
 

بررسی فرایندهای آوایی رایج در زبان زندان با توجه به متغیرهای اجتماعی 

 جنسیت، سن، تحصیالت و موقعیت اجتماعی

  ،دکتر محمد رضا اروجی ، دکتر بهزاد رهبر آمنه مسن آبادی
 چکیده

اتتی، شدن  شدناتتی، روان  نظدر جامعده   هدا و اطدطاتار را در در ا دن زبدان از ن طده       مطالعۀ زبان زنددان و واه  

پدرداز   و   در پژوهش تاضر به بررسی جنبۀ آوا ی زبان زندان مدی . شناتتی دارای اهمیت است شناتتی و جرم زبان

تر ن فرا ندهای آوا ی در ا ن گونۀ زبانی را با توجده بده اهدار مت یدر اجتمداسی جنسدیت، سدن، تح دیار و          مه 

های مبتنی بر مشاهدۀ سینی و م داتبه   ژوهش از روشهای پ برای گردآوری داد . موقعیت اجتماسی واکاوی نما ی 

 را در در زبدان   اطدطا   695 و مدرد  زنددانیان  اطدطا  را در در زبدان    6 5ها شدام    ا ن داد . استفاد  شد  است

نفدر بدودا از ا دن     07تعداد ک  زندانیانی که مورد م اتبه قرار گرفتند (. مورد     در مجموع )زن است  زندانیان

 ت دار،  قدز   شدهر،  نفر آنها مرد و از اهار زندان رجدا ی  67نفر آنها زن و همگی از زندان شهر ری بودند،  7 تعداد، 

: دهد که مهمتر ن فرا ندهای آوا دی زبدان زنددان سبارتندد از     نتا ر پژوهش نشان می. بزرگ بودند تهران فشافو ه و

 یر جنسیت رابطۀ معنادار ندارند ولدی سده فرا ندد    مت ک از ا ن فرا ندها با  هیچ. قلب و تذف درج، ابدا ، همگونی،

آوا ی ابدا ، تذف و قلب دارای رابطۀ معنادار با مت یرهای سن، تح یار و موقعیت اجتماسی هستند در تالی که 

 .دو فرا ند همگونی و درج رابطۀ معناداری با ا ن مت یرها ندارند

 ا ند آوا ی، ت ییر آوا ی، همگونیشناسی اجتماسی، فر  زبان زندان، زبان: واژگان کلیدی
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Investigating popular phonetic processes in prison language with respect to 

social variables of gender, age, education and social status 

Abstract 
It is important to study the language of the prison and the common terms and terms 

in this language from a sociological, psychological, linguistic, and criminological 

point of view. In the present study, we study the phonetic aspect of prison language 

and examine the most important phonetic processes in this language with respect to 

the four social variables of gender, age, education, and social status. Objective 

observation and interviewing methods have been used for data collection. The data 

includes 516 common terms in the language of male prisoners and 695 common 
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terms in the language of female prisoners (a total of 1111 cases). The total number 

of prisoners interviewed was 07, of which 07 were women and all were from Rey 

Prison, 67 of them were male, and were from four prisons in Rajaja Shahr, 

Ghezelhasar, Fashafiyeh and Tehran. The results of the research show that the most 

important phonological processes in the language of the prison are: homogeneity, 

abdominal, insertion, removal and heart. None of these processes have a meaningful 

relationship with gender variable, but three phonetic procedures of abdol, 

elimination and heart have a significant relationship with age, education and social 

status variables, while the two processes of integration and inclusion do not have a 

meaningful relationship with these variables. 

Key words: Prison language, Social linguistics, Phonetic process, Phonetic change, 
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 مقدمه

های سنی،  های مختلف اجتماسی است که با مشخ ه زندان نیز مانند جامعه متشک  از گرو 

های اجتماسی،  ها برتاف جامعه موقعیت اما در زندان. شوند جنسی و نژادی از ه  متما ز می

. بندی رسمی و غیررسمی محکومان موثر نیست در طب ه... ش لی، تح یلی، اقت ادی سیاسی و 

های د گری همچون بز  ارتکابی، مدر محکومیت، زبان،  ا در زندان به واسطۀ مشخ هه گرو 

ها و  گو ند و واه  گونۀ زبانی که زندانیان به آن سخن می. گیرند و سن شک  می قومیت

برند، موضوسی درتور توجه و پژوهش  و ژ  در گفتگو با  کد گر به کار می اططاتاتی که به

های زبانی را ر در فضای بیرون از زندان متفاور است  انان با گونه ا  آنا ن گونۀ زبانی گ. است

اند دشوار  که فه  آن برای افرادی که تجربۀ زندان ندارند و در معرض ا ن گونۀ زبانی نبود 

توان نام  را می« تبس بلندگو»و « مشامی»، «باز بودن رأی»برای نمونه، اططاتار . نما د می

نها را در گفتار زندانیان آزادشد  در هنگام پیگیری امور اداری تود مشاهد  برد که پژوهشگران آ

 :اند کرد 

 رأی که کنی کاری تونی می موند  تبسش از ما  شش که من همسر برای.....  تان ( الف

توانند از زندان آزاد شوند ولی  وضعیت زندانیانی که با تک  قاضی می: رای باز شدن)؟ شه باز

از طبح تا غروب در مکانی تحت کنتر  کار کنند و بعد از آن آزادند که به تانه در سوض با د 

 (بروند

مواد مخدری که از طر ق بینی استنشاق و : مشامی! )مشامی زنه، اون  می مواد فانی( ب

 (شود م رف می
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 زندانی و تحم  شود انتها تا با د که تبسی: تبس بلندگو) !دار  بلندگو تبس شوهرم( ج

 (در زندان بماند سفوی هیچ بدون را تود محکومیت مدر تمام

 و ضرب موارد از برتی به های تود پژوهش و مطالعار اثنای در ساو  بر ا ن، پژوهشگران

   ا  کد گر با زندانیان گفتگوی هنگام در ا جادشد  های تفاه  سوء از ناشی تودزنی و جر 

. اند کرد  برتورد معیار جامعۀ با آزادشد  ندانیز بین تعام  و تفاه  وجود سدم از متعددی موارد

ها را گونۀ زبانی تاطی دانست که  توان زبان مورد استفاد  در زندان بر ا ن اساس، می

های را ر در  های آواشناتتی، ساتتواهی و معناشناتتی تاص تود را داراست و با گونه و ژگی

 .شود فهمی منجر می رجامعه آنچنان متفاور است که گا  به سدم تفاه   ا ک

مطالعۀ زبان زندان ه  تائز اهمیت است و ه  ارزشمندا نه تنها به تاطر ا نکه اهمیت زبان 

دهد، بلکه به تاطر ا نکه  را در نزد زندانیان برای کنار آمدن با شرا ط زندگی در زندان نشان می

به باور (.   7 ما ر، ) کند کارکردهای اجتماسی زبان را بهتر و بیشتر بشناسی  به ما کمک می

فرهنگ و زبان تاک  بر زندان تاثیر بسزا ی بر رفتار زندانیان دارد و از ا ن رو، اگر (   7 )ما ر 

مسئوالن زندان و مسئوالن قضا ی به مطالعۀ دقیق زبان زندانیان بپردازند و با آگاهی از ا ن 

ها  بروز تشونت و ناهنجاری در زندانتوان تا اندازۀ ز ادی از  زبان با زندانیان رفتار کنند می

های آوا ی، ساتتواهی، نحوی و  در نتیجه، آشنا ی با زبان زندان و شناتت جنبه. جلوگیری کرد

توان گامی مه  در راستای اطا  زندان و بهبود وضع و رفتار زندانیان به شمار  معنا ی آن را می

 . آورد

شناتتی بر روی گونۀ زبان زندان در  ار زبانبا توجه به اهمیت موضوع و نظر به تأل مطالع

کوشی  به جنبۀ آوا ی ا ن گونۀ زبانی بپرداز   و مهمتر ن  دات  کشور، در پژوهش تاضر می

فرا ندهای آوا ی را ر در ا ن گونۀ زبانی را با توجه به اهار مت یر اجتماسی جنسیت، سن، 

 :های اطلی پژوهش سبارتند از رسشبنابرا ن پ. تح یار و موقعیت اجتماسی واکاوی نما ی 

 کدامند؟ زندان زبان در را ر آوا ی فرآ ندهای تر ن مه (  

زندانیان  اجتماسی موقعیت تح یار و سن، جنسیت، مت یرهای با ا ن فرا ندها ارتباط (  

 است؟ اگونه

ان و ژ  زب ای در ت وص مطالعار مربوط به زندان و به امید است که با ا ن کار باب تاز 

زندان گشود  شود و با شناسا ی ابعاد گوناگون ا ن گونۀ زبانی بتوان به درک بهتری از شرا ط 

تواند ترکت به  پیامد ا ن موضوع می. زندان و تاثیر آن بر روی ذهن و زبان زندانیان دست  افت
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ا ن  اندرکاران امور مربوط به زندانیان با سوی اطا  رفتار و برتورد مسئوالن زندان و دست

 .های اجتماسی در فضای درون و بیرون از زندان باشد افراد و کاهش آسیب

در بخش نخست به بیان مساله و اهمیت و . ا ن م اله از شش بخش تشکی  شد  است

های مورد بررسی، روش  برداری، نمونه در بخش دوم، روش نمونه. ضرورر آن پرداتتی 

در بخش سوم، مروری کوتا  بر پیشینۀ . هی  دادها و روش پژوهش را شر  توا گردآوردی داد 

در بخش اهارم، به بحث پیرامون پا گا  نظری پژوهش که و توطیف . پژوهش تواهی  داشت

ها تواهی  پرداتت  در بخش پنج ، به تحلی  و بررسی داد . فرا ندهای آوا ی تواهی  پرداتت

 گفته را  ا با مت یرهای اجتماسی پیشو مهمتر ن فرا ندهای آوا ی زبان زندان و نیز ارتباط آنه

 .گیری پژوهش را ارائه تواهی  نمود سرانجام در بخش شش ، نتیجه. واکاوی تواهی  کرد

 روش پژوهش

 ت ار، قز  شهر، شهر ری، رجا ی ا ن پژوهش بر روی زبان زندانیان زن و مرد در پنر زندان

انتخاب ا ن پنر . انجام گرفته است زالبر و تهران های استان در واقع بزرگ تهران فشافو ه و

های پژوهش  تاطر دسترسی آسان برای پژوهشگران بود  و داد  زندان به طورر گز نشی و به

ا ن  در کیفرشان تحم  برای سا  6 از بیش مدر به که زندانیانی است برگرفته از گفتار

انجام گرفته استا   نشیگز روش به هدف جامعۀ از برداری نمونه. اند برد  ها به سر می زندان

 بر های مبتنی روش از ها داد  گردآوری برای موردنظر، زندان تعیین از پس که طورر بد ن

 البته در .شد  است استفاد  برداری  ادداشت و م اتبه مح ، در تضور سینی از طر ق مشاهدۀ

زندانی  7 م اتبه با . است شد  طدابرداری طور ضبط دستگا  توسط مشاهدار موارد، برتی

شهر  های رجا ی زندانی مرد از زندان 67و ( که زندان و ژۀ بانوان است)زن از زندان شهر ری 

در . انجام گرفت( نفر 6 )بزرگ  تهران و( نفر 7 )فشافو ه  ،(نفر 6 )ت ار  قز  ،(نفر 7 )

 کاررفته به اططاتار و سبارار ها، واه  از مورد 6 5نها ت از طر ق مشاهد  و م اتبه، تعداد 

زن به دست آمد که به طورر کیفی و کمّی  زندانیان مورد از زبان 695 و مرد زندانیان زبان در

های را ر در گفتار  البته ناگفته پیداست که بسیاری از واه. مورد تحلی  و بررسی قرار گرفت

 .مردان و زنان زندانی با  کد گر مشترک است

تفکیک جنسیت، سن، تح یار و طب ۀ اجتماسی شوندگان را به  تعداد م اتبه(  )جدو  

 7 تا  1 از )جوان : شوندگان به سه گرو  ت سی  شدند از لحاظ سنی، م اتبه. دهد نشان می

از نظر سطح تح یار، (. سا  56تا   6از )و کهنسا  ( سا  67تا    از )، میانسا  (سا 
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لیسانس و باالتر ت سی  شدندا و در  سواد، ز رد پل ، د پل  و شوندگان به اهار گرو  بی م اتبه

 .نها ت از نظر طب ۀ اجتماسی، به سه گرو  طب ۀ اجتماسی پا ین، متوسط و باال ت سی  گرد دند
 شوندگان به تفکیک جنسیت، سن، تحصیالت و طبقة اجتماعی تعداد مصاحبه :6جدول 

ت
جنسی

 

 طب ه اجتماسی تح یار سن
جوان

میانسا  
کهنسا  
بیسواد 
 

ز رد 
پل 

 

د پل 
 

س و 
لیسان

باالتر
ن 

پا ی
ط 

متوس
 

باال
 

 6  0  1  6     7  6  6  6  7  مذکر

 6 5 9 6 6 6 6 5 5 1 مؤنث

 7     0  9  5  6  7        1  مجموع

 

 پیشینة پژوهش

های د گر بر روی زبان زندان و  های بسیاری که در کشورهای د گر و زبان با وجود پژوهش

جام گرفته است، تا جا ی که نگارندگان اطاع دارند در کشور ا ران و زبان ابعاد گوناگون آن ان

 کی از ا ن . شناتتی بر روی ا ن موضوع انجام شد  است فارسی تاکنون تنها دو پژوهش زبان

است که در آن به بررسی ( 97  )آبادی  نامۀ کارشناسی ارشد مسن ها مربوط به پا ان پژوهش

شناسی  فرد س از د دگا  زبان ندامتگا  و ت ار قز  او ن،  زندان زبان زندانیان مرد در سه

 نمودهای زندانیان، زبان بر زندان محیط تأثیر بررسی وی ضمن. اجتماسی پرداتته است

مورد مطالعه قرار  جامعۀ زندان تأثیر تحت آوا ی و واهی معنا ی، سطو  آن را در شناتتی زبان

 و واهی معنا ی، ت ییرار زندان سبب بروز بر تاک   طشرا و داد  و در افته است که محیط

ا ن . است( 96  )آبادی  پژوهش د گر، کتاب رهبر و مسن. شود زندانیان می گفتار در آوا ی

اند از  اند و کوشید  شناسی اجتماسی به مطالعۀ زبان زندان پرداتته پژوهشگران با رو کرد زبان

تری از  های ز ر ن جامعۀ زندان و درک کام   ها ن رهگذر به شناتت بهتر و بیشتری از ال

ها و اططاتار مورد استفاد  در زبان  ای از واه  آنها مجموسه. های زبان دست  ابند ن ش

های واجی،  تر ن و ژگی زندانیان مرد در اند زندان استان تهران را گردآوری کرد  و مه 

 .اند ساتتواهی و معنا ی آنها را بررسی نمود 

شناسی  بان زندان در ا ران تاکنون تا اندازۀ ز ادی مورد غفلت پژوهشگران توزۀ زبانگراه ز

شناسی موضوع زندان و زندانیان را مورد توجه قرار  قرار گرفته است، پژوهشگران توزۀ جامعه

از کارها ی . اند ها ی از زندگی در زندان و مسائ  پیرامون آن پرداتته اند و به بررسی جنبه داد 
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و (  9  و  10  ،  1  )، شمس (10  )توان سبدی  در ا ن زمینه انجام گرفته است میکه 

را نام برد که به دلی  سدم ارتباط کار آنها با محور م اله، از بحث بیشتر ( 11  )نیز هاشمی 

 .کنی  پیرامون آنها تودداری می

وناگون مورد بررسی قرار ها و زوا ای گ پژوهشگران غیرا رانی تا کنون زبان زندان را از جنبه

برای )اند  ها کرد  نامه ها و اططاتار را ر در زبان زندانیان را وارد واه  نگاران واه  واه . اند داد 

شناسان زبان زندان را از د دگا   شناسان و جرم ا جامعه(996 ا ال ترا   7 نمونه، گر ن، 

رسی  ن شۀ نظام اجتماسی زندان به شناتتی بررسی کرد  و آن را برای ت شناتتی و جرم جامعه

شناسان  شناسان و زبان ا مردم(777 ا ا نار و ا نار، 919 برای مثا ، باندسون، )اند  کار برد 

برای نمونه، )اند  به بررسی کارکردهای ارتباطی، اجتماسی و فرهنگی زبان زندان پرداتته

شناتتی مورد  را از د دگا  روانشناسان آن  ا روان(  7 ا ما ر، 776 ا لوسر،  77 انسیناس، 

ا تحلیلگران گفتمان نیز به تحلی  گفتمان تاک  (  7 برای نمونه، متیو، )اند  بررسی قرار داد 

 (.776 مانند، ما ر، )اند  بر زندان پرداتته

به بررسی گونۀ واهگانی مورد استفاد  توسط زندانیان زن در کشور ( 5 7 )سا ملَین 

هدف ا ن پژوهش بررسی ا ن موضوع بود  است که آ ا .   ا پرداتته استسواز لند در جنوب آفر

نشان دهند دست به ت ییر ( جامعۀ غالب)زندانیان زن برای آنکه تود را جدا از جامعۀ معیار 

برند که افراد تارج از جامعۀ زندان قادر به  زنند و اططاتاتی به کار می های زبان تود می واه 

ها و اططاتاتی  های پژوهش نشان داد که ا ن زندانیان از واه   افته. تیردرک آنها نباشند  ا 

کنند که زندانبانان، افسران پلیس و مردم بیرون از جامعۀ زندان نتوانند زبان آنها را  استفاد  می

تواهند هو ت زبانی مست لی داشته  دلی  ا ن کار سمدتا ا ن است که زندانیان می. متوجه شوند

به بحث پیرامون (   7 )ما ر . د را مست   و جدا از اولیاء امور زندان نشان دهندباشند و تو

های زبان زندان و کارکردهای اجتماسی آن،  تر ن مشخ ه زبان زندان پرداتته و با مطالعۀ مه 

نتیجه گرفته است که فرهنگ و زبان تاک  بر زندان تاثیر شد دی بر رفتار زندانیان دارد و اگر 

توانند به درک  زندان و مسئوالن قضا ی به مطالعۀ دقیق زبان زندانیان بپردازند میمسئوالن 

بهتری از رفتار و اسما  زندانیان برسند و ا ن نخستین گام برای پیشگیری از بروز تشونت در 

های نیوز لند به گردآوری بیش از  از طر ق م اتبه با زندانیان زندان( 776 )لوسر . زندان است

. پرداتته است 777 تا  995 های  ه  و اططا  را ر در زبان ا ن زندانیان طی سا وا 777 



 611 ...بررسی فرایندهای آوایی رایج در زبان زندان با توجه به متغیرهای اجتماعی جنسیت، سن 

نامۀ تود ساو  بر اططاتار و تعار ف آنها، تا تد ممکن به بررسی تاستگا  و  وی در واه 

 ها ی از زبان زندانیان ارائه  ر شۀ ا ن اططاتار نیز پرداتته و برای هر  ک از اططاتار، مثا 

 .داد  است

 

 فرایندهای آوایی

 گستردۀ و اطلی های شاته از  کی که اجتماسی شناسی زبان اهاراوب در تاضر پژوهش

 شناسی زبان( 0 6: 7 7 )  اشمیت و ر چاردز د دگا  از. گیرد می انجام است امروز شناسی زبان

 ب ۀط همچون اجتماسی سوام  و مت یرها با ارتباط در زبان مطالعۀ از است سبارر اجتماسی

 ا ن بر کوشش اهاراوب ا ن در. آن مانند و قومیت جنسیت، سن، تح یار، سطح اجتماسی،

 از و جامعه ساتتار تاثیرار و گردد بررسی جامعه ساتتار و زبان ساتتار میان رابطۀ که است

 .گیرد قرار مطالعه مورد زبان ساتتار بر اجتماسی سوام  جمله

های اجتماسی،  ها و کارکردهای پد د  تأثیر ن ش کی از موارد تأثیرپذ ری زبان تحت 

های جامعه نشان  بررسی آوا ی گرو . گردد ها ظاهر می ت ییرار آوا ی است که در افراد و گرو 

در نتیجۀ همنشینی آواها بر زنجیرۀ گفتار . دهد که در ا ن سطح تما زار زبانی وجود دارد می

های  ظهور آواها در محیط. نامی  حیط آوا ی میآ د که اططاتاً آن را م شرا طی به وجود می

انجامد  گذارد و به بروز ت ییراتی در آنها می آوا ی گوناگون بر کیفیت تولیدی آنها تأثیر می

 (.66: 19  افراشی، )

تر ن برتی از مهمتر ن فرآ ندهای آوا ی که در زبان زندان نیز مشاهد   در ادامه مه 

 .نی ک شود را معرفی و توطیف می می

 

 همگونی

گاهی اوقار در زنجیرۀ گفتار، در نتیجۀ مجاورر دو همخوان، ( 19  )بنابر نظر افراشی 

شود  کند، در ا ن شرا ط اططاتاً گفته می های تولیدی  کی به د گری شباهت پیدا می و ژگی

شود  ک همخوان سیناً به همخوان  انانچه ا ن فرا ند موجب . همگونی روی داد  است

 . روی داد  است  گو ی  همگونی کام  شود، می مبد   مجاورش

 :برای مثا 

                                                           
1
 full assimilation 
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/sad + tâ /      →   [sattâ]   طد تا 

/hamsaye/   →   [hamsade]                        همسا ه 

گو ی   می. های مجاورش شبیه شود های  ک همخوان به مشخ ه ولی اگر برتی مشخ ه

 .روی داد  است  همگونی ناقص

 maxsad → maqsad                        م  د:          مثاً

با [ q]و همخوان [ واک-سا شی، +لثوی، ]+های  با مشخ ه[ s]در ا نجا همخوان 

گیرند ولی در نتیجه همنشینی   در کنار ه  قرار می[ واک+ انسدادی، + مازی، ]+ های  مشخ ه

و [ سا شی ]+ترتیب به  به[ q]همخوان [ واک]+و [ انسدادی]+ های  ا ن دو همخوان، مشخ ه

 .نامند به همین دلی  فرا ند مذکور را همگونی ناقص می. شوند تبد   می[ واک-]
 

 یا هماهنگی واکه

های  های واکۀ  ک هجا به مشخ ه اگر در دو هجای مجاور، مشخ ه( 19  )از نظر افراشی 

 :مانند. روی داد  است  ای هواک هماهنگی گو ی  می. واکۀ هجای د گر شباهت پیدا کند

be + dow   bodow 

 .مبد  شد  است[ o]در هجای د گر به [ o]در  ک هجا، تحت تأثیر واکۀ [ e]در ا ن جا، 
be + nevis  benivis 

تبد   [ i]در هجای سوم به [ i]تحت تأثیر واکۀ « بنو س»در هجای دوم واهۀ [ e]واکۀ 

 .شد  است
 

 درج

البته . گو ند  «درج»مخوان  ا واکه و  ا تتی هجا ی را در بخشی از واه  فرآ ند افزود  شدن ه

آوا ی که بین دو واه   ا بیشتر در زنجیرۀ »: شناس آمد  است در تعر ف ا ن فرا ند توسط تق

 گار+  اد : شود، درج نام دارد، مانند کام و طبق قواسد نظام طوتی زبان فارسی اضافه می

[yadegar] (57 : 05  شناس،  تق.) 
 

 حذف
                                                           
1
 partial assimilation 
0
 vowel harmony 
 
 insertion 
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هرگا  در زنجیرۀ گفتار و  ا در طو   ک واه ، آوا ی تذف شود که ( 05  )شناس  بنابر نظر تق

 و  ا  [sobh] به جای [sob]  ا [qadr]به جای  [qad] :مانند ،دلی  آن ث ی  بودن تلفظ باشد

 .گیرد نام می  هر دلی  د گر که گا  نتوان توجیهی برای آن  افت، تذف

 

 قلب

جای تود را ( بر اثر همنشینی)هنگامی که دو همخوان در ترکیب ( 19  )بنا بر نظر افراشی 

. با ه  سوض کنند  عنی همخوان او  جای دوم بنشیند و بالعکس، فرآ ند قلب رخ داد  است

 :شود، مانند بسیار د د  می( سوادان سوادن و ک  به و ژ  در میان بی)ای  قلب در فارسی محاور 

 kebrit/       →      [kerbit]/کربیت                            ←کبر ت 

 

 ها تجزیه و تحلیل داده

 فرآیندهای آوایی رایج در زبان زندان

در ادامه به بررسی مهمتر ن فرا ندهای آوا ی را ر در زبان زندان تواهی  پرداتت که سبارتند 

 .قلب و تذف درج، ابدا ، همگونی،: از

 

 نیفرآیند همگو

ای از  ای د گر، پار  ای در همنشینی با همخوان  ا واکه هنگامی که همخوان  ا واکه

های آوا ی تود را از دست داد  و به جای آن مخت ار آوا ی همخوان  ا واکۀ مجاور را  و ژگی

تواند میان  ک همخوان با همخوان د گر روی  همگونی می. دهدبه تود بگیرد همگونی رخ می

تواند به دو نوع کام  و ناقص ت سی   شدگی می ن طورر از لحاظ میزان همگوندهد که در آ

گونۀ . دانست  و پسرو  توان آن را بر دو نوع پیشرو همچنین از لحاظ جهت همگونی می. شود

از . نامند ای می شود که آن را هماهنگی واکه ها د د  می د گری از فرا ند همگونی در میان واکه

مگونی در زبان زندان، بسامد فرا ند همگونی کام  پیشرو بیشتر از ب یه انواع میان فرا ندهای ه

 .ا   ها ی از آن را در جدو  ز ر نشان داد  هاست که نمونه همگونی

                                                           
1
 ellision 
0
 progressive 
 
 regressive 
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 هایی از فرایند همگونی کامل پیشرو در زبان زندان نمونه. 1جدول 

 طورر ز رساتتی
 جنسیت

 آوانو سی
 مرد زن

 [ bā dassāt] ■ ■ با دست هار

 [vāssā] د ■ (واستا)با ست 

 [basse di:ge] ■ ■ بسه د گه

 [dasset vazi:r] د ■ دستت وز ر

 [rāsse kārete] ■ ■ راست کارته

 [kar dorosse] ■ ■ کاردرسته

 

شود  ساو  بر همگونی کام  پیشرو، مواردی از د گر انواع همگونی نیز در زبان زندان  افت می

 .از آنها در جدو  ز ر ارائه شد  است ها ی که نمونه

 
 ای در زبان زندان هایی از فرایند همگونی و هماهنگی واکه نمونه. 9جدول 

 طورر ز رساتتی

 جنسیت

 آوانو سی
 همگونی ناقص 

 ای هماهنگی واکه
 مرد زن

 پسرو پیشرو

 [:Ɂambāri] ■ ■ انباری
 

■ 
 

 [bi:li:teš borde] د ■ بلیطش برد 
  

■ 

 [šekambe] ■ ■ شکنبه
 

■ 
 

 ■ [kāreš bi:sse] ■ ■ کارش بیسته
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 فرآیند ابدال 1

ها ی از ا ن مثا . شود ای به همخوان  ا واکه د گر بد  می در ا ن فرا ند همخوان  ا واکه

 .اشار  گرد د  است( 6)فرا ند در جدو  
 های ساخته شده طی فرایند ابدال فهرست واژه. 1جدول 

 ساتتی طورر ز ر
 جنسیت

 تبد   آوانو سی
 مرد زن

  [v]  [f] [bā di:fāl ham xarĴe] د ■ با د وار ه  ترجه

  [h][  y] [beitar] ■ ■ بهتر

  [q][ x] [yaxe] ■ ■   ه

  [q][ x] [čaxmāx] ■ ■ اخماق

  [r][  l] [šalam šu:lbā] ■ ■ شل  شوربا

  [p] [ f] [qāf zan] ■ ■ زن قاپ

  [t][  d] [kārdeks] ■ ■ اردکسک

  [t][  d] [rābede] د ■ رابطه

 

 فرآیند درج

شود که گا  آوا  ا هجا ی به  ک واه  آوری شد  از زبان زندانیان مشاهد  می های جمع در داد 

اضافه شد  است که سملکرد فرا ند درج را نشان ( های د گر و نه لزوماً در ترکیب با واه )

 .آمد  است( 6)ها ی از ا ن فرا ند در جدو   نهنمو. دهد می

 
 هایی از فرایند درج در زبان زندان نمونه. 1جدول 

 طورر ز رساتتی
 جنسیت

 درج آوانو سی
 مرد زن

 [t]درج همخوان  [hālli:tte] ■ ■ تالیته

 [l]درج همخوان  [:zāllu] ■ ■ زالو

 [t]درج همخوان  [:qar o qātti] د ■ قر و قاطی

 

 فرآیند حذف
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ها ی از تذف همخوان، واکه و هجا د د  شد  است که گا  از  شد  نمونه های بررسیدر داد 

 البته در مواردی ه  ا ن فرا ند در زنجیرۀ گفتار . ابتدا، گا  از میان و گا  از پا ان واه  بود  است

 .نشان داد  شد  است( 5)ها ی از فرا ند تذف در جدو  نمونه. کند سم  می
 هایی از فرایند حذف در زبان زندان نمونه. 1جدول 

 طورر ز رساتتی
 جنسیت

 توضیحار آوانو سی
 مرد زن

 ʔostoxu:n be] د ■ استخوان به دست

das] 
 [t]تذف همخوان 

 [t]تذف همخوان  [talās] ■ ■ طاست

 هجای آتربخشی از تذف  [ʔi:no bātam] ■ ■ ا نو باهار هست 

 [h]و [ t]تذف همخوان  [ba dassāt] ■ ■ هار با دست

 [d]تذف همخوان  [ban Ɂandāxtan] د ■ بند انداتتن

 :čārtāyi] د ■ اارتا ی آمدن

Ɂu:madan] 
 [h]تذف همخوان 

 [h]تذف همخوان  [čākan] ■ ■ کن اا 

 از او  واه  [no]تذف هجای  [kareti:m] د ■ نوکرتی 

 [yāttu:n] ■ ■  ادتان
نیز همگونی و   [e]تذف واکه

 همخوان ها

 از هجای سوم  [e]تذف واکه [havāsto] د ■ تواست رو

 از هجای دوم  [d]تذف همخوان [xoešše] د ■ تودشه

 از آتر واه   [m]تذف همخوان [tox] ■ ■ تخ 

 [šā:d] د ■ شا د
و گا    [ya]تذف هجای 

 کشش واکه ی پیش از آن

 از آتر واه   [t]تذف همخوان [bi:ri:x] د ■ ر خت بی

 تذف هجای آتر [dāš] د ■ داش

 [t]تذف همخوان  [dasmāl be das] ■ ■ دستما  به دست

 [h]تذف همخوان  [rā be rā] ■ ■ را  به را 

 [t]تذف همخوان  [zi:re haš] ■ ■ ز ر هشت
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 [m]تذف همخوان  [kāre češ] د ■ کار اش 

 [t]تذف همخوان  [kār doros] ■ ■ کار درست

 [h]تذف همخوان  [masāle fu:ru:š] د ■ فروش الحم 

 فرآیند قلب

جای تود را با ه  سوض کنند  عنی ( بر اثر همنشینی)هنگامی که در همخوان در ترکیب 

قلب در فارسی . همخوان او  به جای همخوان دوم بنشیند و بالعکس، فرا ند قلب رخ داد  است

های  نمونه( 0)در جدو  . شود بسیار د د  می( سوادان سوادان و ک به و ژ  در میان بی)محاور  

 .از فرا ند قلب در زبان زندان ارائه گرد د  است

 
 هایی از فرایند قلب در زبان زندان نمونه. 1جدول 

طورر 

 ز رساتتی

 جنسیت
 توضیحار آوانو سی 

 مرد زن

 [ qolf] د ■ قف 
 

 [qablet ] ■ ■ قلبت
 

 [čatr ] د ■ اتر
 

 [qarb kandan] ■ ■ دنقبر کن
 

  [Ɂeqš] د ■ سشق

  [:tāski] د ■ تاکسی

 [pu:rt] د ■ پودر
 [t]واک تود به جفت بی [d]پس از فرا ند قلب 

 .در روند واکرفتگی تبد   شد  است 

  [ri:ks] د ■ ر سک

  [mi:rfestamet] ■ ■ فرستمت می

  [načabsi:d] ■ ■ نچسبید

  [našqe] د ■ ن شه

  [namarham] د ■ نامحرم

 

 رابطة فرایندهای آوایی با متغیرهای اجتماعی



6931 زمستان، هفت ، شماره سی ودهماجتماعی، سال  پژوهش ةفصلنام  691 

همگونی، ابدا ، : گونه که گفتی  پنر فرا ند آوا ی مشاهد  شد  در زبان زندان سبارتند از همان

 .درج، تذف و قلب که فراوانی و درطد وقوع هر  ک از آنها در جدو  و نمودار ز ر آمد  است

 
 وع فرایندهای آوایی در زبان زندانفراوانی و درصد وق. 1جدول 

 درطد وقوع نسبت به ک  فراوانی فرا ندهای آوا ی

 66/ 9    تذف

   /06 6  قلب

 6 /96    همگونی

   /76 9 ابدا 

 6/6    درج

 77  59 مجموع

 

 در زبان زندان ییآوا یندهایوقوع فرا یفراوان .6نمودار  
 

شود، فراوانی فرا ند آوا ی تذف بیش از  نه که در جدو  و نمودار باال مشاهد  میگو همان

سا ر فرا ندهای آوا ی و کمیت آن بیش از دو برابر فراوانی فرا ند قلب است که در ردۀ دوم قرار 

در ادامه ارتباط . در میان ا ن پنر فرا ند آوا ی کمتر ن میزان فراوانی مربوط به درج است. دارد

زان وقوع ا ن فرا ندها در گفتار زندانیان را با پنر مت یر جنسیت، سن، تح یار، موقعیت می

 .کنی  اجتماسی و نوع جرم بررسی می
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 ارتباط فرایندهای آوایی با متغیر جنسیت

فراوانی بسامد وقوع پنر فرا ند آوا ی همگونی، ابدا ، درج، تذف و قلب را در ( 9)جدو  

شود، بسامد وقوع  همانطور که د د  می. دهد کیک جنسیت آنها نشان میگفتار زندانیان به تف

برای بررسی تأثیر سام  . همۀ فرا ندهای آوا ی در گفتار زندانیان مرد بیش از زندانیان زن است

دو استفاد   –از آزمون ناپارامتری کایجنسیت بر بسامد وقوع ا ن فرا ندها در زبان زندان از 

 .آمد  است( 7 )جدو   شد  که نتا ر آن در 

 
 بسامد وقوع فرایندهای آوایی در زبان زندان را به تفکیک جنسیت. 3جدول 

 فرایندهای آوایی
 ک 

 قلب تذف درج ابدا  همگونی

 جنسیت
 5   7  67         مذکر 

 51 1      7  0 مونث 

 16  1   0 6  6 1  ک 

 

ت یر جنسیت سبب ا جاد تفاور معنادار م»برای بررسی درستی  ا نادرستی ا ن فرضیه که 

دو -از آزمون کای« شود در میزان مشاهدۀ فرا ندهای آوا ی در گفتار زندانیان زن و مرد می

 .کنی  که نتا ر آن در جدو  ز ر به نما ش درآمد  است استفاد  می
 

 دو-آزمون ناپارامتری کای. 61جدول 

 Value df Sig نتیجة آزمون 

Chi-Square 79696 6 79    رد فرضیه 

 

درطد است  6که بزرگتر از  Sigشود، با توجه به م دار  گونه که در جدو  باال ماتظه می همان

 .شود درطد رد می 6ا ن فرضیه در سطح تطای 

 

 ارتباط فرایندهای آوایی با متغیر سن
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تذف و قلب  های مربوط به فراوانی و درطد وقوع پنر فرا ند آوا ی همگونی، ابدا ، درج، داد 

( سا    -67)، میانسا  (سا  1 -7 )برای زندانیان زن و مرد به تفکیک سه ردۀ سنی جوان 

 .در جدو  ز ر به نما ش درآمد  است( سا   6-56)و کهنسا  

 
 تفاوت رخداد فرایندهای آوایی میان زنان و مردان به لحاظ سن. 66جدول 

 رد  سنی

فراوانی و 

درطد 

 برتسب 

 جنسیت

 ای آوا یفرا نده

 معناداری قلب معناداری تذف معناداری درج معناداری ابدا  معناداری همگونی

 جوان

 7 تا  1 

 سا 

 مذکر
 9 فراوانی

  1/7 

 0 

7  /7 

  

   /7 

 1 

777/7 

 6 

777/7 
 7/ 1 07/7 50/7 7/ 6 7/ 1 درطد

 مونث
 1 7    5  0 فراوانی

  /77 95/7  /77 7/ 6  /77 درطد

 میانسا 

 67تا    

 سا 

 مذکر
 7  فراوانی

 79/7 

 1 

7 0/7 

  

نسبت ها 

 برابرند

 6 

7  /7 

 9 

779/7 
 90/7 10/7  /77 10/7 7/ 9 درطد

 مونث
 6 7       6 فراوانی

 67/7 56/7  /77 57/7 7/ 0 درطد

 کهنسا 

 56تا   6

 سا 

 مذکر
 6 فراوانی

 17/7 

 6 

770/7 

  

079/7 

 6 

771/7 

 7 

7 1/7 
 50/7 7/ 5 7/   60/7 56/7 درطد

 مونث
   7        فراوانی

 6/7  7/   67/7 6/7  7/ 6 درطد

 

با در نظر گرفتن جدو  باال که تفاور رتداد فرا ندهای آوا ی را بر اساس سن بین دو 

گرفت که در مورد فرا ند همگونی بیشتر ن توان نتیجه  دهد می جنس مذکر و مونث نشان می

و ( درطد 77 )شود  درطد استفاد  از ا ن فرا ند در میان زندانیان زن جوان مشاهد  می

های  ولی در رد (. درطد  6)کمتر ن میزان استفاد  از آن در میان زندانسان زن کهنسا  است 

ی میان زنان و مردان در استفاد  تفاور معنادار(  عنی جوان، میانسا  و کهنسا )سنی سه گانه 



 691 ...بررسی فرایندهای آوایی رایج در زبان زندان با توجه به متغیرهای اجتماعی جنسیت، سن 

توان گفت سن به سنوان  ک مت یر اجتماسی  پس می. تورد از فرا ند همگونی به اش  نمی

 .تأثیری بر وقوع فرا ند آوا ی همگونی در گفتار زندانیان زن و مرد ندارد

و مرد در  بینی  که در میزان وقوع ا ن فرا ند در گفتار زندانیان زن در مورد فرا ند ابدا  می

هر سه ردۀ سنی تفاور معنادار وجود دارد و بیشتر ن تفاور در ردۀ سنی کهنساالن  افت 

و ( درطد 10)بیشتر ن درطد وقوع ا ن فرا ند مربوط به زندانیان مرد میانسا  است . شود می

بر ا ن اساس (. درطد 6 )شود  کمتر ن درطد وقوع آن در گفتار زندانیان زن کهنسا   افت می

شود که مت یر سن بر بسامد وقوع فرا ند آوا ی ابدا  در گفتار زندانیان زن و مرد  شاهد  میم

ه شود و ب تأثیرگذار است و ا ن فرا ند در گفتار مردان به طور کلی بیشتر از گفتار زنان  افت می

 . ابد و ژ  با افزا ش سن ا ن فاطله نیز افزا ش می

ند همگونی، سام  سن باسث ا جاد تفاور معنادار در در مورد فرا ند درج نیز همچون فرا 

بیشتر ن درطد وقوع فرا ند درج . شود میزان وقوع ا ن فرا ند در گفتار زندانیان زن و مرد نمی

است و کمتر ن ( درطد 77 )و نیز زنان جوان ( درطد 77 )مربوط به زنان و مردان میانسا  

  (.درطد   )میزان آن مربوط به مردان کهنسا  

بسامد وقوع فرا ند آوا ی تذف در هر سه ردۀ سنی جوان، میانسا  و کهنسا  در میان 

زندانیان زن و مرد دارای نفاور معناداری است و در نتیجه سام  سن را با د  ک سام  

بیشتر ن درطد وقوع . تأثیرگذار بر میزان وقوع ا ن فرا ند در گفتار زندانیان زن و مرد دانست

و کمتر ن درطد در میان ( درطد 95)شود  میان زندانیان مؤنث جوان د د  می ا ن فرا ند در

 . زندانیان مؤنث کهنسا 

همانند فرا ند تذف، وقوع فرا ند قلب نیز در گفتار زندانیان زن و مرد در هر سه ردۀ سنی 

اهد  تأثیرپذ ر از مت یر سن بود  و تفاور معناداری در ا ن رابطه در دو جنس مذکر و مؤنث مش

توان در میان زندانیان زن جوان مشاهد  کرد  بیشتر ن درطد وقوع ا ن فرا ند را می. شود می

 (.درطد 6 )و کمتر ن آن را در گفتار زندانیان زن کهنسا  ( درطد 77 )

توان در افت که در ردۀ سنی جوان درطد وقوع  با نگاهی به جدو  فوق به طور کلی می

دانیان زن بیشتر از زندانیان مرد است، در تالی که در ردۀ سنی فرا ندهای آوا ی در میان زن

میانسا  ا ن قضیه برسکس است و درطد وقوع فرا ندهای آوا ی در میان زندانیان مرد بیشتر 

در ردۀ سنی کهنسا  نیز به جز فرا ند درج، درطد وقوع سا ر فرا ندها در میان زندانیان . است

 .بیشتر استمرد در م ا سه با زندانیان زن 
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 ارتباط فرایندهای آوایی با متغیر سطح تحصیالت

های مربوط به فراوانی و درطد وقوع پنر فرا ند آوا ی همگونی، ابدا ، درج، تذف و قلب  داد 

 برای زندانیان زن و مرد به تفکیک اهار سطح تح یار بیسواد، ز رد پل ، د پل  و لیسانس و 

 .آمد  استباالتر در جدو  ز ر به نما ش در

 
 تفاوت رخداد فرایندهای آوایی میان زنان و مردان به لحاظ سطح تحصیالت. 69جدول 

 تح یار

فراوانی و 

درطد 

 برتسب 

 جنسیت

 فرا ندهای آوا ی

 معناداری قلب معناداری تذف معناداری درج معناداری ابدا  معناداری همگونی

 بیسواد

 مذکر
    فراوانی

نسبت ها 

 برابرند

 7 

7  /7 

  

نسبت ها 

 برابرند

 0 

77 /7 

 9 

779/7 
 90/7 7/ 9  /77 96/7  /77 درطد

 مونث
 6 7    6  0 فراوانی

 67/7 56/7  /77 07/7  /77 درطد

 ز رد پل 

 مذکر
 9 فراوانی

106/7 

 6 

7 6/7 

  

نسبت ها 

 برابرند

   

77 /7 

 0 

77 /7 
 97/7 00/7  /77 01/7 7/ 1 درطد

 مونث
        7  5 فراوانی

 0/7  7/ 6  /77 67/7 15/7 درطد

 د پل 

 مذکر
 1 فراوانی

69 /7 

   

77 /7 

  

   /7 

 6 

777/7 

 6 

7  /7 
 7/ 1 7/ 5 50/7 59/7 7/ 0 درطد

 مونث
   5   5 5 فراوانی

 0/7  9/7   /77 7/7  15/7 درطد

لیسانس و 

 االترب

 مذکر
   فراوانی

96 /7 

 6 

770/7 

  

079/7 

   

777/7 

 5 

 7/ 6 66/7 7/   60/7 0/7  درطد 775/7

           فراوانی مونث



 693 ...بررسی فرایندهای آوایی رایج در زبان زندان با توجه به متغیرهای اجتماعی جنسیت، سن 

 7/   7/7  67/7 6/7  9/7  درطد

 

که تفاور رتداد فرا ندهای آوا ی میان زندانیان زن و (   )نتا ر تاط  از تحلی  جدو  

دهد بیانگر آن است که سام  سطح تح یار باسث  لحاظ سطح تح یار را نشان می مرد به

ا جاد تفاور معنادار در میزان استفادۀ زندانیان زن و مرد از فرا ندهای آوا ی ابدا ، تذف و 

شود در تالی که تأثیر ا ن سام  بر میزان استفادۀ زندانیان زن و مرد از فرا ندهای  قلب می

 .شود سبب ا جاد تفاور معنادار بین جنس مذکر و مؤنث نمی همگونی و درج

دهد که رابطۀ میان سطح سواد زندانیان با میزان وقوع  ا ن جدو  همچنین نشان می

ای معکوس استا  عنی هرا در سطح تح یار آنان  فرا ندهای آوا ی در گفتار آنان رابطه

ای که  توان  افت به گونه ی آوا ی را میباالتر باشد در گفتار آنان موارد کمتری از فرا ندها

 97باالی )توان د د  بیشتر ن درطد وقوع ا ن فرا ندها را در گفتار زندانیان مرد بیسواد می

در تالی که کمتر ن درطد وقوع ا ن فرا ندها در میان ( درطد در مورد همۀ فرا ندهای آوا ی

درطد در مورد همۀ فرا ندها به جز  7 کمتر از )شود  زندانیان زن لیسانس و باالتر د د  می

ها همچنین بیانگر است که میزان وقوع فرا ندهای آوا ی در گفتار مردان  ا ن  افته(. فرا ند درج

 67به طور کلی بیشتر از گفتار زنان است به طوری که تفاور آنها در برتی موارد به بیش از 

 .رسد درطد می

تفاور . ا ند همگونی دارای نسبت برابری هستندتفاور سطح معناداری در بیسوادان در فر

سطح معناداری در ز رد پل ، د پل  و لیسانس و باالتر در فرا ند همگونی و در فرا ند درج با 

در فرا ند ابدا ، با تح یار . تح یار د پل  و لیسانس و باالتر دارای تفاور معناداری نیستند

در فرا ند قلب، با تح یار د پل  . تر ن م دار استز ر د پل  تفاور سطح معناداری دارای باال

 .تفاور سطح معناداری دارای باالتر ن م دار است

 

 ارتباط فرایندهای آوایی با متغیر موقعیت اجتماعی

های مربوط به فراوانی و درطد وقوع پنر فرا ند آوا ی همگونی، ابدا ، درج، تذف و قلب  داد 

یک سه موقعیت اجتماسی باال، متوسط و پا ین در جدو  ز ر به برای زندانیان زن و مرد به تفک

 .نما ش درآمد  است
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 تفاوت رخداد فرایندهای آوایی میان زنان و مردان به لحاظ موقعیت اجتماعی. 61جدول 

 موقعیت اجتماسی
فراوانی و درطد 

 جنسیت برتسب

 فرا ندهای آوا ی

 معناداری قلب معناداری تذف اداریمعن درج معناداری ابدا  معناداری همگونی

 باال

 مذکر
 5 فراوانی

9 6/7 

 0 

771/7 

  

079/7 

 7 

777/7 

 1 

761/7 
 57/7 06/7 7/   7/ 6 66/7 درطد

 مونث
   5   6 6 فراوانی

 6/7  9/7  67/7 7/7  60/7 درطد

 متوسط

 مذکر
 1 فراوانی

69 /7 

   

7 9/7 

  

   /7 

 6 

777/7 

   

7 0/7 
 00/7 10/7 50/7 7/ 0 7/ 0 درطد

 مونث
   6    1 5 فراوانی

 0/7  66/7  /77 67/7 7/ 1 درطد

 پا ین

 مذکر
    فراوانی

نسبت ها 

 برابرند

 5 

7 0/7 

  

ها  نسبت

 برابرند

 1 

777/7 

 1 

777/7 
 7/ 9 96/7  /77 7/ 1  /77 درطد

 مونث
 6 7    7  0 فراوانی

 67/7 56/7  /77  /67  /77 درطد

 

تفاور رتداد فرا ندهای آوا ی در میان زندانیان زن و مرد را به لحاظ موقعیت (   )جدو  

با توجه به ا ن جدو ، میزان وقوع فرا ندهای همگونی و درج برای هیچ . دهد اجتماسی نشان می

و پا ین برای جنس مذکر و مؤنث تفاور معناداری را های اجتماسی باال، متوسط   ک از موقعیت

توان گفت که سام  موقعیت اجتماسی باسث ا جاد تفاور  بر ا ن اساس می. دهد نشان نمی

 . شود معنادار در میزان استفادۀ زندانیان زن و مرد از فرا ندهای همگونی و درج نمی

ماسی بر میزان وقوع سه فرا ند برتاف دو فرا ند همگونی و درج، تأثیر سام  موقعیت اجت

آوا ی ابدا ، تذف و قلب سبب ا جاد تفاور معنادار در میزان استفادۀ زندانیان زن و مرد از ا ن 



 616 ...بررسی فرایندهای آوایی رایج در زبان زندان با توجه به متغیرهای اجتماعی جنسیت، سن 

ا ن تفاور معنادار در هر سه موقعیت اجتماسی باال، متوسط و پا ین مشاهد  . گردد فرا ندها می

 . شود می

دۀ آن است که موقعیت اجتماسی زندانیان دهن نتا ر تاط  از ا ن جدو  به طور کلی نشان

زن و مرد بر بسامد وقوع فرا ندهای آوا ی ابدا ، تذف و قلب در گفتار آنان دارای تأثیر قاب  

کند ولی بر بسامد وقوع دو فرا ند آوا ی همگونی و درج  توجه است و تفاور معنادار ا جاد می

دهد که  ا ن نتا ر همچنین نشان می. شود تأثیر اندان ندارد و سبب ا جاد تفاور معنادار نمی

بیشتر ن درطد همۀ انواع فرا ندهای آوا ی در گفتار زندانیان دارای موقعیت اجتماسی پا ین 

های ا ن فرا ندهای آوا ی  شود و هر اه موقعیت اجتماسی زندانیان باالتر باشد نشانه مشاهد  می

 .تورد در گفتار  آنان کمتر به اش  می

 

 یگیر نتیجه

 از مدرد  زندانی 67 و زن زندانی 7  گفتار در را ر اططاتار و ها واه  بررسی با پژوهش ا ن در

های تهران و البدرز    شهر، تهران بزرگ، فشافو ه و شهر ری در استان ت ار، رجا ی قز  های زندان

و پرسدش  نتا ر پژوهش در راستای پاسخ به د. جنبۀ آوا ی زبان زندان را مورد تحلی  قرار داد  

 :دهندۀ آن است که  اطلی پژوهش نشان

 .قلب و درج،تذف ابدا ، همگونی،: مهمتر ن فرا ندهای آوا ی را ر در زبان زندان سبارتند از(  

تدورد ولدی در مدورد     رابطۀ معناداری میان مت یر جنسیت و فرا ندهای آوا ی به اش  نمدی (  

توان پاسخ قطعی داد ز درا بسدتگی بده ندوع      یرابطۀ میان سه مت یر د گر با فرا ندهای آوا ی نم

سه فرا ند آوا ی ابدا ، تذف و قلب دارای رابطۀ معنادار بدا مت یرهدای سدن،    . فرا ند آوا ی دارد

تح یار و موقعیت اجتماسی هستند در تالی که دو فرا ند همگونی و درج رابطۀ معناداری بدا  

 .ا ن مت یرها ندارند

 زندان زبان در فرد به منح ر و تاص اططاتار و ها واه  واجر سل  و ها ر شه به پرداتتن

. مجا  آن نیست ا نجا در که است زندان زبان زمینۀ در سودمند و جالب پژوهشی موضوسار از

که  کی از دال   استفادۀ زندانیان از واهگان و اططاتار منح ر  گفت توان می اتت ار به ولی

اشد که زندانیان تما   دارند هو ت زبانی مست   از جامعه و تواند ب به فرد و و ژۀ تود ا ن می

ای جدا و مست   از  تواهند تود را جامعه به سخن د گر، می. مسئوالن زندان داشته باشند

ها و اططاتاتی را  به همین منظور، واه . بیرون از زندان نشان دهند( جامعۀ غالب)جامعۀ معیار 
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. راتتی متوجه نشوند ن و مردم جامعۀ بیرون از زندان آن را بهبرند که مسئوالن زندا به کار می

تواند دارای  ا ن امر ساو  بر آنکه به تاطر اقتضائار زندان و گفتگوهای میان زندانیان است، می

شناتتی نیز باشد که بحث پیرامون آن در قلمرو ا ن پژوهش  شناتتی و جامعه های روان ر شه

 .گنجد نمی

 منابع

 فارسی

 سمت: تهران. ساتت زبان فارسی(. 19  )شی، آز تا افرا. 

 آگه نشر :تهران(. پنج  ااپ) .(فونتیک) آواشناسی(. 05  ) محمد سلی شناس، تق . 

 ،ادبیار آ رونی در و کنا ه تحلیلی م ا سه(. 10  . )آقاتسینی، تسین زهراا آقاز نالی 

 .96-1   ، طص0  شمارۀ .فارسی ادبیار و زبان نامۀ کاوش. انگلیسی و فارسی

 ،در شناتتی مردم پژوهشی :تودمانی اططاتار شناسی مردم(. 16  ) .محمود اکرامی 
 .ا ثار نشر: مشهد .جوانان تودمانی اططاتار

 تهران. سعادتمندانه بازگشت: زندانبانی نظام به جد د رو کردی(.  1  . )شمس، سلی :

 .تربیت ا ر کشور، تربیتی و تامینی اقدامار و ها زندان سازمان

 ،را  انتشارار :تهران (.اهارم ااپ) زندان شناسی جامعه بر ای م دمه (.10  )سلی  شمس 

 .تربیت

 شناسان انتشارار جامعه: تهران. زندان شناسی آسیب(.  9  . )شمس، سلی. 

 موسسه: تهران. اجتماسی شناسی آسیب: زندانی بر زندان تاثیر(. 10  . )سبدی، سباس 

 .نور اتیانتشار و تح ی اتی

 نشر اشمه: تهران. ق ر زندان های د وارنوشته(. 11  . )هاشمی، پر ناز. 

 ،فرهنگ و شناتتی زبان تحلی  :زندان زبان(. 96  ) .آبادی، آمنه مسن بهزادا رهبر 
 .گیوا انتشارار: تهران. اططاتار

 کاران بز  در شناتتی زبان نمودهای به نگاهی: زندان زبان(. 97  . )آبادی، آمنه مسن 
دانشگا  آزاد اسامی، . نامۀ کارشناسی ارشد پا ان. البرز استان و تهران استان های زندان

 .مرکزی تهران واتد
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