر آن مبحث گسترده

لـذا در ايـن پـژوهش سـعي   ،توجه به اينكه اين مبحث در لكي مورد بررسي قرار نگرفته است

  هايي اين مطلب بررسي شود.شده است با بررسي مثال 

  پژوهش روش .٥

در نتيجه مطالعات صورت گرفته، سه عامل سن، جنسيت و بافـت وقـوع گفتـار بـه عنـوان 

د تا تأثير يا عدم تأثير ايـن عوامـل بـر ميـزان رمزگردانـي متغيرهاي اين تحقيق در نظر گرفته ش

هاي لكي/فارسي مشخص گردد. پژوهش حاضـر بـه دو روش كمّـي و كيفـي صـورت دوزبانه

ها، نامـهاي از منابع گوناگون شامل كتب، پايانگرفته است. به اين منظور ابتدا مطالعات كتابخانه

گرفـت تـا  انجـامشناسـي و منـابع اينترنتـي بانالمللي و داخلي، مجالت مختلـف زمقاالت بين

هاي متنوع پژوهشي مورد استفاده در علوم اجتماعي به طور كلي و هاي الزم درباره شيوهآگاهي

برداري از مطالب مهـم پديده رمزگرداني به طور خاص حاصل گردد. پس از مطالعه منابع، فيش

وب نظري اتخـاذ گرديـد. مطالعـه آثـار و مرتبط، انجام و شيوه انجام پژوهش و همچنين چارچ

بخش بود. پژوهش حاضر در شهرسـتان پيشين در اين حوزه نيز در انتخاب شيوه پژوهش الهام

نفـر زن و مـرد كـه  ١٢٠زبان استان لرسـتان، ميـان ترين شهرستان لكعنوان بزرگكوهدشت به

 ٢٠شـش گـروه  ابتدا    همگي بومي اين شهر بودند صورت گرفت. زبان اول اين افراد لكي بود.

از طريق ضبط گفتار طبيعـي   داده شدند و سپستمايز  از يكديگر  ها  آوري دادهجمع  جهتنفره  

سال به باال و در دو گـروه جنسـيتي  ٥٠و  ١٨- ٢٥، ٧- ١٣و مشاهده مستقيم بين سه گروه سني 

 محققـانتر،  منظور دستيابي به نتايج دقيق  انجام شد. بهو در دو بافت وقوع رسمي و غيررسمي  

. آنچـه تحـت ندصورت نامحسوس در فرايند ضبط صوت و انجام مكالمـات شـركت داشـت  به

 عنوان رمزگان زباني در اين پژوهش مطرح است زبان لكي و زبان فارسي است.

توانـد در مستقيم مي  ةرود. مشاهدهاي كيفي به شمار ميمشاهده، گام اول در انجام پژوهش

هـا تحليل اطالعات و به دست آمدن نتايج سودمند باشد؛ بنابراين عالوه بـر ضـبط صـدا، گروه

مراحـل   كـلواسـطه در  با حضور بي  ومستقيم قرار گرفتند    ةصورت نامحسوس مورد مشاهدبه

قطعـاً در  .شدبادقت ضبط و ثبت   ،دادگو روي ميوها آنچه را كه در حين گفتآوري دادهجمع
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 ؛ضبط مكالمات، آگاهي از ضبط صدا سبب ايجاد تغييـر تعمـدي در شـيوه كـالم خواهـد شـد

منظور جلوگيري از بروز واكنش با توجه به حضور در موقعيت جديد، فرآيند ضـبط بنابراين، به

بررسـي تئـوري تطـابق در   انگـرصورت نامحسوس صورت گرفت؛ زيرا قصد پژوهشصدا به

ها از كنندهاست نه گفتار محتاطانه. بعد از ضبط صدا و پايان مكالمات، شـركتگفتارعادي افراد  

از آنان كسب رضايت نمود و اطمينان يافتند كه هويـت   گانضبط صدا مطلع گرديدند و نگارند

 شان محفوظ خواهد ماند.شخصي

ي بندي سني انجام گرفت و دو بافت رسـمافراد، گروه  ةروزمرقبل از شروع ضبط مكالمات  

(مدرسه و ادارات) و غيررسمي (خانواده، بازار و همسايگي) در نظـر گرفتـه شـد. در انتخـاب 

گيري تصادفي در دسترس استفاده شـد. ضـبط گفتـار، هاي پژوهش از روش نمونهكنندهشركت

جلسه و هر جلسه در بافت مشخصي انجـام   ١٠بندي از پيش تعيين شده طي  طبق جدول زمان

 ٦درسه با همكاري و آگاه نمودن يكي از معلمان از فرآيند پژوهش، طـي  گرفت. در بافت ممي

دقيقه در فضايي صـميمي بـه بحـث و تبـادل نظـر بـا  ٦٠تا  ٤٥جلسه و در هر جلسه به مدت 

هـاي بيشـتري داده گفتگوآموزان و عوامل اجرايي مدرسه پرداخته شد و از طريق معلمان، دانش

مد. عالوه بر مدرسه، بيش از سـه سـاعت ضـبط مكالمـه بـا در ارتباط با رمزگرداني به دست آ

هـا موضوعات مختلف در محيط خانواده و بازار نيز با دقت انجام شد. پس از ضبط صـدا، داده

ها براسـاس مربوط به رمزگرداني ثبت و مورد تحليل، ارزيابي و مقايسه قرار گرفتند. تحليل داده

نتايج حاصل در قالـب باشد و  ها ميكنندهگرداني شركتآمار و ارقام واقعي مربوط به ميزان رمز

رابطه هريـك از متغيرهـا بـا   ةدهنداست. نتايج نشان  شدهجدول، نمودار و تفاسير مربوطه ارائه  

هاي پـژوهش ارائـه شـده باشد. نتايج كمّي برمبناي چارچوب فرضيهميزان رمزگرداني افراد مي

 ت.اس

  هاو تحليل دادهتوصيف  .٦

بـا توجـه بـه اطالعـات  سـپس اسـت ؛   ها ارائه شدههايي از دادهمت ابتدا نمونهقسدر اين  

وتحليل بـا اسـتفاده تجزيه ،وران دوزبانه لكي و فارسيدر بين گويشاز رمزگرداني  آمده  دستبه

  دو صورت گرفته است. ،خيآمار توصيفي به دست آمده و آزمون از  

  رمزگردانيهاي حاوي هايي از دادهنمونه .١-٦
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هـاي سـني مختلـف هـاي حـاوي رمزگردانـي كـه در گروههايي از دادهدر اين بخش نمونه

  شود.آوري شده است ارائه ميجمع

  

  بافت رسمي 

  مثال   گروه سني 

٧-١٣  

Beri tû qül Ɂow Ɂaz saretam rad mishe.  
 بري تو قسمت عميق آب از سرت رد ميشه. 

Qäpam dard make. 
 كنه.مي قوزك پام درد 

Ɂёsa Ɂïn čï gofte? 
 حاال اين چي گفته؟ 

Raftan bāĭāye čiyā. 
 رفتن باالي تپه. 

ɁAli tar man mikone 
  علي اداي منو در مياره. 

Sedāye šeĭpeye Ɂāb bud?   
  صداي شرشر آب بود؟ 

Na, sedāye čaqeye dar bud. 
  نه، صداي باز شدن در بود. 

Tāwene man nabud xodeš sarešo kubund be miz. 
  . تقصير من نبود خودش سرشو كوبيد به ميز

Ɂaz ki sanidiš? 
  از كي خريديش؟ 

Kār māĭ mikonan vaxt nadāran biyān madrese. 
  مشغول ساخت خانه هستن. نميتونن بيان مدرسه. 

Jākatet varopešta. 
  ورو هست. ژاكتت پشت 

Faqat ye jājek bāš xaridam. 
  باهاش خريدم. فقط يه آدامس 

Kutāhe ye pāšam mišale. 
  لنگه. قد و يك پاش هم مي كوتاه

Ɂani ketāb fārsyat hā ku?  kifamer. 
  تو كيفمه.  پس كتاب فارسيت كو؟

Muši Ɂumad tu kelāsemun bačehā hame qižāndan raftan birun. 
  ها همه جيغ كشيدن و رفتن بيرون. موشي اومد تو كالسمون. بچه 
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١٨-٣٥  

 
Dar Ɂo panjerehā žaŋ zadan. 

  ها زنگ زدن. در و پنجره

Ye vāřek feruš sare xiyābāne Ɂarzān mifruše. 
 فروشه. فروش سر خيابانه ارزان مي يه جوجه

Gofte gwela Ɂāženešun mikonam . 

  كنم. گفته تيربارانشان مي

Gela gela bešmār tāhesab dorost dar biad. 
  دونه بشمار تا حساب درست در بياد.دونه

Pül nadaštam gušt pas bexaram keĭašërë sar boridam. 
  پول نداشتم گوشت گوسفند بخرم خروسي سر بريدم. 

Bebin če Ɂasri mirize. 
  ريزهببين چه اشكي مي 

Vejāx kur yani kesi ke pesar nadāre. 
 كور به كسي ميگن كه پسر نداشته باشه.اجاق

Ɂin giyāh Ɂesmeš denān tëžkeras. 
  ست. اسم اين گياه خرفه

Ki Ɂāgero kur kard? 
  كي آتيشو خاموش كرد. 

Ɂābe daryāče lëxen bud diruz. 
  آلود بود. ديروز آب درياچه گل 

Ɂow kam beřšen sarriz miše 
  آب كمتر بريز سرريز ميشه. 

Kaĭeŋ gwejari hāliš nist. 
  ست. تر حاليش نيتر بزرگ كوچك 

Čan gela domaĭān sorx kardim xordim. 
  چند تا دنبالن سرخ كرديم خورديم. 

Berākam Ɂun kelkawna čan gerama? 
  برادر، اون انگشتر چند گرمه؟ 

 
Čera Ɂeqa halā halā mikoni? 

  قدر عجله داري؟ چرا اين 
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  سال به باال  ٥٠

Panštā zōmā dāram bā se tā bōwi. Bëgāne nistan. Fāmilan. 
  پنج تا داماد دارم با سه تا عروس. غريبه نيستن. فاميلن.

Vaxti doxtar šowhar mikone, zōmā barāye hasōre xelāt mixare. 
  خره. كنه، داماد براي خانواده عروس كادو مي وقتي دختر شوهر مي 

Me sāwāt nadāram nemitānam bexānam. 
  من سواد ندارم نميتونم بخوانم. 

Ɂaž ku bārem? darāmadam čiye? 
  از كجا بيارم؟ درآمدم چيه؟ 

Hāme rustā. 
  درروستا هستم. 

Ɂar buwārë nemiram. 
  اگر باران بباره، نميرم. 

Bebinam ye gela sāĭem peydā mikonam. 
  تونم يه دونه سالم پيدا كنم. ببينم مي

Diruz havā xub bud Ɂagardë māĭhomsā raftim piāderavi. 
  روي.ها رفتيم پيادههوا خوب بود با همسايهديروز 

Dokter kwel badanem žāna make.nemitunam nafas bekišam 
  دكترتمام بدنم درد ميكنه. نميتونم نفس بكشم. 

  

Zeĭzeĭe māĭhāmāno xarāb kerd. Pül nadārim doresteš konim. 
  تونيم تعميرش كنيم. هامونو خراب كرد. نميزلزله كل خونه 

Pas o pulehāmuno āb borde. Darāmadi nadārim. 
  هامونو آب برده درآمدي نداريم. گله

٥٠٠ metr faqat žërbanāše dōbariše. 

  متر زيربناشه. دو بر هم هست.  ٥٠٠

Kākilam xeili dard mikone. 
  دندان آسيابم خيلي درد ميكنه. 

Ye maseĭati mige: Ɂagar mixāy tasōq šavi yā dőr šavi ya bamiri. 
  المثل ميگه: اگر ميخواي عزيز بشي، يا دور بشي يا بميري. يه ضرب 

Barāye ٥ milyān vām dō gela zāmen mixān. 
  ميليون وام دو ضامن ميخوان.  ٥براي  

  

  بافت غير رسمي

  مثال     گروه سني 
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٧-١٣  

Merxāro bokonam tu lāne? 
  مرغارو بكنم تو النه؟ 

Meĭč maĭč nakon hālam bad miše. 
  ملوچ نكن حالم بد ميشه. ملچ 

Nani dāšt mur miyāvord. 
  كرد. بزرگ داشت مويه مي مامان

Či šod nakoĭid? 
  چي شد نپخت؟ 

Mān Ɂarā nemiri xuneye nani Ɂinā? 
  اينا؟ بزرگمامان مامان، چرا نميري خونه 

Dāram dān barāye jekehā mirizam. 
  ريزم. دارم براي گنجشكا دانه مي 

Kweček rëza pore tu berenješun bud. 
  ريزه پر توي برنجشون بود. سنگ

Daŋ qāĭe qüë miyād. Guš kon. 
  صداي دادوفريادي مياد. گوش كن 

Mage nagoftam noro bāšga? Na kwera, bečem behtare. 
  مگه نگفتم نرو باشگاه؟ نه بابا برم بهتره. 

Čera tukešo mirizi ru qāli? 
  ريزي روي قالي؟ پوستشو مي چرا 

Māmān kami čenjek barām mixari? 
  خري؟ مامان كمي تخمه برام مي 

Lebāsāt hoškan. Biyā jamešun kon. 
  لباسات خشك شدن بيا جمعشون كن. 

Man goftam nᴂharin? 
  من گفتم نخورين؟ 

Māmān qweƚape čiye? 
  مامان قلپه (قوزك) چيه؟ 

Man bā bāpire miram dokan. 
  ن با بابابزرگ ميرم مغازه. م
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١٨-٣٥  

Se tā žërguši biār. 
  سه تا بالش بيار. 

Bā fāf šostam xub pāk šode. 
  با پودر لباسشويي شستم خوب تميز شده. 

Bā hačine sefid bāt beduziš. 
  با نخ سفيد بايد بدوزيش. 

čye dowre xodet jam kardi?pite parû in hame Ɂ 
  چيه دور خودت جمع كردي؟ اين همه پارچه كهنه 

Turide, xuneye mā nemiyād. 
  قهر كرده خونه ما نمياد. 

Gelābār goftam. 
  برگرد گفتم. 

Xub gušto behanjen. 
  گوشتو خوب خرد كن. 

Heĭa peĭa naxor. 
  عجله عجله نخور

Čāqu tëž nadārin? 
  چاقوي تيز ندارين؟ 

Mal o mur por zire qāliyas. 
  قالياس. حشره پر زير 

Dast be Ɂun mivehā nazan.šāyad řëyārë Ɂumad. 
  ها دست نزن. شايد مهمان اومد. به اون ميوه 

Va to če řaftë dare? 
  به تو چه ربطي داره؟ 

Do šow bā bačehā žëre dāwār xābidim. 
  چادر خوابيديم. ها زير سياهدو شب با بچه 

Qoĭi māmānam: zaĭat naču. 
  مادرم: نترس. به قول 

Gel gelë bā ham mirim kwëgardi. 
  ها با هم ميريم كوهنوردي. بعضي وقت 
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  سال به باال  ٥٠

Gaĭë nān bār,gusto bezāram lāš. 
  كمي نان بيار گوشتو بذارم توش. 

Hadaqaĭ tā joma busen bᴂɁd berin. 
  حداقل تا جمعه بمونين بعد برين. 

Māsteš xeili sefte. Čaxu ham kaleš nemikone. 
  بره. چاقو هم اونو نمي ماستش خيلي سفته.

Čün Ɂāmadi tā Ɂinjā? 
  چطوري تا اينجا آمدي؟ 

Ɂāqā gade kiluei čan? 
  آقا سيرابي كيلويي چنده؟

Ɂarusye bāhāli bū, mar na? 
  عروسي باحالي بود، مگه نه؟ 

Keĭ keĭa sürānë rā endāxt ke nagu. 
  جنجالي به پا كرد كه نگو. 

Qesa hüčkasë guš nemide. 
  كسي را گوش نميده.  حرف هيچ 

ča bi har mušin: vaqt nadāram vaqt nadāram. 
  وقت ندارن وقت ندارم.  چي شد همش ميگي:

Gofti čan pāš Ɂāb berizam tuš? 
  گفتي چند ليوان آب بريزم؟ 

Dasteš kow šode. Nemitune harekateš bede.  
  نونه حركتش بده. نمي دستش كبود شده. 

Boro tu Ɂenternet bebin dāruye qwel žān ča has? 
  برو توي اينترنت ببين داروي پادرد چي هست؟ 

Ruye ye paře qāz benvis tāga yādet nare. 
  روي يه تكه كاغذ بنويس تا يادت نره. 

Ye pařuwe beband dowre saret tā tuz nare tu muāt. 
  نره تو موهات.  گردوخاكت تا يه دستمال ببند دور سر

Gelačen nakon xānem. Darham bexar. 
  چين نكن خانم. درهم بخر. دست

  

  آمار توصيفي .٢-٦
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 )٦تـا    ١جـداول (هاي توصيف جمعيت براي افـراد نمونـه در  اطالعات مربوط به شاخص

بافـت وقـوع توزيع سني، جنسـيت و  ميزان رمزگرداني براساس  است. اين اطالعات    شدهدرج  

  .دهددر بافت نمونه نشان مي گفتار را

بر اساس جنسيت كل افراد نمونـه  ميزان رمزگردانياطالعات توصيفي مربوط به   )١  (جدول 

 رمزگردانـي بـه زبـان فارسـي جدول ذيـل  براساس  دهد.  بدون محدوديت در بافت را نشان مي

 .گيردصورت ميدرصد)    ٤٦(  با درصد كمتر در  ميان مرداندرصد) و   ٥٤(در ميان زنان  بيشتر

  

  جنسيت ميزان رمزگرداني براساس  -١جدول 

 جنسيت  فراواني  درصد

 مرد  ٧٦ ٤٦

 زن ٨٩ ٥٤

 جمع  ١٦٥ ١٠٠

  

  
  دهندگان برحسب جنسيت پاسخ  رمزگرداني -١نمودار 

  

بر اساس جنسيت افراد نمونـه در   ميزان رمزگردانياطالعات توصيفي مربوط به    )٢  (جدول 

رمزگرداني به زبان فارسي در بافـت رسـمي در دهد . جدول ذيل نشان ميباشدميبافت رسمي  

رخ درصـد)    ٤٦(  با ميزانـي كمتـر يعنـي  كنندگان مرد  شركت  در ميان  درصد) و  ٥٤(  ميان زنان

  دهد.مي

  

  اساس بافت رسمي   جنسيت بر -٢جدول 

 جنسيت  فراواني  درصد



 ٢٥پياپي  / ٥هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة  ويش شناسي و گ مجلة زبان                                  ٩٨
 

 

 مرد  ٤٤ ٤٨

 زن ٤٧ ٥٢

 جمع  ٩١ ١٠٠

  
  دهندگانبرحسب جنسيت براساس بافت رسمي پاسخ  رمزگرداني -٢نمودار 

  

براساس جنسـيت افـراد نمونـه  را ميزان رمزگردانياطالعات توصيفي مربوط به   )٣  (جدول 

ين رمزگرداني به زبان فارسـي دهد بيشتردهد. جدول ذيل نشان ميدر بافت غيررسمي نشان مي

 ٤٣مربـوط بـه جنسـيت مـرد (  ميـزاندرصد) و كمتـرين    ٥٧(در بافت غيررسمي در بين زنان  

  باشد.درصد) مي

 
  جنسيت بر اساس بافت غيررسمي  -٣جدول 

 جنسيت  فراواني  درصد

 مرد  ٣٢ ٤٣

 زن ٤٢ ٥٧

 جمع  ٧٤ ١٠٠
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  دهندگان برحسب جنسيت بر اساس بافت غيررسمي پاسخ رمزگرداني -٣نمودار 

است كـه سن افراد نمونه  ميزان رمزگرداني براساساطالعات توصيفي مربوط به   )٤  (جدول 

سال تـا بيشـتر از  ١٣تا  ٧دامنه سني افراد نمونه بين گيرد. مورد بررسي قرار ميدر هر دو بافت 

 رمزگرداني به زبان فارسـيدهد كمترين درصد  گونه كه جدول نشان ميباشد. همانسال مي  ٥٠

تـا  ٧گـروه  رمزگرداني بهدرصد) و بيشترين درصد  ١٦سال ( ٥٠مربوط به گروه سني بيشتر از  

  درصد) اختصاص دارد.  ٤٥سال (  ١٣

 
  ميزان رمزگرداني براساس سن  -٤جدول 

  دامنه سني  فراواني  درصد

٧-١٣ ٧٤ ٤٥ 

١٨-٣٥ ٦٤ ٣٩ 

 سال به باال  ٥٠ ٢٧ ١٦

  جمع   ١٦٥ ١٠٠

  

  

43%57%

در  نمودار بر حسب جنسيت
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  دهندگانبرحسب سن پاسخ  رمزگردانيميزان  -٤نمودار 

  

سن افراد نمونه در بافت رسـمي   ميزان رمزگرداني براساساطالعات مربوط به  )  ٥  (جدول  

بيشـتر از دامنه سني ( تا )سال  ١٣تا  ٧( دامنه سني دهد كه دامنه سني افراد نمونه بينرا نشان مي

در   به زبان فارسـي  كمترين درصد رمزگرداني  ،شودطور كه مشاهده ميباشد. همانمي  )سال   ٥٠

درصد) و بيشـترين ميـزان   ١٨سال (  ٥٠بافت غيررسمي در حجم نمونه به گروه سني بيشتر از  

  درصد) اختصاص دارد.  ٤٣سال (  ١٣تا    ٧به گروه سني در اين بافت  رمزگرداني  

 
 

  براساس سن  دهندگان در بافت رسميپاسخ  ميزان رمزگرداني -٥جدول 

  دامنه سني  فراواني  درصد

٧-١٣ ٣٩ ٤٣ 

١٨-٣٥ ٣٦ ٣٩ 

 سال به باال  ٥٠ ١٦ ١٨

  جمع   ٩١ ١٠٠

  

  
  دهندگان در بافت رسمي برحسب سن پاسخ  ميزان رمزگرداني -٥نمودار 

  

غيررسمي را نشـان بندي سني افراد نمونه در بافت  طبقهميزان رمزگرداني براساس    ٦جدول  

 ٥٠بيشـتر از دامنـه سـني (تـا    )سـال   ١٣تا    ٧(  دامنه سني  دهد كه دامنه سني افراد نمونه بينمي
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در بـه زبـان فارسـي شود كمترين درصـد رمزگردانـي گونه كه مشاهده ميباشد. همانمي  )سال 

شـترين درصد) و بي  ١٥سال (  ٥٠حجم نمونه مربوط به گروه سني بيشتر از  بافت غيررسمي در  

  باشد.  درصد) مي  ٤٧سال (  ١٣تا   ٧درصد در حجم نمونه مربوط به گروه سني 

 
  براساس سن دهندگان در بافت غيررسميپاسخ  ميزان رمزگرداني -٦جدول 

  دامنه سني  فراواني  درصد

٧-١٣ ٣٥ ٤٧ 

١٨-٣٥ ٢٨ ٣٨ 

 سال به باال  ٥٠ ١١ ١٥

  جمع   ٧٤ ١٠٠

  
  دهندگان در بافت غيررسمي برحسب سن پاسخ  رمزگردانيميزان  -٦نمودار 

  

دهـد ميـزان ها در جداول مربوط به بافـت رسـمي و غيررسـمي نيـز نشـان ميمقايسه داده

هاي مختلف در بافت رسمي هاي مختلف سني و با جنسيترمزگرداني به زبان فارسي در گروه

هـاي گونه كه ديديم اين ميزان در بين زنان و گروههمانافتد. بيشتر از بافت غيررسمي اتفاق مي

  باشد.تر بيشتر ميسني پايين

  پژوهش  هاييافته .٧

  اول:  ةفرضي

Hفارسي بيشتر از مـردان دوزبانـه   - رمزگرداني به زبان فارسي در بين زنان دوزبانه لكي:  ٠

  فارسي نيست. - لكي
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Hفارسي بيشتر از مـردان دوزبانـه   - يرمزگرداني به زبان فارسي در بين زنان دوزبانه لك:  ١

  فارسي است. - لكي

  

  فارسي - زنان گويشور دوزبانه لكي آزمون خي دو در بين دو گروه مردان و - ٨جدول 

  ٢داريسطح معني 
  سطح  

  ١داري معني
    ارزش  درجه آزادي   داري سطح معني 

  دوآزمون خي  ٨٧/٤  ١  ٠٠٠/٠    

  آزمون فيشر         ٠٢١/٠  ٠١٨/٠

  

 ٠٥/٠تر از ) كوچـكsigشـود سـطح معنـاداري (مشـاهده مي  )٨  (طور كه در جـدول همان

توان گفت عامل جنسـيت در ميـزان رمزگردانـي درصد مي  ٩٥درنتيجه با سطح اطمينان    ،هست

و رمزگرداني بـه زبـان فارسـي در بـين زنـان   فارسي تأثيرگذار است- وران دوزبانه لكيگويش

  شود.تأييد ميپژوهش  اول    ةفرضيپس    ،فتدابيشتر از مردان اتفاق مي

  :دوم ةفرضي

Hفارسي، ميزان رمزگرداني بـه زبـان فارسـي كـاهش   - با افزايش سن افراد دوزبانه لكي:  ٠

  يابد.نمي

Hفارسي، ميزان رمزگرداني بـه زبـان فارسـي كـاهش   - با افزايش سن افراد دوزبانه لكي:  ١

  .يابدمي

  

  فارسي - هاي سني گويشوران دوزبانه لكيگروهآزمون خي دو در بين  - ٩جدول 

  ٢داري سطح معني 
  سطح  

  ١داري معني
    ارزش  درجه آزادي   داري سطح معني 

  آزمون خي دو   ٣/٦  ١  ٠١٩/٠    

  آزمون فيشر         ٠٢٨/٠  ٠٠١/٠
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- مـي ٠٥/٠تر از ) كوچكsigشود سطح معناداري (مشاهده مي)  ٩(طور كه در جدول  همان

تـوان گفـت عامـل سـن در ميـزان رمزگردانـي درصـد مي  ٩٥درنتيجه با سطح اطمينـان    باشد؛

و با كاهش سـن ميـزان رمزگردانـي بـه زبـان   فارسي تأثيرگذار است- وران دوزبانه لكيگويش

  شود.تأييد مي نيز  پژوهش دوم  ةفرضي  پس  ؛يابدفارسي افزايش مي

  :سوم ةفرضي

Hفارسي در بافت رسمي بيشـتر   - فارسي در افراد دوزبانه لكيميزان رمزگرداني به زبان  :  ٠

  .از بافت غيررسمي نيست

Hفارسي در بافت رسمي بيشـتر   - ميزان رمزگرداني به زبان فارسي در افراد دوزبانه لكي:  ١

 .از بافت غيررسمي است

  

  فارسي - آزمون خي دو در بين بافت رسمي و غيررسمي گويشوران دوزبانه لكي - ١٠جدول 

    ارزش  درجه آزادي   داري سطح معني   ١داري سطح معني   ٢داري سطح معني 

  آزمون خي دو   ٤/٦  ١  ٠١٤/٠    

  آزمون فيشر         ٠٣٤/٠  ٠٠٠/٠

  

 ٠٥/٠تر از ) كوچـكsigسـطح معنـاداري ( ،شـودمشـاهده مي ١٠طور كه در جـدول همان

توان گفت عامل بافـت و نـوع گفتـار در ميـزان درصد مي  ٩٥درنتيجه با سطح اطمينان    ؛هست

اين ميزان در بافت رسمي بيشـتر  فارسي تأثيرگذار است و- وران دوزبانه لكيرمزگرداني گويش

  شود.أييد مينيز ت پژوهش  سوم    ةفرضي  پس  ؛است

  

  گيرينتيجه .٨

شايد در همه جوامع دو يا چندزبانه در سراسـر گفته شد، در بسياري و ترپيشگونه كه  همان

وران در فرآيند ارتباط با ديگر افراد جامعه ناگزيرند ميان دو يا چند زبان دست به جهان، گويش

بيننـد، رمزگردانـي اسـت. ها پيش روي خـود ميهايي كه دوزبانهگزينش بزنند. يكي از گزينش

گيرد و آن را بـر رمزهـاي ه گرداندن رمز ميور در يك موقعيت ويژه تصميم باينكه چرا گويش
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 سويي با مخاطب و كسـب تأييـدتوان در مواردي همچون تمايل به هممي،دهدديگر ترجيح مي

موضوع و ضعف   ايجاد تناسب با  ،با مخاطب  فاصله اجتماعي و فرهنگيكم كردن  ،  از جانب او

ناسان، ضـعف دانـش زبـاني را شبرخي از زبان وجودينا جستجو كرد. با ورگويش دانش زباني

ور به دليل تسلط بـر دو زبـان در ) معتقد است گويش١٩٨٤(  ١دانند. آويرعلت رمزگرداني نمي

هـا بازيابي رمز زباني مشخص در يك لحظه ممكن است دچار مشكل گـردد. البتـه ايـن انگيزه

ايـن پـژوهش،  گـذارد.گاهي اوقات ناخودآگاه بر تصميم گويشور در انتخـاب زبـاني تـأثير مي

وران دوزبانـه لكي/فارسـي شهرسـتان كوهدشـت در دو هايي را از تعامالت روزمره گويشداده

بافت رسمي شامل محل كار و ادارات و بافت غيررسـمي شـامل بافـت خـانواده و همسـايگي 

بـه عنـوان يكـي از   را  ديـده رمزگردانـياست. پس از آن سعي شده اسـت پآوري نموده  جمع

شـناختي همچـون و تأثير عوامـل جامعه  مورد بررسي قرار دهد  ورد زباني جوامعهاي برخپيامد

چه از . آناين پديده بررسي كند  جنسيت، سن و بافت وقوع گفتار را در وقوع ميزان رمزگرداني

زبـان و تـأثير باشد وجود رمزگرداني در بين گويشـوران لكهاي پژوهش قابل استنباط مييافته

تـوان گفـت ميهاي موجـود باشد. با توجه به دادهدر وقوع اين پديده ميمسلم عوامل ذكرشده  

ها، تمايـل زبان تحت تأثير زبان فارسي معيار مورداستفاده در مدارس و رسانهكه گويشوران لك

بسـتگي به گرداندن رمز به فارسي دارند. زبان لكي، نماد بـار عـاطفي و هـويتي و نشـانگر هـم

وقعيت ارتباطي است. زبـان فارسـي نيـز، زبـان رسـمي و بـا فاصـله در م  وران اين زبانگويش

باشد. اين دو عامـل (رسـمي بـودن و فاصـله هاي بومي محلي مياجتماعي زياد نسبت به زبان

آمده به اين صورت است كه دستباشند. نتايج بههاي رمزگرداني ميمحرك  ينتراجتماعي) مهم

افتـد. گويشـور دوزبانـه گـاهي بـر زگرداني اتفـاق ميهاي لكي/فارسي، رمدر تعامالت دوزبانه

قول مستقيم هنگام صـحبت منظور نقلاساس تغيير موقعيت و با هدف تأثيرگذاري بيشتر و يا به

هاي خويش را به زبان فارسـي دهد و بخشي از گفتهبه زبان لكي، به زبان فارسي تغيير رمز مي

زبانان اري از زبان فارسي در مكالمات روزمره لككند. الزم به ذكر است كه كلمات بسيبيان مي

روند كه به دليل استفاده مكرر، راحتي تلفظ نسبت به معـادل لكـي خـود و يـا نبـود به كار مي

صورت واژه قرضي وارد اين زبان شده و بخشي از واژگان زبان لكـي را معادل در زبان لكي، به

  دهند.تشكيل مي

 
١- Auer 
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توان گفت كـه نقـش مهمـي در بنابراين مي ،عاملي زباني استبا توجه به اينكه رمزگرداني،  

شناسـي و ها بـه علـوم جامعهتحت تأثير قرار دادن رفتارهاي اجتماعي افراد دارد كه بررسي آن

- هاي موجود در گفتـار گـويشويژه در رمزگردانيشود. اين موضوع، بهشناسي مربوط ميروان

اساس اين نظريه و مشاهدات پژوهش حاضر، رفتـار وران دوزبانه لكي/فارسي آشكار است. بر  

وران بـه داليـل همگرايي در گفتار است. گويش  ةدهندزبان، بيشتر نشانارتباطي گويشوران لك

بـا  ،مختلف از جمله افزايش صميميت، گرفتن تأييد و كسب حمايت از مخاطب خود و در كل

يعنـي كننـد.  رسـي رمزگردانـي ميهدف برقراري ارتباط كارآمدتر با مخاطب خود بـه زبـان فا

در عده محدودي از گويشوران، آوري شد به زبان فارسي بودند.  هايي كه از اين افراد جمعمثال 

 تمايل به واگرايي در برقراري ارتباط و گرايش به كاهش صميميت مشاهده شد. بدين معني كـه

    ند.يدورزمي  يدمخاطب تأك هاي كالمي و غيركالمي بين خود وبر متمايز بودن و تفاوتها آن

در خصوص ميزان تأثير عوامل جنسيت، سن و بافت وقوع گفتار در بحث رمزگردانـي نيـز 

جنسيت در ميزان رمزگرداني گويشوران دوزبانه لكي/فارسـي تأثيرگـذار توان گفت كه عامل  مي

ري نسـبت بـه شده، زنان در مقايسه با مردان تمايـل بيشـتآوريهاي جمعاست، با توجه به داده

رمزگرداني و كسب تأييد از سوي مخاطب خود نشان دادند. تمايل مردان به كاربرد زبـان لكـي 

ارتباطي هاوارد   ةداد. با در نظر گرفتن نظريبيشتر بود و رمزگرداني كمتري در گفتارشان رخ مي

طـرف  )، زنان در مقايسه با مردان، تمايل بيشـتري بـه كسـب حمايـت و تأييـد از١٩٧٩گايلز (

مخاطب خود دارند. در اين منطقه مشاهده شد كه زنان بيشتر از مردان به زبان معيار تغيير رمـز 

برعكس، مردان بيشـتر تمايـل بـه   خورد.و همگرايي در گفتار آنان بيشتر به چشم مي  دهند.مي

  بستگي از طريق عدم تمايل به رمزگرداني دارند.حفظ اصالت، قدرت و هم

نيـز بايـد زبـان، ر بودن عامل سن در ميزان رمزگرداني گويشـوران لكتأثيرگذادر خصوص  

وران ميزان رمزگردانـي با باال رفتن سن گويشدهد كه  آوري شده نشان ميهاي جمعگفت مثال 

در مقايسه بـا دو گـروه سـني   ،سال   ٥٠اي كه زنان و مردان باالتر از  گونهيابد. بهسير نزولي مي

رسمي تمايل خيلي كمتري به رمزگرداني از خود نشان دادنـد و بـر ديگر در بافت رسمي و غير

اي گسـترده و بـا تصـور حفظ اصالت خود تأكيد داشتند. نسل جديد تحت تأثير فضاي رسـانه

برتر بودن منزلت اجتماعي زبان فارسي از زبان بـومي محلـي خـود فاصـله گرفتـه و در گفتـار 

زبـان فارسـي در بافـت خـانواده، محـل كـار و روزمره خويش بيشتر تمايل به رمزگرداني بـه  



 ٢٥پياپي  / ٥هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة  ويش شناسي و گ مجلة زبان                                  ١٠٦
 

 

در ايـن بـين   تا حس همگرايي خود را نيز با مخاطـب نشـان دهنـد.  هاي آموزشي دارندمحيط

تر به داليل گوناگون ازجملـه باسـواد بـودن، ارتبـاط تر در مقايسه با والدين مسنوالدين جوان

در رمزگرداني كالمي و رفتـاري با فضاي رسانه مجازي و تأثيرپذيري، نقش بيشتري    ازحديشب

  كنند.خويش و فرزندانشان ايفا مي

وران در بافـت كه گـويش دهدنيز نشان ميهاي پژوهش در ارتباط با بافت وقوع گفتار يافته

آنجاكـه زبـان   كنند؛ ازتر از رمزگرداني استفاده ميگفتار رسمي همانند محل كار و مدرسه بيش

تالش دارند تـا خـود   ،فراد با كاربرد گونه زباني فارسي معيار، زبان رسمي كشور است افارسي

تر از ساير اعضا نشان دهند. عامل واگرايي در نظريه ارتبـاطي نيـز كـاهش تر و مستقلرا رسمي

نمايد. افراد با ايجاد تفاوت بين خود و ديگران و عدم اسـتفاده از ميزان رمزگرداني را توجيه مي

كننـد كـه خـود را متفـاوت از گـروه و در جايگـاه اجتمـاعي مي  گونه زبان محلي خود، تالش

   باالتري نشان دهند.

سو شدن (همگرايي) و يا برعكس سوگيري مخالف (واگرايي) و اصرار بـر اين تمايل به هم

باشـد) زباني محلي (حتي در مواقعي كه گويشور قادر به تكلـم بـه هـردو زبـان مي  ةحفظ گون

شـده از سـوي وي هـاي ارائه) و داليـل و انگيزه١٩٧٩ارتباطي گـايلز (راستا با نظريه تطابق  هم

همچون تسلط زبان فارسـي معيـار بـر   توان گفت داليليمي  ،ذكر شده  داليلعالوه بر  باشد.  مي

هاي بومي محلي، كسب شان و هويت اجتماعي باالتر (به تصور گويشور)، عدم تسلط بـر زبان

 بـه  نيـز  فقدان معادل مناسب در زبـان لكـي  هاي ديگر وزبان، برتر زبان فارسي بر  زبان فارسي

  .شوندمحسوب ميهاي رمزگرداني  عنوان انگيزه
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Abstract  

In bilingual or multilingual societies, language contact in daily social 
interactions leads to code switching. Various definitions for code switching 
have been presented. But the most common is using more than one language 
in an utterance or interaction. Code switching is investigated from different 
sociological, psychological and structural perspectives. Being formal and 
standard, as well as social, scientific and cultural validity of Persian 
language in comparison with local languages affect the speech of speakers 
of these languages. Laki speakers also code switch to Persian in different 
contexts for different reasons. The current study investigates code switching 
among Laki /Persian bilingual speakers based on three sociological factors: 
age, gender and context. The related code switching data collected from ١٢٠ 
people of bilingual Laki/Persian speakers’ interactions in Koohdasht during 
١٠ sessions of ٦٠-٤٥ minutes were recorded. ٣ age groups involved in data 
collecting process: ٣٥-١٨ ,١٣-٧ and over ٥٠. Data analysis is performed 
using SPSS software and Chi-square test was used in inferential statistics. 
The results suggested that age, gender and context influence code switching.  
So the rate of code switching to Persian occurs more among women and 
young people and in the formal context. 
 
 Key words: Age, Context, Gender, Bilingualism, Code switching, Laki 
speakers. 

 


