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 نشین ابهر های اثرگذار آن در منطقۀ ترک بررسی دوزبانگی و مؤلفه
 خاله محرم رضایتی کیشه

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن گروه دانشیار

 یسولماز معین   

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن کارشناسی ارشددانشجوی 

 چکیده

پردازد و قصد دارد رابطۀ جنسیت، سن، طبقۀ اجتماعی و میزانِ زبانگی در منطقۀ ترک نشین ابهر می این مقاله به بررسی مبحث دو

نمونۀ مورد مطالعۀ این . است  کل میدانی انجام شدهاین پژوهش به ش. دهدمورد ارزیابی قرار  تحصیالت را با دو زبانگی در این منطقه

-این مطالعه، به. اندهای سنی مختلف در سطح شهر انتخاب شدهاست که به صورت تصادفی از میان اقشار و گروهنفر بوده  31پژوهش 

های فرضیه. استانجام شده اشد،ب مندی و میزان استفاده از زبان ترکی میدر مورد عالقه سؤال، 23نامه که دارای  وسیلۀ یك پرسش

طبقۀ  داری بین  سن، جنسیت،داد که رابطۀ معناگرفتند و نتایج نشان های آماری مورد آزمایش قرار  پژوهش با استفاده از روش

 . مندی و تعصّب به آن وجود دارداجتماعی و میزانِ تحصیالت با میزان استفاده از زبان ترکی و عالقه

 . زبانگی، زبان فارسی، منطقۀ ابهران ترکی، دو زب: هاواژهکلید

 مقدمه _4

امـروزه بـا پیشـرفت تکنولـوژی و     . دو یا چندزبانگی از مسائل مهمی است که امروزه تمامی کشورهای جهان بـه نحـوی بـا آن درگیرنـد    

بـه   های مختلـف، پـذیرش ایـن پدیـده،     لیتها و م  های مختلف میان قومیت ها از یکدیگر و نفوذ زبان  ارتباطات و تأثیرپذیری ملل و کشور

توان یافت که در آن، به دو یا چنـد زبـان یـا گونـۀ زبـانی تکلـم        که کمتر کشور یا ملیتی را می است، چنان شکل یك قاعدة شایع درآمده

 . ها و شهرهای ایران است  پدیدة شایع اکثر استان، این موضوع. نشود

زبان مادری اولین زبان آموخته شـده  . بیندد به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آموزش میدوزبانگی عبارت از حالتی است که فر    

یابد و عناصرفرهنگی و اجتماعی محیط خـود را بـا آن دریافتـه، لمـس     کند، با آن رشد میزبانی که فرد به آن تکلّم می. توسط فرد است

رسـد کـه بایـد تحـت آمـوزش       ا و از جمله کشورِ ما، زمانی که کودک به سـنّی مـی  امّا در بسیاری از کشوره. یابدکرده و با آن هویت می

اسـت و از لحـاظ    رسمی قرار بگیرد، با زبانی غیر از زبان مادری خود و با زبانی که در سراسر کشور به عنوان زبان رسـمی شـناخته شـده   

. شـود است که پدیدة دوزبانگی مطرح مـی  د و از این مرحله بینواژگانی و دستوری متفاوت از زبان مادری اوست، آموزش می_نظام آوایی

شود که از زمان آغاز آموزش رسمی با زبان دیگری که در کشور عمومیت یافته و در حکـم زبـان   بنابراین فرد دوزبانه به فردی اطالق می

  (21:4921فنایی، ) .بیندباشد، آشنا شده و آموزش میدوم می

از دیـدگاه بلـوم فیلـد،    . های گونـاگونی وجـود دارد  دربارة این کاربرد دیدگاه. نامیموسیلۀ یك فرد را دوزبانگی میکاربرد دو زبان را به     

دوزبانه شخصی است که به دو زبان به طور کامل و مساوی مسلّط باشد، یعنی هر دو زبان را بفهمد و بتواند به آن تکلم کند و بتوانـد بـه   

مه کی بـر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر       . دانددیبولد دوزبانگی را داشتن حداقل معلومات در دو زبان می. نویسدآن زبان مطلبی را بخواند و ب

فیشمن داشتن مهارت در ایجاد ارتبـاط از طریـق بـیش از یـك     . شودکسی بتواند دو زبان را به طور متناوب تکلّم کند دوزبانه نامیده می

های چهارگانۀ گوش دادن، سخن گفتن، خوانـدن و   پژوهان تنها به تسلط در یکی از مهارت زباننامد و برخی دیگر از زبان را دوزبانگی می

: 4963سـاغروانیان،  )داننـد  های خـارجی مـی   کنند و دوزبانگی را یادگیری زباننوشتن در دو زبان و بسیاری دیگر به عدد دو بسنده نمی

عنـوان   دانند بلکه به آن بـه  ای مطلق نمیاند، دوزبانگی را پدیدهتحقیق کردهدانشمندانی که در دو سه دهۀ اخیر در این زمینه  (24_21

روانشناس آمریکایی، ییپیتر هورن بی، معتقد است که دوزبانگی یك ویژگی مطلق نیسـت کـه یـك فـرد آن را     . نگرندای نسبی می پدیده

به درجـات گونـاگون در افـراد مختلـف وجـود داشـته باشـد        کامل داشته باشد یا کامالً از آن محروم باشد، بلکه این ویژگی ممکن است 

شناسان مدعی هستند که مکانیزمی در بخشی از افراد دوزبانه موجود است که وظیفۀ تعـویض کـد    برخی از زیست (23:4921مدرسی، )

است کـه  های گذشته نشان داده ررسیب. زبانه تفاوت دارد بطور کلی سازمان مغزی افراد دوزبانه با سازمان مغزی افراد یك. را به عهده دارد

تـر  ها مربوط است و مطـابق تحقیقـات جدیـد     زبانه اما این امر، بیشتر به یك. شودرفتار زبانی انسان به وسیلۀ نیمکرة چپِ مغز هدایت می
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اند، یادگیری زبان دوّم تـأثیراتی  به نظر دانشمندانی که درمورد افراد دوزبانه تحقیق کرده. تری داردها مسأله شکل پیچیده  زبانه درمورد دو

بنابراین نظریه، با آنکه یادگیری زبان اول بیشتر در ارتباط با نیمکرة چـپ مغـز   . بر ارتباط دو نیمکرة مغز و نقش آنها در رفتار زبانی دارد

کریسـتال   (93: همـان )گیرد ه میتری بر عهد است، امّا احتماالً در یادگیریِ زبان دوم و هدایت آن نیمکرة راست مغز نقش قابل مالحظه

او . معتقد است تغییر زبان یك اصطالح متداول برای حرکت تدریجی یا ناگهانی گویشـوران از کـاربرد یـك زبـان بـه زبـان دیگـر اسـت        

. معـی باشـد  تواند یك فرایند فردی یا جبنابراین فرایند تغییر زبان می. تواند توسط یك فرد یا گروه صورت پذیرد گوید این حرکت می می

  (1: 2111کریستال، )شود در فرایند تغییر زبان جمعی، طبیعتا مرگ زبان با مرگ آخرین گویشور آن زبان محقق می

طرز نگاه مردم به پدیدة دوزبانگی مسألۀ مهمی است که در این طرز نگاه عالوه بر اینکه پدیدة دوزبانگی در بسیاری از جوامع غیرقابـل     

چنـدین مـورد مزیّـت    . فواید دوزبانگی نیز بسیار مهم است تا مردم بتوانند مزایای دوزبانگی را بهتر تجربـه کننـد   اجتناب است، شناخت

  (9: 2114بیکر، )گیرد مشترک و متقابل برای افراد دوزبانه وجود دارد که مزایای ارتباطی، فرهنگی، اقتصادی و شناختی را در بر می

گـونگی اسـت کـه اهمیـت      است، معرِّفی مفهوم دوزبان شناسی وارد کرده شناختی زبان در علم زبان عهاز جمله تحوالتی که شاخۀ جام»   

بـه نـوع خاصـی از اسـتاندارد     »، زبانشناس برجسته، آن را به کار بـرد،  (4312)گونگی که نخستین بار فرگوسن  واژة دوزبان. خاصی دارد

که هر کـدام دارای نقشـی کـامالً    طوریهم در یك جامعه وجود داشته باشند، بهشود که در آن دو گونۀ مختلف زبانی با شدن اطالق می

همانطور که ممکن است در یك منطقه معیّن چندین زبان مختلف برای تکلّم بـه کـار رود، معمـوالً هـر زبـانی نیـز دارای        «معین باشند

-کـاربرده مـی  ای از افراد جامعه یا در موقعی خـاص بـه   ههای مختلفی است که هرکدام توسط عدّ ها، و به طور کلی گونهها و گویشلهجه

های زبانی بـه   ، یکی از گونه معموالً در اثر این گونه قوانین. کندهای زبان را انتخاب می هنگام تکلّم یا نوشتن، هر فردی یکی از گونه. شود

گـونگی  زبانابر تعریف فرگوسن در چنین شرایطی حالت دوبن. گیردشود و در تدوین دستور زبان الگو قرار می عنوان استاندارد انتخاب می

اگر استانداردی که دارای پرسـتیژ بـاال باشـد،    . آورد، دو گونۀ استاندارد برای دو دسته موقعیت به وجود می یعنی جامعه: آیدبه وجود می

 :باشدرد عموماً دارای چند شرط زیر میدهیم، آنگاه آن گونۀ استانداقرار «ب»تر را  در نظر بگیریم و استاندارد پایین «آ»

 . گیرندرا فرا می .«ب»است و معموالً افراد جامعه اول گونۀ  گونۀ استاندارد دارای قواعد دستوری تدوین یافته: الف

 . گیردای از ادبیات مورد استفاده قرار میگونۀ استاندارد در بخش عمده: ب

-گیرند و این گونه در محاورات غیررسمی و دوستانه مورد اسـتفاده قـرار نمـی   ربیت رسمی فرا میافراد گونۀ استاندارد را در تعلیم وت: ج 

  (16_13: 4922نرسینانس، ) .«گیرد

براین اساس، هنگـامی کـه از یـك نظـام زبـانی بـدون       . رودگونه، اصطالحی خنثی است که به طور کلّی درمورد هر نوع زبانی به کار می

اصطالح گونه در ترکیباتی ماننـد  . توان از اصطالح عامِ گونه، استفاده کرد شود میگویش بودن آن سخن گفته می تأکید بر زبان، لهجه یا

  (492:4921مدرسی، )است  بیشتر به همین مفهوم عام به کار رفته «گونۀ معیار»و «گونۀ نوشتاری»، «گونۀ گفتاری»، «گونۀ رسمی»

ابهـر  )ود رمنطقۀ ابهر و مناطق اطراف ابهر. شور ایران بسیار نفوذ کرده و گویشوران بسیاری داردهایی است که در ک زبان ترکی از زبان    

ایـن منطقـه بـه علـت      ،حکومت ایلخانان و انتخـاب سـلطانیه بـه عنـوان پایتخـت      آمدنِ روی کار با. درازی داردپیشینۀ تاریخی  ،(چای

بـه معنـی    «اوهـر »ایـن شـهر از واژة پهلـوی     ۀوجه تسمی. هی به دست آوردجّاهمیت ارتباطی قابل تو ،ای های جادهاز شبکهی برخوردار

. درکنـارة راسـت ابهـررود جـای دارد    کـه  است   ای باستانی به نام تپۀ قلعه تپه ،این شهراولیۀ جایگاه . است گرفته شده «محل بستن آب»

م به بعد، پس از مهاجرت و استقرار اقوام مختلـف تـرک در   قبل از هجوم اقوام مغول زبان بومی اهالی منطقه فارسی بود، ولی از قرن هفت

( آذری)وی ترکی آذری است، جانشین فارسـی پهـ   ای از ترکی جغتایی، اندک زبان ترکی که آمیزه منطقه، و آمیزش با اقوام محلی، اندک

  (3:4911آقامحمدی، . نك)گردید 

است، ولی آنچه مسلم اسـت، قبـل از هجـوم     همچون نژاد آنها یکدست نبودهزبان اهالی این منطقه »: است در کتاب تاریخ زنجان آمده    

الدین همـایی   استاد جالل .«زبانشان پهلوی راستست»: استدر صوراالقالیم نوشته .«است اقوام مغول زبان بومی اهالی منطقه فارسی بوده

اند، در خطاهای عروضی معذورتر از بنـدار باشـند   ان گفتهاهل همدان و زنجان در فهلویات سخن فراو»: نویسدچنین می در تاریخ ادبیات

، زبان فارسـی   زبان آمدها، و نزدیکی منطقه به شهرهای فارسی و اخیراً در اثر کثرت رفت .«تر از پهلوی است که به زبان و لغت دری نزدیك

زبـان   منطقۀ ابهر که امروزه به عنوان یك منطقۀ ترکبنابراین زبان بومی  (412:4911،  ثبوتی. نك)است  ها متداول گردیدهنیز در خانواده

هـایی کـه در زبـان ترکـی ایـن منطقـه و اسـتان         که لغات، اصطالحات و فعل چنان. است شود، از لحاظ تاریخی، ترکی نبودهمحسوب می
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قدر بـه سـمت   در حالی که هر. است و بیشتر لغات در یك جمله ترکی، فارسی است شود، بسیار با زبان فارسی آمیختهزنجان استفاده می

رویم، درصد استفاده از لغات اصیل ترکی بیشتر، و آمیختگی آن بـا زبـان فارسـی    شمال غربی کشور و شهرهای تبریز و اردبیل پیش می

یخی و یکی ازدالیـل آن شـاید پیشـینۀ تـار    . نشین ایران است تر از مناطق دیگر ترک، بسیار ضعیف زبان ترکی منطقۀ ابهر. شود کمتر می

 . زبان از جمله تهران و قزوین باشد همچنین نزدیکی ابهر به مناطقِ فارسی

زبان هیچ اطالعات و یـا اثـری مکتـوبی    شود و در حوزة نوشتار و دستورتسلط اهالی این شهر، به زبان ترکی، تنها محدود به گفتار می    

 . به ترکی وجود ندارد

و سـایر منـاطق    آذربایجـان در منطقـه   زبـان گفتـاری اهـالی   ( Azərbaycan Türkcəsi  /Azərbaycan dili)ترکی آذربایجـانی      

و  ترکیـه ترکی آذربایجانی بـه عنـوان زبـان گفتـاری، در نـواحی شـرقی       . است جمهوری آذربایجانو زبان رسمی  ایران نشین آذربایجانی

ه در لغات، سیستم آوایی و نحو قرار گرفتـه و در  ویژ رایج است و بطور قابل توجهی تحت تأثیر زبان عربی به داغستانو  گرجستانجنوب 

و  هـای ترکـی   زبـان ترکی آذربایجانی زیرشاخۀ  (4324کامری، )است  ایران عالوه بر زبان عربی، به شدت از زبان فارسی نیز تأثیر پذیرفته

ترکـی  : نـد از ا های مختلف زبان ترکی موجود در ایران عبـارت  سایر زیرشاخه. نشین ایران از جمله آذربایجان است زبان اکثر مناطق ترک

 . رکی شاهسونی، ترکی خراسانی و تترکی خلجی، ترکمنی، ترکی قشقائی

و  هـای عـراق   تـرکمن های گفتـاری،   و لهجه ترکی استانبولیشامل ) ها ترکو  ها ترکمنبه صورت دوطرفه، توسط  ترکی آذربایجانیزبان 

شمار سخنگویان به زبان ترکـی آذربایجـانی، اتفـاق نظـر وجـود نـدارد و برآوردهـا         ددرمور (31: 4369دنیس، )قابل فهم است ( قشقایی

 43آذربایجـانی در ایـران را   منابع پژوهشی جمعیت گویشـوران زبـان ترکـی    . شده براساس تخمین است تمامی ارقام ارائه. متفاوت است

 . کنند میلیون نفر ذکر می

اسـت   بـوده ( ٪43)ها در ایران  میلیون نفر با احتساب قشقایی 1میلیون در کل، و  42، 4326تخمین دانشنامۀ زبان کمبریج  برای سال  

نفـر   1161111به این زبان را در ایران ، تعداد سخنگویان 4326شناسی نیز در تخمین سال  المللی زبان دانشنامۀ بین (2141کریستال، )

زبانـان آذربایجـانی    جمعیـت تـرک   اتنولوگسایت . کند که به تخمین دانشنامۀ زبان کمبریج بسیار نزدیك است برآورد می( درصد 46٪)

 . است نفر اعالم کرده 44211111ایران را 

و ( O,U,A,I)در زبـان ترکـی آذربایجـانی صـداهای خشـن      . آوائـی صـوتی حـروف اسـت    أثر از همترکی آذربایجانی مت دستور زبان    

ماننـد  . آینـد  مـی   توانند در ریشه یك واژه با هم مخلـوط شـوند و بـا همـان ترتیـب فـوق در کلمـۀ        نمی( Ö,Ü,E,Ə,İ)صداهای نازک 

Gözəllik  وAyrılıq .عربی حسـین    مانند کلمۀ. گیرند قانون قرار میهای بیگانه نیز تا حد امکان تحت تأثیر این  واژه(Hoseyn )  کـه

زبـان آذربایجـانی    گروهی از گویشـوران تـرک  . شود گفته می( Əbbas)که در ترکی ( Abbas)عربی عباس  و کلمۀ Hüseynدر ترکی 

  (43و42:4911؛ هادی، 41:4932فرزانه، )کنند  های دیگر، ناخودآگاه از این قانون طبیعی زبان خود پیروی می هنگام صحبت به زبان

در ایـن زبـان ریشـۀ    . آید بشمار می های التصاقیزبانهای زبان ترکی از نظر ساختاری جزو  زبان ترکی آذربایجانی همانند سایر شاخه»    

افعـال متعـدی در    (3:4932فرزانـه،  )توان با اضافه کردن پسوندهای متعدد، تغییر زمانی، جمعی و صفتی داد  یك فعل یا یك اسم را می

شـبیه  =  «اوخشـاتماق » ←بودن شبیه =  «اوخشاماق»: بطور مثال. شود ترکی آذربایجانی با اضافه کردن پسوند به افعال الزم ساخته می

متعـدی  )نویسـاندن  =  «یازدیرمـاق » ←(متعـدی )نوشـتن  =  «یازماق»: افعال متعدی درجۀ دو و درجۀ سه نیز قابل ساخت است. کردن

ترکیـب پسـوندها و حـاالت افعـال در ترکـی       (متعـدی درجـۀ سـه   )وسیله نوشتن کسی را فراهم کـردن  =  «یازدیرتماق» ←(درجۀ دو

اونـالری  »: مثـال . های تصریفی با یك یا چند جمله مقـدور اسـت   ها در برخی زبانشود که بیان آن ه خلق کلماتی منجر میآذربایجانی ب

ــدیرمه ــی سئویش ــك ل ــیم    آن( = onlari sevişdirməliyik) .«یی ــان کن ــد تشویقش ــدیگر بای ــتن هم ــت داش ــرای دوس ــا را ب ــا . ه ی

  (3:4911هادی، ) .«شود از نوعی بود که باعث درد می(= Sancılandıranlardanımış) «سانجیالندیرانالردانیمیش»

 : در این پژوهش در نظر داریم به سؤاالت زیر پاسخ دهیم    

 ای وجود دارد؟ ، طبقۀ اجتماعی و جنس با دوزبانگی در منطقۀ ابهر چه رابطه بین میزان تحصیالت، سن( 4

 ؟چگونه است  تأثیر متقابل دو زبان ترکی و فارسی در این منطقه( 2

 آیندة دوزبانگی در این منطقه به نفع چه زبانی است؟( 9

 از عوامل مؤثر در دوزبانگی، تأثیرِ کدام عامل بیشتر است؟( 1
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 پیشینة تحقیق _1

تحقیقـات،  های زبانیِ مختلفی وجود دارد، بنابراین، در زمینۀ دوزبـانگی  ها و گونهها و لهجهاز آنجا که ایران کشوری است که در آن زبان

هایی پژوهشی است که تقریباً برای تمـامی   بیشتر این تحقیقات طرح. استهای پژوهشی فراوانی نوشته شده ها و طرحنامه مقاالت و پایان

نشین، یك رسـالۀ دکتـری    امّا در زمینۀ دوزبانگی در مناطق ترک. است انجام شده 4919تا  4914های دوزبانه و در فاصلۀ سالهای استان

یـك طـرح    4914در سـال  . اسـت در دانشگاه تهـران دفـاع شـده    4964در سال  «های اجتماعی دوزبانگی در آذربایجان جنبه»عنوان با 

یـك طـرح   . اسـت برای آموزش و پرورش این اسـتان انجـام شـده    «درس دوزبانگی در استان زنجان»پژوهشی در استان زنجان با عنوانِ 

ـ   ل و مشکالت دانـش ئمسا»با عنوان  4912پژوهشی دیگر در سال  یجـان غربـی در   آذربا ۀکـالس اول ابتـدایی در منطقـ    ۀآمـوزان دوزبان

امّا تا آنجا که نویسندگان اطلّاع دارنـد هـیچ پژوهشـی در زمینـۀ     . استدانشگاه تربیت معلّم تهران منتشر شده در «یادگیری زبان فارسی

 . است بررسی دوزبانگی تحت عنوان پژوهش حاضر در منطقۀ ابهر انجام نشده

 تأثیرات متقابل ترکی و فارسی در منطقة ابهر _9

توان از تأثیرات ایـن زبـان بـر زبـان فارسـی ایـن منطقـه        بازد، ولی نمی ستفاده از زبان ترکی در ابهر، روز به روز بیشتر رنگ میهرچند ا

دستگاه دستوری نظامی است کـه  . شودهای فرد دوزبانه، به زبان دوم، به سطح دستوری زبان مربوط می ترکیب سازی». پوشی کرد چشم

شود و آن عبارت است ازشبکۀ روابطی برای دستگاه زبان از اصطالح ساختمان زبان نیز استفاده می. وجود دارد دارِ زبان بین عناصر معنی

از دیدگاه دستور زبانِ ساختاری، ساختمان زبـان، مجموعـه عناصـر سـازندة گفتـار و نیـز روابـط        . که بین اجزای سازندة زبان وجود دارد

شناسـان،  ایـن پدیـده ازدیـدگاه زبـان    . ای دیگر کردای را جانشین تکواژ یا واژه ان تکواژ یا واژهتوبه دیگر سخن، می. موجود میان آنهاست

هـا در دوزبـانگی ایـن    سـازی  ای از ایـن ترکیـب  نمونه (11:4922نجفی،) .«کوشش زبان برای جبر و محدودیت یك بعدی بودن آن است

شود، ترکیباتی است که از روی ساختار زبـان ترکـی سـاخته    مینطقه دیده هایی که در زبان فارسی این ماز ویژگی. شودمنطقه دیده می

،  ، تنـك بلـوز   سـفید شـلوار  : مانند. شود که ساختارِ ترکی داردگاه در میان کلمات یك جملۀ فارسی، ترکیباتی وصفی دیده می. شوندمی

ای کـه  ، هنگام استفاده از زبان فارسی، کلمه و یا واژه شهر ، این است که متکلمان این های زبان این منطقه از دیگر ویژگی. عجیب داستان

مثالً جملـۀ  : کنددار میکنند، که گاه جمله را خندهاللفظی ترجمه می ، از زبان ترکی وارد زبان فارسی کرده و یا تحت معادل فارسی ندارد

بـه  . ؛ ولی این جمله در فارسـی معنـا و معـادل نـدارد    «!دباران افتا»: گوینداللفظی ترجمه کرده و میرا به فارسی تحت «یاقوش دوشده»

اسـتفاده   «تـر »های تفضیلی ترکی از در واژه. شوندهایی که معادل فارسی ندارند، در کالم استفاده می دلیل غنای زبان ترکی، گاهی فعل

 :مانند. کنند ف میرا حذ «تر»کردن نیز، تحت تأثیرِ زبان ترکی، زبانه، هنگام فارسی صحبتشود، مردم دو نمی

  .«مریم زهرادان بهك ده»: معادل جملۀ ترکی! مریم از زهرا بزرگ است    

لفظ، ورود لغـات نامـأنوس و اسـتفادة از     به ترجمۀ لفظ. شوداین تأثیر حتی در کودکانی که چندان به ترکی تسلّط ندارند نیز دیده می    

البته ناگفته نماند که تـأثیرات بـین دو زبـان،    . است تأثیرات ترکی بر فارسی این منطقه ، از دیگر «از»به جای  «به»و  «به»به جای  «از»

است، خـودش هـم چنـدان از تـأثیر زبـان       هرچند، زبان ترکی، تأثیر فراوانی بر نحوة تکلّم فارسی در این منطقه داشته. استمتقابل بوده

 . استفارسی در امان نبوده

زبانان هنگـام تکلّـم بـه     های فارسی در میان جمالت مورد استفادة ترک ن فارسی بر زبان ترکی، کثرتِ واژهگیر زبااز تأثیرات بسیار چشم

 . شودجا میبهها، گاهی در اثراتِ متقابل این دو زبان جاهمچنین ساختارِ زبان و ساختار جمله. این زبان است

. نفـر زن بودنـد   29نفـر آنهـا مـرد و     21تصـادفی انتخـاب شـدند  کـه      صـورت نفر از ساکنان شهر ابهر، به 31در این پژوهش حدود     

 :های این پژوهش به شرح جدول و نمودار زیر است وضعیت نمونه. های سنی مختلف پخش شد نامه بین گروه پرسش

 درصد فراوانی فراوانی گروه سنی

6_42 1 41% 

42_42 2 46% 

42_91 42 21% 

91_31 44 22% 
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بعـدازآن،  . دهـد زیرا این گروه جمعیت غالب شهر ابهر را تشـکیل مـی  . سال داشتند 91تا  42بیشترین گروه سنی مورد مطالعه، بین     

در . اسـت  ن ترکی مربوط به این گروه بودهو باالتر بود که بیشترین گویشوران زبا  31تا  91بیشترین درصد فراوانی، مربوط به گروه سنی 

 . دهیمهای سن و جنس، این دو متغیّر را با هم مورد بررسی قرار می این قسمت به دلیل همبستگی باالیِ متغیر

 بررسی متغیّرِ سن و جنس _4_9

نامـه مـورد آزمـایش قـرار      وسـیلۀ پرسـش   سال و پیـر بودنـد، بـه    ، میان ، جوان ، نوجوان ، کودک ، پنج گروه سنی که به ترتیب در این پژوهش

، بخـش   ، و تعصّب به زبان ترکـی  مندی، ترجیح اول مربوط به میزان عالقه بخش. در سه بخش بود  سؤال 23نامه، حاوی  این پرسش. گرفتند

در . شـد نطقـه مربـوط مـی   های مختلف و بخش سوم به آیندة زبان ترکی در ایـن م  دوم به میزان استفاده از زبان ترکی در محافل و موقعیت

سال، از زبان ترکی در این منطقـه بسـیار کـم اسـت و      42_6دهد که میزان استفادة کودکان  بررسی متغیّر سن، نتایج این تحقیق نشان می

کـی بسـیار کـم و    تکلّم به زبـان تر . گیرند، زبان ملّی یعنی زبان فارسی را زودتراز زبان مادری خود فرا می کودکان برعکس بزرگساالن و پیرها

رود و این درصد نیـز مربـوط بـه    درصد فراتر نمی 31میزان آشنایی این دسته با زبان ترکی از . شودندرت در میان این گروه سنی دیده می به

ـ  ، ترکی را فـرا مـی   معدود کودکانی که از همان آغاز و قبل از زبان فارسی. شودندرت در تکلّم دیده می فهم زبان است و به د، متعلـق بـه   گیرن

کنـد کـه قبـل    ها را بیشتر ترغیب می  از طرفی، نوع آموزش که در مدارس به زبان فارسی است، خانواده. طبقۀ اجتماعی پایین جامعه هستند

ر انـد، سـاختا  از جمله دالیلی که کودکان از زبـان مـادری خـود فاصـله گرفتـه     . از آموزش زبان مادری، زبان ملّی را به کودکان آموزش دهند

درحقیقت روند دوزبانـه شـدن   . وجودآمدن لهجۀ خاص ترکی در زبان و همچنین ساختار آموزشیِ حاکم است ، به سنگین و دشوار زبان ترکی

کننـد و بـا آن رشـد    با نهایت تعجّب باید گفت زبانی که والـدین بیشـتر بـا آن تکلّـم مـی     . شوددر این گروه سنی به صورت کامل انجام نمی

 . ها به آموزش زبان ملّی معطوف استدرواقع توجّه بیشتر خانواده. شودآموزش به کودک نادیده گرفته می اند، در یافته

با این حال، انس چنـدانی بـا زبـان ترکـی در     . سال با زبان ترکی بیشتر و گویشوران آن نیز بیشتر است 42تا 42میزان آشنایی گروه     

که دقیقـاً  درحالی. است، زبان مادری نیست؛ بلکه زبان ملّی است ، زبانی که زودتر فراگرفته شدهدر این گروه نیز. شوداین دسته دیده نمی

که کودکان ساکن در شهرهای مذکور، تا قبل از ورود بـه   طوری به. شود زبانِ تبریز و اردبیل دیده می های ترکعکس این اتفاق در خانواده

اند، بـه طبقـات   کنندگان که زبان مادری را زودتر از زبان رسمی فرا گرفته وه نیز معدود تکلّمدر این گر. گیرندمدرسه زبان ملی را فرا نمی

کـه   طوری به. ها از لحاظ کمّی متفاوت است  البته این میزان آشنایی و تکلم به زبان ترکی در میان جنسیت. تر تعلّق دارنداجتماعی پایین

تـوان گفـت کـه رونـد دوزبانـه شـدن       در این گروه نیز مـی . تر از عالقۀ نوجوانان دختر استعالقۀ نوجوانان پسر به زبان ترکی نسبتاَ بیش

 . است تکمیل نشده
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 91شود، تکلّم به زبان ترکی به مراتب بیشتر اسـت و هرچـه بـه سـمت عـدد       که گروه سنی جوان محسوب می 91تا  42در گروه سنی     

انـد و   گرفتـه این گروه، معموالً زبان ترکی را زودتر از زبانِ  فارسی فرا. شودمرد بیشتر می کنندگان در هر دو جنس زن و رویم، تکلُّمپیش می

ها در این گـروه سـنی، بسـیار      این تفاوت، بین جنسیت. شوداز این میان، در میان جنس مذکّر تعصّب و عالقۀ بیشتری به این زبان دیده می

، کامالً با زبـان  مثالً اگر پسر جوانی در محیط خانه. در دو جنس مذکر و مؤنث متفاوت استکه روند یادگیری زبان نیز  طوری به. فاحش است

، محیط، شرایط مساعدتری را برای تکلّم و آشنایی بیشتر با ایـن زبـان   (افتدهای مرفّه اتفاق می این مسأله در خانواده)ترکی آشنا نشده باشد، 

رغمِ میلشان، مجبور به تکلّـم بـه ایـن    در جریان  محیط و تحت تأثیر دوستان خود و گاهی علی پسرانِ این گروه سنّی معموالً. کندفراهم می

بر این گروه سنی، در میان جنس مذکّر، درصد استفاده از زبان ترکی را در ایـن گـروه بیشـتر     اجبارهای عرفی و اجتماعی حاکم. زبان هستند

. شـود رویم، عنصر تعصّب شدید و عالقۀ مفرط به زبان ترکی بیشتر و بیشـتر مـی  تر میتر جامعه پیشهرچه به سمت طبقۀ پایین. استکرده

آید و تکلم بـه زبـان ملـی در میـان آنهـا دیـده       گاه درمیان این طبقه، استفاده از زبان دوم، یعنی زبان فارسی نوعی کسرِ شأن  به حساب می

یعنـی دختـران و زنـان از طـرف جامعـه      . شودنس مونث این گروه دیده میاین در حالی است که دقیقاً عکس این موضوع میان ج. شودنمی

بلکه قواعد و عرف حاکم بر جامعه، برای زنان استفاده از زبـان دوم، یعنـی زبـان رسـمی را  اقتضـا      . شوندمجبور به استفاده از زبان ترکی نمی

 . کندمی

دهند، درصد استفاده و همچنین عالقه به زبـان ترکـی بـه    تشکیل می سال و والدین را سال که جمعیت میان 31تا  91در گروه سنی    

ایـن گـروه   . انـد  سال، زودتر از زبان رسمی فرا گرفتـه  این گروه معموالً زبان مادری را با فاصلۀ زمانی پنج. استمیزان زیادی افزایش یافته

هـا بـا زبـان دوم یعنـی فارسـی انجـام       و فقط تحصیالت رسمی آناند ها، با زبان ترکی رشد یافتهسنی در اکثریّت قریب به اتفاق خانواده

گیرنـد از زبـان   هایی که در آن قرار مـی  تسلّط این گروه سنی بیشتر بر زبان مادری است و به جز محافل علمی در بقیۀ محیط. استشده

شود، زبـان  فرزندان دختر توسط این گروه استفاده میویژه  با این حال، زبانی که برای تکلّم با کودکان و فرزندان، به. کننداول استفاده می

 . شودهای سطح پایین، زبان ترکی برای تکلّم با فرزندان و حتی کودکان استفاده میتنها در بین خانواده. ترکی است

زبـان رسـمی بـرای ایـن      توان گفت کهگیرد، زبان مسلّط، زبان مادری است و میدر دستۀ آخر که گروه سنی پنجاه به باال را در برمی   

گیرنـد  هایی که در آن قرار مـی  این دسته در تمامی محیط. گروه تا حدّی ناشناخته یا در حد فهمیدن و یا مکالمۀ ابتدایی و ضعیف است

 . کننداز زبان ترکی استفاده می

تـر اسـت و هرچـه بـه     تر و کامـل مسلّط، زبان اول  کنیم دهد که هرچه به سمت گروه سنی باالی پنجاه حرکت می ها نشان میبررسی   

اگر تسـلّط و میـزان اسـتفاده از زبـان ترکـی      . شودتر و مطرودتر میرویم، زبانِ ترکی ضعیفسمت گروه سنّی کودک و نوجوان پیش می

میـزان آشـنایی،   . کنـد  سال را بیشترین میزان در نظر بگیریم، هر چه جلوتر برویم نمودار ما حالت نزولی پیدا می 31درگروه سنی باالی 

 :عالقه و استفاده از زبان ترکی در منطقۀ ابهر در متغیّر سن به شرح جدول زیر است
 

 

 

 

 

 
                 

و استفاده از زبان  مندی درصد عالقه گروه سنی

 ترکی

6_42 41% 

42_42 91 .31% 

42_91 14% 
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 :ورزنددهد که زنان کمتر از مردان به استفاده از زبان ترکی اهتمام می روشنی نشان می ر زیر بهدر متغیر جنسیت، جدول و نمودا    

فراوانی  درصد

 مردان

درصد فراوانی 

 زنان

میزان استفادة 

 مردان 

استفادة  میزان

 زنان

31% 16% 66% 91% 

 

  
هـا مختصـر     در برخی موارد این تفاوت. نان و مردان متفاوت استآید که در بعضی جوامع، گفتار زشناسی چنین برمی های زباناز پژوهش    

انـد کـه   مثالً پـی بـرده  . گیرند، سرسری می شود و احتماالً آنها را نظیر حرکات مختلف صورتها نمیو جزئی است و معموالً کسی متوجّه آن

هـایی   از واکـه ( ، بـازتر  تر ، بسته تر ، پسین تر پیشین)تر  ای د حاشیهبرنهایی که زنان به کار می امریکایی، واکه _های انگلیسیدر بسیاری از لهجه

شـاید حتـی آگاهانـه بـه     . ها ممکن است کامالً فاحش باشد و جلب توجـه نمایـد  در مواردی دیگر این تفاوت. برنداست که مردان به کار می

هـای دنـدانی کامیـده در گفتـار مـردان متنـاظر بـا         یباشـد، بندشـ   مثالً گرسوانتری که یك زبان سـرخ پوسـتی مـی   . کودکان آموخته شود

دهد که متغیـر جنسـیت تـأثیر مهمـی در     این مسأله نشان می (411: 4916طباطبایی، ) .«های نرمکامی کامیده در گفتار زنان است بندشی

 . تواند داشته باشد زبانگی میدو

 بررسی متغیر طبقة اجتماعی و تاثیر آن بر دوزبانگی _1_9

بررسـی  . ها و همچنین شغل پدر خانواده سنجیده شدماعی این جامعه آماری، با سؤال از میزان درآمد و هزینۀ ماهیانۀ خانوادهطبقۀ اجت

به این . ها رابطۀ معکوس وجود دارد  مندی و میزان استفاده از زبان ترکی و طبقه اجتماعی خانوادهدهد که بین عالقهاین متغیر نشان می

کند و هرچه طبقۀ اجتمـاعی  ضعیت اجتماعی و مالی خانواده بهتر باشد، میزان استفاده از زبان ترکی کاهش پیدا میمعنی که هرچقدر و

هـایی کـه میـزان    خـانواده . کنـد گیرد، درصد استفاده از زبان ترکی نیز افزایش پیـدا مـی  تری قرار می خانواده و شغل پدر در سطح پایین

ی یك ملیون تومان است و یا از متوسـط بـه بـاال قـرار دارنـد، عالقـه و اهتمـام کمتـری بـه اسـتفاده و           ها باال  درآمد و هزینۀ ماهیانۀ آن

هـر دو  . ها دوزبانگی وجود نـدارد   توان گفت در این خانواده با این حال، نمی. دهند همچنین آموزش زبان ترکی به کودکان خود نشان می

در ایـن نـوع   . صد استفاده از زبان ترکی بین اعضای کوچکتر خانواده در نوسـان باشـد  شود، ولی ممکن است درزبان در خانواده تکلم می

ها نحوة آشنایی کودکان با زبان مادری، از طریق استماع این زبان از والدین در حال صحبت کردن بـا هـم یـا بـا اعضـای بزرگتـر         خانواده

-گیرند در تکلم و یادگیریِ کامـل آن دچـار مشـکل مـی    رار نمیگیرد، ولی چون خودشان چندان مخاطب این زبان ق خانواده صورت می

در حـالی کـه   . شـود هـا مـی    ، زبان اول کودکان این نوع خانواده ، زبان رسمی ، بنابراین، برای درک بهتر مفاهیم آموزشی در مدرسه. شوند

-ه به یك میزان مخاطب زبان ترکـی قـرار مـی   قشر پایین که حقوق و درآمد آنها  کمتر از یك ملیون تومان است، تمامی اعضای خانواد

شود و جریان دوزبانـه شـدن در ایـن طبقـه بعـد از ورود بـه       های قشر پایین، فقط زبان ترکی استفاده می درواقع در میان خانواده. گیرند

یکسـان مـورد تکلّـم قـرار      در طبقۀ متوسط دو زبان مورد بحث به صورت. شودمدرسه یا قبل از آن، در جریان ارتباط با جامعه ایجاد می

درصد 
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 مردان
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 زنان

میزان 

عالقه و 
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 ی مردان 
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Series1 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

211 
 

افتد، باعث تسلّط یکی از دو زبان، و در اکثر مواقع تسـلط  هایی که بین دو قشر مختلف خانوادگی اتفاق می در این میان، ازدواج. گیرندمی

شـود و   ه مـی زیرا به دلیل ضعف یکی از طرفین در زبان ترکی، زبـان فارسـی زبـان غالـب خـانواد     . شودزبان فارسی در خانوادة جدید می

هـا، زبـان ترکـی بـه       های متوسط و پایین، در بقیۀ خانواده ، به جز معدود خانواده با این روند. شوندها نیز به این زبان آموزش داده می  بچه

،  هـا   نامـه  براساس بررسی پاسخ پرسش. ای نه چندان دور به دست فراموشی سپرده خواهد شددلیل عدم استفاده، مطرود شده و در آینده

 :شود زبانگی در منطقه ابهر به شرح زیر مشخص میجدول و نمودار تأثیر وضعیت اقتصادی بر دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سی متغیّر میزانِ تحصیالتبرر _9_9

سـواد   در این جامعۀ آمـاری نمونـۀ بـی   . ، و باالتر سنجیده شد ، کارشناسی ، دیپلم سواد، زیر دیپلم های بی متغیر میزان تحصیالت با گزینه

 :جدول و نمودار مربوط به تأثیر میزان تحصیالت بر دوزبانگی به شرح زیر است. وجود نداشت
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 %11 %21 %61 41 %31 3 %31 3 دیپلم

 %11 %61 %13 3 %33 3 %11 1 کارشناسی

 %31 %61 %21 41 %31 3 %31 3 باالتر

 

 و استفاده از زبان ترکی مندی درصد عالقه میزان درآمد

 %32 و کمتر 311111
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تأثیر طبقه اجتماعی برمیزان عالقه مندی و تکلم به 

 زبان ترکی در منطقة ابهر 
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شـود و  مندی و استفاده از زبان ترکی دیـده نمـی  شود، هیچ نوع ارتباط معناداری بین میزان تحصیالت و عالقهطور که مشاهده میهمان

زان تـوان گفـت کـه هرچـه میـ     البتـه مـی  . توان عالقه و استفاده از زبان ترکی در این منطقه را متأثر از میـزان تحصـیالت دانسـت   نمی

رود، اقتضای کاری و محیطی ممکن است بر استفادة بیشتر از زبان دوم یعنی زبـان فارسـی، تـأثیر مسـتقیم داشـته      تحصیالت باالتر می

یابـد، بنـابراین،   گیرد و با آن انس می ها پیش از تحصیالت اکتسابی، زبان را در خانواده و محیط فرا میباشد؛ ولی از آنجا که هر فرد مدّت

تواند ارتباط مستقیمی بر عالقه و استفاده از زبـان مـادری داشـته    حیط تحصیلی، تسلط او را بر زبان رسمی بیشتر کند، ولی نمیشاید م

 . باشد

 گیری نتیجه _1

منـدی و اسـتفاده   ، طبقۀ اجتماعی و جنسیت تأثیر مستقیم بر عالقه گیریم که سه عاملِ سندست آمده نتیجه میه های ببراساس یافته 

تـر و  از میان این سه عامل، تأثیر طبقۀ اجتماعی از متغیرهـای دیگـر بیشـتر اسـت و اثـر آن مسـتقیم      . از زبان ترکی در منطقۀ ابهر دارد

هرچـه بـه سـمت نسـل جدیـد      . شود، بین میزان تحصیالت و استفاده از زبان ترکی هیچ رابطۀ معناداری دیده نمی تر است؛ امّاگیرچشم

هـا ترکـی     هـا و خـانواده    در آینـده در میـان زوج  رسد کـه   شود و به نظر مییزان تسلّط و تکلّم به زبان ترکی کمتر میرویم، متر میپیش

زبان فارسی در میان نسل جدید عالوه بر اینکـه زبـان   . ها باقی نخواهد ماندای از این زبان در ذهنمطرود خواهدشد و به مرور جز خاطره

دار نبودن زبـان ترکـی در منطقـۀ ابهـر را در      شاید بتوان علّت ریشه. شکل زبان مادری نیز درخواهد آمدکم به  رسمی محسوب است، کم

زبان مانند تهران، کرج، همـدان   توان آن را نادیده گرفت، نزدیکی ابهر به شهرهای فارسییکی از عواملی که نمی. کردچند عامل مهم بیان

است و این زبان به دلیـل مهـاجرت ترکـان بـر     بوده( آذری)زبان گذشتۀ منطقۀ ابهر، پهلوی  علت دیگر شاید این باشد که. و قزوین است

است، زیرا با مقایسۀ تطبیقی ترکی این منطقه با ترکی مناطق شمال غربیِ ایران مانند تبریز و اردبیل و ارومیـه،   تحمیل شده،  این منطقه

رسـد   تر به نظر مـی است، ولی زبان ترکی مناطق مذکور خالص لغات فارسی آمیخته رسیم که ترکی منطقۀ ابهر، بسیار با به این نتیجه می

عامل تأثیرگذار دیگر، مسألۀ فرهنگی و نحوة آموزش کودکان در مـدارس  . نمایدکه گاه فهم آن برای ساکنان منطقۀ ابهر دشوار می چنان

همچنین ساختار زبان ترکـی و لهجـۀ آن   . استکامالً مطرود شدهویژه مدارس دختران، زبان ترکی  که در مدارس ابتدایی بهبطوری. است

،  کنـد  چندان برای اهالی شهرستان ابهر دلنشین نیست و متکلّمان برای اجتناب از لهجۀ خاص ترکی که در گفتار نمود شدیدی پیدا می

های قشر باال و گـاه قشـر متوسـط، اسـتفاده از      وادهویژه در خان ، به گاه برای مردم این منطقه. کننداز کاربرد زبان مادری خود اجتناب می

دهد که کفّه ترازو به سـمت زبـان فارسـی سـنگینی کـرده و در      کلیۀ عوامل نشان می. شودزبان ترکی نوعی کسرِ شأن نیز محسوب می

. ن فارسـی رنـگ خواهـد باخـت    آیندة نه چندان دور و با تغییر نسل، زبان فارسی زبان غالب این منطقه خواهد شد و دوزبانگی به نفع زبا

تـر و  گیرشود و این تأثیر در میان جنس مؤنث چشم، دوزبانگی کمتر و کمتر می رودتر و طبقه اجتماعی باالتر میهرچه گروه سنی پایین

 . تر استواضح
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